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VVII.. AAKKTTIIVVIITTEETTEE TTËË TTJJEERRAA TTËË BBAANNKKËËSS SSËË SSHHQQIIPPËËRRIISSËË

VI.1. ZHVILLIMET NË SISTEMIN E PAGESAVE

Në Republikën e Shqipërisë, klerimi dhe shlyerja e pagesave ndërmjet bankave, në
monedhën kombëtare Lek, realizohet nëpërmjet dy sistemeve të pagesave: “Sistemi i
shlyerjes së pagesave ndërbankare me vlerë të madhe AIPS” dhe “Sistemi i klerimit të
pagesave me vlerë të vogël – AECH”. Gjatë vitit 2009, sistemet e pagesave kanë
reflektuar siguri dhe eficiencë, karakteristika të domosdoshme për funksionimin normal
të tyre, njëkohësisht dhe ndër objektivat kryesorë të Bankës së Shqipërisë. Aktualisht, të
gjitha bankat e licencuara nga Banka e Shqipërisë janë pjesëmarrëse të drejtpërdrejta në
sistemin AIPS, nga të cilat 15 banka janë pjesëmarrëse të drejtpërdrejta edhe në sistemin
AECH.

SISTEMI I SHLYERJES SË PAGESAVE NDËRBANKARE ME VLERË TË MADHE AIPS

Një total prej 55,701 transaksione pagesash u shlyen në sistemin AIPS gjatë vitit 2009, me
një vlerë mesatare për transaksion të shlyer prej 85 milionë lekë. Kundrejt vitit 2008,
volumi i pagesave të shlyera në 2009 rezulton të jetë ulur me 2 për qind, ndërkohë që
vlera e transaksioneve të shlyera është ulur me 8 për qind.

Tabelë 23. Ecuria e transaksioneve në AIPS për periudhën 2007 2009.

Sistemi AIPS 2007 2008 2009

Numri i transaksioneve 45,480 56,717 55,701

Vlera e transaksioneve (miliardë lekë) 3,745 5,146 4,718

Vlera mesatare për transaksion (milionë lekë) 82 91 85

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Numri më i madh i transaksioneve të shlyera është përqendruar në tremujorin e dytë të
vitit, ndërkohë që qarkullimi më i madh i likuiditetit rezulton në tremujorin e tretë të
vitit 2009. Mesatarisht, çdo ditë në sistemin AIPS janë procesuar dhe shlyer rreth 225
transaksione me një qarkullim mesatar ditor prej 19 miliardë lekësh. Vlera totale e
likuiditeteve të shlyera në sistemin AIPS gjatë vitit 2009, rezulton të jetë rreth 4.3 herë
vlera e produktit të brendshëm bruto (PBB) për vitin.81

81 Burimi: Fondi Monetar Ndërkombëtar, World Economic Outlook Database, tetor 2009.
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Tabelë 24. Shpërndarja e transaksioneve në AIPS sipas tremujorëve të vitit 2009.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Një analizë më e detajuar e tipeve të transaksioneve të procesuara dhe të shlyera në
sistemin AIPS gjatë vitit 2009, si dhe pesha e tyre relative ndaj totalit të aktivitetit,
paraqitet në tabelën në vijim. Nga transaksionet e procesuara dhe të shlyera në sistemin
AIPS gjatë vitit 2009, vihet re se rreth 53 për qind të numrit të transaksioneve e zënë
pagesat që bankat shlyejnë ndërmjet tyre për llogari të klientëve të tyre, përfshirë këtu
dhe pagesat që bankat transferojnë çdo ditë në llogarinë e buxhetit të shtetit për llogari
të klientëve.

Tabelë 25. Llojet e transaksioneve në AIPS.
Volum Vlerë (miliardë lekë)

Lloji i transaksioneve në AIPS Numri i
transaksioneve

Peshë
relative

Vlerë
absolute

Peshë
relative

Transaksione/instrumente financiare të BSh 3,406 6.1% 2,702.3 57.3%
Transferta cash për/nga emisioni 9,151 16.4% 249.2 5.3%
Pagesa ndërbankare (MT202) 7,903 14.2% 768.7 16.3%
Pagesa për klientët (MT103) 29,456 52.9% 449.7 9.5%
Shlyerje neto për sistemet e klerimit 5,785 10.4% 548.4 11.6%
Totali 55,701 100% 4,718 100%
Burimi: Banka e Shqipërisë.

Përsa i përket vlerës së transaksioneve të shlyera në AIPS, qarkullimin më të lartë të
likuiditetit, mbi 57 për qind ndaj totalit, e zënë transaksionet e iniciuara nga Banka e
Shqipërisë, për përmbushjen e objektivave të saj ligjore. Në zërin “shlyerje neto për
sistemet e klerimit” përfshihen transaksionet për shlyerje neto, të rezultateve nga
sistemet e klerimit si: klerimi i pagesave me vlerë të vogël në sistemin AECH, klerimi i
çeqeve bankare dhe personale në lek, shlyerjet neto për emetimin/maturimin e letrave
me vlerë të qeverisë dhe shlyerjet neto të rezultateve të pagesave në lek me karta VISA,
shërbime për të cilat Banka e Shqipërisë luan rolin e agjentit shlyerës.

Treguesi i përqendrimit reflekton peshën që zënë 3 dhe 5 bankat më aktive në sistemin
AIPS, kundrejt totalit të aktivitetit në këtë sistem. Siç shihet dhe nga tabela në vijim, 5
banka (përfshirë dhe Bankën e Shqipërisë) kanë iniciuar gjatë vitit 2009 rreth 61 për qind
në numër dhe 86 për qind në vlerë të transaksioneve, kundrejt totalit të aktivitetit në
AIPS.

Tremujori Total
Sistemi AIPS I II III IV 2009

Numri i transaksioneve 13,303 14,479 14,036 13,883 55,701

Vlera e transaksioneve (miliardë lekë) 1,118 1,131 1,255 1,214 4,718

Vlera mesatare/transaksion (milionë lekë) 84 78 89 87 85
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Tabelë 26. Treguesit e përqendrimit për sistemin AIPS.
Volum transaksionesh Vlerë transaksionesh

Sistemi AIPS Peshë/Totalit Peshë/Totalit
3 banka 48% 73%
5 banka 61% 86%
Totali (vlerë absolute miliardë lekë) 55,701 4,718

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gjatë vitit 2009, përdorimi i kredisë njëditore (në formën e kredisë së kolateralizuar me
interes zero) nga pjesëmarrësit në sistemin AIPS, ka rënë ndjeshëm krahasuar me vitin
2008, respektivisht me 64 për qind në numër dhe 46 për qind në vlerë. Rënia është
kryesisht rezultat i ndryshimit të politikës së Bankës së Shqipërisë për rritjen e limitit
(nga 20% në 40%) të përdorimit nga bankat të rezervës së detyruar në lekë, për nevoja
likuiditeti gjatë ditës me qëllim garantimin e vijueshmërisë normale të funksionimit të
sistemit.

Tabelë 27. Kredia brenda ditës për pjesëmarrësit në sistemin AIPS.
Kredi brenda ditës (ILF) 2007 2008 2009

Numri i transaksioneve 675 579 207

Vlera e transaksioneve (miliardë lekë) 218 221 121

Vlera mesatare e transaksionit (milionë lekë) 322 382 582

Burimi: Banka e Shqipërisë.

SISTEMI I KLERIMIT TË PAGESAVEME VLERË TË VOGËL AECH

Një total prej 102,304 urdhërpagesa u kleruan në sistemin AECH gjatë vitit 2009, me një
vlerë mesatare për transaksion të shlyer prej 150 mijë lekë. Kundrejt vitit 2008, volumi i
pagesave të kleruara gjatë vitit 2009, rezulton të jetë ulur me 10 për qind, ndërkohë që
vlera e transaksioneve të kleruara është ulur me 12 për qind.

Tabelë 28. Ecuria e pagesave në AECH për periudhën 2007 2009.
Sistemi AECH 2007 2008 2009
Numri i transaksioneve 71,857 113,682 102,304
Vlera e transaksioneve (miliardë lekë) 12.01 17.61 15.46
Vlera mesatare për transaksion (milionë lekë) 0.17 0.15 0.15

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Në sistemin AECH procesohen dhe klerohen pagesat e klientëve me vlerë nën 1 milion
lekë. Mesatarisht, çdo ditë në sistemin AECH janë procesuar rreth 413 pagesa, me një
vlerë mesatare ditore prej 62.33 milionë lekë. Volumi dhe vlera më e madhe e
transaksioneve të kleruara në AECH, vërehet në tremujorin e katërt të vitit 2009.



99

Tabelë 29. Shpërndarja e pagesave në AECH sipas tremujorëve të vitit 2009.
Tremujori Viti

Sistemi AECH I II III IV 2009
Numri i transaksioneve 22,318 27,478 23,506 29,002 102,304

Vlera e transaksioneve (miliardë lekë) 3.50 4.03 3.63 4.30 15.46

Vlera mesatare /transaksion (milionë
lekë)

0.16 0.15 0.15 0.15 0.15

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Pagesat e kleruara në sistemin AECH, procesohen gjatë ditës së punës, në dy seksione
(seksioni I nga ora 09.00 deri në 11.00; dhe seksioni II nga ora ora 12.00 deri në 14.30),
dhe shlyhen për rezultat neto në sistemin AIPS, pas përfundimit të secilit seksion.
Vërehet se, gjatë vitit 2009, në seksionin e parë janë kleruar volumi dhe vlera më e
madhe e pagesave të iniciuara në këtë sistem.

Tabelë 30. Shpërndarja e pagesave në AECH sipas seksioneve të klerimit gjatë vitit 2009.
Seksioni Viti

Sistemi AECH I II 2009

Numri i transaksioneve 63,868 38,436 102,304

Vlera e transaksioneve (miliardë lekë) 10.06 5.39 15.46

Vlera mesatare për transaksion (milionë lekë) 0.16 0.14 0.15

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Treguesi i përqendrimit reflekton peshën që zënë 3 dhe 5 bankat më aktive në sistemin
AECH, kundrejt totalit të aktivitetit në këtë sistem. Siç shihet dhe nga tabela në vijim, 5
banka kanë iniciuar gjatë vitit 2009 rreth 61 për qind në numër dhe 67 për qind në vlerë
të transaksioneve, kundrejt totalit të aktivitetit në AECH.

Tabelë 31. Treguesit e përqendrimit për sistemin AECH.
Volum transaksionesh Vlerë transaksion

Sistemi AECH Peshë/Totalit Peshë/Totalit
3 banka 43% 46%
5 banka 61% 67%
Totali (vlerë absolute miliardë lekë) 102,304 15,457

Burimi: Banka e Shqipërisë.

INSTRUMENTET E PAGESAVE

Në fund të vitit 2009, në Republikën e Shqipërisë operojnë 16 banka, të cilat ofrojnë
shërbime pagesash në 530 degë/agjenci bankare në të gjithë vendin, nga të cilat 14 banka
janë të licencuara edhe si emetuese kartash, duke ofruar shërbimin e tërheqjes cash nga
pajisjet ATM. Nga bankat që emetojnë karta, vetëm 8 banka janë njëkohësisht të
licencuara edhe si pranuese kartash, duke ofruar shërbimin e pranimit të pagesave me
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karta nëpërmjet pajisjeve POS të vendosura në dyqane dhe qendra tregtare. Gjatë vitit
2009, numri i pajisjeve ATM dhe POS për përdorimin e kartave është rritur, përkatësisht
me 15 dhe 48 për qind, krahasuar me numrin e tyre në fund të vitit 2008.

Tabelë 32. Numri i pajisjeve ATM dhe POS në 31 dhjetor 2009, krahasuar me fundin e vitit 2008.
Përshkrimi 2008 2009

Makina ATM (Automated Teller Machines) 642 741
prej të cilave:
1 ATM me funksion tërheqje cash 642 741
2 ATM me funksion urdhër transferta 59 66
3 ATM me funksion depozitim cash 73 74
Terminale POS (Point of Sale ) 2,953 4,370
prej të cilave :
1 terminale POS me funksion tërheqje cash 907 1,290
2 terminale pagesash EFTPOS 2,915 4,320
Terminale për përdorimin e parasë elektronike

Burimi: Raportimet e bankave sipas “Metodologjisë për raportimin e instrumenteve të pagesave”.

Nga raportimet e bankave rezulton se në fund të vitit 2009, numri total i llogarive
bankare të klientëve, të vlefshme për të kryer pagesa në lek apo në valutë të huaj, është
rritur rreth 33 për qind, krahasuar me fundin e vitit 2008. Nga numri total i llogarive të
pagesave, të hapura deri në 31 dhjetor 2009, rreth 93 për qind e tyre janë llogari
individuale dhe mbi 99 për qind ndaj totalit janë llogari të rezidentëve.

Tabelë 33. Numri i llogarive bankare të klientëve për kryerje pagesash.
Totali i llogarive të klientëve Të aksesueshme

nga internetiPërshkrimi i llogarisë

Dhjetor 2008 Dhjetor 2009 2008 2009
Llogaritë e klientëve (1+2) 1,573,830 2,086,143 11,108 15,034
1 llogari të rezidentëve (a+b) 1,564,084 2,074,715 10,751 14,622
a individuale 1,429,294 1,918,907 6,958 9,598
b kompani 134,790 155,808 3,793 5,024
2 llogari të jorezidentëve (a+b) 9,746 11,428 357 412
a individuale 9,311 10,799 314 328
b kompani 435 629 43 84

Burimi: Raportimet e bankave sipas “Metodologjisë për raportimin e instrumenteve të pagesave”.

Nga totali i llogarive të klientëve, vetëm 15 mijë llogari pagesash janë të aksesueshme
nga interneti (home banking), për ofrimin e shërbimit të pagesave online apo për të
kontrolluar gjendjen e llogarisë, nga të cilat rreth 66 për qind i përkasin llogarive
individuale. Referuar të njëjtës periudhë, vetëm 27 për qind e totalit të llogarive të
klientëve mund të aksesohen në distancë, nëpërmjet përdorimit të një karte debiti ose
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krediti. Ofrimi i shërbimit të pagesave apo tërheqjes cash nga llogaritë e tjera, kërkon
domosdoshmërisht praninë fizike të klientëve në sportelet e bankave.

Kartat janë instrumente pagesash që kanë gjetur përdorim në Shqipëri, pavarësisht se
shkalla e përdorimit të tyre është ende e ulët krahasuar me treguesit e vendeve të tjera të
rajonit. Në 31 dhjetor 2009, vihet re një rritje prej 11 për qind e numrit të kartave në
qarkullim, krahasuar me fundin e vitit 2008. Brenda kësaj rritjeje, peshë ka patur edhe
shtimi i kartave të kreditit të emetuara gjatë këtij viti, me një rritje prej 50 për qind,
kundrejt fundvitit 2008.

Tabelë 34. Numri i kartave bankare në qarkullim në 31 dhjetor 2009, krahasuar me fundin e vitit 2008.
Numri i kartave sipas funksioneve 31 Dhjetor 2008 31 Dhjetor 2009

Karta me funksion cash i 512,232 566,985
Karta me funksion pagese 498,003 566,985
prej të cilave :
1 Karta debiti 482,072 543,141
2 Karta krediti 15,931 23,844
Karta me funksion para elektronike
Numri total i kartave në qarkullim 512,232 566,985
prej të cilave:
karta me më shumë se një funksion 498,003 566,985

Burimi: Raportimet e bankave sipas “Metodologjisë për raportimin e instrumenteve të pagesave”

Tabela në vijim pasqyron llojet e transaksioneve të kryera me karta bankare
(debiti/krediti), në volum dhe vlerë, krahasuar me të dhënat për vitin e kaluar. Gjatë vitit
2009, në total u procesuan mbi 9 milionë transaksione me karta, me një qarkullim total
vjetor prej 102 miliardë lekësh. Nga totali i transaksioneve, rreth 96 për qind e përbëjnë
tërheqje cash nga ATM, tregues ky i një ekonomie me përdorim të lartë të cash it.

Tabelë 35. Transaksionet e realizuara me karta bankare gjatë vitit 2009, krahasuar me vitin 2008.
Volum Vlerë (milionë lekë)

Transaksione me karta sipas llojit të
transaksionit 2008 2009 2008 2009

1 ATM tërheqje cash 7,910,609 8,717,982 89,067.43 96,117.27
2 ATM depozitime 133 91 2.10 2.97
3 Urdhër transferta nëpërmjet ATM 271 366 9.37 10.02
4 Tërheqje cash në terminale POS 2,999 2,647 451.51 453.86
5 Pagesa me karta në terminale POS 291,131 403,214 4,196.19 5,321.72
prej të cilave :
pagesa me karta debiti 187,720 252,780 2,013.71 2,565.67
pagesa me karta krediti 103,411 150,434 2,182.39 2,756.05

Totali i transaksioneve me karta 8,205,143 9,124,300 93,726.60 101,905.3
Burimi: Raportimet e bankave sipas “Metodologjisë për raportimin e instrumenteve të pagesave”.
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Gjatë vitit 2009 është rritur në 10 numri i bankave që ofrojnë shërbime “home banking”,
krahasuar me 6 banka në fund të vitit 2008. Shërbimet e bankingut elektronik
nënkuptojnë ofrimin e infrastrukturës së nevojshme klientit për të aksesuar llogarinë
bankare nga shtëpia, nëpërmjet një linje interneti, telefoni apo një software i, që banka i
vë në dispozicion klientit.

Tabelë 36. Ecuria e transaksioneve “home banking” për periudhën 2007 – 2009.
Home Banking 2007 2008 2009

Numri i transaksioneve 42,447 88,261 136,482

Vlera e transaksioneve (miliardë lekë) 48.49 63.42 78.16
Burimi: Raportimet e bankave sipas “Metodologjisë për raportimin e instrumenteve të pagesave”.

ROLI I BANKËS SË SHQIPËRISË SI MBIKËQYRËSE DHE REFORMATORE E SISTEMIT KOMBËTAR
TË PAGESAVE

Roli i bankës qendrore në reformimin dhe mbikëqyrjen e sistemeve të pagesave po merr
një rëndësi gjithnjë dhe më të madhe në kushtet e turbulencave në tregjet financiare
ndërkombëtare. Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë po punon për ndërtimin e një
sistemi kombëtar pagesash të sigurt dhe eficient, në mbështetje të zhvillimit të tregut
financiar në vend, por njëkohësisht duke synuar shmangien e rreziqeve që sjell ky
zhvillim. Drejtimet kryesore ku është fokusuar puna gjatë vitit 2009, janë:

(i) Forcimi i kuadrit ligjor në funksion të rolit mbikëqyrës për sistemet e pagesave

Hartimi i projektligjit “Për sistemet e pagesave në Republikën e Shqipërisë” është në fazën
finale të tij. Projekti synon të përcaktojë një kuadër ligjor të domosdoshëm për
funksionimin e sigurt dhe eficient të sistemit kombëtar të pagesave, rolin dhe detyrat e
Bankës së Shqipërisë në lidhje me zhvillimin dhe mbikëqyrjen e sistemeve të pagesave
dhe të shlyerjeve në Republikën e Shqipërisë. Projektligji është bazuar në dy direktiva të
rëndësishme të BE së:

Direktiva 98/26/EEC mbi finalitetin e shlyerjes së pagesave në sistemet e shlyerjes së
pagesave dhe të letrave me vlerë; dhe
Direktiva 2002/47/EC mbi kolateralin financiar.

Çështje të rëndësishme që rregullon ky projektligj janë:

Rregullimi dhe mbikëqyrja e sistemeve, ku synohet të përcaktohet qartë roli i Bankës
së Shqipërisë si mbikëqyrëse e sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes së titujve,
pavarësisht nëse janë sisteme që operohen brenda Bankës së Shqipërisë, apo jashtë
bankës nga operatorë privatë, licencimi i subjekteve që operojnë sisteme të pagesave
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dhe të shlyerjeve në Republikën e Shqipërisë, kompetencat inspektuese dhe
vendimmarrëse të Bankës së Shqipërisë për angazhimin në këtë rol etj.;
Mbrojtja e sistemeve, ku synohet të rregullohen çështje që lidhen me mbrojtjen e
sistemeve nga paaftësia paguese e pjesëmarrësve në sistem, karakteri përfundimtar
dhe pakthyeshmëria e urdhërpagesave të hyra në sistem, përcaktimi i çastit të hapjes
së procedurave për paaftësi paguese të një pjesëmarrësi në sistem etj.;
Mbrojtja e marrëveshjeve të kolateralit financiar, ku rregullohen koncepte të tilla si
vlefshmëria dhe zbatimi i marrëveshjeve të kolateralit financiar në sistemet e
pagesave dhe të shlyerjes, shlyerja e kolateralit financiar të lënë peng dhe të tjera
koncepte juridike, rregullimi i të cilave është i domosdoshëm për funksionimin
normal të sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes, nëpërmjet reduktimit të riskut në
këto sisteme, por në terma më të përgjithshëm, kontribuojnë në stabilitetin e sistemit
dhe të tregjeve financiare në vend.

(ii) Përmirësimi dhe nxitja e ndryshimeve në sistemin kombëtar të pagesave në
funksion të rolit reformator për sistemet e pagesave

Projekti për zbatimin e IBAN it në Shqipëri, në zbatim të rregullores së miratuar nga
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimin nr. 42, datë 16.07.2008 “Për
Strukturën dhe Përdorimin e Numrit Ndërkombëtar të Llogarisë Bankare (IBAN)”, për
standardizimin e numrave të llogarive që përdoren për kryerjen e pagesave në
Republikën e Shqipërisë, u zhvillua në dy faza: (a) të gjitha bankat kanë përfunduar
standardizimin e numrave të llogarive të klientëve në formatin IBAN, si dhe njoftimin e
klientëve, brenda datës 1 qershor 2009; (b) duke filluar nga data 5 janar 2010, të gjitha
bankat përdorin dhe kontrollojnë saktësinë e numrave IBAN, për pagesat brenda vendit
dhe ato ndërkufitare.

Në vijim të projektit për transferimin automatik të transaksioneve të Thesarit nga
Ministria e Financave në sistemet e pagesave, gjatë vitit 2009 është punuar për ofrimin e
infrastrukturës së nevojshme teknike dhe rregullative për vënien në zbatim të projektit.
Marrëveshja ”Për komunikimin elektronik midis sistemit të Thesarit dhe sistemeve të
pagesave AIPS dhe AECH” ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Financave
është nënshkruar në fillim të vitit 2010, duke mundësuar automatizimin e pagesave të
Thesarit dhe fillimin live të projektit nga data 1 mars 2010.

Banka e Shqipërisë vazhdimisht ka dhënë kontributin e saj për reduktimin e pagesave
cash në ekonomi, së fundmi nëpërmjet pjesëmarrjes në projektin “SPI Project on Reducing
Cash Transactions”. Projekti, i iniciuar nga SPI Albania, konkludoi me një analizë të
detajuar të efekteve financiare në sistemin bankar, nga reduktimi i pagesave cash në
ekonomi. Konkluzionet dhe analiza e grupit të punës, kryesuar nga Banka Raiffeisen
dhe nga Banka e Shqipërisë, pasi u miratuan nga Komiteti (SPI Committee), në muajin
nëntor 2009 janë propozuar në formën e një pakete me rekomandime për miratim dhe
zbatim nga sistemi bankar dhe nga institucione të administratës publike.
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Monedha ne qarkullim 1995 - 2009
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VI.2. EMISIONI I MONEDHËS

MONEDHANË QARKULLIM

Monedha në qarkullim në fund të vitit 2009 arriti vlerën e 216,739,238 mijë lekëve, në
krahasim me 203,713,429 mijë lekë në fund të vitit 2008. Rritja më e madhe u konstatua
në tremujorin e katërt.

Grafik 71. Monedha në qarkullim (në 000 lekë).

Burimi: Banka e Shqipërisë.

STRUKTURA E MONEDHËS NË QARKULLIM

Kartëmonedha

Struktura e kartëmonedhës në qarkullim u karakterizua nga një rritje e peshës së
prerjeve të mëdha 1000, 2000 dhe 5000 lekë, e diktuar kryesisht nga kërkesat e bankave
të nivelit të dytë për të përballuar fluksin e pagesave në rritje dhe mbushjen e
bankomateve me prerjet e lartpërmendura. Gjatë vitit 2009, pati një rritje të ndjeshme të
kartëmonedhës 2000 lekëshe në qarkullim.

Grafik 72. Struktura e kartëmonedhës.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Struktura e Monedhes metalike 31.12.2008
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Monedha metalike

Struktura e monedhës metalike edhe këtë vit vazhdoi të orientohet nga një rritje e peshës
së prerjeve të mëdha 50 dhe 100 lekë. Një nga faktorët kryesorë që ndikoi në këtë rritje
ishte përdorimi i këtyre monedhave për të zëvendësuar kartëmonedhën e prerjes 100
lekë e cila kishte kurs ligjor deri më 31 dhjetor 2008 dhe do të hiqet nga qarkullimi në 31
dhjetor 2010.

Grafik 73. Struktura e monedhës metalike.

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Monedha metalike kundrejt kartëmonedhës

Në fund të vitit 2009, raporti i përgjithshëm midis vlerës së kartëmonedhave dhe
monedhave metalike rezultoi më i lartë se viti i kaluar. Zëvendësimi gradual i
kartëmonedhës së prerjes 100 lekë me monedha metalike dhe kërkesat për monedha
metalike nga ana e tregtisë me pakicë dhe kryesisht e supermarketeve dhe
ipermarketeve të çelura rishtaz, ishin faktorët kryesorë që raporti të ketë një tendencë
rritëse, megjithë rritjen e dukshme të kartëmonedhës.

Grafik 74. Raporti i monedhës metalike kundrejt kartëmonedhës.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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TREGUES TË QARKULLIMIT TË PARASË

Vlera mesatare e një kartëmonedhe në qarkullim

Vlera mesatare e një kartëmonedhe në qarkullim në fund të vitit 2009 arriti në 1,163 lekë,
nga 1,065 lekë që ishte në fund të vitit 2008.

Cilësia e monedhës në qarkullim

Në zbatim të standardeve bashkëkohore dhe shtimit të shpejtë të numrit të bankomateve
në bankat e nivelit të dytë, edhe gjatë vitit 2009, Banka e Shqipërisë tërhoqi nga
qarkullimi rreth 24,111 milionë copë kartëmonedha të papërshtatshme për përdorim
duke i zëvendësuar ato me kartëmonedha të përshtatshme për përdorim. Një pjesë të
konsiderueshme të sasisë së tërhequr e përbëjnë emisionet e periudhës para vitit 1996.
Në fund të vitit 2009, emisionet e kësaj periudhe në qarkullim, zënë vetëm 4.57 për qind
të kartëmonedhës mesatare në qarkullim. Kartëmonedhat e reja të hedhura në qarkullim
në vitin 2009, përfaqësojnë 24.75 për qind të mesatares totale të kartëmonedhave në
qarkullim.

VI.3. PUNA KËRKIMORE NË BANKËN E SHQIPËRISË

Disa nga fushat kryesore ku u përqendrua puna e Departamentit të Kërkimeve gjatë vitit
2009, janë: parashikimet dhe zhvillimi i modeleve ekonometrike; çështje të politikës
monetare; të sektorit të jashtëm; të stabilitetit financiar; të rritjes ekonomike etj..

Duke vënë në përdorim njohuritë dhe punët studimore disavjeçare mbi ekonominë
shqiptare, Departamenti i Kërkimeve ka kontribuar në debatet për hartimin dhe
zbatimin e politikës monetare nëpërmjet modelit makroekonometrik, MEAM. Ky
makromodel, për herë të parë, është përdorur për të projektuar ecurinë e ekonomisë
shqiptare për katër tremujorët në vazhdim. Nëpërmjet këtyre projeksioneve është bërë e
mundur të analizohet ecuria e pritshme e kërkesës agregate dhe përbërësve të saj si dhe
presionet inflacioniste në vend. Gjithashtu, nëpërmjet MEAM it janë ofruar analiza të
ndikimit të “goditjeve” (skenarëve) të ndryshme në ekonominë shqiptare si dhe analiza
të rreziqeve që lidhen me ecurinë e kursit të këmbimit dhe me efektet e krizës financiare
botërore. MEAM i vazhdimisht është pasuruar me kanale të reja transmetimi. Gjatë vitit
2009, modelit MEAM i është bashkëngjitur edhe sektori fiskal, për të lidhur ndikimin e
politikave të ndryshme fiskale në ekonominë reale nga njëra anë, dhe ndikimin e
goditjeve të ndryshme të ekonomisë reale në buxhetin e qeverisë, nga ana tjetër.
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Në fushën e politikës monetare, janë vlerësuar për rastin e Shqipërisë, peshat relative të
normave reale të interesit dhe të kursit real të këmbimit, për të llogaritur Indeksin e
Kushteve Monetare, si një indikator që jep informacion mbi situatën e kushteve
monetare. Një punim tjetër synoi të matë besueshmërinë e politikave ekonomike, duke u
fokusuar në zhvillimet në kërkesën për para dhe luhatshmërinë në tregjet informale të
valutës, reflektuar në primin e tregut të zi.

Përsa i takon rezervës valutore, fokusi kryesor ka qenë identifikimi i përcaktuesve
kryesorë të saj dhe i nivelit të saj optimal. Vlerësimi i këtij niveli shërben për përcaktimin
e një strategjie të qartë të bazuar mbi një objektiv real për rezervat valutore, në përputhje
me politikën monetare dhe atë të kursit të këmbimit.

Në lidhje me kursin e këmbimit, kërkimi është fokusuar në dy aspekte kryesore: së pari në
identifikimin e një kursi real këmbimi ekuilibër Euro/Lek në periudhën afatmesme; dhe
së dyti, në vlerësimin e efektshmërisë së ndërhyrjeve të Bankës Qendrore në stabilizimin
e luhatshmërisë afatshkurtër të kursit të këmbimit, duke ulur volatilitetin e padëshiruar
të tregut.

Në kuadër të ruajtjes së stabilitetit financiar, u realizua një analizë e detajuar e elementëve
përbërës të rrezikut dhe kthimit, si dhe u sugjerua përdorimi i një indeksi për matjen e
rrezikut të përgjithshëm të sistemit bankar. Në të njëjtën linjë u krijuan edhe modele të
reja të matjes së rrezikut indirekt të kredisë, si në nivel sistemi, ashtu edhe për grupe
bankash apo për ekspozime ndaj klientëve të ndryshëm.

Një tjetër çështje e adresuar në punët kërkimore është edhe lidhja shkak pasojë midis
zhvillimit financiar dhe rritjes ekonomike për rastin e Shqipërisë, duke marrë në
konsideratë variablat kyç të ekonomisë për analizimin e politikës monetare. Duke qenë
se të dhënat mbi PBB së tremujore në Shqipëri publikohen me 12 javë vonesë, është i
nevojshëm parashikimi i ecurisë së këtij treguesi, para se ai të publikohet. Për këtë
qëllim, është punuar mbi ndërtimin e modeleve për parashikimin afatshkurtër në
tremujorin aktual të vlerës së PBB së së vendit. Kjo gjë do të ndihmojë një vendimmarrje
të mirinformuar dhe vlerësimin e situatës aktuale ekonomike.

PUBLIKIMET

Një pjesë e mirë e punëve kërkimore dhe materialeve të diskutimit publikohen në faqen
zyrtare të Bankës së Shqipërisë, nën kategorinë “Publikime/Kërkime dhe Materiale
Diskutimi”, një seri që përfshin punime që prej vitit 1999 deri në 2009. Shpesh, punimet
paraqiten edhe në një formë më të përmbledhur në Buletinin Ekonomik i cili publikohet
me frekuencë tremujore. Në vitin 2009, Departamenti i Kërkimeve filloi të publikojë
periodikun gjashtëmujor “Të Reja Shkencore në Bankën e Shqipërisë”, i cili i drejtohet të
gjithë ekspertëve të kërkimit shkencor brenda dhe jashtë Bankës, si edhe të gjithë atyre
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që u intereson kjo fushë në punën e përditshme. Ky periodik jep informacion të
përmbledhur mbi punët dhe aktivitetet kërkimore të Bankës të përfunduara, si dhe ato
që janë ende në proces.

AKTIVITETET E ZHVILLUARA

Në muajin nëntor 2009, në Athinë u mbajt workshop i i 3të i Kërkimeve Ekonomike në
Evropën Juglindore, një bashkëpunim mes Departamentit të Kërkimeve të Bankës së
Shqipërisë dhe Bankës së Greqisë. Tashmë është shndërruar në traditë që Departamenti i
Kërkimeve i Bankës së Shqipërisë të mbledhë çdo vit në një aktivitet të vetin, ekspertë
dhe përfaqësues të bankave qendrore të rajonit e më gjerë. Kjo traditë synon të
përmirësojë më tej kërkimin ekonomik në rajon, si dhe të zgjerojë njohuritë e bankave
qendrore të rajonit mbi karakteristikat dhe zhvillimet ekonomike të vendeve respektive.
Gjithashtu, ky aktivitet kontribuon në rritjen e integrimit dhe bashkëpunimit
institucional mes bankave qendrore të rajonit dhe më gjerë.

Në vijim të punës së nisur që prej disa vitesh, edhe gjatë vitit 2009, Departamenti i
Kërkimeve vazhdoi të zhvillojë “Serinë e Seminareve të së Premtes”, ku gjatë vitit në fjalë u
prezantuan 18 punime si nga autorë vendas ashtu edhe të huaj, nga punonjës të Bankës
së Shqipërisë dhe nga të tjerë jashtë saj. Ky aktivitet shërben si një mundësi e mirë për të
gjithë kërkuesit nga fusha bankare, nga sfera akademike dhe ajo shkencore, për të
prezantuar dhe diskutuar materialet e tyre empirike dhe teorike.

VI.4. AKTIVITETET STATISTIKORE TË BANKËS SË SHQIPËRISË

Si shumë banka të tjera qendrore, Banka e Shqipërisë zë një rol të rëndësishëm në
sistemin statistikor kombëtar, si institucioni përgjegjës për prodhimin dhe shpërndarjen
e statistikave monetare dhe statistikave të sektorit të jashtëm. Roli i Bankës së Shqipërisë
si agjenci statistikore, e autorizuar për të mbledhur informacion nga njësitë statistikore,
si edhe për të prodhuar dhe publikuar statistika zyrtare rrjedh nga ligji “Për Statistikat
Zyrtare”82, ligji “Për Bankën e Shqipërisë”83 dhe “Programi i Statistikave Zyrtare 2007
2011”84. Në kryerjen e funksioneve të saj statistikore, Banka e Shqipërisë udhëhiqet nga
parimet bazë të statistikave zyrtare në Republikën e Shqipërisë që janë: paanshmëria,
besueshmëria, pavarësia profesionale, përkatësia, kosto efektiviteti, konfidencialiteti
statistikor dhe transparenca. Gjatë vitit 2009, Banka e Shqipërisë ka vijuar të hartojë dhe
të shpërndajë statistika monetare dhe statistika të sektorit të jashtëm, duke u kujdesur të
përmirësojë shërbimin statistikor në të gjitha përmasat e tij. Të gjitha njësitë e përfshira

82 Ligji ‘Për statistikat zyrtare’ nr. 9180, datë 05.02.2004.
83 Ligji ‘Për Bankën e Shqipërisë’ nr. 8269, datë 23.12.1997.
84 ‘Programi i Statistikave Zyrtare 2007 2011’ miratuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë me vendim nr. 153,
datë 31.01.2008.
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në procesin e prodhimit të statistikave, sipas funksionit përkatës, kanë synuar të arrijnë
përafrimin e metodologjisë me rekomandimet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare,
rritjen e cilësisë së të dhënave nëpërmjet përmirësimit dhe informatizimit të proceseve të
kontrollit, rritjen e numrit të treguesve të publikuar dhe detajimin e treguesve të
përbërë, shkurtimin e kohëvonesës së publikimit, standardizimin e tabelave dhe
përgatitjen e materialeve shpjeguese në funksion të rritjes së transparencës së
materialeve që shoqërojnë publikimet statistikore. Kërkesat e shpeshta dhe në rritje për
informacion dhe udhëzime drejtuar njësive statistikore të Bankës së Shqipërisë nga
përdorues brenda dhe jashtë vendit, flasin për vlerësimin dhe besimin që ata kanë
krijuar në statistikat, që prodhohen nga Banka e Shqipërisë.

IV.4.1. MBULIMI DHE METODOLOGJIA

STATISTIKAT MONETARE

Gjatë muajit dhjetor të vitit 2008 dhe fillimit të vitit 2009 u realizua shkëputja nga
formati i mëparshëm i publikimit të treguesve monetarë dhe kalimi në formatin e ri në
përputhje me “Metodikën e statistikave monetare dhe financiare”, Banka e Shqipërisë,
Korrik 200385 . Kjo metodikë mbështetet në “Manualin e statistikave monetare dhe
financiare”, Fondi Monetar Ndërkombëtar, 2000. Të dhënat e përgatitura sipas
standardeve të këtij manuali fillojnë nga muaji dhjetor i vitit 200286, kanë periodicitet dhe
kohëvonesë prej 30 ditësh dhe publikohen çdo fund muaji sipas Kalendarit të
Statistikave të Bankës së Shqipërisë.

Aplikimi i standardeve të manualit të ri sjell përmirësime të dukshme në krahasim me
aplikimin e standardeve të manualit të mëparshëm. Si një ndër përmirësimet më të
rëndësishme mund të përmendet zgjerimi i mbulimit institucional. Ky mbulim shtrihet
tashmë në të gjitha institucionet që pranojnë depozita dhe që ushtrojnë aktivitet në
Republikën e Shqipërisë. Këto institucione janë Banka e Shqipërisë, bankat e nivelit të
dytë dhe shoqëritë e kursim kreditit. Këto të fundit nuk përfshiheshin në kompilimin e
statistikave monetare sipas praktikës së mëparshme.

Një tjetër ndryshim lidhet me sektorizimin dhe klasifikimin e instrumenteve financiarë, i
cili është në përputhje me Sistemin e Llogarive Kombëtare (SNA), 1993. Të dhënat e
hartuara sipas standardeve të reja paraqesin një ndarje më të detajuar të sektorëve
ekonomikë rezidentë dhe të instrumenteve financiare. Përmirësime janë bërë edhe në
drejtim të terminologjisë së përdorur, e cila është përshtatur me rekomandimet e

85 Deri në kohën e fillimit të aplikimit të rekomandimeve të këtij manuali, statistikat monetare janë hartuar sipas
“Metodikës për paraqitjen e gjendjes monetare” miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë,
nr. 11, datë 21.09.1994, në përputhje me rekomandimet e “Udhëzuesit për statistikat monetare dhe bankare në
statistikat financiare ndërkombëtare”, FMN, 1984.
86 Të dhënat sipas standardit të ri që nga dhjetori i vitit 2002 janë shpërndarë për përdorim të brendshëm, ndërkohë
që publikimi sipas të dy standardeve shtrihet në periudhën dhjetor 2006 dhjetor 2008.
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standardeve ndërkombëtare. Për shembull, emërtimi “aksione dhe instrumente të tjera
të kapitalit” ka zëvendësuar emërtimin “llogari kapitale”, ose emërtimi “korporata
jofinanciare publike” ka zëvendësuar emërtimin “sektori publik”.

Treguesit në tabelat e reja paraqiten sipas formatit të përcaktuar në Metodikë, format i
cili mundëson paraqitjen e detyrimeve të korporatave depozituese dhe mjeteve që ato
financojnë; paranë dhe kundërpartitë e saj. Për çdo klasë subjektesh ose korporatë që
pranon depozita, përgatitet dhe publikohet paraqitja dhe bilanci sektorial. Përveç
tabelave të hollësishme të bilancit sektorial dhe paraqitjes, janë bërë përmirësime në
drejtim të shtimit të treguesve dhe tabelave të reja dhe detajimit të tabelave ekzistuese.
Publikimi i treguesve monetarë sipas Metodikës së vitit 2003 është shoqëruar me
informacione shpjeguese, të publikuara në seksionin përkatës në faqen e Bankës së
Shqipërisë.

Gjatë vitit 2009 është punuar në drejtim të përmirësimit të cilësisë së treguesve të
publikuar, gjë që është arritur duke realizuar zgjatjen prapa në kohë të serive, kontrollin
e saktësisë së vlerave të publikuara dhe llogaritjen e treguesve për periudhat e
pambuluara me informacion deri në atë kohë. Ky përpunim ka prekur kryesisht seritë e
flukseve mujore të depozitave dhe të kredive dhe seritë e normave të interesit. Gjatë këtij
viti, bashkësisë së tabelave të publikuara në hapësirën ‘’Seri kohore’’ iu shtua dhe një
grup tabelash të kurseve kryesore të këmbimit, që paraqesin kursin mesatar të muajit
dhe kursin në ditën e fundit të muajit. Paralelisht me përmirësimin e publikimit është
punuar edhe për ndërtimin dhe përgatitjen për publikim të tabelave të reja, që paraqesin
gjendjen në fund të periudhës dhe flukset e kredive dhe depozitave sipas afateve të
maturimit, sektorëve institucionalë dhe sektorëve të ekonomisë, qëllimit të përdorimit,
monedhave kryesore dhe rretheve kryesore të vendit. Këto tabela do të publikohen gjatë
gjashtëmujorit të parë të vitit 2010.

Gjithashtu, në kuadër të iniciativës së përbashkët të vendeve të Evropës Juglindore për
ndërtimin e serive statistikore të periudhave të mëparshme historike, janë bërë një sërë
kërkimesh në dokumente të vjetër arkivorë. Deri tani është realizuar mbledhja dhe
ndërtimi i disa serive kohore për të dhëna monetare, të dhëna të financave të qeverisë
dhe të sektorit të jashtëm, seri këto që iu përkasin viteve 1920 1950. Këto statistika
historike së shpejti do të bëhen pjesë e publikimeve statistikore të Bankës së Shqipërisë
dhe do t’i ofrohen përdoruesit së bashku me statistikat korente dhe udhëzimet përkatëse
mbi burimin dhe përdorimin e tyre.

STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM

Tërësia e statistikave të sektorit të jashtëm përfaqësohet nga: treguesit e bilancit të
pagesave, pasqyra e rezervave ndërkombëtare dhe likuiditetit të monedhës së huaj,
importi dhe eksporti i mallrave, pozicioni i investimeve ndërkombëtare, kurset e
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këmbimit dhe borxhi i jashtëm. Edhe pse ligji “Për Bankën e Shqipërisë” cakton Bankën
e Shqipërisë si autoritetin përgjegjës për hartimin e bilancit të pagesave të shtetit
shqiptar, lidhja e ngushtë konceptuale dhe metodologjike midis statistikave të bilancit të
pagesave dhe statistikave të tjera të sektorit të jashtëm si edhe praktika e ndjekur nga
shumë banka të tjera qendrore, kanë bërë që Banka e Shqipërisë të ndërmarrë prej disa
vitesh tashmë, mbledhjen, hartimin dhe publikimin e statistikave të borxhit të jashtëm
dhe të pozicionit të investimeve ndërkombëtare87 . Deri në fund të vitit 2009, këto
pasqyra së bashku me metodologjitë përkatëse janë publikuar në faqen Faqen
Përmbledhëse të të Dhënave Kombëtare (FPDK) 88 , të cilën Banka e Shqipërisë e
përditëson në kuadrin e kërkesave të Standardit Special të Shpërndarjes së të Dhënave të
FMN së (SDDS). Duke filluar nga tremujori i parë i vitit 2010, pasqyra e pozicionit të
investimeve ndërkombëtare dhe pasqyra e borxhit të jashtëm do të jenë pjesë e
publikimeve periodike statistikore të Bankës së Shqipërisë.

Bilanci i pagesave

Gjatë vitit 2009 është punuar si në drejtim të përmirësimeve metodologjike, ashtu edhe
në drejtim të përmirësimit dhe pasurimit të analizave statistikore që shoqërojnë
publikimin e statistikave të bilancit të pagesave: njoftimet për shtyp dhe buletini vjetor i
bilancit të pagesave. Në vazhdimësi është punuar për njohjen e rekomandimeve të
Manualit të ri (Edicioni i gjashtë) si edhe për identifikimin e mangësive kryesore.
Statistikat e bilancit të pagesave janë prodhuar në përputhje me Metodikën89 dhe janë
publikuar sipas datave të shpallura në Kalendarin e Statistikave të Bankës së Shqipërisë.

Në rrafshin metodologjik është bërë rishikimi dhe vënia në përdorim e pyetësorit të ri të
vrojtimit të ndërmarrjeve me kapital të huaj, në përputhje me metodologjinë e aplikuar
nga Kombet e Bashkuara. Gjatë këtij viti, Banka e Shqipërisë u përfshi në ‘’Grupin
qendror për mbledhjen dhe krijimin e bazës së të dhënave dhe statistikave për
investimet e huaja direkte, aktivitetin e kompanive transnacionale dhe për hartimin e
raportit vjetor të investimeve të huaja’’. Në bashkëpunim të ngushtë me Institutin e
Statistikave, Ministrinë e Ekonomisë, Transportit dhe Energjitikës, Qendrën Kombëtare
të Regjistrimit, Albinvest in dhe institucione të tjera, Banka e Shqipërisë ka ndërtuar një
bazë të përmirësuar të dhënash të ndërmarrjeve me kapital të huaj, që kanë aktivitet në
Shqipëri, si edhe ka kontribuar me një analizë të plotë të kësaj popullate në “Raportin
Vjetor të Investimeve të Huaja’’.

87 Rekomandimi për kompilimin e pasqyrës së pozicionit të investimeve ndërkombëtare dhe të borxhit të jashtëm së
bashku me pasqyrën e bilancit të pagesave, reflektohet edhe në rikonceptimin e edicionit të pestë të manualit të
bilancit të pagesave të FMN së, i cili e zgjeron fushën e mbulimit nga “Manuali i Bilancit të Pagesave” (Edicioni i pestë,
1993) në “Manuali i Bilancit të Pagesave dhe Pozicionit të Investimeve Ndërkombëtare” (Edicioni i gjashtë, Janar
2010).
88 Lidhja në faqen e Bankës së Shqipërisë: http://www.bankofalbania.org/web/SDDS_330_1.php
89 Metodika e Bilancit të Pagesave, Banka e Shqipërisë, Dhjetor 2006.
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Edhe gjatë këtij viti është përgatitur analiza vjetore e të dhënave nga vrojtimi pranë
familjeve për dërgesat e emigrantëve. Publikimi i vitit 2009 përmban një analizë më të
gjerë në krahasim me publikimet e mëparshme, si edhe përfshin një shtojcë
metodologjike me rekomandime për përmirësime të rezultateve të vrojtimit.

Pozicioni i investimeve ndërkombëtare

Prej vitit 2007, Banka e Shqipërisë harton dhe publikon në FPDK pasqyrën e pozicionit të
investimeve ndërkombëtare90 të Shqipërisë me periodicitet vjetor dhe kohëvonesë prej 3
tremujorësh. Publikimi i parë i pasqyrës paraprake të pozicionit të investimeve
ndërkombëtare për vitin 2008 u realizua në muajin shtator të vitit 2009. Të dhënat e
mbledhura nga ndërmarrjet me kapital të huaj gjatë vrojtimit të vitit 2009 u përdorën si
për rritjen e mbulimit të informacionit mbi transaksionet, ashtu edhe për përmirësimin e
të dhënave mbi stokun e investimit të huaj në vend. Rakordimi i vlerave të
transaksioneve në bilancin e pagesave dhe transaksioneve dhe pozicioneve stok në
pozicionin e investimeve ndërkombëtare, përmendet si një tjetër arritje metodologjike në
drejtim të përmirësimit të mbulimit dhe cilësisë së statistikave të sektorit të jashtëm. Në
të njëjtën kohë është punuar për përgatitjen e formatit të publikimit të kësaj pasqyre,
sipas formateve të publikimit të agjencive statistikore ndërkombëtare.

Borxhi i jashtëm

Prej vitit 2007, Banka e Shqipërisë harton dhe publikon në FPDK pasqyrën e borxhit të
jashtëm 91 të Shqipërisë me periodicitet dhe kohëvonesë tremujore. Përgatitja e një
statistike cilësore dhe koherente të borxhit të jashtëm, kërkon përmirësime të
vazhdueshme metodologjike për të rritur shkallën e mbulimit, si edhe rishikime të
herëpashershme të serive kohore, për të reflektuar ndryshimet që rrjedhin nga shlyerjet,
riskedulimi dhe falja e borxhit. Këto rishikime janë realizuar duke shfrytëzuar
informacionin më të fundit dhe të plotë të ofruar nga burimet e informacionit: Ministria
e Financave, sistemi bankar dhe sektori privat jofinanciar.

IV.4.2. SHPËRNDARJA E TË DHËNAVE

Banka e Shqipërisë i kushton një vëmendje të veçantë datave të publikimit të të dhënave
si edhe shtrirjes dhe përmirësimit të rrjetit dhe mënyrave të publikimit të informacionit
statistikor, duke u kujdesur që të respektojë parimin e shpërndarjes së njëkohshme dhe
të barabartë për të gjithë përdoruesit jashtë institucionit. Të dhënat publikohen në

90 Pozicioni i investimeve ndërkombëtare hartohet në përputhje me “Manualin e Bilancit të Pagesave” (Edicioni i
Pestë, FMN 1993) “Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare – Një Udhëzues për Burimet e Informacionit” (FMN, 2002)
dhe “Shënime metodologjike të kompilimit të PIN së së Shqipërisë’’, Banka e Shqipërisë.
91 Borxhi i jashtëm i Shqipërisë hartohet në përputhje me “Manualin e Bilancit të Pagesave” (Edicioni i Pestë, FMN,
1993), “Statistikat e Borxhit të Jashtëm: udhëzues për kompilues dhe përdorues” (FMN, 2003) dhe “Shënime
metodologjike për kompilimin e borxhit të jashtëm të Shqipërisë”, Banka e Shqipërisë.



113

përputhje me periodicitetin dhe datat e shpallura në Kalendarin e Statistikave në fillim
të çdo gjashtëmujori në faqen e Bankës së Shqipërisë në hapësirën Statistika/Seri Kohore.
Gjithashtu, të dhënat e Bankës së Shqipërisë publikohen në Raportin Statistikor Mujor
dhe në publikime të tjera periodike të Bankës së Shqipërisë. Data e publikimit të parë të
statistikave është ajo e paraqitur në Kalendarin e Statistikave dhe vendi i publikimit të
parë është faqja e Bankës së Shqipërisë.

Gjatë vitit 2009 është synuar të shkurtohet koha e prodhimit të treguesve statistikorë me
qëllim përafrimin e afateve të publikimit sipas standardeve ndërkombëtare statistikore.
Si shembuj të mirë përmenden statistikat e tregtisë së jashtme dhe statistikat e bilancit të
pagesave, ndërkohë që statistikat monetare publikohen prej kohësh në afatet më të
ngushta të rekomanduara nga standardet ndërkombëtare.
Përsa u përket formave të shpërndarjes së statistikave, një vëmendje e veçantë i është
kushtuar përmirësimit cilësor dhe pasurimit të seksionit të statistikave në faqen e Bankës
së Shqipërisë. Është punuar në drejtim të ristrukturimit dhe pasurimit të bazës së të
dhënave për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm, ndërkohë që vazhdon puna për
vendosjen e një programi të ri të publikimit, që do të lehtësojë kërkimin dhe përdorimin
e të dhënave për përdoruesit e jashtëm.

Tabelë 37. Katalogu i tabelave të publikuara në faqen e Bankës së Shqipërisë.
STATISTIKATMONETARE Numri i

treguesve
Data e fillimit të

serisë
Periodiciteti: mujor
Kohëvonesa: 1 muaj

1 Norma mesatare e depozitave mujore në lekë për sistemin
bankar

14 Gusht 1995

2 Sasia e depozitave të reja mujore në lekë për sistemin bankar. 14 Gusht 1995
3 Norma mesatare e depozitave mujore në USD për sistemin

bankar
13 Dhjetor 2000

4 Sasia e depozitave të reja mujore në USD për sistemin bankar 13 Dhjetor 2000
5 Norma mesatare e depozitave mujore në Euro për sistemin

bankar
9 Dhjetor 2000

6 Sasia e depozitave të reja mujore në Euro për sistemin bankar 9 Dhjetor 2000
7 Sasia e kredisë së re mujore në lekë për sistemin bankar 5 Gusht 1995
8 Norma mesatare e kredisë mujore në lekë për sistemin bankar 5 Gusht 1995
9 Norma mesatare e kredisë mujore në USD për sistemin bankar 5 Dhjetor 2000
10 Sasia e kredisë së re mujore në USD për sistemin bankar 5 Dhjetor 2000
11 Sasia e kredisë së re mujore në Euro për sistemin bankar 5 Dhjetor 2000
12 Norma mesatare e kredisë mujore në Euro për sistemin bankar 5 Dhjetor 2000
13 Bilanci sektorial i korporatave të tjera depozituese 115 Dhjetor 2006
14 Bilanci sektorial i Bankës Qendrore 90 Dhjetor 2006
15 Paraqitja e Bankës Qendrore 60 Dhjetor 2002
16 Bilanci sektorial i bankave paradepozituese 114 Dhjetor 2006
17 Paraqitja e korporatave depozituese 89 Dhjetor 2006
18 Paraqitja monetare e korporatave të tjera depozituese 83 Dhjetor 2006
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19 Paraqitja monetare e bankave paradepozituese 83 Dhjetor 2006
20 Kredia për ekonominë 16 Dhjetor 2006
21 Depozitat e përfshira në paranë e gjerë 39 Dhjetor 2006
22 Agregatët monetarë 5 Dhjetor 2006

STATISTIKAT BANKARE Numri i
treguesve

Data e fillimit të
serisë

Periodiciteti: tremujor
Kohëvonesa: 1 muaj

23 Aktivet Struktura për sistemin bankar 57 T4 1998
24 Pasivet Struktura për sistemin bankar 54 T4 1998
25 Struktura e kapitalit aksioner në terma relative 7 T4 1998
26 Të ardhurat dhe shpenzimet për sistemin bankar 15 T4 1998
27 Struktura e të ardhurave dhe shpenzimeve 37 T4 1998
28 Tregues të kapitalit dhe cilësisë së aktiveve 17 T4 1998
29 Tregues të përqendrimit të veprimtarisë bankare 13 T4 1998

STATISTIKAT E SEKTORIT TË JASHTËM

Statistikat e bilancit të pagesave
Numri i
treguesve

Data e fillimit të
serisë

Periodiciteti: tremujor; Publikimi: në format mujor
Kohëvonesa: 2 muaj e 10 ditë

30 Bilanci i pagesave USD 7 Janar 1993
31 Bilanci i pagesave Euro 7 Janar 2004
32 Llogaria korente USD 40 Janar 1993
33 Llogaria korente Euro 40 Janar 2004
34 Llogaria financiare USD 9 Janar 1993
35 Llogaria financiare Euro 9 Janar 2004

Statistikat e tregtisë së jashtme
Numri i
treguesve

Data e fillimit të
serisë

Periodiciteti: mujor
Kohëvonesa: 1 muaj

36 Eksportet sipas shteteve USD 30 Janar 1993
37 Importet sipas shteteve USD 30 Janar 1993
38 Eksportet sipas shteteve Euro 30 Janar 2004
39 Importet sipas shteteve Euro 30 Janar 2004
40 Eksportet sipas SITC USD 10 Janar 1993
41 Importet sipas SITC USD 10 Janar 1993
42 Eksportet sipas SITC Euro 10 Janar 2004
43 Importet sipas SITC Euro 10 Janar 2004

Kursi i këmbimit Numri i
treguesve

Data e fillimit të
serisë

Periodiciteti: mujor
Kohëvonesa:

44 Kursi mesatar i këmbimit për periudhën 1994 – 2001
26 Janar 1994

Dhjetor 2001
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45
Kursi i këmbimit në ditën e fundit të muajit për periudhën
1994 2001

26 Janar 1994
Dhjetor 2001

46 Kursi mesatar i këmbimit nga viti 2002 13 Janar 2002
47 Kursi i këmbimit në ditën e fundit të muajit nga viti 2002 13 Janar 2002

STATISTIKATMONETARE ARKIVA Numri i
treguesve

Data e fillimit të
serisë

1 Oferta e parasë 10 Dhjetor 1993
2 Mjetet e gjendjes monetare 7 Korrik 1994
3 Mjetet valutore neto të Bankës së Shqipërisë 3 Korrik 1994
4 Detyrimet e huaja totale të Bankës së Shqipërisë 10 Nëntor 1994
5 Mjetet valutore neto të bankave paradepozituese 9 Dhjetor 2000
6 Depozitat pa afat të rezidentëve 6 Dhjetor 1992
7 Depozitat me afat 6 Dhjetor 1992
8 Depozitat në valutë të huaj të rezidentëve 6 Dhjetor 1992
9 Kredia për ekonominë 7 Shtator 1998
10 Kredia për ekonominë në lekë 7 Shtator 1998
11 Kredia për ekonominë në valutë të huaj 7 Shtator 1998
12 Mjetet e autoritetit monetar 3 Korrik 1994
13 Mjetet e bankave që pranojnë depozita 7 Dhjetor 1994
14 Detyrimet e bankave që pranojnë depozita 8 Dhjetor 1994
15 Detyrimet e autoritetit monetar 6 Korrik 1994
16 Mjetet e huaja totale të Bankës së Shqipërisë 10 Nëntor 1994
17 Gjendja monetare 14 Korrik 1994

*Të gjitha tabelat paraqiten në seksionin: Statistika/Seri Kohore në lidhjen:
http://www.bankofalbania.org/web/Statistika_Hyrje_230_1.php

IV.4.3. BASHKËPUNIMI ME AGJENCI TË TJERA STATISTIKORE KOMBËTARE

Shqipëria ka hedhur hapa të rëndësishme drejt kalimit nga projekti i Sistemit të
Shpërndarjes së të Dhënave të Përgjithshme (GDDS) të FMN së në anëtarësimin në
projektin e Standardit të Shpërndarjes së të Dhënave Speciale (SDDS) të FMN së. Banka
e Shqipërisë ka funksionuar dhe vazhdon të funksionojë si koordinatori kombëtar për
pjesëmarrjen e Shqipërisë në projektin e GDDS së dhe në përgatitjen për anëtarësimin
në projektin e SDDS së. Për këtë qëllim, INSTAT i dhe Ministria e Financave raportojnë
periodikisht pranë Bankës së Shqipërisë informacionin mbi metadatat sipas kërkesave të
GDDS së, dhe të dhënat periodike për plotësimin e FPDK së, e cila është publikuar në
faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë.

INSTAT i kryen për llogari të Bankës së Shqipërisë disa vrojtime statistikore dhe Banka
e Shqipërisë i ofron INSTAT it të dhëna për sistemin bankar në bazë tremujore. Dy
institucionet kanë nënshkruar një memorandum bashkëpunimi si edhe aplikojnë
praktikën e nënshkrimit të një kontrate vjetore në bazë të së cilës realizohen shërbimet
reciproke. Bashkëpunimi në të ardhmen midis dy institucioneve do të shtrihet në
drejtim të harmonizimit të metodologjive, koordinimit për plotësimin e detyrimeve për
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anëtarësimin në projektin e SDDS së, ndarjes së detyrimeve për mbledhjen dhe
përpunimin e statistikave të bilancit të pagesave me qëllim evitimin e raportimit të
përsëritur dhe përpunimit paralel të treguesve statistikorë, rishikimit të legjislacionit dhe
infrastrukturës kombëtare statistikore, ndërtimit të regjistrit të ndërmarrjeve për
hartimin e statistikave të investimeve direkte dhe FATS, përfshirjes në bazat përkatëse të
raportimit të kërkesave të institucionit homolog dhe bashkëpunimit për hartimin e
llogarive financiare.

Bashkëpunimi i Bankës së Shqipërisë me Ministrinë e Financave në drejtim të prodhimit
statistikor shtrihet kryesisht në shkëmbimin e informacionit për hartimin e statistikave
të bilancit të pagesave dhe të borxhit të jashtëm. Raportimi nga ana e Ministrisë së
Financave është i rregullt dhe cilësia e informacionit të raportuar, falë edhe vendosjes së
sistemeve të automatizuara të përpunimit të të dhënave ka ardhur në rritje gjatë viteve
të fundit. Bashkëpunimi i ardhshëm me Ministrinë e Financave do të synojë rritjen e
eficiencës së prodhimit statistikor dhe përmirësimin cilësor dhe sasior të treguesve të
sektorit të jashtëm duke zgjeruar bazën e informacionit.

VI.5. MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN

Për Bankën e Shqipërisë, tashmë është evidente se rruga e arritjes së çdo objektivi kalon
nga perceptimi i publikut, të cilit i drejtohet dhe të cilit synon t i shërbejë. Vendimet e
politikës monetare, që merren nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, janë
akoma më efektive nëse ato transmetohen në ekonomi në mënyrë sa më të plotë dhe
brenda një kohe të arsyeshme. Që kjo të ndodhë, është e nevojshme që vendimet të
merren jo vetëm në momentin e duhur, por gjithashtu të ekzistojnë kanalet e
komunikimit të cilat e lehtësojnë transmetimin e informacionit. E thënë ndryshe,
ekzistenca e një komunikimi efikas është thelbësore.

Nga ana tjetër, ndërgjegjësimi i publikut, pra i individëve që me vendimet e përditshme
që marrin për ekonomitë individuale krijojnë efektin e përgjithshëm në ekonominë e
vendit, është një mjet tjetër që ndihmon në rritjen e efikasitetit të transmetimit të
politikës monetare. Sa më e lartë të jetë shkalla e të kuptuarit të vendimeve të bankës
qendrore, aq më racionale janë veprimet në treg dhe aq më shumë ndihmohet
transmetimi i vendimeve të politikës monetare. Në këtë mënyrë, krijimi i një mjedisi që e
kupton veprimtarinë e bankës qendrore është faktor që ndihmon në përmbushjen e
detyrave të saja, në përmirësimin e imazhit të Bankës dhe në rritjen e përgjegjshmërisë
së saj.

BOTIMET E BANKËS SË SHQIPËRISË

Botimet e Bankës së Shqipërisë i japin mundësi publikut të marrë informacion rreth
zhvillimeve më të fundit në ekonominë tonë dhe atë botërore; rreth zhvillimeve në
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sistemin bankar dhe atë financiar; rreth stabilitetit financiar e parasë, ndryshimeve e
pasurimit të legjislacionit bankar e kuadrit rregullator të tij dhe të tjerave argumente me
interes, duke u kthyer prej kohësh në një burim informacioni të saktë dhe të besueshëm
për publikun.

Botimet e realizuara gjatë vitit 2009 konsistojnë si çdo vit, në botime periodike dhe
botime joperiodike, dhe numërojnë mbi 4500 faqe analiza, statistika dhe studime në
gjuhën shqipe dhe atë angleze. Vitin që lamë pas, përveç raporteve dhe buletineve
periodike (7 tituj), Librit të punimeve të Konferencës VII të Bankës së Shqipërisë
(“Strategjitë e politikës monetare për ekonomitë e vogla” – Ideoi dhe përgatiti Ardian Fullani),
materialeve të diskutimit (9 tituj), Katalogut të Publikimeve 2008, broshurave edukative
(4 tituj), është publikuar për herë të parë revista “Të reja shkencore në Bankën e Shqipërisë”.
Ky botim i drejtohet kryesisht personave që merren me kërkimin shkencor, brenda dhe
jashtë Bankës, si edhe të gjithë atyre që në punën e përditshme u intereson kjo fushë,
duke i njohur me punën kërkimore që zhvillohet në Bankën e Shqipërisë dhe
dobishmërinë e saj në vendimmarrjen e Bankës e më gjerë.

Shpërndarja e botimeve të Bankës Qendrore gjatë vitit 2009, i ka shërbyer intensifikimit
të marrëdhënieve me institucionet kërkimore, ekonomike dhe financiare si dhe me këdo
tjetër të interesuar, në përmbushje të detyrimit të saj për të publikuar, informuar dhe
shpjeguar politikat, procedurat, objektivat dhe opinionet e saj.

MARRËDHËNIET MEMEDIAN

Një funksion i rëndësishëm në kuadër të komunikimit është mbajtja dhe zhvillimi i
vazhdueshëm i kontakteve me organet e medias së shkruar dhe asaj televizive, duke
informuar dhe sensibilizuar atë për çështje që lidhen me Bankën dhe me sistemin bankar
në përgjithësi. Konferencat dhe deklaratat për shtyp, takimet me gazetarët dhe
intervistat e ndryshme, ndihmojnë në njohjen e publikut me Bankën e Shqipërisë dhe
aktivitetin e saj, me të rejat në fushën monetare dhe financiare, si dhe i garantojnë
publikut të gjerë të drejtën për informim.

Nisur nga viti kritik, i ngarkuar me pasojat e krizës financiare botërore që lamë pas,
marrëdhënieve me median dhe informimit të publikut u është kushtuar një kujdes i
veçantë nga Banka e Shqipërisë. Gjatë vitit 2009, politika e transparencës së Bankës së
Shqipërisë ka njohur një ndryshim thelbësor, ku pas mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës
mbi vendimmarrjen e politikës monetare, Guvernatori zhvillon një konferencë për shtyp
në prani të përfaqësuesve të ndryshëm të medias, duke shpjeguar dhe informuar
publikun mbi arsyet ekonomike dhe financiare në mbështetje të vendimit të Këshillit
Mbikëqyrës. Këto konferenca mujore për shtyp92 përbëjnë boshtin mediatik të fushës

92 Duke filluar nga muaji korrik 2009, në përfundim të mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës për vendimmarrjen e
politikës monetare janë zhvilluar rregullisht, 6 konferenca për shtyp.
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ekonomike, duke bërë që edhe mediat t’i kushtojnë gjithnjë e më tepër vëmendje. Ky
ndryshim përbën një hap të mëtejshëm të rëndësishëm në drejtim të përafrimit të Bankës
së Shqipërisë me standardet e bankave qendrore evropiane. Gjatë vitit 2009 kanë
vazhduar të zhvillohen dhe aktivitetet trajnuese për gazetarët, sipas një tradite të
përcaktuar në vitet paraardhëse.

EDUKIMI FINANCIAR I PUBLIKUT

Aspirata për të qenë një bankë qendrore moderne për nga objektivat, funksionet dhe roli
i saj në shoqëri, trevjeçarin e fundit ka sjellë në fokusin e angazhimeve të saj edukimin
ekonomiko financiar të publikut. Kështu, nën kujdesin e veçantë të Guvernatorit, Banka
e Shqipërisë ka përgatitur dhe zbatuar programin e edukimit “Banka qendrore në jetën e
përditshme”. Programi promovon krijimin e një kulture financiare në shoqërinë shqiptare
dhe që nga fillimi i tij në vitin 2007 është pasuruar me iniciativa të reja, si dhe është
zgjeruar për të përfshirë një publik sa më të gjerë.

Hapësirë informuese 5: Programi i edukimit “Banka qendrore në jetën e përditshme”

Pas rretheve të Tiranës dhe Vlorës, në vitin 2009 programi i edukimit përfshiu për herë të parë
edhe rrethet e Shkodrës, Korçës, Gjirokastrës. Të gjitha shkollat e mesme të këtyre rretheve u
ftuan të merrnin pjesë në aktivitetet e parashikuara nga programi ynë i edukimit. Me mbështetjen
e Drejtorive Arsimore Rajonale të rretheve përkatëse dhe angazhimin e specialistëve të shumtë të
Bankës së Shqipërisë, u realizuan për mësuesit e lëndës së ekonomisë të shkollave të mesme këto
seminare trajnimi:

Seminaret e trajnimit të mësuesve të shkollave të mesme.
Datat e zhvillimit Përshkrimi i seminarit

10 – 13 shkurt 2009 Seminar trajnues në fushat e financës, ekonomisë dhe bankingut, për mësuesit e
ekonomisë së zbatuar të shkollave të mesme të Korçës.

23 – 27 shkurt 2009 Cikli i tretë i seminareve trajnuese për mësuesit e ekonomisë së zbatuar të shkollave të
mesme të Tiranës.

10 – 13 mars 2009 Seminar trajnues në fushat e financës, ekonomisë dhe bankingut, për mësuesit e
ekonomisë së zbatuar të shkollave të mesme të Shkodrës.

24 – 27 mars 2009 Seminar trajnues në fushat e financës, ekonomisë dhe bankingut, për mësuesit e
ekonomisë së zbatuar të shkollave të mesme tëGjirokastrës.

23 – 29 shtator 2009 Seminar trajnimi për mësuesit dhe punonjësit socialë të shkollave të mesme të Elbasanit.

Seminaret e mësipërme ofruan një mundësi të mirë për njohjen e institucionit të bankës qendrore,
formimin dhe kualifikimin e mëtejshëm profesional të mësuesve, dhe nëpërmjet rritjes së cilësisë
së mësimdhënies shërbyen edhe si shtysë për edukimin e brezit të ri. Gjatë këtyre seminareve,
mësuesit u njohën edhe me punën e Bankës së Shqipërisë për edukimin financiar të publikut, si
dhe u orientuan për ta përdorur informacionin e përfituar nëpërmjet seminareve dhe broshurave
edukative si pjesë plotësuese të orëve mësimore.
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I paraprirë nga takime konsultuese dhe kontakte të shumta me nxënësit e shkollave të mesme,
konkursi “Vlera e vërtetë e parasë” u organizua për vitin shkollor 2008 2009, në 5 rrethe të vendit:
Vlorë, Shkodër, Korçë, Gjirokastër dhe Tiranë. Konkursi “Vlera e Vërtetë e Parasë” është një sfidë
midis ekipeve të shkollave të mesme, mbi njohuritë e tyre për Bankën e Shqipërisë, politikën e saj
monetare, instrumentet që ajo përdor si dhe ndikimin e vendimeve të bankës qendrore në
ekonominë e vendit. Të përfaqësuara nga skuadra prej tre nxënësish të vitit të tretë, shkollat e
mesme vihen përballë një serie pyetjesh të drejtuara nga Juria e përbërë nga drejtues të Bankës së
Shqipërisë dhe vlerësohen jo vetëm mbi njohuritë e tyre, por edhe mbi aftësitë analitike të
argumentimit të përgjigjeve dhe punës në grup.

Në konkursin e organizuar për vitin shkollor 2008 2009, konkurruan 74 shkolla të mesme, të
përfaqësuara nga 222 nxënës; u shpërndanë 75 çmime dhe po kaq certifikata për nxënësit fitues; u
ndoq në sallë nga rreth 2000 nxënës, mësues dhe përfaqësues të Drejtorive Arsimore Rajonale të
rretheve përkatëse. Më poshtë, në formë të përmbledhur jepen disa detaje mbi konkurset e
zhvilluara gjatë këtij viti mësimor.

Konkursi “Vlera e vërtetë e parasë”

Për të theksuar edhe më shumë rëndësinë që edukimi financiar duhet të ketë në mënyrë
të veçantë për brezin e ri, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Ardian Fullani ka
zhvilluar një sërë takimesh me nxënës dhe mësues të shkollave të mesme, nën sloganin
“Edukimi kushton por nuk ka çmim!”. Këto takime kanë patur formën e bashkëbisedimeve
të lira, mbi përgjegjësitë dhe objektivat kryesorë të Bankës së Shqipërisë, por edhe mbi
çështje të përgjithshme që lidhen me situatën aktuale ekonomiko financiare brenda dhe
jashtë vendit.

Në të gjitha aktivitetet edukuese, vend të rëndësishëm kanë zënë broshurat edukative të
Bankës së Shqipërisë, koleksioni i të cilave tashmë numëron rreth 35 tituj. Gjatë vitit
2009, është vijuar me rishikimin dhe përmirësimin e broshurave të mëparshme, si dhe
janë hartuar disa tituj të rinj. Përveç shpërndarjes së broshurave, në periudhën janar–maj
2009, në 40 shkolla të mesme të Tiranës është realizuar edhe një shpërndarje masive
broshurash (rreth 19.200 copë broshura), të shkruara për nxënësit shkollat e mesme.
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Me lançimin e faqes së re të internetit të Bankës së Shqipërisë, u krijua edhe një rubrikë e
re kushtuar edukimit të publikut. Në rubrikën elektronike “Edukimi ekonomiko financiar”
ofrohet informacion mbi aktivitetet e edukimit të Bankës (seminare trajnimi, konkurse,
takime), broshurat, si dhe një nyje e re interaktive e titulluar “Instrumentet llogaritëse”.
Ajo është ndërtuar në trajtën e një makine llogaritëse të thjeshtë, e cila ndihmon që
direkt nga faqja e internetit, përdoruesit të llogarisin shpejt kursimet e tyre, depozitat,
planet e kursimit apo këstin mujor të kredisë.

Hapësirë informuese 6: Aktivitete edukuese me studentët universitarë.

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë është angazhuar edhe në një sërë aktivitetesh, drejtuar
studentëve universitarë. Tashmë, aktivitete të tilla si “Dita e Bankës së Shqipërisë”, “Çmimi i
Guvernatorit për diplomën më të mirë” dhe leksionet e Guvernatorit në auditore të ndryshme
universitetesh brenda dhe jashtë vendit janë kthyer në një traditë të mirë të Bankës së Shqipërisë.
Gjatë vitit 2009, leksionet e Guvernatorit kanë trajtuar problematika të politikës monetare të Bankës
së Shqipërisë, zhvillimet ekonomike që kanë karakterizuar vendin tonë gjatë viteve të fundit dhe
përballja e ekonomisë shqiptare me sfidat e kohës, konvergimit ekonomik dhe institucional të
vendit drejt të ardhmes evropiane, krizën financiare globale dhe zhvillimet e ardhshme etj..
Kumtesat janë shoqëruar me pyetje dhe diskutime të studentëve dhe trupit akademik mbi temat
e trajtuara apo argumentet “e nxehta” të momentit. Më konkretisht, në vitin 2009 Guvernatori
Fullani ka mbajtur këto leksione:

Leksion i Guvernatorit në konferencën Kriza financiare globale dhe zhvillimet e ardhshme , e
organizuar nga Universiteti Zoja e Këshillit të Mirë dhe Universiteti i Bolonjës, 27 mars 2009;
Leksion i Guvernatorit në Universitetin e Prishtinës me temë Ekonomia shqiptare përballë

sfidave të kohës dhe perspektivës evropiane , 29 tetor 2009;
Leksion i Guvernatorit në Universitetin Bujqësor të Tiranës me temë Ekonomia shqiptare

përballë sfidave të kohës dhe perspektivës evropiane (shoqëruar nga aktiviteti edukues “Dita e
Bankës së Shqipërisë”), 16 nëntor 2009.

FAQJA E RE E INTERNETIT TË BANKËS SË SHQIPËRISË

Krahas mënyrave të komunikimit të ndërmjetësuara nga mediat apo nga grupe të tjera
interesi që për nga profesioni përçojnë informacion në një numër më të madh personash,
Banka e Shqipërisë komunikon drejtpërdrejt dhe në kohë reale me publikun edhe
përmes faqes së saj të internetit, me botimet, njoftimet për shtyp dhe informacionet e
tjera të publikuara në të. E krijuar për herë të parë në vitin 1999 dhe me një version të
dytë të lançuar në vitin 2004, në shkurt të vitit 2009 u prezantua faqja e re e internetit të
Bankës së Shqipërisë. Në ridizenjimin dhe riorganizimin e informacionit, kjo faqe synon
të jetë më e lehtë për përdoruesin (më user friendly) dhe ofron një grafikë të qartë, të
këndshme për syrin dhe të përshtatshme për një bankë qendrore bashkëkohore.
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VI.6. INTEGRIMI DHE BASHKËPUNIMI

ÇËSHTJE TË INTEGRIMIT EVROPIAN

Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA), pas ratifikimit të saj nga të gjitha vendet
anëtare të Bashkimit Evropian, hyri në fuqi në datën 1 prill 2009, duke i hapur kështu
Shqipërisë rrugën drejt aplikimit në Bashkimin Evropian për marrjen e statusit të vendit
kandidat. Aplikimi për anëtarësim në Bashkimin Evropian u paraqit në datën 28 prill
2009 dhe në bazë të procedurave të përcaktuara në Traktatin e Bashkimit Evropian,
Komisioni Evropian duhet të paraqesë opinionin e tij në lidhje me aftësinë e Shqipërisë
për të përmbushur kushtet e anëtarësimit.

Hapësirë informuese 7: Angazhimi i Bankës së Shqipërisë në plotësimin e Pyetësorit të KE së.

Në datën 16 dhjetor 2009, Kryetari i Delegacionit të BE së në Shqipëri, z. Helmut Lohan i dorëzoi
Kryeministrit, z. Sali Berisha Pyetësorin, mbi të cilin do të përgatitet Opinioni i Komisionit
Evropian në lidhje me aftësinë e Shqipërisë për të përmbushur kushtet e anëtarësimit në BE.
Pyetësori përmban 2280 pyetje, të cilat prekin të gjithë segmentet e kuadrit ligjor evropian dhe
kriteret e Kopenhagenit për anëtarësim. Plotësimi i këtij Pyetësori nga autoritetet shqiptare do të
ndihmojë Komisionin Evropian për të kuptuar dhe vlerësuar situatën aktuale në vend përsa i
përket përmbushjes së detyrimeve në fusha të caktuara dhe perspektivën e vendit në plotësimin e
standardeve për anëtarësim.

Banka e Shqipërisë, në përputhje me strukturën organizative për koordinimin e procesit të
hartimit të përgjigjeve të Pyetësorit, është angazhuar në plotësimin e Pyetësorit sipas ndarjes së
pyetjeve për çdo institucion. Banka e Shqipërisë është institucion koordinues për përgjigjet e
pyetjeve të kapitujve 4 Lëvizja e lirë e kapitalit dhe kapitullit; dhe 17 – Politikat ekonomike dhe
monetare. Megjithatë, vlen të theksohet se Banka e Shqipërisë është institucion kontribues edhe
në kapituj të tjerë të Pyetësorit si p.sh Kapitulli 9 – Shërbimet financiare dhe Kapitulli i Kriterit
Ekonomik.

Në këtë kontekst, puna për përgatitjen dhe dorëzimin e Pyetësorit do të vazhdojë edhe në
tremujorin e parë të vitit 2010 dhe Banka e Shqipërisë do të jetë në ndjekje të vazhdueshme të
mirëmenaxhimit të këtij procesi, në përputhje me objektivin e përfundimit me sukses të tij.
Detyrimet që rrjedhin nga MSA ja për Bankën e Shqipërisë lidhen me përmbushjen e kriterit
ekonomik të Kopenhagenit për anëtarësim në BE, garantimin e së 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 Bashkimit
Evropian si dhe përafrimin e legjislacionit shqiptar me atë komunitar (acquis communautaire) në
këto fusha.

Në përputhje me procesin e zbatimit të MSA së, Banka e Shqipërisë ka kontribuar në
rishikimin e Planit Kombëtar për Zbatimin e MSA së (PKZMSA) për vitet 2009 – 2014,
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duke identifikuar dhe përditësuar përparësitë dhe masat e marra në fushat e stabilitetit
makroekonomik, lëvizjes së lirë të kapitalit, lirisë së vendosjes si dhe lirisë për të ofruar
shërbime dhe gjithashtu duke parashikuar nismat ligjore, aktivitetet zbatuese, asistencën
e nevojshme teknike si dhe kostot e pritshme gjatë procesit të përafrimit të legjislacionit
vendas me acquis në.

Banka e Shqipërisë ka mbajtur kontakte të rregullta me Ministrinë e Integrimit Evropian,
të cilës i ka përcjellë raporte mujore të progresit, të cilat pasqyrojnë progresin e arritur në
drejtim të realizimit të masave ligjore dhe aktiviteteve zbatuese, në përputhje me afatet e
parashikuara në PKZMSA si dhe një përshkrim të shkallës së përputhshmërisë me
acquis në të akteve juridike të miratuara nga Banka e Shqipërisë.

Në 14 tetor 2009, Komisioni Evropian publikoi Raportin e Progresit 2009 për Shqipërinë,
shoqëruar edhe me Strategjinë e Zgjerimit 2009 2010 të Bashkimit Evropian. Të dy këto
dokumente përshkruajnë progresin e bërë nga Shqipëria dhe sfidat me të cilat përballet
ajo, duke skicuar njëkohësisht edhe përqasjen e Komisionit Evropian, për të udhëhequr
dhe mbështetur vendin tonë në të ardhmen. Raporti93 analizoi progresin e arritur nga
Shqipëria për periudhën 1 tetor 2008 30 shtator 2009 në drejtim të përmbushjes së
kritereve të Kopenhagenit.

Banka e Shqipërisë ka marrë pjesë rregullisht në takimet periodike të zhvilluara
ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe BE së gjatë vitit 2009, si në Takimin e parë me
hyrjen në fuqi të MSA së të Nënkomitetit mbi Tregun e Brendshëm dhe Konkurrencën
ashtu edhe në Takimin e parë të Nënkomitetit për Çështjet Financiare dhe Ekonomike
dhe Statistikat, ku Banka e Shqipërisë prezantoi zhvillimet kryesore në fushën e politikës
monetare, atë të kursit të këmbimit, në sektorin e jashtëm dhe në sistemin bankar.

Në datën 18 maj 2009, në Bruksel u mbajt takimi i parë i Këshillit të Stabilizim
Asociimit94 midis Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, pas hyrjes në fuqi të Marrëveshjes
të Stabilizim Asociimit në datën 1 prill 2009. Lidhur me kriterin ekonomik, Këshilli i
Stabilizim Asociimit nënvizoi masat anticiklike të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë në
fillim të vitit 2009 me qëllim forcimin e besimit të pjesëmarrësve në treg dhe të publikut
në përgjithësi si dhe ruajtjen e stabilitetit financiar në vend, si dhe nënvizoi dëshirën e
autoriteteve shqiptare për një bashkëpunim më të ngushtë me autoritetet e vendeve, në
të cilat kanë selinë qendrore bankat dhe degët e bankave të huaja që operojnë në
Shqipëri.

93 Raporti është bërë publik nga Ministria e Integrimit Evropian, www.mie.gov.al.
94 Me hyrjen në fuqi të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit në 1 prill 2009, u krijua Këshilli i Stabilizim Asociimit (SA)
midis Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë. Ky këshill mblidhet të paktën njëherë në vit në nivel të lartë drejtuesish
(ministrash) si dhe bashkëkryesohet nga një përfaqësues i Shqipërisë dhe nga një përfaqësues i Këshillit të Bashkimit
Evropian, në emër të Komunitetit dhe shteteve anëtare të tij. Këshilli i SA së ndihmohet në punën e tij të vlerësimit të
reformave dhe progresit të bërë gjatë një viti nga Komiteti i Stabilizim Asociimit si dhe nënkomitetet e tjera të
ngritura për çështje të caktuara (7 të tilla).
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Në lidhje me projektin e binjakëzimit të Bankës së Shqipërisë me një ose dy banka
qendrore anëtare të SEBQ së të financuar nga Instrumenti i Para aderimit (IPA) 2008 i
BE së, i cili synon forcimin e kapaciteteve institucionale veçanërisht në fushat e
mbikëqyrjes bankare, të statistikave, të sistemeve të pagesave dhe të zbatimit të politikës
monetare, Banka e Shqipërisë ka mbajtur kontakte të vazhdueshme me Delegacionin e
Komisionit Evropian në Tiranë për përzgjedhjen e bankave të interesuara në këtë
projekt. Në këtë kuadër, projekti në fjalë i është shpërndarë 27 vendeve anëtare të
Bashkimit Evropian dhe bankave të tyre qendrore, si rezultat i së cilës pritet të
evidentohen bankat binjakëzuese gjatë tremujorit të parë 2010.

Në kuadër të zhvillimit të dialogut të Komisionit Evropian me Bankën e Shqipërisë,
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë u ftua dhe mbajti një diskutim në konferencën
“Ballkani Perëndimor: Kalimi i krizës – nga bashkëpunimi rajonal në integrimin
evropian”, të organizuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Zgjerimit të Komisionit
Evropian dhe Presidenca Suedeze e Bashkimit Evropian në datën 9 dhjetor 2009 në
Bruksel.

BASHKËPUNIMINDËRKOMBËTAR

(i) Marrëdhëniet me Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN)

Republika e Shqipërisë është anëtare e Fondit Monetar Ndërkombëtar që prej muajit
tetor të vitit 1991. Kuota e saj gjatë vitit 2009 mbeti e pandryshuar, në shumën prej 48.7
milionë SDR, ashtu si edhe votat e saj (737 vota ose 0.03% e shumës së përgjithshme të
votave të të gjithë anëtarëve të FMN së). Shqipëria ndodhet në të njëjtën konstituencë
me Italinë, Greqinë, Portugalinë, Maltën, San Marinon dhe Timorin Lindor. Kjo
konstituencë ka një total prej 90.968 votash (ose rreth 4.1% e shumës së përgjithshme të
votave të të gjithë anëtarëve të FMN së) dhe kryesohet nga përfaqësuesi italian, z.
Arrigo Sadun, i cili shërben si Drejtor Ekzekutiv i konstituencës.

Në datën 8 janar 2009, autoritetet shqiptare të përfaqësuara nga Kryeministri,
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë dhe Ministri i Financave i paraqitën zyrtarisht FMN
së Letrën e Mirëkuptimit. Mbi bazën e këtij dokumenti si dhe të vlerësimeve të misionit
rishikues të FMN së, i cili vizitoi Shqipërinë në muajt tetor nëntor 2008, Bordi Ekzekutiv
i FMN së në datën 28 janar 2009 kreu rishikimin e gjashtë dhe të fundit të ecurisë së
Shqipërisë, lidhur me zbatimin e marrëveshjes trevjeçare PRGF/EFF, të miratuar në
datën 27 janar 2006. Ky rishikim mundësoi disbursimin në total të 2.435 milionë SDR për
Shqipërinë, duke e çuar totalin e shumës së lëvruar që nga miratimi i marrëveshjes në
17.045 milionë SDR.
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Shqipëria gjithashtu i pagoi FMN së gjatë vitit 2009 rreth 9.4 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.

Në të njëjtën kohë, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë ka përfaqësuar rregullisht
Republikën e Shqipërisë në vendimmarrjen e Bordit të Guvernatorëve, i cili është dhe
organi më i lartë i FMN së. Një vend të rëndësishëm në marrëdhëniet me FMN në gjatë
këtij viti, kanë zënë edhe mbledhjet e pranverës dhe ato vjetore të FMN së dhe të Bankës
Botërore, të organizuara përkatësisht në muajt prill dhe tetor, ku delegacioni i Bankës së
Shqipërisë, i kryesuar nga Guvernatori, ka zhvilluar takime me përfaqësues të lartë të
FMN së, takime të cilat janë përqendruar në zhvillimet më të fundit makroekonomike si
dhe në çështjet që lidhen me stabilitetin monetar dhe atë financiar. Në këto takime është
bërë një ekspoze e gjerë e situatës makroekonomike si dhe e sistemit bankar e financiar
në Shqipëri. Gjatë takimeve janë evidentuar marrëdhëniet shumë të mira ndërmjet
FMN së dhe autoriteteve shqiptare si dhe është vlerësuar puna e bërë nga ana e Bankës
së Shqipërisë. Përfaqësuesit e lartë të FMN së kanë shprehur gatishmërinë për të
vazhduar projektet e ndihmës teknike për Bankën e Shqipërisë.

Banka e Shqipërisë edhe gjatë vitit 2009 ka vazhduar të përfitojë nga asistenca teknike e
FMN së, në lidhje me trajnimin e personelit të saj duke përftuar konsulencë në fusha të
tilla si politika monetare dhe mbikëqyrja bankare.

(ii) Marrëdhëniet me Grupin e Bankës Botërore

Shqipëria është anëtare e Grupit të Bankës Botërore që prej vitit 1991 dhe ka përfituar
nga ky institucion një total fondesh prej 1.1 miliardë dollarësh për 68 projekte. Strategjia
trevjeçare 2006 2009 e asistencës së Bankës Botërore për Shqipërinë e cila u përqendrua
në nxitjen e rritjes ekonomike përmes mbështetjes së zhvillimit të sektorit privat dhe
përmirësimit të shërbimeve publike të ofruara, përfundoi në muajin qershor.

Edhe gjatë vitit 2009, bashkëpunimi i Bankës së Shqipërisë me Grupin e Bankës Botërore
vazhdoi në kuadrin e marrëveshjes “Për Administrim dhe Konsulencë të Investimit të
Rezervës Valutore”, të nënshkruar në muajin shtator 2005. Kështu, Grupi i Bankës
Botërore i ka ofruar asistencë teknike Bankës së Shqipërisë nëpërmjet programit RAMP
(Programi Këshillues për Administrimin e Rezervës Valutore), në kuadër të
Partneriteteve për Investimet Sovrane (SPI). Kjo konsulencë dhe asistencë teknike është
konkretizuar nëpërmjet vizitave të ekspertëve të Thesarit të Bankës Botërore si dhe
pjesëmarrjes së punonjësve të Bankës së Shqipërisë në seminare të organizuara nga
Banka Botërore jashtë vendit.

Gjithashtu, gjatë vitit 2009 Banka Botërore ka ofruar asistencë teknike edhe në kuadër të
një projekti për planet e kontigjencës dhe simulimin e situatave të krizës financiare.
Misioni i Bankës Botërore ka zhvilluar takime dhe diskutime intensive jo vetëm me
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stafin e Bankës së Shqipërisë, por edhe me atë të institucioneve të tjera si Ministria e
Financave, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare dhe Agjencia e Sigurimit të Depozitave.

Në takimet e zhvilluara nga ana e delegacionit të Bankës së Shqipërisë me përfaqësuesit
e lartë të Grupit të Bankës Botërore në kuadër të mbledhjeve të pranverës dhe vjetore të
FMN së dhe Bankës Botërore janë prezantuar zhvillimet makroekonomike në Shqipëri si
dhe masat e ndërmarra nga Banka e Shqipërisë në drejtim të ruajtjes së stabilitetit
makroekonomik.

(iii) Marrëdhëniet me institucionet e tjera financiare ndërkombëtare

Banka e Shqipërisë gjatë vitit 2009 ka vijuar të mbajë kontakte të vazhdueshme edhe me
Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), 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 2008, BERZH i vlerësoi
pozitivisht kuadrin e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë në lidhje me mbajtjen e
inflacionit brenda objektivave si dhe forcimin e mbikëqyrjes bankare nëpërmjet ligjit për
bankat.

Në muajin maj, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë mori pjesë në mbledhjen e 18 të
vjetore të Bordit të Guvernatorëve dhe Forumin e Biznesit të Bankës Evropiane për
Rindërtim dhe Zhvillim. Ky eveniment i cili u fokusua në ndikimet e krizës financiare
botërore, mblodhi në një tryezë të përbashkët diskutimi aksionerët e kësaj banke së
bashku me rreth 1000 drejtues të lartë të qeverive si dhe përfaqësuesve të biznesit,
organizatave jofitimprurëse dhe medias nga vende të ndryshme në të cilat BERZH
investon.

Vlen të përmendet gjithashtu, kontributi dhe asistenca e dhënë nga Banka e Shqipërisë
për Sekretariatin e Organizatës Botërore të Tregtisë në kuadër të përgatitjes së raportit
final mbi Rishikimin e Politikës Tregtare për Shqipërinë. Në këtë kontekst, është
koordinuar puna për përgatitjen e komenteve dhe sugjerimeve në lidhje me draft –
raportin e Sekretariatit së OBT së për fushën e politikës monetare, kursit të këmbimit si
dhe të zhvillimeve në sektorin bankar.

(iv) Marrëdhëniet me bankat qendrore dhe bashkëpunimi teknik

Në vijim të intensifikimit të marrëdhënieve dypalëshe me bankat e tjera qendrore, gjatë
vitit 2009, me ftesë të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë kanë zhvilluar vizita zyrtare
në Tiranë Guvernatori i Bankës Qendrore të Luksemburgut dhe Guvernatori i Bankës
Qendrore të Republikës së Turqisë, ndërsa është zhvilluar një vizitë zyrtare e
Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë pranë Bankës së Greqisë. Në të njëjtën kohë,
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë ka marrë pjesë edhe në shumë konferenca
ndërkombëtare apo seminare rajonale. Këto takime, vizita dhe konferenca kanë shërbyer
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për konsolidimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit teknik gjithnjë e në rritje
ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe institucioneve homologe.

Në planin rajonal, vlen të theksohet pjesëmarrja në takimet e Klubit të Guvernatorëve të
vendeve të Detit të Zi, Azisë Qendrore dhe Ballkanit, takime të cilat kanë si qëllim të
forcojnë lidhjet midis bankave qendrore të rajonit dhe të nxisin bashkëpunimin rajonal
nëpërmjet shkëmbimit të eksperiencës më të mirë e trajtimit në tryeza të rrumbullakëta
në nivel guvernatorësh ose ekspertësh të çështjeve aktuale.

Ndërkohë, në muajin tetor, me rastin e 10 vjetorit të Bankës Qendrore të Republikës së
Kosovës, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë zhvilloi një vizitë zyrtare dhe mbajti një
fjalim në konferencën e organizuar me këtë rast. Në takimet e zhvilluara, u vlerësuan jo
vetëm marrëdhëniet e shkëlqyera të bashkëpunimit midis dy institucioneve por u
shpreh edhe gatishmëria për vazhdimin e mëtejshëm të këtij bashkëpunimi teknik.

Gjatë vitit 2009, Banka e Italisë, Banka Kombëtare e Çekisë, Banka Kombëtare e Polonisë,
Banka Kombëtare e Austrisë, Banka e Francës dhe Center of Excellence in Finance (CEF)
kanë qenë ofrueset më të mëdha të asistencës teknike për Bankën e Shqipërisë, kryesisht
nëpërmjet organizimit të kurseve e seminareve si dhe organizimit të vizitave të punës të
ekspertëve të huaj pranë Bankës së Shqipërisë.

Kështu, në bashkëpunim me CEF in dhe me mbështetjen e instrumentit TAIEX të
Komisionit Evropian në Tiranë u zhvillua workshop i me temë: “Ndërtimi i kapaciteteve
për hartimin dhe zbatimin e politikave”. Ky workshop adresoi sfidat kryesore që
shoqërojnë hartimin dhe ankorimin e politikave, me një theks të veçantë në ndërtimin e
kapaciteteve individuale dhe institucionale në këtë fushë shumë të rëndësishme.
Workshop i mblodhi në Tiranë përfaqësues nga bankat qendrore dhe ministritë e
financave të vendeve të Evropës Juglindore, ndërsa të ftuar ishin edhe përfaqësues nga
FMN ja, Banka Qendrore Evropiane dhe Komisioni Evropian.

Në të njëjtën kohë, janë intensifikuar marrëdhëniet e bashkëpunimit teknik edhe me
bankat qendrore të rajonit ku vlen të përmendet nënshkrimi i Protokollit të
Bashkëpunimit me Bankën Kombëtare të Serbisë, i cili do të synojë vendosjen e
marrëdhënieve të ndërsjellta me qëllim nxitjen e zhvillimit profesional të punonjësve, që
do të realizohet nëpërmjet organizimit të vizitave studimore, takimeve dypalëshe e
realizimit të projekteve të përbashkëta.

Si në vitet e kaluara ashtu edhe gjatë vitit 2009, në bashkërendimin e asistencës teknike
përparësi kishte dhe ofrimi i ekspertizës teknike për Bankën Qendrore të Republikës së
Kosovës (BQRK) nga ana e Bankës së Shqipërisë. Kështu, janë realizuar disa vizita pune
të delegacioneve të BQRK së pranë Bankës së Shqipërisë dhe anasjelltas, të
përqendruara në fusha si kontrolli i brendshëm, sistemet e pagesave, administrimi etj..
Me rastin e 10 vjetorit të BQRK së, u zhvilluan disa takime pune të cilat mbuluan çështje
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të tilla si marrëdhëniet me jashtë, burimet njerëzore, marrëdhëniet me mediat dhe
shërbimi protokollar. Me këtë rast, vlen të theksohet bashkëpunimi dhe eksperienca e
dhënë nga ana e Bankës së Shqipërisë në organizimin e këtij aktiviteti mjaft të
rëndësishëm për BQRK në.

VI.7. NDRYSHIME TË BËRA NË LEGJISLACIONIN BANKAR GJATË VITIT 2009

AKTET LIGJORE TË LIDHURAME STABILITETIN E SISTEMIT BANKAR

Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë nëpërmjet vendimit nr. 09, datë 11.02. 2009
për propozimin e projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8873, datë
29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave””, i ka propozuar Ministrisë së Financave
projektligjin “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8873, datë 29.03.2002 “Për
sigurimin e depozitave”. Ky projektligj u miratua nga Kuvendi i Republikës së
Shqipërisë me ligjin nr. 10106, datë 30.03.2009 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin
nr. 8873, datë 29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave” .

Në tërësinë e tyre, shtesat dhe ndryshimet në ligjin për sigurimin e depozitave sollën
këto risi:

Shuma maksimale që shërben si kriter për përcaktimin e depozitave të siguruara u
rrit në vlerën prej 2.500.000 (dy milion e pesëqind mijë) lekë, ndërkohë që vlera e
mëparshme ishte 700.000 (shtatëqind mijë) lekë;

U rrit niveli i kompensimit të depozitave të siguruara, duke parashikuar
kompensimin e plotë të tyre (100%), në çdo rast jo më shumë se 2.500.000 lekë (dy
milionë e pesëqind mijë), në dallim nga rregullimi i mëparshëm i ligjit për sigurimin e
depozitave, i cili ishte i përshkallëzuar në nivele, në përputhje me shumën e depozitës së
siguruar;

U saktësuan dhe përcaktuan më mirë afatet për fillimin dhe kryerjen e procesit të
kompensimit të depozitave;

U hoq kushti për bashkë sigurimin (co insurance) e depozitave të siguruara;
U rrit kompetenca e Këshillit Drejtues të Agjencisë duke parashikuar të drejtën e

këtij të fundit për të nxjerrë akte nënligjore, në ndryshim nga rregullimi i mëparshëm i
ligjit për sigurimin e depozitave i cili këtë kompetencë ia rezervonte vetëm Autoritetit
Mbikëqyrës;

U bë një përcaktim më i mirë për mjetet e financimit të Agjencisë lidhur me
përdorimin nëpërmjet huamarrjes të mjeteve të buxhetit të shtetit, kur shuma që
kërkohet për kompensimin e depozitave të siguruara gjatë procesit të kompensimit është
më e madhe se mjetet financiare të zotëruara nga Agjencia, duke përcaktuar formën dhe
procedurën e marrjes hua nga buxheti i shtetit, si dhe kriterin mbi bazën e të cilit do të
përcaktohet shuma e kësaj huaje;
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U rrit mbrojtja ligjore e anëtarëve të Këshillit Drejtues të Agjencisë dhe personelit të
saj, në funksion të përmbushjes së kompetencave dhe detyrave të tyre ligjore.

PËRMIRËSIMI I KUADRIT LIGJOR NË LIDHJE ME SISTEMIN E PAGESAVE

Në funksion të sigurisë dhe eficiencës së sistemit të pagesave, gjatë vitit 2009, Banka e
Shqipërisë filloi punën për hartimin e projektligjit “Për sistemin e pagesave në
Republikën e Shqipërisë”, projekt i cili pritet të kalojë për shqyrtim në procedurat
parlamentare gjatë vitit 2010. Ky projektligj paraqet një harmonizim të plotë me parimet
themelore të Direktivave të BE së në fushën e sistemeve të pagesave (veçanërisht me
Direktivën 98/26/EC për finalitetin e pagesave në sistemet e pagesave dhe të titujve,
Direktivën 2002/47/EC për rregullimin e kolateralit financiar dhe Parimet kryesore të
Komitetit të Baselit për sistemet e pagesave me rëndësi sistemike).

PËRMIRËSIMI I KUADRIT RREGULLATIV MBI MBIKËQYRJEN E VEPRIMTARIVE TË BANKAVE DHE
INSTITUCIONEVE FINANCIARE JOBANKA

Aktet e reja rregullative për mbikëqyrjen bankare të miratuara nga Këshilli Mbikëqyrës i
Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2009 janë:

1. Rregullorja nr. 05, datë 11.02.2009 “Për kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare
për individët”. Ky akt rregullon për herë të parë në mënyrë të posaçme kredinë
konsumatore në funksion të mbrojtjes së konsumatorit, si dhe përcakton kërkesat mbi
përmbajtjen dhe mënyrën e dhënies së informacionit parakontraktor dhe kontraktor për
kredimarrësin, përpara lidhjes dhe gjatë ekzekutimit të kredisë konsumatore dhe kredisë
hipotekare për individin.

2. Rregullorja nr. 14, datë 11.03.2009 “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së
bankave dhe degëve të bankave të huaja në Republikën e Shqipërisë”. Kjo rregullore
zëvendëson rregulloren e mëparshme “Për dhënien e licencës për të ushtruar veprimtari
bankare në Republikën e Shqipërisë” miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës të
Bankës së Shqipërisë nr. 71, datë 11.09.2002, ndryshuar me vendimin nr. 03, datë
26.01.2005, ndryshuar me vendimin nr. 80, datë 25.10. 2006. Ky akt parashikon edhe këto
risi:

Dhënien e miratimit për zgjerimin e rrjetit bankar, brenda dhe jashtë territorit të
Republikës së Shqipërisë.

Dhënia e miratimeve paraprake gjatë ushtrimit të veprimtarisë së bankës dhe degës
së bankës së huaj, në përputhje me parashikimet e ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për
bankat në Republikën e Shqipërisë”. Për rrjedhojë, në rregullore është përcaktuar
dokumentacioni i nevojshëm për dhënien e miratimit paraprak në rastet e hapjes së një
zyre përfaqësimi nga një bankë e huaj në territorin e Republikës së Shqipërisë,
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ndryshimit të pjesëmarrjes influencuese, ndryshimit të emrit, ndryshimit të statutit,
ndryshimit të statutit në rastet e rritjes së kapitalit me mjete jolikuide, zvogëlimit të
kapitalit, shpërndarjes së kapitalit, zmadhimit të kapitalit me mjete jolikuide, riblerjes së
aksioneve të saj ose të personave të lidhur me të në mënyrë të drejtpërdrejtë ose
nëpërmjet një personi tjetër duke dhënë kredi ose duke lëshuar garanci.

Detyrimin për njoftim në Bankën e Shqipërisë në përputhje me parashikimet e ligjit
nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”. Në rregullore
parashikohet dokumentacioni që bankat ose degët e bankave të huaja duhet të paraqesin
në Bankën e Shqipërisë në rastet e zmadhimit të kapitalit me mjete likuide, ndryshimet
në strukturën e kapitalit, ndryshimet në selinë e drejtorisë qendrore dhe vendit/adresës
së ushtrimit të aktivitetit të degëve ose agjencive të saj.

Riorganizimi i bankës (bashkimi, ndarja). Në rregullore parashikohen edhe
dokumentacioni i nevojshëm që duhet të paraqesë banka në rastet e bashkimit ose të
ndarjes. Vlen të theksohet që banka mund të kryejë regjistrimin në Qendrën Kombëtare
të Regjistrimit të procesit të riorganizimit nëpërmjet bashkimit ose të ndarjes vetëm pasi
të ketë marrë miratimin nga Banka e Shqipërisë.

3. Rregullorja nr. 11, datë 25.02.2009 “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga
subjektet financiare jobanka”. Kjo rregullore zëvendëson rregulloren e mëparshme “Për
licencimin e subjekteve jobanka”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 96,
datë 26.11.2003 dhe ndryshuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 88, datë
16.11.2005. Përveç kërkesave dhe dokumentacionit të nevojshëm për licencimin e
subjekteve financiare jobanka, në këtë rregullore përfshihet për herë të parë edhe
licencimi, si kategori e veçantë, i institucioneve financiare të mikrokredisë duke
parashikuar kriteret e licencimit të këtyre institucioneve. Me qëllim harmonizimin me
ligjin nr. 9662 datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, janë përcaktuar
edhe kriteret për dhënien e miratimeve paraprake gjatë ushtrimit të veprimtarisë së
subjekteve financiare jobanka dhe të institucioneve të mikrokredisë; detyrimet për
njoftime në Bankën e Shqipërisë gjatë ushtrimit të veprimtarisë së subjekteve financiare
jobanka dhe institucioneve të mikrokredisë, si dhe kriteret e miratimit të agjentit të
subjekteve financiare jobanka, në rastet kur këto të fundit e ushtrojnë veprimtarinë e tyre
financiare nëpërmjet agjentit.

4. Rregullorja nr. 40, datë 27.05.2009 “Mbi parimet bazë të drejtimit të bankave dhe
degëve të bankave të huaja dhe kriteret për miratimin e administratorëve të tyre”, e cila
zëvendëson rregulloren “Për administratorët e bankave dhe të degëve të bankave të
huaja” miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 120, datë 30.12.2003 dhe
ndryshuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 69, datë 13.09.2006. Me dispozita të
veçanta të kësaj rregulloreje përcaktohen përgjegjësitë e strukturave drejtuese të bankës
si këshilli drejtues, drejtoria dhe drejtuesve ekzekutivë të saj në funksion të drejtimit të
bankës në përputhje me objektivat, strategjitë, politikat e miratuara, si dhe në interesin
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më të mirë të saj. Rregullorja parashikon gjithashtu dhe mënyrën e komunikimit dhe
ndërveprimit të këtyre strukturave.

5. Rregullorja nr. 44, datë 10.06.2009 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe
financimit të terrorizmit”, e cila zëvendëson rregulloren “Për parandalimin e pastrimit të
parave”, miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 10, datë 25.02.2004. Kjo
rregullore është hartuar me qëllim harmonizimin e kërkesave rregullative me ligjin nr.
9917, datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të
terrorizmit”.

6. Rregullorja nr. 45, datë 10.06.2009 “Mbi raportimet n Bankën e Shqip ris sipas
sistemit raportues t unifikuar”, objekti i së cilës është përcaktimi i rregullave, kushteve
dhe afateve të raportimit në Bankën e Shqipërisë nga bankat dhe degët e bankave të
huaja, me qëllim marrjen e informacionit të standardizuar nga subjektet raportuese si
dhe përpunimi i tyre për efekte të mbikëqyrjes bankare dhe përgatitjes së statistikave
monetare e financiare.

7. Rregullorja nr. 70, datë 30.09.2009 “Për veprimtarinë valutore”, e cila shfuqizon
rregulloren Mbi veprimtarinë valutore , miratuar me vendimin nr. 64, datë 07.03.2003
të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Kjo rregullore harmonizon kuadrin
rregullator për veprimtarinë valutore me:

kërkesat e reja të ligjit për bankat, të miratuar pas hyrjes në fuqi të rregullores
ekzistuese Mbi veprimtarinë valutore , miratuar me vendimin nr. 64, datë 30.07.2003 të
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar;

kërkesat dhe detyrimet e reja ligjore të lindura nga procesi i zbatimit të MSA së, e cila
ndër të tjera parashikon përafrimin gradual të legjislacionit shqiptar me Acquis
Communautaire;

si dhe me angazhimet e tjera ndërkombëtare të Republikës së Shqipërisë në kuadër të
procesit të liberalizimit të lëvizjes së lirë të kapitalit dhe pagesave.

8. Rregullorja nr. 71, datë 14.10.2009 “Për administrimin e rrezikut të likuiditetit”, e cila
shfuqizon udhëzimin “Për likuiditetin e bankave”, miratuar me vendimin nr. 04, datë
19.01.2000, ndryshuar me vendimin nr. 08, datë 12.02.2003 të Këshillit Mbikëqyrës të
Bankës së Shqipërisë.


