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Të gjitha të drejtat të rezervuara.  

Në përputhje me synimet e këtij projekti, materialet e këtij botimi lejohet të përdoren (të 

fotokopjohen e të shumëfishohen) vetëm në shërbim të procesit mësimor, por jo për qëllime 

komerciale.  

Materiali nuk mund të rishikohet, të ribotohet e të shpërndahet pa lejen me shkrim të botuesit.  

Ky material është hartuar dhe verifikuar me kujdes në përputhje me skeletkurrikulën për drejtimin 

mësimor “ekonomi-biznes”, megjithatë nuk përjashtohet ndonjë pasaktësi. 

Ky material është hartuar në kuadër të projektit AL-BIZ  “Reforma e Arsimit të Mesëm Ekonomik 

në Shqipëri 2009-2013” financuar nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim dhe zbatuar nga 

KulturKontakt Austria, k-education Project Office Tirana.  

Ky botim është financuar nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim (ADC). 

Falënderojmë të gjithë bashkëpunëtorët, të cilët kanë ndihmuar në përgatitjen e materialit. 

 

Kontakt: k-education Austria, Project Office Tirana, Rr. “Naim Frashëri”, nr. 37, Tiranë 
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Tema 1. Legjislacioni bankar 

 

Objektivat  

Në përfundim të kësaj teme, nxënësi duhet të jetë i aftë: 

• të shpjegojë legjislacionin bankar; 

• të përshkruajë ligjin për bankën e Shqipërisë; 

• të interpretojë ligjin për bankat e nivelit të dytë. 

Çështjet 

1. Njohuri të përgjithshme mbi legjislacionin bankar 

2. Legjislacioni për Bankën e Shqipërisë 

3. Legjislacioni për bankat në Republikën e Shqipërisë 

4. Legjislacioni në veprimtaritë bankare 
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1.1. Vështrim i përgjithshëm mbi legjislacionin bankar 
 

Aktiviteti bankar si çdo aktivitet tjetër ekonomik, mbështetet në baza të përcaktuara ligjore. Ligji 

rregullon veprimtarinë bankare duke parashikuar strukturën ligjore të përbërë nga rregullore që 

trajtojnë çdo aspekt të aktivitetit bankar. Baza kryesore ligjore në të cilën mbështetet veprimtaria 

bankare është Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. 

 
Në nenin 161 të Kushtetutës së Shqipërisë është përcaktuar: 
1. Banka Qendrore e shtetit është Banka e Shqipërisë. Ajo ka të drejtën ekskluzive të nxjerrjes e të 

qarkullimit të monedhës shqiptare, të zbatimit të pavarur të politikës monetare dhe të mbajtjes e 

të administrimit të rezervave valutore të Republikës së Shqipërisë. 

2. Banka e Shqipërisë drejtohet nga një këshill, i cili kryesohet nga Guvernatori. Guvernatori 

zgjidhet nga Kuvendi me propozim të Presidentit të Republikës për 7 vjet, me të drejtë 

rizgjedhje. 

Referuar kushtetutës, për sa u takon ligjeve të zakonshme, mund të dallojmë tre grupime të mëdha: 

A. Ligjet që disiplinojnë krijimin dhe veprimtarinë e institucioneve bankare të kreditit, ndërtimin 

dhe funksionimin e institucioneve të kreditit të së drejtës publike. 

B. Ligje teknike, për emisionin e biletave bankare dhe të titujve të kreditit bankar. 

C. Nenet e Kodit Civil për zëvendësimin dhe kalimin e kredisë, për mjetet për të siguruar 

ekzekutimin e detyrimeve, për kontratat bankare, lidhur me depozitat bankare, llogaritë 

rrjedhëse dhe mbi shërbimin bankar të kasave të sigurimit. 

 

Përveç ligjeve, burime të tjera janë edhe: 

1. Vendime, urdhra dhe udhëzime të Këshillit të Ministrave; 

2. Rregullore urdhra dhe udhëzime të Bankës së Shqipërisë; 

3. Rregullore urdhra dhe udhëzime të nxjerra nga vetë banka; 

4. Aktet e Komitetit kombëtar të pagesave. 

 

Në Republikën e Shqipërisë ekziston baza ligjore për rregullshmërinë e kryerjes së aktiviteteve 

bankare, krijuar që në vitin 1992. Kjo bazë ligjore u kompletua më shumë me miratimin nga 

Kuvendi Popullor, në shkurt të vitit 1996, të ndryshimeve të formuluara në dy ligje të reja: ligji nr. 

8076 “Për Bankën e Shqipërisë” dhe ligji nr. 8075 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”. 

Më pas edhe këtyre ligjeve iu bënë disa ndryshime, shtesa dhe përmirësime. Në dhjetor të vitit 1997 

u miratua ligji nr. 8269 “Për Bankën e Shqipërisë” dhe në dhjetor 2006 Kuvendi i Shqipërisë ka 

miratuar ligjin e ri nr. 9662 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”. 

Në të vërtetë kthesa rrënjësore filloi në vitin 1992 me miratimin e ligjit 7559 “Për Bankën e 

Shqipërisë” dhe ligjit nr. 7560 “Për sistemin bankar në Republikën e Shqipërisë”. Këto dy ligje 

bënë shkëputjen përfundimtare nga trajtimi dhe organizimi, tashmë “i kapërcyer” për kohën, i 

sistemit bankar shqiptar. Ato ishin një bazë e mirë për të startuar drejt një sistemi bankar të 

organizuar sipas logjikës së një ekonomie tregu. 

Para vitit 1992, sistemi bankar shqiptar ishte i organizuar me një nivel, në krye të të cilit ishte ish-

Banka e Shtetit Shqiptar, me drejtorinë e saj qendrore në Tiranë. 
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Pas ndryshimeve të përgjithshme në strukturën ekonomike të vendit u bë i domosdoshëm dhe 

ndryshimi në sistemin bankar shqiptar. Kjo periudhë u shoqërua me një sërë ndarjesh dhe 

bashkimesh të bankave ekzistuese shqiptare. 

Megjithëse këtyre bankave iu lejohej të kryenin të gjitha shërbimet e zakonshme bankare, përsëri 

ato, për shkak të origjinës së tyre dhe formimit të stafit drejtues, ruajtjen tiparet e institucioneve nga 

vinin. 

Është për t’u përmendur fakti që, si ligji nr. 8056, datë 22.02.1996, “Për sistemin bankar në 

Republikën e Shqipërisë”, ligji nr. 8269 datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë”, ashtu dhe ligji 

nr. 9662, datë 18.12.2006, “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, e ruajtën organizimin me dy 

nivele të sistemit bankar në Republikën e Shqipërisë dhe sot ai përbëhet nga: 

 
1. Banka e Shqipërisë (bankë e nivelit të parë) 
2. Bankat e nivelit të dytë (bankat tregtare) 

Banka e Shqipërisë është autoriteti i vetëm i licencimit të bankave që do të veprojnë si të tilla në 

Republikën e Shqipërisë dhe mbikëqyr veprimtarinë bankare të tyre (neni 3). Për këtë, banka 

qendrore nxjerr aktet normative dhe jonormative për të siguruar qëndrueshmërinë e sistemit bankar 

në bazë dhe për zbatimin të tij (neni 12). 

1.2. Veprimtaria e Bankës së Shqipërisë 

Banka e Shqipërisë është banka qendrore e Republikës së Shqipërisë. Ajo është person juridik 

publik me qendër në Tiranë, është e pavarur nga çdo pushtet tjetër për realizimin e objektivit 

kryesor të veprimtarisë së saj, si dhe në ushtrimin e detyrave të ngarkuara. 

Në bazë të ligjit 8269 “Për Bankën e Shqipërisë”, neni 1, BSH-ja gëzon të drejtën: 

1. të lidhë kontrata; 

2. të nxjerrë akte normative; 

3. të posedojë, të gëzojë, të disponojë, si dhe të blejë pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme që 

i shërbejnë veprimtarisë së saj; 

4. të tregtojë letra me vlerë, të shpërndajë letra me vlerë për llogari të Qeverisë së Republikës 

së Shqipërisë dhe të emetojë letra me vlere për llogari të vet. 

Ligji nr. 9662, datë 18.12.2006, “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, është një variant i 

përmirësuar i tij, dhe vjen me një trajtim ndryshe për një sërë elementesh. Ligji është konceptuar 

duke marrë parasysh direktivat e BE-së, parimet e Komitetit të Bazelit për Mbikëqyrjen Bankare, si 

dhe është hartuar në përputhje me detyrimet që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit.  

Objektivat kryesore të iniciativës për përmirësimin e dispozitave në fuqi ishin: pavarësia e Bankës 

së Shqipërisë, juridiksioni, objektivat, financimi i qeverisë, organizimi dhe administrimi, sistemi 

dhe politika e këmbimeve valutore dhe vartësia institucionale e saj. Të gjitha aspektet e reformuara 

janë në korrelacion me njëra-tjetrën.  

1.  Pavarësia e Bankës Qendrore nënkupton një pavarësi relative dhe jo absolute, dhe si e tillë, në 

radhë të parë ajo duhet të respektohet nga pushtetet e tjera shtetërore. Shkalla e lartë e pavarësisë 

bën që BSH-në të ushtrojë pushtetin e saj në mënyre absolutisht të pavarur, por në të njëjtën kohë 
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është nën vartësinë e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Ajo mban marrëdhënie të drejtpërdrejta 

me Kuvendin, të cilat i realizon nëpërmjet raportimeve periodike të drejtpërdrejta mbi situatën 

konkrete, si dhe të parashikimeve në periudha kohore nga gjashtë deri në dy vjet. 

2.  Juridiksioni i Bankës së Shqipërisë mbi subjektet që kryejnë veprimtari bankare i është përshtatur 

konceptit të standardeve europiane. BSH-ja është autoriteti i vetëm i licencimit të bankave që do të 

veprojnë si të tilla në Republikën e Shqipërisë dhe mbikëqyr veprimtarinë bankare të tyre. Ajo 

shërben si bankë e bankave të nivelit të dytë dhe kështu mbikëqyr sistemet e pagesave. 

3.  Objektivat e BSH-së janë riformuluar dhe shtjelluar më tej në përputhje me legjislacionin modern 

të bankave qendrore. Objektivi primar është të sigurojë dhe të ruajë stabilitetin e çmimeve. Duke u 

përqendruar në stabilitetin e çmimeve, BSH-ja është më efektive në kontributin e saj për rritjen 

ekonomike afatgjatë. 

4.  Financimi i qeverisë është “thembra e Akilit” për pavarësinë e bankës qendrore. Nëse BSH-ja do 

të ketë autoritet ligjor të pakufizuar për të financuar deficitin buxhetor, presioni politik mund të jetë 

i pallogaritshëm. 

Kështu financimi me shuma të mëdha për qeverinë do të sillte si pasojë kontradikta me politikën 

monetare dhe stabilitetin e çmimeve. Tani financimi i qeverisë realizohet nëpërmjet dhënies së 

kredisë nga BSH me afat 6-mujor dhe ekzekutimi i detyrimit sigurohet me kolateral (me letrat me 

vlerë të emetuara nga qeveria për të njëjtin afat).  

5.  Për sa i takon organizimit dhe drejtimit u morën masa që të sigurohej mos-shkarkimi pa shkak 

ligjor i Guvernatorit të BSH. Këtu janë mbajtur parasysh dy principe: (a) vendosja e marrëdhënieve 

të drejtpërdrejta me Kuvendin dhe (b) mundësia e tërheqjes në një shkalle sa më të gjerë të 

ekspertëve dhe specialistëve në pozicione të tilla si anëtare të Këshillit Mbikëqyrës të BSH-së. 

6.  Sistemi dhe politika e këmbimeve valutore bëri të mundur përfundimin e kontratave në valutë në 

territorin e Republikës së Shqipërisë, gjë që nxirrte mbi sipërfaqe veprime e transaksione të cilat 

kryheshin në mënyrë ilegale. Një veprim i tillë bëri që kontraktohet e ndryshëm t’i kanalizojnë 

veprimet e tyre në sistemin bankar. Nga ana tjetër, kjo do të ndikonte në uljen e masës së 

veprimeve në “cash” si dhe rritjen e lexueshmërisë së aktivitetit tregtar nga institucionet e 

interesuara. 

7.  Varësia institucionale presupozon që BSH-ja është nën varësinë e Kuvendit të Shqipërisë. Një gjë 

e tillë del në pah edhe nga raportet e dhënies së informacionit për Kuvendin, marrëdhëniet 

kontraktore me qeverinë, mënyra e përdorimit të pjesës së fitimit që i mbetet BSH për veprimtarinë 

e saj operacionale etj. 

1.3. Ushtrimi i veprimtarisë bankare dhe ligji nr. 9662, datë 18.12.2006 

Qëllimi i këtij ligji është rregullimi i marrëdhënieve në fushën e veprimtarisë bankare Ai është 
ligji i katërt për sistemin bankar, që miratohet në harkun kohor të 15 vjetëve. Një ndryshim kaq i 

shpeshtë i legjislacionit bankar është kushtëzuar nga zhvillimi i shpejtë i sistemit bankar në 

Shqipëri dhe nevoja për t’iu përgjigjur kushteve të reja të ekonomisë së tregut dhe reformave 

ekonomike e institucionale, të ndërmarra gjatë kësaj periudhe. 

Neni 1 i këtij ligji ka për objekt vendosjen e kushteve dhe rregullave për krijimin, licencimin, 

organizimin, drejtimin, kujdestarinë dhe likuidimin e bankave, të degëve të bankave të huaja, 

ushtrimin e veprimtarisë bankare si dhe mbikëqyrjen e kësaj veprimtarie. 
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Në ndryshim nga ligji i mëparshëm, ky ligj paraqitet më i plotë dhe më i saktë, duke ndikuar 

pozitivisht në rritjen e sigurisë së bankave të nivelit të dytë në kryerjen e aktivitetit të tyre. Kështu 

ligji përcakton qartë rolin e Bankës se Shqipërisë në marrëdhënie me bankat tregtare 

Banka e Shqipërisë është autoriteti përgjegjës për zbatimin e këtij ligji, gjë e cila realizohet 

nëpërmjet procesit të licencimit të subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë bankare dhe financiare, si 

dhe mbikëqyrjes së veprimtarisë së tyre, që sipas nenit 72 të ligjit realizohet nëpërmjet: 

1. Kuadrit rregullator;  

2. Analizës financiare dhe parashikuese, verifikimit të të dhënave të raportuara periodikisht nga 

bankat ose degët e bankave të huaja;  

3. Inspektimeve të plota dhe të pjesshme të veprimtarisë bankare 

4. Veprimeve korrigjuese në zbatim të kuadrit të plotë mbikëqyrës 

5. Marrëveshjeve të bashkëpunimit me autoritetet e huaja mbikëqyrëse dhe me bankat e huaja.  

 

Në këtë ligj theksohet se një sërë veprimesh, si: 

• ndryshimi i statutit, 

• zmadhimi i kapitalit me mjete jolikuide, 

• riblerja e aksioneve të saj ose të personave të lidhur me të, 

• transferimin e pronësisë së një aksionari me influencë tek të tretë, 

nuk mund të kryhen pa miratimin e Bankës Qendrore. 

Në ligj është sanksionuar parimi i pavarësisë së veprimtarisë së bankave, duke përcaktuar se banka 

administrohet dhe drejtohet mbështetur në parimet e tregut të lirë dhe konkurrencës së ndershme. 

Rregulla të qarta janë përcaktuar për administrimin e rreziqeve që ndërmerr banka gjatë kryerjes së 

veprimtarisë së saj. 

Ligji i ri gjithashtu, parashikon rritjen e autoritetit të njësisë së kontrollit të brendshëm, gjë që do të 

ndikojë në forcimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të bankës. Forcimi i kontrollit të 

brendshëm do të synojë arritjen e përputhshmërisë së plotë të politikave, të procedurave dhe 

operacioneve bankare me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, gjë që i shërben sigurisë dhe 

qëndrueshmërisë financiare të bankave. 

Një risi në ligjin e ri është edhe përfshirja e disa dispozitave të përgjithshme lidhur me mbrojtjen e 

interesave të klientit, që sipas kuptimit që i jepet në këtë ligj është “personi, i cili është përdoruesi i 

shërbimeve bankare dhe financiare”. 

Por çfarë parashikon më konkretisht ky ligj? 

Kreu I, “Dispozita të përgjithshme” përbëhet nga dispozita të përgjithshme, të cilat përcaktojnë 

objektin e ligjit, fushën e zbatimit të tij, strukturën dhe shtrirjen e sistemit bankar në Shqipëri 



 10

Kreu II, “Licencimi i bankave dhe i degëve të bankave të huaja” paraqet karakteristikat, fazat dhe 

kërkesat në lidhje me dokumentacionin e domosdoshëm për marrjen e licencës për të ushtruar 

veprimtarinë bankare dhe financiare në Shqipëri. 

Kreu III, “Organizimi, drejtimi dhe kontrolli i bankës dhe i degës së bankës së huaj”, përcakton 

rregulla të qarta për mënyrën e organizimit, të drejtimit dhe të kontrollit të veprimtarisë së bankave 

dhe të degëve të bankave të huaja, me qëllim krijimin e një sistemi bankar të shëndoshë dhe të 

sigurt. 

Në Kreun IV, “Veprimtaritë e lejueshme për bankat dhe degët e bankave të huaja”, renditen 

veprimtaritë bankare dhe financiare të lejueshme për bankat dhe degët e bankave të huaja, 

dokumentacioni i kërkuar për t’u mbajtur nga këto të fundit si dhe dokumentacioni lidhur me 

transaksionet e kredisë. 

Qëllimi i Kreut V, “Administrimi i rrezikut”, është përcaktimi i rregullave të qarta për 

administrimin e rreziqeve që ndesh dhe ndërmerr banka gjatë kryerjes së veprimtarisë së saj. 

Kreu VI, “Mbikëqyrja”, përmban dispozita të përgjithshme në lidhje me procesin e mbikëqyrjes së 

veprimtarisë bankare dhe financiare që ushtrohet nga bankat, nga ana e Bankës Qendrore. 

Kreu VII,”Kujdestaria dhe likuidimi”, përmend rastet e vendosjes së bankës në kujdestari, efektet 

juridike të kujdestarisë, detyrat, kompetencat, dhe raportimet e kujdestarit si dhe përfundimin e 

procesit të kujdestarisë. Trajton fazat nëpërmjet të cilave kalon banka në rast të vendosjes së tyre në 

proces likuidimi. 

Kreu VIII, “Dispozita përfundimtare”, trajton një sërë elementesh të rinj, si: mbrojtja e klientit dhe 

ruajtja e sekretit të informacionit mbi të etj. Neni 127 parashikon për herë të parë krijimin dhe 

mbajtjen nga Banka e Shqipërisë të Regjistrit të kredive. Qëllimi i tij është të ndihmojë bankat për 

të marrë vendime të bazuara mbi informacione të sakta dhe të plota, në rastet kur japin kredi, si dhe 

të forcojë mbikëqyrjen nga Banka e Shqipërisë. 

1.4. Dispozita ligjore mbi veprimtaritë bankare 

Kontratat e llogarive bankare 

Baza ligjore e kontratave të llogarisë bankare është Kodi Civil. Në kreun XVII “Llogaria 

rrjedhëse”, neni 1013 të Kodit Civil, jepet ky përcaktim ligjor i llogarive rrjedhëse: “Llogaria 

rrjedhëse është një kontratë me të cilën palët detyrohen të regjistrojnë në një llogari 
kreditimi reciproke, duke e konsideruar të padisponueshme dhe të pakthyeshme deri në 
mbylljen e llogarisë”. 

Nga ky përcaktim del që në radhë të parë llogaria rrjedhëse është një kontratë. Kjo do të thotë që 
hapja e llogarisë rrjedhëse është veprim juridik me anë të të cilit palët krijojnë, ndryshojnë ose 

shuajnë një marrëdhënie juridike. Marrëdhëniet juridike shprehin të drejta dhe detyrime të 

palëve. 



 11

Në Kodin Civil theksohet se “teprica e llogarisë është e kthyeshme me mbarimin e afatit”. Kjo do të 

thotë se pas regjistrimeve të kryera gjatë afatit të përcaktuar në kontratë, teprica e mbetur në fund të 

llogarisë mund të tërhiqet nga titullari i llogarisë në mbarim të këtij afati. 

Kur kontrata është lidhur për një kohë të pacaktuar, secila prej palëve mund të tërhiqet nga kontrata 

në çdo mbyllje llogarie. Në këto raste në Kodin Civil është parashikuar që të paktën 10 ditë përpara 

të bëhet njoftimi përkatës. 

Në rastin e ndalimit të ushtrimit të veprimtarisë ekonomike, ose vdekjes së titullarit të llogarisë, 

pala tjetër (banka) ose trashëgimtarët kanë të drejtën të tërhiqen nga kontrata. Në këtë rast, zgjidhja 

e kontratës nuk lejon përfshirjen në llogari të shumave të reja. Pagimi i mbetjes nuk mund të 

kërkohet përpara përfundimit të periudhës së përcaktuar në kontratë. 

Në Kodin Civil llogaria rrjedhëse përfshin dhe një kredi të dhënë. Në këtë rast banka i ka dhënë 

kredi klientit dhe shuma e dhënë është regjistruar në llogari rrjedhëse. Nëpërmjet kësaj llogarie, 

klienti bën tërheqje duke përdorur shumat monetare në drejtimet e përcaktuara në kontratë. Në këtë 

rast, banka ka të drejtë të kërkojë kthimin e huas sipas afateve të vendosur në kontratë. Klienti ka 

detyrimin ta përdorë huan për objektet e përcaktuara në kontratë. 

Pagesa me çeqe 

Përdorimi i çekut si mjet pagese bazohet në ligjin “Për çekun”. Në këtë ligj, çeku përcaktohet si një 

instrument pagese që rregullohet nga marrëdhënie juridike mbi bazën e të cilave ai është emetuar 

ose xhiruar (transferuar ose përcjellë). 

Ligji ka përcaktuar edhe shënimet më të domosdoshme që duhet të ketë një çek. Këto shënime janë 

të detyrueshme dhe sigurojnë vlefshmërinë e çekut. Shënimet e detyrueshme janë: 

• Tregimin e emrit “çek” të shkruar po në atë gjuhë që është shkruar edhe teksti i tij 

• Porosia (mandati) e thjeshtë dhe e qartë për të paguar një shumë të caktuar me anë të çekut 

• Emri i atij që duhet të paguajë (pritësit), zakonisht emri i bankës 

• Vendi i pagesës me adresën e plotë dhe me numrin e telefonit (të degës ose agjencisë 

bankare) 

• Vendi, dita, muaji dhe viti i lëshimit të çekut 

• Nënshkrimi i atij që lëshon çekun (lëshuesit) 

Mungesa e njërit prej këtyre elementeve, e bën çekun të pavlefshëm. 

Në ligjin “Për çekun” është parashikuar një pjesë e veçantë e quajtur “avali” ose sigurimi i çekut, 

që nënkupton sigurimin e fondeve nga një person i tretë për lëshuesin e çekut. 

Ligji i kushton një vend të rëndësishëm trajtimit “të protestës” së çekut. Kur një person lëshon një 

çek, ai duhet të ketë patjetër fonde të mjaftueshme pranë pritësit; për shembull, të ketë hapur një 

llogari në emër të tij në një bankë të caktuar. Në rast të kundërt, ai nuk duhet të lëshojë çek. Nëse 

prurësi i ligjshëm i çekut shkon në bankë për ta thyer atë dhe banka nuk e paguan, në këtë rast 
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prurësi i çekut ka të drejtën e protestës (kundërshtimit) kundrejt të gjithë personave të detyruar për 
kthimin e shumës se çekut.  

Mungesa e fondeve quhet si mungesë rezerve ose mungesë e mbulesës së çekut. “Mbulesë”quhet 

shuma e parave që duhet të ketë lëshuesi i çekut në bankë, në mënyrë që kur paraqitet çeku në 

bankë për t’u paguar, llogaria rrjedhëse e klientit (lëshuesit) të mos dalë e zbuluar. 

Si rregull, banka nuk pranon të paguajë, në qoftë se në llogarinë e klientit të vet nuk ka para. 

Rezerva duhet të jetë paraprake dhe e përdorshme. Kjo do të thotë që ajo duhet të ekzistojë në 

çastin e krijimit (emetimit) të çekut dhe të jetë në zotërim të menjëhershëm të atij që do të jetë 

mbajtësi i ligjshëm i çekut. Në qoftë se mbulesa është më e vogël se shuma e shënuar në çek, 

mbajtësi (prurësi) ka të drejtë të kërkojë pagimin deri në shumën e mbulesës. Në ketë rast kemi 

pagesë të pjesshme.  

Në ligjin “Për çekun”, është përcaktuar një kapitull i veçantë i quajtur “amortizimi” që përcakton 

mënyrën e shlyerjes së çekut në rastet e humbjes, të vjedhjes ose dëmtimit të çekut. Në të tilla raste, 

mbajtësi i fundit i çekut njofton me shkrim pritësin për ngjarjen e ndodhur. Ai bën dhe deklarimin 

në gjykatë për çekun duke përshkruar të gjitha faktet që kanë sjellë këtë ngjarje. Gjykata, në bazë të 

fakteve, përcakton mënyrën e shlyerjes së çekut përkatës dhe autorizon pritësin të kryejë pagesën e 

çekut brenda 15 ditëve nga shpallja e vendimit. Gjatë afatit 15 ditor, mbajtësi aktual i çekut mund 

të kryejë kundërshtimin në gjykatë për të provuar se ai e ka fituar ligjërisht të drejtën mbi çekun 

dhe pa mashtrime. Në këtë rast, ky person do të njoftojë lëshuesin, pritësin dhe personin që ka 

kërkuar amortizimin e çekut, për të provuar se ai e ka fituar me të drejtë çekun. Në qoftë se afati 15 

ditor ka kaluar pa ndonjë kundërshtim të ngritur në gjykatë nga ana e personit të sipërpërmendur, 

ose kundërshtimi i ngritur është refuzuar nga gjykata, çeku i amortizuar bëhet i paefektshëm dhe ai 

që e ka përpiluar kërkesën për amortizim fiton shumën e pagesës së çekut kundrejt paraqitjes së 

aktit të amortizimit dhe vendimit të shpallur në gjykatë. 

 Në ligjin “Për çekun” janë parashikuar disa sanksione si: 

• Kur lëshohet një çek dhe lëshuesi nuk ka fonde pranë pritësit ai dënohet me një gjobë të 

barabartë me 12% të shumës së çekut. 

• Lëshuesi është i detyruar t’i paguaje mbajtësit të ligjshëm të çekut që ka ngritur padi ndaj 

tij, një gjobë të barabartë me 10% të shumës së papaguar. 

• Kur një person është dënuar për sa më sipër, ai nuk ka të drejtë të tërheqë asnjë lloj çeku 

gjatë një afati kohor që shkon nga 6 muaj deri në 2 vjet. Nëse ai vepron ndryshe, dënohet 

me heqje lirie nga 2 deri në 6 muaj. 

• Ai që lëshon një çek pa shënuar datën kur është lëshuar çeku, gjobitet me 2% të shumës së 

çekut.  

Kambiali  

Baza ligjore e kambialit është e njëjtë me atë të kontratës së huas: Kodi Civil, ligji “Për bankat”, 

Kodi tregtar etj. Kambiali, si mjet pagese, lidhet me konceptin e skontimit. Skontimi është 

përkufizuar si kontratë me anën e së cilës banka, duke zbritur paraprakisht interesin, i paguan 
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klientit shumën e një krediti (të drejtë) të paskaduar ndaj të tretëve nëpërmjet transferimit të 
mirëqenë të atij krediti. 

Kambiali 

• Ka një periudhë shumë të shkurtër kadence; 

• Copëzon rrezikun meqenëse kredia pleks debitorin e besuar të kambialit me atë që e 

garanton; 

• Ka lehtësi anulimi, meqenëse shlyerja lidhet, para së gjithash, me klientelën e të kredituarit; 

• Ka pronësinë e një titulli ekzekutiv; 

• Ka lehtësi për çmobilizimin e investimit nëpërmjet riskontimit. 

Sigurimi i fondeve 

Sigurimi i burimeve të fondeve nga bankat bazohen në ligjet specifike për sistemin bankar, si dhe 

në ligjet e së drejtës. Nga ligjet e veçanta ne mund të përmendim ligjin “Për bankat në Republikën e 

Shqipërisë”, ligjin “Për Bankën e Shqipërisë” etj, nga ligjet e së drejtës së zakonshme, ku përfshihet 

Kodi Civil, Kodi Tregtar, Kodi Penal etj. 

Në nenin 2 të ligjit “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë” veprimtaria bankare përcaktohet si 

veprimtari e grumbullimit të depozitave nga publiku. Është kjo e drejtë e bankave për të 

grumbulluar depozita nga publiku, që e dallon atë nga institucionet e tjerë financiare. 

Për të filluar veprimtarinë bankare, çdo bankë themelohet si shoqëri anonime, ku pronarë të saj 

janë aksionarët që zotërojnë një numër aksionesh në raport me kapitalin e derdhur. Që në këtë çast, 

legjislacioni bankar dhe aktet nënligjore që nxjerr Banka Qendrore rregullojnë fillimin e 

veprimtarisë së një banke. Për të marrë lejen (licencën) për zhvillimin e veprimtarisë bankare duhet 

që banka të zotërojë dhe të derdhë në një llogari pranë bankës qendrore një shumë monetare që 

konsiderohet si kapital minimal për tu paguar. Ky është dhe burimi fillestar i bankës për fillimin e 

veprimtarisë. Me fillimin e veprimtarisë nëpërmjet veprimeve pasive banka shton burimet e fondeve 

të saj nëpërmjet pranimit të depozitave të klientëve dhe të marrjes së huave. 

Sigurimi i mëvonshëm i burimeve të fondeve ka të bëjë me veprimet pasive të bankave për 

grumbullimin e fondeve të nevojshëm. Kjo realizohet nëpërmjet kontratave që lidh banka me 

klientët. Hartimi i kontratave me klientët për depozitat bazohet në Kodin Civil. Në Kodin Civil 

trajtohet edhe huaja që merr njëra palë nga tjetra. Në këtë kuptim bankat kanë të drejtë të sigurojnë 

burime fondesh edhe nëpërmjet huamarrjes. 

Marrëveshja e kreditit 

Baza ligjore e veprimtarisë kredituese të bankave është Kodi Civil dhe ligji “Për Bankat në 

Republikën e Shqipërisë”. Në nenin 1031 të Kodit Civil, kredia bankare përcaktohet si “një 

kontratë me të cilën banka detyrohet të mbajë në dispozicion të palës tjetër një shumë parash 
për një periudhë kohë të caktuar ose të pacaktuar”. 
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Edhe në ligjin “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” kredia përcaktohet si marrëdhënia 

juridike e detyrimit për të lëvruar një shumë monetare në këmbim të së drejtës së ripagimit 
të shumës së bashku me interesin. 

Marrëveshja e kredisë, e cila konkretizohet ne kontrate ka disa elemente kryesore, si: 

• huadhënësi 

• huamarrësi 

• interesat 

• afati i kthimit të kredisë 

Garancitë e kreditit 

Baza ligjore e garancive të kreditit është Kodi Civil, ligji “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë” 

etj. Në nenin 530 të Kodit Civil thuhet “Kreditori mund të shpërblehet me të gjitha pasuritë e 

tashme dhe të ardhshme të debitorit të tij, përveç rasteve kur me ligj është parashikuar 
ndryshe”. Në Kodin Civil janë përcaktuar tre lloje kryesore garancish: pengu, hipoteka dhe 
dorëzania. 

a. Pengu: është garanci mbi një pasuri të luajtshme. Ai krijohet duke vendosur pasurinë ose 

titullin në zotërim të kreditorit ose të një të treti të caktuar, me marrëveshje midis palëve. 

b. Hipoteka: është një e drejtë reale që vihet mbi pasurinë e debitorit ose një të treti, në dobi të 

kreditorit, për të siguruar përmbushjen e detyrimit. 

c. Dorëzania: është një veprim juridik nëpërmjet të cilit një person (dorëzanësi) detyrohet t’i 

sigurojë kreditorit shlyerjen e detyrimit të një personi të tretë (debitori kryesor). 

Biznesi i letrave me vlerë 

Veprimtaria me letrat me vlerë bazohet në një sërë ligjesh dhe aktesh nënligjore. Shumë vende i 

rregullojnë marrëdhëniet me letrat me vlerë me ligje të veçanta. Në vendin tonë kjo veprimtari 

bazohet në një sërë ligjesh si: Kodi Civil, ligji “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”, ligji “Për 

fondet e investimeve”, ligji “Për letrat me vlerë” etj.  

Në ligjin “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, në pjesën ku përcaktohen veprimtaritë e 

bankave thuhet se një ndër veprimtaritë e tyre është dhe veprimtaria financiare. Në nenin 26 të këtij 

ligji thuhet se “në përputhje me licencën e marrë, banka ka të drejtë të marrë hua mjete financiare 

dhe të blejë ose të shesë për llogari të saj apo për llogari të klientëve”. 

Baza ligjore e krijimit dhe funksionimit të tregut të letrave me vlerë në vendin tonë është ligji “Për 

bursën e letrave me vlerë”. Në këtë ligj bursa përcaktohet si person juridik i autorizuar që të 

organizojë transaksionet me letrat me vlerë. 

Bursa kryen këto funksione: 

• Krijimin e tregut për blerjen dhe shitjen e letrave me vlerë; 

• Sigurimi i burimeve monetare nga njësitë ekonomike të cilat kanë nevojë për to; 

• Sigurimi i likuiditetit të nevojshëm të titullit. 
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Tema 2. Struktura e sistemit bankar 

 

Në përfundim të kësaj teme, nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të shpjegojë si funksionon sistemi bankar me dy nivele; 

- të japë të dhëna mbi banka të ndryshme që operojnë në Shqipëri; 

- të krahasojë situatën e bankave nëpërmjet të dhënave të paraqitura 

Çështjet 

1. Hyrje në sistemin bankar 

2. Disa nga bankat e nivelit të dytë: 

• Intesa Sanpaolo 

• Banka Veneto 

• Banka Kombëtare Tregtare 

• Banka Kombëtare e Greqisë 

• Alpha Bank 

• Pro Credit Bank 

• Banka Credins 

• Union Bank 

• Raiffeisen Bank 

• Hyrje në sistemin bankar 
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Në çdo vend gjendet një shumëllojshmëri bankash, që kryejnë funksione të ndryshme në ekonomi 

ose degë të veçanta të saj.  

Sistemi bankar i një vendi përfshin tërësinë e llojeve të ndryshme të bankave me lidhje të 

ndërsjella dhe me funksione të caktuara. Njihen 2 mënyra organizimi të sistemit bankar:  

1 - Sistemi bankar me një nivel. Siç shihet edhe nga vetë emërtimi, ky sistem tregon se ekziston 

vetëm një bankë që luan rolin e një bankë qendrore (që emeton kartëmonedhën kombëtare) edhe të 

një banke tregtare që krediton ekonominë dhe publikun. Ky lloj organizimi i sistemit bankar 

përgjithësisht është karakteristikë për ekonomitë e planifikuara dhe të centralizuara të modelit 

socialist. Ky sistem ka vepruar edhe në vendin tonë gjatë periudhës së sistemit socialist të 

ekonomisë.  

2 - Sistemi bankar me dy nivele. Në këtë sistem funksionon një Bankë Qendrore që përfaqëson 
nivelin e parë. Kjo bankë harton dhe zbaton politikën monetare si dhe emeton kartëmonedhën me 

monedhën kombëtare. Banka Qendrore nuk grumbullon depozita nga publiku dhe nuk jep kredi për 

bizneset dhe individët. Ajo iu jep kredi vetëm bankave të nivelit të dytë dhe qeverisë. Në nivelin e 

dytë bëjnë pjesë të gjitha bankat e tjera të cilat duke vepruar mbi bankën tregtare pranojnë 

depozita dhe japin kredi për publikun dhe ekonominë. 

Ngritja dhe funksionimi i një sistemi bankar të zhvilluar shpreh njëkohësisht edhe shkallën e 

zhvillimit të një vendi. 

Në Shqipëri, sistemi bankar ka një histori pak a shumë të shkurtër. Në periudhën e sundimit turk 

(pragu i shpalljes së pavarësisë kombëtare) nuk ekzistonte sistemi bankar shqiptar, sepse nuk kishte 

as banka shqiptare as shtet shqiptar. Në atë periudhë në vendin tonë zhvillonin veprimtarinë e tyre 

Banka Otomane dhe Banka Bujqësore Turke, filiale që funksionin në gjithë perandorinë Turke.  

Në këtë kohë filluan përpjekjet e patriotëve shqiptare për themelimin e bankave dhe sistemit bankar 

shqiptar. Kështu, rilindës dhe udhëheqës të lëvizjeve politike të popullit luftonin për ndërtimin e 

shtetit shqiptar të ardhshëm, të ekonomisë, të financave, të sistemit monetar etj.  

Kështu, për shembull, shumë kohë përpara pavarësisë, në veprën e tij “Shqipëria ç’ka qenë, ç’është 

e ç’do të bëhet”, Sami Frashëri e vlerësonte si një nga detyrat më të ngutshme të shtetit të ri 

shqiptar ngritjen e menjëhershme të një banke kombëtare në kontrollin e shtetit. Edhe më pas nuk 

munguan ide dhe përpjekje konkrete për themelimin e bankave shqiptare.  

Domosdoshmëria e krijimit të bankës kombëtarë dhe sistemit monetar kombëtar u ngrit më me 

forcë menjëherë pas Shpalljes së Pavarësisë Kombëtare të Shqipërisë. Qeveria e Ismail Qemalit 

bëri përpjekje të shumta për krijimin e bankës së shtetit shqiptar. Ajo arriti një marrëveshje për 

krijimin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë, si një institucion i shtetit shqiptar i dhënë me koncesion 

dy bankave të huaja. Por, rrjedha e ngjarjeve politike të mëvonshme bëri që kjo bankë të mos 

arrinte të zhvillonte veprimtarinë e saj. Pas Luftës së I Botërore doli përsëri problemi i bankës 

kombëtare që mbeti i pazgjidhur deri në vitin 1925. Me 25 mars të vitit 1925, mbi bazën e 

marrëveshjes së ngritur ndërmjet qeverisë shqiptare dhe një grupi financieresh italianë, u krijua 

Banka Kombëtare e Shqipërisë. Më vonë, krahas kësaj banke filluan veprimtarinë e tyre në 
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Shqipëri edhe dy banka italiane: Banka Kombëtare e Punës (Banka Nazionale del Lavoro) dhe 

Banka e Napolit (Banka di Napoli).  

Pas Luftës së Dytë Botërore, Banka Kombëtare e Shqipërisë u shtetëzua dhe me 13 janar, 1945, u 

krijua banka e shtetit shqiptar. Filialet e dy bankave italiane u mbyllën. Gjatë gjithë periudhës së 

funksionimit të sistemit socialist të ekonomisë shqiptare, sistemi bankar shqiptar që funksiononte 

në Shqipëri ishte i llojit të parë (sistemi bankar me një nivel), ndonëse pas dhjetorit të vitit 1960, 

bankës së shtetit shqiptar iu bashkëngjit Banka Bujqësore dhe më vonë Banka e Marrëdhënieve me 

Jashtë,të cilat, ndonëse quheshin persona juridikë të pavarur, vepronin nën hijen e bankës së shtetit 

shqiptar. Banka e shtetit kryente të gjitha veprimet e bankës qendrore, por edhe të një banke 

tregtare.  

Në këtë sistem bankar, roli i bankierëve dhe instrumenteve monetare ishte shumë i kufizuar. 

Bankierët ishin më tepër mbajtës të kontabilitetit dhe transferues të fondeve buxhetore të 

ndërmarrjes shtetërore. Gjithë ekonomia financohej nga shteti. Të ashtuquajturat hua tërhiqeshin 

nga buxheti i shtetit dhe ktheheshin po aty dhe nuk kishte nevoje të vlerësohej mundësia e shlyerjes 

së huas. Duke filluar nga viti 1991, duke synuar reformimin e ekonomisë drejt një ekonomie tregu, 

në Shqipëri u hodhën disa hapa konkretë për ristrukturimin e sistemit bankar. Por hap thelbësor do 

të ishte kalimi nga një sistem bankar shtetëror me një nivel, në një sistem bankar me dy nivele që 

do t’i shërbente zhvillimit të sektorit privat dhe krijimit të bazave për një reformë strukturore të 

ekonomisë.  

Sigurisht, sigurimi i pluralizmit pronësor bankar ishte më i vështirë. Prandaj u fillua me kalimin 

nga një sistem një bankar me një nivel në sistemin bankar me dy nivele. Më vonë sistemi bankar 

shqiptar u pasurua me përbërës të tjerë privatë shqiptarë dhe të huaj apo të përbashkët.  

Sot sistemi bankar në Shqipëri në nivelin e parë përfshin Bankën e Shqipërisë që është Banka 

Qendrore e vendti. Kjo bankë harton politikën monetare dhe mbikëqyr të gjithë bankat e tjera.  

Në nivelin e dytë bëjnë pjesë të gjitha bankat e tjera që pranojnë depozita dhe japin kredi 

bizneseve dhe individëve.  

Bankat e nivelit të dytë janë banka të tilla si: Banka Kombëtare Tregtare (BKT), Banka Intesa San 

Paolo, Banka Alfa (BAK), Banka Kombëtare Greke (NBG), Banka e Tiranës (BT), Banka Credins, 

Procredit Bank, Union Bank etj. 
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Skematikisht mund t’i paraqesim si më poshtë:  
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 1. Intesa Sanpaolo 

Intesa Sanpaolo është ndër grupet kryesore bankare në eurozonë dhe ka si synim të shndërrohet 

në standardin për krijimin e vlerës në sistemin bankar europian. Ai kryeson në Itali në të gjitha 

fushat e biznesit (shërbime dhe produkte bankare për individët, korporatat dhe administrimin e 

pronës). Grupi i ofron shërbimet e tij 10.9 milion klientëve në Itali nëpërmjet një rrjeti prej 5,300 

degësh të shpërndara mirë në të gjithë vendin, duke zotëruar jo më pak se 15% të tregut në pjesën 

më të madhe të rajoneve në Itali. 

Intesa Sanpaolo është prezente në Europën Qendrore dhe Lindore, në vende të Lindje së Mesme 

dhe Afrikës së Veriut me mbi 1500 degë dhe 8.3 milion klientë, të cilët i përkasin filialeve të grupit 

që zhvillojnë aktivitetin e tyre në ofrimin e shërbimeve dhe produkteve bankare për individët dhe 

shërbime bankare komerciale në 12 vende. Gjithashtu, një rrjet ndërkombëtar specialistësh në 

mbështetje të klientëve korporatë shtrihet në 29 vende, në veçanti në Lindjen e Mesme dhe Afrikën 

Veriore dhe në ato zona ku kompanitë italiane janë më aktive, si Shtetet e Bashkuara, Rusi, Kinë 

dhe Indi. 

Intesa Sanpaolo Bank Albania është një bankë kryesore në vend që u ofron kompanive, klientëve 

institucionalë e privatë me të ardhura të larta, si dhe klientëve individë e biznese të vogla e të 

mesme zgjidhje të arsyeshme përmes shërbimeve e produkteve të shkëlqyera. Banka i ofron 

shërbimet e saj përmes një rrjeti prej 32 degësh në qytete të ndryshme të vendit dhe vazhdon të 

zgjerohet në mënyrë strategjike duke ndjekur nga afër zhvillimin ekonomik të Shqipërisë.  

Për inovacionet në biznes dhe përmirësimin e shërbimit, Intesa Sanpaolo Bank Albania frymëzohet 

nga klientët e saj. Banka, përmes programit të saj “Ju dëgjojmë 100%” dhe anketimit të përvitshëm 

për kënaqësinë e klientit, merr të dhënat mbi të cilat ndërton strategjinë e saj të biznesit dhe planin 

e veprimit. 

Misioni i bankës 
Banka punon për të ofruar shërbime bankare e financiare cilësore për klientët dhe çel rrugën për 

promovimin e zhvillimit në të gjithë zonat ku vepron. Ajo inkurajon një stil rritjeje ekonomike që i 

kushton kujdes arritjes së rezultateve të qëndrueshme dhe në krijimin e një procesi të bazuar mbi 

besimin, që rrjedh nga kënaqësia e klientëve dhe bashkëpunëtorëve, ndjesisë së përkatësisë nga ana 

e punonjësve dhe monitorimi i afërt i nevojave të komuniteteve lokale ku operon. Ajo konkurron në 

treg duke “luajtur ndershëm” dhe është e gatshme te bashkëpunojë me entitete të tjera ekonomike 

private e publike, kurdo që është e nevojshme dhe të përforcojë kapacitetin e rritjes ekonomike në 

vendet ku operon.  



 20

Vlerat e saj 

• Integriteti 
Banka ndjek synimet e saj me ndjeshmëri, paanësi dhe përgjegjshmëri, me respektim të 

plotë dhe të vërtetë të rregullave dhe të etikës profesionale si dhe në frymën e marrëveshjes 

së nënshkruar me klientët. 

• Përsosmëria 
Qëllimi i saj është përmirësimi i vazhdueshëm, duke parë larg, duke përafruar sfidat e së 

nesërmes, duke kultivuar krijueshmërinë e prirur drejt risive, duke vlerësuar dhe shpërblyer 

meritat. 

• Transparencë 
Transparenca është në bazë të veprimeve të saj, të komunikimit dhe kontratave për t’u lejuar 

të gjithë partnerëve të bëjnë zgjedhje të pavarura dhe të vetëdijshme. 

• Respektim i specifikave 
Bashkërendon dimensionin e Grupit me veçoritë specifike të tregut lokal, për të qenë një 

bankë që mendon në largpamësi dhe që nuk humb nga vëmendja individin. 

• Barazi 
Angazhohet të eliminojë çdo diskriminim në sjelljen e saj me klientët, të respektojë 

diferencat e gjinisë, moshës, racës, përkatësisë fetare, politike ose sindikale, gjuhës ose 

aftësive të ndryshme. 

• Vlera e individit 
Vlera e personit udhëheq mënyrën e të vepruarit, përdorim dialogun si levë përmirësuese në 

marrëdhëniet me partnerët. 

• Përgjegjësi në përdorimin e burimeve 
Ka për qëllim të përdorë në mënyrë të kujdesshme të gjitha burimet, duke promovuar 

sjelljet që mundësojnë evitimin e shpenzimeve, duke privilegjuar zgjedhjet që janë të 
qëndrueshme në kohë. 

 Historia e bankës 

Intesa Sanpaolo Bank Albania lindi në 2008 nga shkrirja e dy bankave shumë të rëndësishme të 

vendit: Banka Italo-Shqiptare ose BIA (themeluar në 1993) dhe Banka Amerikane e Shqipërisë ose 
ABA (Themeluar në 1998); të dyja u blenë nga Intesa Sanpaolo Group. 

ABA - Banka Amerikane e Shqipërisë (BASH) u themelua në shtator 1998 nga Fondi Shqiptaro-

Amerikan i Ndërmarrjeve (FSHAN), një fond privat investimesh i themeluar nga qeveria e Shteteve 

të Bashkuara nën Aktin SEED të vitit 1989, për të mbështetur Shqipërinë në rrugën e saj drejt një 

ekonomie tregu. Sipas shifrave të 30 dhjetorit 2007, BASH rezultonte me një total depozitash prej 

93.4 miliard lekë, total kredish mbi 39.7 miliard lekë, dhe total aktivesh mbi 106.4 miliard lekë. Më 

20 dhe 21 dhjetor 2006, FSHAN, në rolin e saj si aksionari i vetëm i BASH-it, firmosi 
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Marrëveshjen e shitblerjes së aksioneve si dhe Marrëveshjen e aksionarëve për shitjen e 80% të 

aksioneve, sipas të cilës FSHAN mban kontroll të 20% të aksioneve deri në vitin 2009. 

Marrëveshja u finalizua më 29 qershor 2007, kur BASH u bë zyrtarisht pjesë e Grupit Intesa 

Sanpaolo.  

BIA - Banka Italo-Shqiptare u themelua në korrik 1993 si një ndër institucionet e para private në 

Shqipëri. Themelimi i saj u bë si një sipërmarrje e përbashkët (joint venture) ndërmjet Bankës 

Kombëtare Tregtare të Shqipërisë (aksionet e së cilës ju transferuan Ministrisë së Financave) dhe 

bankës italiane Banca di Roma. Më 7 dhjetor 2005, atëherë Sanpaolo IMI, firmosi marrëveshjen e 

blerjes së 80% të aksioneve të Bankës Italo-Shqiptare, nga Capitalia dhe Ministria e Financave (me 

40% secila). Ndërsa Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim (BERZH) mbajti aksionet e veta 
prej 20%. 

 Aktiviteti i bankës 

Banka luan një rol kryesor si një huadhënës i madh për korporatat dhe SME-të që udhëhiqen nga 

principet e qëndrueshmërisë. Në linjë me rolin e saj të “bankës urë” midis investitorëve të 

mundshëm italianë dhe mundësive të ofruara nga Shqipëria, banka është shumë aktive në 

marrëdhëniet e saj bankare me klientët që operojnë në fushat e hidro-elektricitetit dhe energjisë. 

Aktiviteti huadhënës ecën përkrah një qasjeje të kujdesshme në marrjen e masave të përshtatshme 

në portofolin e kredive, duke i kushtuar një kujdes të veçantë kontrollit të kostove pa i ndërprerë 
investimet për rritje.  

Qëndrimi “pro” ndaj aktiviteteve dhe thjeshtësia në biznesin e shërbimeve ndaj individëve dhe 

SME-ve janë përcaktuese të marrëdhënieve me këta klientë. Banka në mënyrë të vazhdueshme 

ndërton bashkëpunime me institutet private e publike të vendit për të lehtësuar një gamë të plotë 
shërbimesh bankare që rrisin besnikërinë e klientëve 

 

 Struktura aksionare 

Subjekti % e pjesëmarrjes në bankë  

Intesa Sanpaolo Group S.p.A. 98.61%  

Società Italiana per le Imprese all’Estero S.p.A.  1.39% 

Totali 100.00%  
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2. Banka Veneto  

Veneto Bank është themeluar në vitin 200, pas blerjes së 100 % të aksioneve të ish-bankës 

Dardania nga ana e familjes Mariano, duke u bërë kështu e vetmja bankë me tërësisht kapital 
italian në Shqipëri. 

Me një rrjet prej 12 filialesh, të shtrira në qarqet më kryesore të vendit, Veneto Banka operon 
kryesisht me bizneset e vogla dhe të mesme, si mbështetës i fuqishëm si për prodhuesit shqiptar, 
ashtu dhe për bizneset e sipërmarrjet italiane (tanimë më shumë se 500) të cilat kanë zgjedhur 
Shqipërinë për të bërë biznes.  

Veneto Banka në vitin 2008 u bë pjesë e Gruppo Veneto Banca, i cili zotëron 100% të kapitalit të 
institutit.  

Gruppo Veneto Banca është një nga 10 grupet bankare më të mëdhaja italiane, me 421 filiale; 
nëpërmjet Veneto Banca S.c.p.a. e cila është një shoqëri kooperative që kontrollon 7 banka të cilat 
operojnë në rajonet më të industrializuara të Italisë dhe të Europës Lindore. 

I karakterizuar nga një frymëzim i fortë rajonal, tipik për bankat kooperative, grupi po vazhdon 
shtrirjen e tij territoriale, duke vendosur si element kryesor të aktivitetit të tij marrëdhënien e 
drejtpërdrejtë me klientin, etikën si dhe cilësinë e lartë të produkteve dhe shërbimeve që ofron. 

Gruppo Veneto Banca ka zgjedhur Europën Lindore si zonën kryesore për zhvillimin e projektit të 
ndërkombëtarizimit të tij, duke pasur si objektiv mbështetjen financiare për bizneset italiane, si dhe 
vlerësimin e kapaciteteve të zhvillimit në vendet ku grupi operon. 

Gruppo Veneto Banca është prezent në Rumani me Banka Italo-Romena, blerë në vitin 2001, e cila 
sot ka 22 filiale; në Kroaci me Veneto Banka, e blerë në vitin 2006 dhe sot ka 7 filiale; në 
Republikën e Moldavisë me Eximbanka, e blerë po në vitin 2006, me 20 filiale. 
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3. Banka Kombëtare Tregtare (BKT)    
 

Dega e parë e Bankës Kombëtare Tregtare u themelua në Durrës më datë 29 nëntor 1925, në 

godinën historike ku sot ndodhet Dega e BKT në Durrës.  

Godina në të cilën ndodhet kjo degë e BKT-së përfaqëson aktualisht institucionin financiar shqiptar 

më të vjetër në vend. Më 1 nëntor 1926 dhe 15 nëntor 1926 u hapën, respektivisht, degët e 

Shkodrës dhe të Vlorës.  

  

Banka Kombëtare Tregtare me emërtimin e që ka sot u themelua në janar 1993, nga bashkimi i 

Bankës Tregtare Shqiptare (BTSH) dhe Bankës Kombëtare të Shqipërisë (BKSH). 

BTSH u themelua me 1991 si rezultat i nënndarjes së aktiviteteve të Bankës së Shtetit Shqiptar, 

aktiviteti kryesor i së cilës ishte menaxhimi i operacioneve të tregtisë së jashtme të subjekteve 

shtetërore me ish-vendet socialiste. 

BKSH u ngrit me 1992 nga një nënndarje e dytë e Bankës së Shtetit Shqiptar, me qëllim 

menaxhimin e aktivitetit tregtar brenda vendit të subjekteve shtetërore. Aktivet dhe pasivet nga 

aktivitetet e këtyre subjekteve iu transferuan llogarive të BKT-së që prej formimit të saj. 

Banka Kombëtare Tregtare u krijua si Shoqëri Aksionare në korrik 1997 me një kapital prej 2.7 

miliardë lekësh.  

BKT-ja përfundoi procesin e privatizimit në vitin 2000. Parlamenti shqiptar aprovoi me 6 korrik 

2000 kontratën e shitjes ndërmjet Ministrisë së Financave nga njëra anë dhe Konsorciumit të 

Investitorëve Ndërkombëtare (60% e aksioneve), Korporatës Ndërkombëtare Financiare (20%) dhe 

Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (20%) nga ana tjetër. Kalimi i pronësisë u bë efektiv 

me 17 Tetor 2000. Aksionarët e rinj derdhën 10 milionë dollarë, duke rezultuar në një kapitalizim 

të fuqishëm të bankës. 

Nën drejtimin e aksionarëve të rinj dhe menaxhimit të ri, të përbërë thuajse tërësisht nga një staf i 

huaj me eksperiencë të gjerë ndërkombëtare, BKT-ja ndërmori transformime rrënjësore në 2001, 

për ndërtimin e infrastrukturës dhe ristrukturimin e çdo aspekti operacional të bankës duke filluar 

që nga personeli, procedurat e deri tek infrastruktura e teknologjisë së informacionit dhe 

shndërrimi i burimeve të veta njerëzore në një skuadër të re e dinamike profesionistësh të 

angazhuar për të arritur nivele përsosmërie. 
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Në shkurt 2003, me një vendim të mbledhjes së përgjithshme të aksionarëve, kapitali i paguar i 

bankës arriti në shumën 14.64 milionë dollarë, duke e kthyer BKT-në në bankën më të kapitalizuar 

të sistemit bankar shqiptar. 

Viti 2006 filloi me një faqe të re për BKT. Me të marrë aprovimin nga Banka e Shqipërisë dhe 

vendimin e posaçëm gjyqësor, me 9 Qershor 2006 u miratua transferimi i aksioneve, që konsistonte 

në kalimin e 60% + 2 të aksioneve të BKT, në favor të Çalik-Seker Konsorsiyum Yatirim A.S. 

Pas vendimit për zgjerim edhe në Kosovë, numri i degëve në Kosovë arrin në 22, duke e bërë BKT-

në bankën shqiptare më të madhe në rajon. 

Më 30 Qershor 2009, Çalik Financial Services bleu pjesën e aksioneve të Korporatës 

Ndërkombëtare Financiare (IFC) dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, duke u bërë 

në këtë mënyrë aksionarja e vetme e BKT me 100% të aksioneve. 

Gjatë viteve 2006 e në vazhdim BKT, me performancën e arritur, merr një seri vlerësimesh 

kombëtare dhe ndërkombëtare, ndër të cilat disa herë rresht si “Banka më e mirë e vitit” në 

Shqipëri, banka më e mirë, ndër bankat e nivelit të mesëm, në Europën Juglindore”, duke kulmuar 

me vlerësimin si “Banka më e mirë e vitit në Europën Juglindore në vitin 2009”. Njëkohësisht, për 

dy vite rresht, BKT vlerësohet me notën AAA (Alb) nga instituti prestigjioz JCR- ER. Në të njëjtën 

kohë, Banka e Shqipërisë për të tretën herë dhe për të pestin vit radhazi vlerëson BKT me notën 1- 

Strong sipas Sistemit të Vlerësimit Bankar CAMELS, duke konstatuar në këtë mënyrë rritjen 

akoma më të madhe të besueshmërisë dhe qëndrueshmërisë së BKT në sistemin bankar shqiptar. 

Njëkohësisht, revista prestigjioze e sektorit bankar “The Banker”, pjesë e Financial Times, vlerëson 

për 2 vite rresht (2010 dhe 2011) BKT-në si bankën e vitit në Shqipëri. 

 

Misioni i Bankës 

Misioni i BKT-së është t’u sigurojë njerëzve qetësi, lehtësi dhe mundësi në sektorin bankar.  

Vizioni 

“E dimë se çfarë kërkoni dhe bëjmë çmos që ju ta keni. Kjo thjesht na bën bankën e parë dhe 

më të mirën”. 
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  4. Banka Kombëtare e Greqisë (NBG) 

Banka Kombëtare e Greqisë është grupi më i madh bankar në vend, me aktivitete të 
diversifikuara në shumicën e sektorëve financiarë. Ajo është një lider në tregun e depozitave, 
kreditimit për individë dhe sigurimit. Rrjeti lokal përbëhet nga 575 degë dhe 1,514 ATM. Jashtë 

Greqisë, Grupi NBG është aktiv në 11 vende nëpërmjet 1,238 njësive bankare. Aktiviteti kryhet 

nëpërmjet 8 bankave të ndërvarura në Turqi, Bullgari, Rumani, ish-Republikën Jugosllave të 

Maqedonisë, Serbi, Qipro, Afrikë e Jugut dhe Maltë. NBG gjithashtu ka degë në Shqipëri, Egjipt, 

Qipro dhe Mbretërinë e Bashkuar, dhe zyra përfaqësimi në Australi. 

Me aktive totale prej 112 miliardë Euro, grupi punëson rreth 37,000 punonjës në të gjithë botën. 

Performanca financiare e saj reflekton aftësinë ripërtëritëse të të ardhurave operative në Greqi dhe 

jashtë saj. Fitimet, para provigjoneve, në 9 muajt e parë të 2009 ishin në nivelin e 2,129 milion 

Euro, nga të cilat 39% vijnë nga bankat e saj ndërvartëse në Europën Jug-Lindore dhe Turqi. Të 

ardhurat totale operative arrinin në 11% më shumë se viti paraardhës në nivelin e 3,868 milionë 

Euro, ndërsa shpenzimet operative u rritën me 8% në krahasim me vitin paraardhës. Raporti kredi / 

depozita u mbajt në nivelin 94%, ndërsa zgjerimi i portofolit të kredisë u financua totalisht nga 

depozitat e reja individuale. Si rrjedhojë, pjesa e tregut për llogaritë e kursimit arriti 32% të tregut 

lokal dhe depozitat në total u rritën me 7% në Greqi dhe 3% në Turqi në krahasim me vitin

paraardhës. Performanca e përshkruar më sipër u arrit në një ambient të pafavorshëm që vazhdon të 

ndikojë negativisht sektorin bankar në rajon e më gjerë. 

Mjaftueshmëria e lartë e kapitalit, likuiditeti i fortë dhe performanca e shëndoshë operative, sipas

çdo standardi e bëjnë NBG një lider të qartë të zhvillimeve bankare në Greqi dhe më gjerë. Roli i saj 

qendror reflektohet në financimin që jep për biznesin dhe individët grekë, duke mbështetur kështu 

ekonominë. Katër parimet e strategjisë së saj në të gjitha vendet mbeten: i) Aftësi e qëndrueshme 

për fitim, ii) Likuiditet i fortë, iii) Manaxhim konservativ i riskut, iv) Bazë e fuqishme kapitali. 

NBG zbaton një program për përgjegjësinë korporative sociale, duke theksuar kështu dedikimin e 

saj për komunitetin. Kontributet e saj përfshijnë një gamë të gjerë sponsorizimesh dhe financimesh 

në fushën e kulturës, shkencës dhe kërkimit, sportit dhe mjedisit. Grupi mban vendin e 100-të midis 

1,000 bankave më të mira në botë për vitin 2009 dhe Banka Kombëtare u nominua si “Banka e vitit 

në Greqi për 2009” nga revista “The Banker – Financial Times”. 
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NBG Bank në Shqipëri është pjesë e Grupit NBG, grupi financiar më i madh në Ballkan dhe 

Europën Jug-Lindore, me fitim neto pas taksës afërsisht 1 miliardë Euro në vitin 2009 dhe 

kapitalizim shumë të mirë. NBG Bank në Shqipëri u shërben klientëve të saj prej 13 vjetësh në të 

gjithë vendin. Ajo ofron një gamë të plotë produktesh dhe shërbimesh bankare për klientët e të 

gjithë segmenteve: korporata të mëdha, biznese të vogla dhe të mesme, dhe individë. Ne kemi staf 
të dedikuar në degë përgjegjës për individët dhe bizneset. 

NBG Bank në Shqipëri filloi aktivitetin e saj në Nëntor 1996. Që atëherë rrjeti i saj është zgjeruar 

me 27 degë, 11 nga të cilat në Tiranë, dhe 16 të tjerat në çdo qytet të Shqipërisë. NBG Bank në 

Shqipëri ka një rrjet ATM-sh në të gjithë vendin. 

NBG Bank në Shqipëri kujdeset për stafin e saj dhe investon çdo vit në trajnime për të përmirësuar 

aftësitë dhe profesionalizmin e punonjësve të saj. Gjatë këtyre viteve ka përmirësuar shumë nivelin 

e shërbimit ndaj klientit dhe ka investuar në degët e saj. NBG Bank në Shqipëri e merr shumë 
seriozisht përgjegjësinë e saj sociale. 

 

 

Historia e saj 

Alpha Bank Albania filloi të operojë në Shqipëri në Janar të vitit 1998 si degë e Alpha Bank 

A.E., një prej bankave më të mëdha në Greqi, e themeluar në vitin 1879 dhe me një prezencë të 

rëndësishme në Europën Juglindore, në Mbretërinë e Bashkuar dhe në Qipro. Fillimisht emri i degës 

ishte Alpha Credit Bank-Dega Tiranë dhe tanimë është Alpha Bank Albania SH.A. Që prej vitit 
1998 dega ka përdorur të njëjtin emër tregtar ALPHA BANK. 

Alpha Bank është një nga bankat më të mëdha në vend me një pjesë tregu të konsiderueshme, si në 

biznesin bankar me shumicë, ashtu edhe në atë me pakicë. Qëllimi i Alpha Bank është të mbajë një 

bazë të fuqishme kapitali për të mbështetur zhvillimin e bankës dhe të fitojë besimin e 

depozitueseve, tregjeve dhe partnerëve të biznesit. Kapitali i bankës prej 79 milionë eurosh, e bën 

Alpha Bank një nga bankat më të mirëkapitalizuara në Shqipëri. Burimet kryesore të rritjes së 

kapitalit kanë qenë a) kapitalizimi i fitimeve të Alpha Bank-Albania ne vitet 1998-2009 dhe b) 

kontributi i vazhdueshëm i Alpha Bank Greqi. Banka po vazhdon të mbajë tregues të lartë likuiditeti 

dhe gjithashtu prej shumë vitesh Alpha Bank është një bankë e vetëfinancuar me një raport pozitiv 
depozita/hua për çdo monedhë dhe për të gjitha monedhat së bashku.  

Historikisht Alpha Bank ka qenë e përqendruar në financimin e shoqërive tregtare, duke u renditur 

për shumë vite si një nga aktorët kryesorë në ekonominë shqiptare. Alpha Bank ka qenë banka e cila 

ka dhënë kredinë më të madhe një kompanie private, ka qenë banka që ka financuar projektet më të 

mëdha infrastrukturore në Shqipëri si Aeroporti Ndërkombëtar i Tiranës, industrinë e 

telekomunikacionit etj, si edhe në bashkëpunim me institucione ndërkombëtare financiare ka 
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financuar shumë projekte të rëndësishme private. Gjithashtu, Alpha Bank ka qenë banka e parë në 

Shqipëri që ka realizuar dhënien e kredisë më të madhe ndaj shtetit shqiptar. Sot, Alpha Bank ofron 

shërbim cilësor në më shumë se 210 mijë klientëve nëpërmjet 42 degëve në të gjithë vendin dhe 

kanaleve të tjera alternative si 58 ATM, Web banking dhe 1,072 terminaleve POS.  

Banka është lider në biznesin e kartave, duke ofruar karta krediti nën emrat tregtarë American 

Express dhe VISA. Alpha Bank është lëshuese dhe pranuese ekskluzive e kartave American Express, 

duke u ofruar kartëmbajtësve që e përdorin këtë kartë kudo në botë, një listë të gjatë përfitimesh dhe 

privilegjesh. Alpha Bank është banka e parë e cila hodhi në tregun shqiptar një kartë krediti nën dy 

emra tregtarë së bashku, atë të Alpha Bank dhe të Vodafone (Karta Vodafone American Express 

nga Alpha Bank). Kjo kartë ofron përfitime si për klientët e bankës, ashtu edhe për ata të Vodafone,

nëpërmjet programeve të shpërblimit. Karta e debitit VISA Electron i mundëson akses klientëve në 
llogaritë e tyre pa asnjë kosto për transaksionet e kryera në rrjetin e ATM-ve të Alpha Bank.  

Banka ofron një gamë të gjerë produktesh investimi dhe depozitash, të krijuara posaçërisht për 

klientët individë, të cilat kombinojnë përfitimin me interesat konkurruese dhe fleksibilitetin e 

përdorimit të fondeve të tyre në çdo moment. Sot, Alpha Bank numëron 15 produkte të ndryshme 

depozitash, të kategorizuara në depozita me afat dhe llogari kursimi të cilat plotësojnë çdo nevojë të 
klientëve, dhe i shpërblejnë ata sipas skemës së zgjedhur të investimit.  

Përsa i përket segmentit të kreditimit me pakicë, Banka renditet ndër bankat kryesore të sistemit, 

duke i kushtuar vëmendje të veçantë kredive për shtëpi. Kushtet konkurruese të tyre, si afati i

favorshëm dhe këstet mujore të ulta, e kanë bërë këtë produkt mjaft tërheqës në tregun vendas; 

klientët ekzistues kanë fleksibilitetin të kombinojnë normat e interesit fiks me ato të ndryshueshme, 

rishikimin e kushteve të kredisë në rastet kur kanë vështirësi ripagimi, si dhe shërbimin ndihmës të 
njoftimit të këstit të kredisë nëpërmjet mesazheve në celular. 

Kreditimi i biznesit të vogël ka pasur gjithashtu prioritet për Bankën, duke dhënë ndihmesën e vet 

në zhvillimin e biznesit dhe duke i ofruar këtij segmenti likuiditetin e nevojshëm për ta mbështetur 

dhe rritur atë. Gjithashtu, kreditimi përbën një lidhje të fortë midis bankës dhe biznesit për t’i ofruar 
shërbime dhe produkte të tjera shtesë këtij segmenti. 

Operacionet bankare janë të mbështetura nga një teknologji dhe sisteme moderne të informacionit 

për drejtim, personel të trajnuar dhe me eksperiencë bankare ndërkombëtare, drejtues të 

përgjegjshëm të orientuar drejt kërkesës së tregut dhe standarde më të mira të etikës dhe sjelljes 
profesionale.  
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ProCredit Holding është kompania mëmë e grupit global të 22 bankave ProCredit. ProCredit 

Holding u themelua si Internationale Micro Investitionen AG (IMI) në vitin 1998 nga kompania 

pioniere për këshillim financiar, IPC. 

ProCredit Holding ka si qëllim të zgjerojë mundësinë për shërbime financiare në vendet në zhvillim 

dhe ekonomitë në tranzicion, duke ndërtuar një grup bankash që janë lider në sigurimin e 

shërbimeve financiare të paanshme dhe transparente për bizneset shumë të vogla, të vogla dhe të 

mesme, si dhe për popullatën në përgjithësi në vendet ku veprojnë. Përveç plotësimit të nevojave të 

filialeve të saj për kapital, ProCredit Holding drejton zhvillimin e bankave ProCredit, cakton 

menaxhimin e lartë dhe mbështet bankat në të gjitha zonat kryesore të aktivitetit, duke përfshirë 

operacionet bankare, burimet njerëzore dhe menaxhimin e riskut. Gjithashtu, siguron që vlerat 

koorporative të ProCredit, praktikat më të mira bankare dhe parimet e menaxhimit të riskut Bazel II 

të vihen në zbatim duke u bazuar në standardet e autoriteteve gjermane. 

IPC është aksionari kryesor dhe një investitor strategjik në ProCredit Holding. IPC ka qenë forca 

sipërmarrëse drejtuese e grupit ProCredit që nga themelimi i bankave.

ProCredit Holding është një partneritet me pronësi publike dhe private. Përveç IPC dhe IPC 

Invest (instrumenti investues i stafit të IPC dhe ProCredit), aksionarët e tjerë privatë të ProCredit 

Holding përfshijnë Fondacionin Holandez DOEN, fondin amerikan të pensioneve TIAA-CREF, 

fondin amerikan Omidyar-Tufts Microfinance Fund, fondin zviceran të investimeve responsAbility. 

Aksionarët publikë të ProCredit Holding përfshijnë KfW (bankë promocionale gjermane), IFC 

(dega e sektorit privat të Bankës Botërore), FMO (banka holandeze e zhvillimit) dhe BIO (kompani 

belge investimesh për Vendet në Zhvillim) dhe Proparko (Kompania franceze e Investimeve dhe 

Promocionit për bashkëpunimin ekonomik). 

Forma ligjore e ProCredit Holding është e ashtuquajtura KGaA (Kommanditgesellschaft auf 

Aktien, ose në shqip “një partneritet me përgjegjësi të kufizuar”). Kjo është një formë ligjore e 

përdorur shpesh në Gjermani, e cila në thelb mund të konsiderohet si një kompani aksionare në të 

cilën roli i bordit drejtues është marrë përsipër nga një Partner i Përgjithshëm, dhe në të cilën 

Partneri i Përgjithshëm ka të drejtat e pëlqimit mbi vendime të caktuara të aksionarëve. Në rastin e 

ProCredit Holding, Partneri i Përgjithshëm është një kompani e vogël, e veçantë, e cila zotërohet 

nga aksionarët kryesorë të ProCredit Holding AG&CO, KGaA, IPC, IPC Invest, DOEN, KfW dhe 

IFC. Struktura KGaA do t’i lejojë ProCredit Holding të rrisë kapitalin në të ardhmen, pa ulur 

ndikimin e aksionarëve kryesorë në sigurimin e gjithë qëllimeve, në zhvillimin dhe suksesin tregtar.

ProCredit Holding ka marrë një vlerësim investimi (BBB-) nga agjencia Fitch Ratings. Në fund të 

vitit 2011, baza e kapitalit të grupit ProCredit ishte EUR 469 milionë. Totali i aktiveve të grupit 

ProCredit është EUR 5.5 miliardë. 

Misioni i bankës 
 

ProCredit Bank është një bankë e orientuar drejt zhvillimit dhe ofron shërbim të plotë bankar. 

Ajo ofron shërbim cilësor për individët dhe bizneset. Në veprimet e saj ajo i përmbahet një numri të 

caktuar parimesh bazë:  
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• vlerëson transparencën në komunikimin me klientët;  

•  nuk promovon kreditë konsumatore;  

• siguron shërbime të cilat janë të bazuara në situatën e çdo klienti dhe analizën financiare.  

 

Qëllimi i saj është ofrimi i shërbimit për sipërmarrjet shumë të vogla, të vogla dhe të mesme,

sepse është e bindur që këto biznese krijojnë numrin më të madh të vendeve të punës dhe i japin një 

kontribut thelbësor ekonomive në të cilat operojnë. 

Duke ofruar shërbime të thjeshta depozituese për klientët individë si dhe duke investuar burime të 

konsiderueshme në një edukim financiar, qëllimi është të promovohet kultura e kursimit, e cila 

mund të sjellë një qëndrueshmëri dhe siguri për familjet e zakonshme. 

Aksionarët presin një fitim të qëndrueshëm nga investimi, por nuk janë kryesisht të interesuar për 

maksimizimin afatshkurtër të fitimit. Banka investon shumë në trajnimin e personelit të saj, për të 

krijuar një mjedis pune të kënaqshëm dhe efikas, si edhe për t’u siguruar klientëve shërbimin më 

miqësor dhe më konkurrues në treg.  

 

Banka dhe aksionarët e saj 

 

ProCredit Bank Shqipëri u themelua në vitin 1995 si “Fondacioni për Sipërmarrje, Financë dhe 

Zhvillim” (FEFAD), ku 100% e kapitalit aksionar sigurohej nga KfW. Fokusi i institucionit ishte të 

siguronte mundësi financimi për bizneset shqiptare të vogla dhe shumë të vogla. Pavarësisht nga 

trazirat politike dhe ekonomike në vend, në vitin 1997 FEFAD-i arriti të ketë një performancë 

financiare të suksesshme dhe morri licencën bankare në vitin 1999, duke u kthyer kështu në FEFAD 

Bank.  

Aksionarët themelues të bankës ishin Fondacioni FEFAD, ProCredit Holding (atëherë e njohur si 

IMI), Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD), si dhe Korporata Ndërkombëtare 

Financiare. Këtyre aksionarëve iu bashkua edhe Commerzbank AG në vitin 2002. Këtë vit, 

ProCredit Holding forcoi edhe më tej pozicionin e saj në bankë duke blerë aksionet e EBRD-së. 

Kapitali i paguar është rritur vazhdimisht dhe aktualisht arrin në 22,7 milion Euro. Në vitin 2003, 

institucioni mori emrin “ProCredit Bank”, duke reflektuar në këtë mënyrë lidhjen me grupin 

ProCredit. 
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Banka CREDINS 

CREDINS bank ushtron aktivitetin e saj sipas licencës nr. 16, datë 31.03.2003, lëshuar nga 

Banka e Shqipërisë për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë.

 

CREDINS bank ushtron aktivitetin e saj duke respektuar me rigorozitet kuadrin ligjor të Bankës së 

Shqipërisë si dhe kuadrin e brendshëm rregullator të përcaktuar nga Këshilli i saj Drejtues dhe 
miratuar nga Asambleja e Aksionarëve. 

Aksionarët e CREDINS bank, janë përfaqësuesit e disa prej bizneseve më të suksesshme të 

krijuar dhe rritur gjatë viteve të zhvillimit të ekonomisë së tregut ne Shqipëri.

CREDINS bank përfaqëson të parën bankë private me kapital 100% shqiptar, duke hyrë kështu 

në historikun e zhvillimeve të rëndësishme ekonomike financiare të ndodhura në Shqipëri.

Progresi i ndjeshëm në dimensionet e bankës dhe pozicionimi i saj në treg rritën gjithashtu edhe 

interesin e investitorëve të huaj. Më datë 12 Janar 2008, CREDINS bank njoftoi pjesëmarrjen e dy 

aksionarëve të rinj, të cilët zotërojnë 25.34 % të aksioneve të saj. Këto dy aksionarë janë: Balkan 

Financial Sector Equity Holding B.V. (BFSE Holding B.V), Holandë, i cili do të përfaqësohet 

nëpërmjet Development Financial Equity Partners (DFE) si dhe aksionari tjetër State Secretariat for 

Economic Affairs (SECO), i cili do të përfaqësohet nëpërmjet Swiss Investment Fund for Emerging 
Markets (SIFEM AG).  

CREDINS bank, duke operuar si bankë tregtare, ofron një gamë të gjerë produktesh e shërbimesh 

bankare që nga më tradicionalet deri tek ato më bashkëkohoret 

Stafi menaxhues i bankës, i cili drejton veprimet ditore, përbëhet nga njerëz me eksperiencë të 

pasur bankare në fushat: drejtim i përgjithshëm bankar, zhvillim i linjave të biznesit, aktivitet 

kreditues, operacione thesari e menaxhim risku dhe menaxhim financiar. Këto eksperienca janë 

fituar nga përvoja brenda dhe jashtë vendit. Personeli i CREDINS bank, është i ndërgjegjësuar dhe 

plotësisht i dedikuar për të ofruar shërbime me standard cilësor për të kënaqur maksimalisht 

kërkesat e klientit. 

 

CREDINS bank është një realitet konkret në sistemin bankar shqiptar. Rezultatet tepër pozitive të 

arritura çdo vit rrisin përgjegjësinë e personelit ndaj klientit, aksionarëve dhe bashkëpunëtorëve të 

bankës për të ndërtuar marrëdhënie të shëndetshme afatgjata me synim përmirësimin e cilësisë së 

jetesës të komunitetit ku CREDINS bank operon. Aktualisht, CREDINS bank ushtron aktivitetin e 

vet në 16 qytete të Shqipërisë përmes 45 degëve dhe agjencive të saj. 
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Deklarata e misionit 
 
 

Misioni i bankës është të operojë si ofrues vendas i shërbimeve moderne bankare e financiare 

me cilësi e vlerë, nëpërmjet teknologjive të avancuara moderne, kapacitetit të lartë menaxherial 

e performancës së lartë, duke përmbushur maksimalisht nevojat e klientëve.

 
Objektivi i bankës është krijimi i vlerave në kohë për të gjithë aksionaret e saj, duke i dhënë
prioritet kënaqësisë së klientit, përmbushjes profesionale të punonjësve, interesave të 
aksionareve. Të gjitha këto realizohen përmes një sistemi të përbashkët vlerash që bazohet në: 

- Etikë të përgjegjshme profesionale; 
- Orientim ndaj nevojave të konsumatorit; 
- Sipërmarrje dhe produktivitet; 
- Ndjeshmëri ndaj përshtatjes me zhvillimet e tregut; 
- Përgatitje dhe përgjegjësi profesionale; 
- Shpirt skuadre në çdo strukturë të bankës.  
 
Grupi i klientëve të bankës, përbehet si nga individë të cilët ia besojnë kursimet e tyre dhe 
përmbushin nevojat individuale, ashtu edhe nga kompani biznesi. 

Klientët e biznesit janë kryesisht kompani të suksesshme të vogla e të mesme, por edhe kompani 
të mëdha që kanë nevojë për rritje e fuqizim të mëtejshëm. 

Klientë të CREDINS bank janë gjithashtu edhe ente publike shtetërore, buxhetore dhe 
jobuxhetore, të cilat kanë gjetur tek CREDINS bank një partner shqiptar që arrin t'ua kuptojë dhe 
vlerësojë mjaft mirë nevojat. 
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Union Bank ushtron aktivitetin e saj prej datës 11 Janar 2006, sipas licencës Nr. 18 të datës 9 

Janar 2006, lëshuar nga Banka e Shqipërisë për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e 

Shqipërisë. 

Union Bank, është bankë shqiptare me aksionar kryesor Unionin Financiar Tiranë sh.p.k. (UFT) 

dhe Bankën Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) me një kapital të paguar prej 17.6 

milion Euro. 

Union Bank, u themelua si një bankë private me kapital 100% shqiptar dhe lindi nga njëri prej 

Institucioneve më të suksesshëm të sistemit financiar shqiptar - Unioni Financiar Tiranë sh.p.k. 

përfaqësues i Western Union Financial Services Inc. për Shqipërinë, Kosovën e Maqedoninë.

Vlerat dhe përvoja pozitive që UFT përçoi tek klientët e tij, bënë të mundur që Union Bank në një 

kohë mjaft të shkurtër të zgjeronte rrjetin e degëve në të gjithë territorin e Shqipërisë, duke hapur 

31 degë të reja në 3 vjet dhe duke u bërë natyrshëm zgjedhja e preferuar e klientit shqiptar.

Një konfirmim më tepër erdhi edhe nga BERZH (Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim), 

e cila, nëpërmjet blerjes së 12,5% të aksioneve në vitin 2008, u bë pjesë e përpjekjeve të 

vazhdueshme të Union Bank për ta shndërruar atë në bankën më të dashur për klientët. 

Union Bank ka marrë përsipër që të bëhet një organizëm i qëndrueshëm dhe i fuqishëm financiar, 

lehtësisht i prekshëm nga çdo qytetar shqiptar, por edhe biznes, një institucion që ofron tek 

klientët e saj, një nivel shumë të lartë shërbimesh. 

Duke pasur në qendër të vëmendjes klientin dhe nevojat e tij financiare, Union Bank është e 

përqendruar në 2 drejtime kryesore:  

Nga njëra anë banka synon të jetë fizikisht sa më pranë klientit nëpërmjet zgjerimit të shpejtë të 

rrjetit të degëve të saj, duke shfrytëzuar rrjetin e agjencive të UFT që ofrojnë shërbimin e 

transfertave të parave Western Union. 

Në këtë mënyrë, banka kërkon të realizojë jo vetëm mbulimin gjeografik të të gjithë territorit të 

vendit, por edhe prezencën e një numri agjencish nëpër qytetet e mëdha.

Nga ana tjetër banka synon të ofrojë produkte dhe shërbime bankare të thjeshta, transparente dhe 

“vetëshërbyese”, t’i përmirësojë dhe modernizoje vazhdimisht ato duke iu përgjigjur kërkesave në 

rritje të klientëve. 

Këtë gjë banka do ta arrijë nëpërmjet ngritjes së vazhdueshme të nivelit të shërbimit ndaj 
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klientelës, investimit në teknologji të avancuara, për të pasur gjithnjë zgjidhjet më të mira për 

klientët e saj, si dhe duke rritur vazhdimisht profesionalizmin e stafit të saj.

Duke siguruar një bazë të gjerë të klientelës së saj dhe një prezence territoriale sa më të plotë nga 

njëra anë, por edhe me një kujdes të veçantë dhe formulim të produkteve sipas kërkesave të 

secilës korporatë, Union Bank synon të krijojë një ofertë të plotë e tërheqëse për një numër 

korporatash të mëdha në vend. 

Nëpërmjet bankës Union, këtyre bizneseve do t’ju krijohet mundësia të zhvillojnë lidhje direkte 

me një numër te madh klientësh të saj, por ata gjithashtu do të gjejnë në bankë një shërbim të 

personalizuar për të gjitha nevojat e tyre bankare e financiare.  
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Raiffeisen Bank Shqipëri është banka më e madhe në vend dhe zë vendin e parë në të gjithë 

treguesit kryesore të performancës. Totali i aseteve të saj është afro 2 miliardë Euro.  

Raiffeisen Bank International bleu Bankën e Kursimeve në Shqipëri në 2004 dhe gjatë viteve të 

fundit e ka transformuar plotësisht bankën e vjetër shtetërore në një bankë me shërbime të plota 
që i shërben të gjithë sektorëve të biznesit dhe klientëve individë.  

Portofoli i kredisë është rritur nga zero që ishte në 2004 në në 770 milion euro ne fund te 2010. 

Transformimi tani ka përfunduar dhe banka ofron një gamë produktesh, procesesh, sistemesh dhe 

infrastrukturë degësh që krahasohen me standardet evropiane të shekullit të 21-te. 

Raiffeisen Bank Shqipëri është banka më e madhe në vend dhe disponon rrjetin më të gjerë të 

degëve (103 degë) në të gjithë vendin, gati tre herë më shumë se konkurrenti i saj më i afërt. Ajo 

ka 185 bankomate, 1169 terminale shitjesh (POS) dhe më shumë se 197 000 karta debiti Visa 

Electron të hedhura në treg. Ndërkohë, më shume se 140 000 persona marrin pagën e tyre 
nëpërmjet Raiffeisen Bank. 

Raiffeisen Bank në Shqipëri ofron një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh për klientët 

individë, tregjet e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (SME) dhe korporatat. 

Raiffeisen bank ka investuar mjaft në përmirësimin dhe kompjuterizimin e degëve. Me dhënien e 

kredisë klientëve korporatë dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, me trajnimin intensiv të 

stafit dhe ofrimin e produkteve të reja bankare, Raiffeisen Bank e ka përforcuar pozicionin e saj 

udhëheqës në treg. Kjo përfshin të gjitha format e huas, financimit me leasing, shërbimet bankare 

për të punësuarit, kreditë dhe overdraftet, dhe shërbime bankare on-line në kohë reale nëpërmjet 

Multi Cash-it, një shërbim i bazuar në internet si dhe internet banking. 
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Tema 3. Zhvillimi i sistemit bankar shqiptar 

 

Objektivat 

Në përfundim te kësaj teme, nxënësi duhet të jetë i aftë: 

1. Të përshkruajë zhvillimin e sistemit bankar ne Shqipëri; 

2. Të shpjegojë projektet mbi ngritjen e Bankës Kombëtare të Shqipërisë; 

3. Të përshkruajë përpjekjet e sistemit bankar modern në Shqipëri.  

 

Çështjet 

1. Hyrje në zhvillimin e sistemit bankar shqiptar 

2. Tentativat për themelimin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë 

3. Marrëveshja e Qeverisë së Ismail Qemalit 

4. Projekte për ngritjen e Bankës Kombëtare të Shqipërisë 

5. Përpjekjet për zhvillimin e sistemit bankar modern në Shqipëri 

6. Banka Kombëtare e Shqipërisë gjatë Luftës së Dytë Botërore 

7. Periudha komuniste 1945-1990 

8. Periudha kapitaliste e sistemit bankar modern në Shqipëri,1992 deri më sot 
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Hyrje në zhvillimin e sistemit bankar shqiptar 

Lindja dhe zhvillimi i aktivitetit bankar në Shqipëri është lidhur ngushtë me zhvillimet e 

përgjithshme politike dhe ekonomike në të gjithë hapësirën shqiptare, si dhe me përpjekjet për 

shpalljen e Shqipërisë si një vend i lirë dhe i pavarur. Këto përpjekje filluan të shfaqen pas gjysmës 

së dytë të shekullit XIX dhe vazhduan deri në çerekun e parë të shekullit XX. 

Procesi i themelimit dhe krijimit të Bankës Kombëtare dhe sistemit monetar e kreditues në Shqipëri 

ka kaluar nëpërmjet shtatë fazave të rëndësishme, të lidhura ngushtë mes tyre, si pjesë e krijimit 

dhe konsolidimit të Shtetit Shqiptar. 

• Faza e parë: Tentativat për themelimin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë, nga gjysma e 

dytë e shekullit XIX deri në 1912. 

• Faza e dytë: Marrëveshja e Qeverisë së Ismail Qemalit për themelimin e Bankës 

Kombëtare, së bashku me grupet bankare italiane dhe austriake. 

• Faza e tretë: Projektet për ngritjen e Bankës Kombëtare të Shqipërisë, në vitet 1913-1925. 

• Faza e katër: Përpjekjet për zhvillimin e sistemit bankar modern në Shqipëri, në vitet 1925-

1939. 

• Faza e pestë: Banka Kombëtare e Shqipërisë gjatë Luftës së Dytë Botërore. 

• Faza e gjashtë: Periudha komuniste, 1945-1990. 

• Faza e shtatë: Periudha e re kapitaliste e sistemit bankar modern në Shqipëri,1992 deri më 

sot. 

Shqipëria, në krahasim me vendet e tjera të rajonit, hyri me pak vonesë në rrugën e zhvillimit 

kapitalist. Kapitalizmi filloi të shfaqej në fillimet e shekullit XX. Gjatë kësaj periudhe shfaqen në 

ekonomi ndërmarrjet dhe fabrikat e para, duke i hapur rrugën nevojës për banka, për kreditim dhe 

për një sistem monetar në Shqipëri. 

3.1 Tentativat për themelimin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë 
 

  

Përpjekjet reale për themelimin dhe krijimin e bankave në Shqipëri lidhen me themelimin e Bankës 

Perandorake Osmane (1863), si një autoritet emetues Brenda Perandorisë Osmane. Kjo bankë 

zgjeroi aktivitetin e saj në territoret e banuara nga shqiptarët, që ishin pjesë e Perandorisë Osmane, 

duke hapur degë të saj në disa qytete. Kështu kjo bankë kryente funksionet e bankës qendrore në 

këto territore. 
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Gjatë kësaj periudhe, Banka Agrare Turke (1888) mbuloi me aktivitetin e saj nëpërmjet degëve dhe 
agjencive edhe qytete të ndryshme të Shqipërisë 

Në vitin 1909, Banka Tregtare e Lindjes hapi në Shkodër një filial me emrin “Tozzi end 
Company”. 

Në 28 nëntor 1912, Shqipëria shpalli pavarësinë e saj si shtet sovran dhe qeveria e re morri masa të 
veçanta, në bashkëpunim me shtete të fuqishëm perëndimorë, për themelimin e Bankës Kombëtare 
Shqiptare. 

3.2 Marrëveshja e qeverisë së Ismail Qemalit 

 
Në Shqipëri, banka qendrore u krijua për herë të parë në 1913. Ajo u themelua si rezultat i 

marrëveshjes së Qeverisë së Ismail Qemalit me përfaqësues të Vienner Bank Verein, që vepronin 

për llogari të grupit bankar austro-hungarez dhe përfaqësuesve të Bankës Tregtare Italiane, të cilët 

vepronin për llogari të grupit bankar italian. Kjo ishte një marrëveshje me koncesion për 60 vjet 

dhe me mundësinë për shtyrje të mëtejshme të afatit për një periudhë 30 vjeçare. 

Sipas kësaj marrëveshjeje, Banka Kombëtare e Shqipërisë do të kryente funksionet e një banke 

qendrore. 

- do të emetonte kartëmonedha në gjuhën shqipe dhe frënge; 

- do te shërbente si agjent fiskal për qeverinë; 

- do të tregtonte bono thesari dhe letra me vlerë për llogari të qeverisë shqiptare. 

 Gjithashtu si një bankë e nivelit të dytë do të kryente aktivitete tregtare si: 

- pranimin e depozitave; 

- dhënien e kredive tregtare dhe hipotekare; 

- emetimin e obligacioneve të garantuara, etj. 

 

Monedha kombëtare zyrtare u vendos franga shqiptare 

 

3.3  Projekte për ngritjen e Bankës Kombëtare të Shqipërisë  

 

   
Banka Kombëtare e krijuar nga Qeveria e Ismail Qemalit nuk jetoi gjatë, si pasojë e klimës politike 

në atë periudhë (lustra ballkanike dhe Lufta e Parë Botërore). Gjatë kësaj periudhe u hapën degë të 

disa bankave të Fuqive të Mëdha, të cilat shërbyen për financimin e ushtrive të tyre përkatëse në 

Shqipëri. 
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Në 1920 u emetua seria e parë e obligacioneve qeveritare tre vjeçare me një vlerë totale prej 2 

milion frangash ari. Gjatë këtij viti, qeveria hyri në bisedime me qeverinë italiane për të ringritur 

Bankën Shtetërore të Shqipërisë në formën e një sipërmarrjeje të përbashkët. 

 

   
Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe, qeveria shqiptare kërkoi ndihmën e Lidhjes së Kombeve për 

ringritjen e Bankës Kombëtare. Ndërkohë qeveria autorizoi disa bashki të emetonin një numër të 

kufizuar kartëmonedhash. Kështu deri më 1926, në Shqipëri qarkullonin lirshëm monedha të 

ndryshme ari dhe argjendi, si dhe kartëmonedha vendase dhe të huaja. 

 

3.4  Përpjekjet për zhvillimin e sistemit bankar modern në Shqipëri 

   

Viti 1925 shënon themelimin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë BKSH (2 shtator 1924) ne Romë, 

Itali, si një institucion italo-shqiptar i drejtuar nga një drejtor italian. Menjëherë pas krijimit të saj, 

zyrat qendrore u transferuan në Durrës. BKSH u ngrit në formën e një institucioni emetimi dhe 

kreditimi. Gjatë vitit 1925 lindi monedha e re shqiptare, Lek-u; 5 lek ishin të vlefshme me 1 frang 

ari shqiptare. 

Fakti më i rëndësishëm në këtë periudhë ishte kuotimi në disa bursa i frangës shqiptare, si në 

bursën e Vienës, Zyrihut, Milanos dhe Triestes. Në këtë periudhë u vu një garanci në ar nga ana e 

qeverisë shqiptare. Ky fakt bëri të mundur përdorimin e një sasie të konsiderueshme monedhash ari 

dhe argjendi. 

   

Gjatë periudhës 1926-1936, BKSH hapi gjashtë degë, duke ngritur dhe zgjeruar aktivitetin bankar 

në krahinat kryesore të vendit. Gjithashtu, u krijua Banka Agrare, e cila do të mbështeste zhvillimin 

e sektorit bujqësor. Po në ato vite, zyra qendrore e BKSH u zhvendos nga Durrësi në Tiranë, ku 

ndodhet dhe tani në ditët tona. 
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Në 1926, Banka e Athinës, një ndër bankat më të fuqishme greke, hapi dy degë, në Durrës dhe në 

Korçë. Hapja e degëve të bankave të huaja u pasua më vonë nga “Export Banka”, me Zyrë 

Qendrore në Beograd, më 1934 dhe Banka e Napolit-Shqipëri, më 1937. 

Për një periudhë të gjatë kohe, BKSH kishte monopolin në procesin e kredidhënies, duke kufizuar 

kështu konkurrencën e sektorit bankar. Kjo ishte arsyeja e ekzistencës së një numri të kufizuar 

bankash tregtare në Shqipëri. Gjatë kësaj periudhe ushtronin aktivitetin e tyre katër banka me 17 

degë në total. 

3.5 Banka Kombëtare e Shqipërisë gjatë Luftës së Dytë Botërore 

   

Pas pushtimit Italian në 1939, një ndër masat e para që u mor, ishte shfuqizimi garancive në ar për 

frangën shqiptare dhe zëvendësimi me lirën italiane, që gjithashtu u garantua me ar. Duke 

shfuqizuar garancitë e arit, praktikisht shteti italian përdori BKSH si mjet për mbulimin e 

shpenzimeve të luftës, duke transformuar kështu sistemin monetar dhe kreditues të Shqipërisë në 

një pjesë të sistemit monetar italian. 

Gjatë kësaj periudhe, u zhvillua një konkurrencë e fortë në sektorin e kreditimit, si pasojë e rritjes 

së influencës së Bankës së Napolit-Shqipëri, dhe futjes së Bankës Kombëtare të Punës. 

   

Pas pushtimit italian dhe gjerman të Jugosllavisë, autoritetet vendosën të zëvendësonin dinarin 

jugosllav me frangën shqiptare, kudo në krahinat e banuara prej shqiptareve. 
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Më 30 tetor 1944, gjatë largimit të tyre, gjermanët vodhën të gjithë thesarin shqiptar të Bankës 

Kombëtare të Shqipërisë, i cili kapte vlerën e 9 500 000 franga ari shqiptare. 

3.6.  Periudha komuniste 1945-1990 

  

Pas çlirimit nga pushtimi i huaj dhe vendosjes së regjimit komunist në Shqipëri, qeveria e re mori 

masa të rëndësishme ekonomike, për të ngritur kështu themelet e bazës ekonomike të regjimit të ri 

komunist. 

Në 1945 BKSH u shtetëzua dhe më 13 janar 1945 u themelua Banka e Shtetit Shqiptar. Kjo bankë 

kishte dy funksione: 

• funksionin e bankës qendrore 

• funksionin e bankës tregtare 

Në gusht 1945 u mbyll Banka Kombëtare e Punës dhe në nëntor 1945 u mbyll Banka e Napolit në 

Shqipëri. 

Banka e Shtetit Shqiptar trashëgoi edhe aksionet që kishte BKSH pranë Bankës së Rregullimeve 

Ndërkombëtare në Bazel. Disa vite më vonë në maj 1977, kërkohet shitja e këtyre aksioneve, sipas 

kushtetutës së re në 1976. Në këtë mënyrë ajo u largua nga BIS i Bazelit. 

Që nga viti 1946 deri në fund të vitit 1990, Banka e Shtetit mbështeti procesin e zhvillimit të 

ekonomisë. Gjatë kësaj periudhe në Shqipëri kanë vepruar një numër i kufizuar bankash. 

Karakteristikë për këtë periudhë ka qenë centralizimi i skajshëm i këtij sistemi në duart e shtetit. 

Banka e Shtetit, si bankë qendrore, ishte qendër e emisionit të monedhës. Ajo grumbullonte mjetet 

përkohësisht të lira dhe: 

• u jepte ndërmarrjeve, kooperativave bujqësore dhe personave të veçantë, kredi afatshkurtër 

dhe afatgjatë; 

• kryente shërbimin e arkës unike; 

• mbante llogaritë e të ardhurave dhe shërbimeve; 

• ruante fondet në valutë të shtetit; 

• kryente veprimet ekonomike e financiare të shtetit me vendet e tjera dhe bankat e huaja. 

Banka e Shtetit Shqiptar ishte autoriteti përgjegjës për funksionimin dhe rregullimin e sistemit të 

pagesave në Shqipëri. Në këtë mënyrë ajo ishte operatori bankar dhe financiar i vetëm në Shqipëri, 

e cila përmbushte nevojat e ekonomisë shtetërore socialiste, deri në vitin 1970. 
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Me krijimin e Bankës Bujqësore nga viti 1970, kreditimi i kooperativave bujqësore u bë nga Banka 

Bujqësore. 

Viti 1990 shënoi shenjat e para të liberalizimit të sistemit financiar, duke mundësuar kredidhënien 

kundrejt sektorit privat në Shqipëri. Ky liberalizim ishte pjesë e valës së parë të ndryshimeve të 

rëndësishme në sistemin politik dhe ekonomik në Shqipëri. Gjithashtu në këtë vit u themelua Banka 

Tregtare e Shqipërisë, me qëllim lehtësimin e tregtisë ndërkombëtare si dhe veprimeve në valutë. 

3.7.  Periudha kapitaliste e sistemit bankar modern në Shqipëri, nga 1992 deri më sot 
 

   
 
Si rrjedhojë e ndryshimeve të thella në skenën politike në Shqipëri, në fund të 1990, vendi hyri në 
procesin e transformimit nga ekonomia shtetërore komuniste në ekonominë e tregut të lirë. Në këtë 
tablo të re ekonomike, një ndër reformat bazë ishte reforma financiare dhe ajo monetare. Kjo 
reformë filloi si një reformë institucionale, duke ndryshuar dhe krijuar një kuadër të ri ligjor për 
sistemin bankar. Sipas këtij kuadri ligjor, u krijua Banka e Shqipërisë, me atributet e një banke 
qendrore moderne perëndimore, duke i dhënë jetë kështu një sistemi bankar me dy nivele në 
Shqipëri si dhe licencimin në vijim të katër bankave të nivelit të dytë, brenda vitit 1992: 

• Banka Tregtare Shqiptare 
• Banka e Kursimeve 
• Banka Kombëtare Tregtare 
• Banka Bujqësore dhe e Zhvillimit 

Të gjitha bankat e nivelit të dytë do të licensoheshin si banka universale, duke ofruar një gamë te 
gjerë shërbimesh bankare dhe financiare. 

 
Banka e Shqipërisë është person juridik publik dhe përgjigjet para Kuvendit të Republikës së 
Shqipërisë. Në cilësinë e autoritetit monetar e mbikëqyrës të vendit, Banka e Shqipërisë gëzon të 
gjitha funksionet e mirëfillta të një banke qendrore klasike:  

• harton, miraton dhe zbaton politikën monetare të vendit;  
• ka të drejtën ekskluzive të nxjerrjes e të qarkullimit të kartëmonedhës dhe të 
monedhës kombëtare; 
• mban dhe administron rezervat valutore të Republikës së Shqipërisë;  
• harton, miraton e zbaton regjimin e këmbimit valutor si dhe politikën e kursit të këmbimit; 
• licencon ose revokon licencën për ushtrimin e veprimtarisë bankare  
• mbikëqyr aktivitetin bankar me qëllim sigurimin e stabilitetit të sistemit bankar;  
• shërben si bankier, si këshilltar dhe si agjent fiskal i Qeverisë së Republikës së Shqipërisë;  
• shërben si bankë e bankave të nivelit të dytë si dhe nxit funksionimin normal të sistemit të 

pagesave. 
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Me qendër në Tiranë dhe me 5 degë në Shkodër, Elbasan, Gjirokastër, Korçë dhe Lushnje, Banka e 
Shqipërisë drejtohet nga Këshilli Mbikëqyrës, i cili kryesohet nga guvernatori. Brenda 
kompetencave të përcaktuara me ligj, ajo është e pavarur nga çdo pushtet tjetër për realizimin e 
objektivit kryesor të veprimtarisë së saj, si dhe në ushtrimin e detyrave të ngarkuara.  
 
Çdo subjekt është i detyruar të respektojë pavarësinë e Bankës së Shqipërisë, të mos kërkojë të 
influencojë te ndonjë anëtar i Këshillit Mbikëqyrës për të cenuar detyrimet e tij ndaj Bankës së 
Shqipërisë, si dhe të mos ndërhyjë në veprimtaritë e Bankës së Shqipërisë. 

Gjatë vitit 1991 Shqipëria u bë anëtare ë FMN-së dhe e Bankës Botërore, duke përfituar kështu një 
ndihmesë te madhe teknike dhe monetare nga të dyja këto institucione. 

Gjatë viteve të para të tranzicionit, Banka e Shqipërisë ndeshi një sërë vështirësish të tilla si: 

• inflacioni, 
• stoku i pamjaftueshëm i parasë, 
• kontrolli i furnizimit me para, 
• Ekonomia e madhe informale 
• Paraja jashtë bankave etj. 

Nga ana tjetër, sistemi bankar shqiptar u karakterizua nga një përqendrim i lartë. Banka e 
Kursimeve kishte rreth 75% të tregut të shërbimeve bankare, kryesisht për arsye të transferimit të të 
gjitha depozitave familjare bankare tek kjo e fundit, duke e lënë BKT-në me llogaritë bankare të 
bizneseve dhe ndërmarrjeve.Skemat informale piramidale, me fillesa që nga viti 1992, filluan të 
sfidonin depozitat bankare me norma interesi të palogjikshme, duke vështirësuar seriozisht 
zhvillimin normal të sistemit bankar në Shqipëri. Shpërthimi i këtyre firmave financiare në fund të 
1996, u pasua me trazira masive civile, të cilat sollën dëme të konsiderueshme në rrjetin bankar dhe 
një zhvlerësim të menjëhershëm të lekut (70% në tre muaj). Pavarësisht nga kjo, sistemi bankar nuk 
u shkatërrua, ndërsa kredidhënia u bllokua për të gjithë ekonominë. 
Pas trazirave civile të vitit 1997, sistemi bankar u përmirësua mjaft shpejt dhe rihyri në rrugën 
normal të zhvillimit dhe të rritjes së vazhdueshme, të progresit dhe modernizimit. Periudha 
ndërmjet viteve 1997-2004 u shoqërua me zhvillime të vrullshme në sistemin bankar shqiptar, duke 
u shoqëruar me hapjen e 9 bankave të reja në Shqipëri me më shumë se 200 degë dhe agjenci. Viti 
2003 shënoi krijimin e bankës së parë me kapital tërësisht shqiptar, Banka Credins dhe fundin e 
kontrollit të shtetit mbi sektorin bankar, pas privatizimit 100 % të Bankës së Kursimeve, banka më 
e madhe në sistem. Ajo u privatizua nga grupi austriak Raiffeisen.  

Bankat në Shqipëri janë të gjitha me kapital privat. Gjatë vitit 2005 banka e tretë me kapital 
plotësisht shqiptar morri licencën paraprake duke u bërë kështu banka e shtatëmbëdhjetë që i 
bashkohet sistemit bankar shqiptar.  

Këto banka kanë një rol të rëndësishëm në jetën ekonomike shqiptare nëpërmjet veprimtarive të 
tyre financiare. 
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Tema 4. Banka e Shqipërisë 

 

Objektivat  

Në përfundim te kësaj teme, nxënësi duhet të jetë i aftë: 

• të shpjegojë historikun e bankës së Shqipërisë; 

• të përshkruajë funksionet e bankës e Shqipërisë;; 

• të shpjegojë instrumentet e politikës monetare; 

• të përshkruajë raportet e BSH me bankat e nivelit të dytë dhe rolin e saj si bankë e qeverisë. 

Çështjet 

1. Historik i shkurtër i Bankës së Shqipërisë 

2. Vështrim i përgjithshëm mbi Bankën Qendrore 

3. Funksionet e Bankës se Shqipërisë 

4. Bilanci i Bankës Qendrore 

5. Instrumentet e politikës monetare 

6. Banka Qendrore si bankë e qeverisë 

7. Banka e Shqipërisë dhe bursa 

8. Raportet e Bankës së Shqipërisë me bankat e nivelit të dytë 
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4.1 Historik i shkurtër i Bankës së Shqipërisë 

Historia e Bankës së Shqipërisë dhe e sistemit monetar të kreditit në Shqipëri është historia e 

përpjekjeve që i paraprijnë krijimit të Bankës Kombëtare të Shqipërisë (1925-1944), kalimit në 

Bankën e Shtetit Shqiptar (1944-1992), për të përfunduar në vitin 1992 me Bankën e Shqipërisë, e 

cila sot gëzon atributet e një banke moderne. 

Si rezultat i marrëveshjes së nënshkruar midis Vienner Bank Verein, që vepronte në emër të grupit 

banker austrohungarez, Banca Commerciale Italiana, që vepronte në emër të grupit banker italian 

dhe Qeverisë së Ismail Qemalit, Shqipëria u pajis për herë të parë me një institucion të bankës 

qendrore në vitin 1913. Për shkak të kushteve politike të kohës dhe fillimit të Luftës së Parë 

Botërore, ky institucion nuk jetoi gjatë. 

Në vitin 1925 në bazë të marrëveshjes midis Qeverisë shqiptare, të përfaqësuar nga Mufid 

Libohova dhe një grupi financiar Italian të përfaqësuar nga Mario Alberti, filloi veprimtarinë 

Banka Kombëtare e Shqipërisë me qendër administrative në Durrës dhe me Komitetin 

Administrativ në Romë. 

Njësia monetare zyrtare u caktua franga ar. Qarkullimi i parë i monedhës shqiptare filloi në 

shkurt të vitit 1926. Ajo kishte shumëfishat (5, 20 dhe 100 franga ar) dhe nënfishat e saj (leku, 

qindarka). 1 frangë ar ishte e barabartë me 5 lekë e 1 lek ishte i barabartë me 100 qindarka. 

Kjo bankë, përveç funksionit emetues, kryente dhe funksione kredituese. Ajo zbatoi standardin e 

arit, që nënkuptonte se kartëmonedhat kthehen në ar dhe në valuta të forta. Kjo bankë veproi në 

kushte monopoli deri në vitin 1938. Më vonë ajo u përball me konkurrencën e Bankës së Napolit 

dhe Bankës Kombëtare të Punës. 

Në vitin 1945, Kryesia e Këshillit Antifashist Nacional-Çlirimtar miratoi ligjin mbi anulimin e 

koncencionit të Bankës Kombëtare të Shqipërisë dhe të aksioneve të saj. Ky ligj i hapi rrugën 

shtetëzimit të Bankës. Në 3 janar 1945, u miratua ligji organik i Bankës së Shtetit Shqiptar, me 

atributet e një banke qendrore dhe të një banke tregtare njëkohësisht. Deri në vitin 1990, Banka e 

Shtetit Shqiptar mbështeti programin e zhvillimit të ekonomisë socialiste, karakteristikë e së cilës 

ishte centralizimi i skajshëm i këtij sistemi në duart e shtetit. 
Ndërrimi i sistemit politik pas viteve ’90 solli ndryshime thelbësore. Ekonomia hyri në një fazë 

transformimi nga një ekonomi shtetërore në një ekonomi tregu të lirë. Kjo u shoqërua me një 

ndryshim edhe në sistemin bankar. U krijua sistemi bankar me dy nivele.  

Me ligjin nr. 7559 më 22 prill 1992, “Për Bankën e Shqipërisë”, u krijua Banka e Shqipërisë. Ky 

ligj u rishikua më vonë dhe u përshtat sipas modeleve të vendeve perëndimore e rekomandimeve të 

organizmave ndërkombëtare. 

 

Banka e Shqipërisë është banka qendrore e Republikës së Shqipërisë. Zhvillimet ekonomiko-
politiko-shoqërore që prej krijimit të saj e deri më sot, i kanë shtuar e zgjeruar funksionet e 
Bankës së Shqipërisë. 
 
Banka e Shqipërisë është e pavarur nga çdo pushtet tjetër për realizimin e objektivit kryesor të 

veprimtarisë së saj, si dhe në ushtrimin e detyrave të ngarkuara. Në cilësinë e autoritetit monetar e 

mbikëqyrës të vendit, Banka e Shqipërisë gëzon funksionet e mëposhtme: 
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• Harton, miraton dhe zbaton politikën monetare të vendit, për realizimin e objektivave të së 

cilës ajo përdor instrumentet e duhura monetare; 

• Ka të drejtën ekskluzive të nxjerrjes e të qarkullimit të kartëmonedhës dhe të monedhës 

kombëtare; 

• Mban dhe administron rezervat valutore të Republikës së Shqipërisë; 

• Harton, miraton e zbaton regjimin e këmbimit valutor si dhe politikën e kursit të 

këmbimit; 

• Licencon ose revokon licencën për ushtrimin e veprimtarisë bankare si dhe mbikëqyr 

aktivitetin bankar me qëllim sigurimin e stabilitetit të sistemit bankar; 

• Shërben si bankier, këshilltar e agjent fiskal i Republikës së Shqipërisë; 

• Shërben si bankë e bankave të nivelit të dytë; 

• Nxit funksionimin normal të sistemit të pagesave. 

 

Banka e Shqipërisë e ka qendrën në Tiranë. Ajo ka degë në rrethet Shkodër, Lushnje, Korçë, 

Elbasan, Gjirokastër. 

  

4.2. Vështrim i përgjithshëm mbi Bankën Qendrore 

Të gjitha vendet, si ato me ekonomi tregu të zhvilluar ashtu dhe ato në tranzicion drejt ekonomisë 

së tregut, në përgjithësi, mbështeten në sistemin bankar me dy nivele.  

• Niveli i parë përfaqësohet nga banka qendrore si autoriteti monetar që harton dhe zbaton 

politikën monetare.  

• Niveli i dytë përfaqësohet nga bankat tregtare që realizojnë pjesën kryesore të financimit të 

ekonomisë. 

Shumë prej bankave qendrore kanë lindur fillimisht si banka private, të cilat synonin të nxirrnin 

fitime duke u shërbyer bankave të zakonshme. Rritja e rolit dhe rëndësisë së tyre, që u kushtëzua 

nga vetë zhvillimi dhe rritja e ekonomisë së tregut, bëri të pashmangshme lidhjet gjithnjë e me të 

ngushta me qeverinë. Shumë prej tyre u bënë shpejt instrumente të shtetit edhe pse disa prej tyre 

nga pikëpamja e pronësisë mbetën për shumë kohë pronë private. 

Me gjithë veçoritë që ekzistojnë nga pikëpamja e organizimit, bankat qendrore të vendeve të 

ndryshme kryejnë funksione dhe përdorin instrumente të ngjashme. 

Funksionet që kryen një bankë qendrore janë të shumtë dhe të rëndësishëm. Funksioni i hartimit 

dhe zbatimit të politikës monetare lidhet ngushtë me nivelin e pavarësisë relative që ato gëzojnë, 

tipar thelbësor i bankave qendrore,. 

Pavarësia e Bankës Qendrore 

Bankat qendrore gëzojnë një nivel të caktuar pavarësie në marrjen e vendimeve që kane të bëjnë me 

realizimin e funksioneve të tyre. Pavarësia e bankës qendrore është një pavarësi relative e cila 

mund të shprehet në këto drejtime kryesore: 
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1. Pavarësia e personelit drejtues, në radhë të parë e guvernatorit dhe e Bordit Drejtues, e 
cila shprehet në mënyrën e emërimit të tyre, në mandatin kohor që iu jep ligji dhe në 

mënyrën e shkarkimit të tyre para afatit të përcaktuar nga ligji; 

2. Pavarësia e hartimit të politikës dhe llojit të objektivave që synon banka qendrore. Kjo 
shprehet në lirinë që ka banka qendrore për të hartuar politikën monetare, në atë se kush 

vendos përfundimisht për llojin e politikës e të instrumenteve që përdoren për realizimin e 

saj. Po kështu, ajo vendos se cilat janë qëllimet përfundimtare të politikës monetare dhe cili 

është vendi i stabilitetit të çmimeve. 

3. Pavarësia financiare që lidhet me mënyrën e financimit të qeverisë, të kufizimeve në 

kredinë për qeverinë, të mënyrës se si përcaktohen këto kufij etj, 

Pavarësia e bankës qendrore dhe niveli i saj kanë qenë dhe janë objekt i vazhdueshëm i 
debatit shkencor. Në këtë debat përdoren argumente të ndryshëm që përpiqen të mbrojnë 
pozicione të ndryshme. 

Argumentet “pro” janë: 

• Sa më e pavarur të jetë banka qendrore, aq më mirë mund të ndjekë një politikë monetare 

që synon objektiva afatgjatë, si stabiliteti i çmimeve. 

• Sa më e pavarur të jetë banka qendrore, aq më i vogël mund të jetë presioni i qeverisë për të 

financuar deficitet e mëdha buxhetore. 

• Kontrolli monetar nuk mund të lihet në dorë të politikanëve, të cilët nuk janë ekspertët e 

kësaj fushe. 

Argumentet “kundër” janë: 

• Drejtuesit e bankës qendrore nuk zgjidhen me votim të lirë dhe si rrjedhojë, nuk mund të 

shkarkohen lehtë kur nuk kryejnë mirë detyrën. 

• Argument i ndjekjes së një politike afatgjatë vetëm nga banka qendrore nuk është 

plotësisht i saktë. 

• Politika monetare duhet të kontrollohet nga organet e zgjedhura nëpërmjet votës. 

• Bankat qendrore jo gjithmonë kanë vepruar drejt për të shmangur zhvillime negative që 

mund të shmangeshin, siç ishte rasti i depresionit të madh. 

Pavarësisht nga këto kritika për pavarësinë relative të bankës qendrore, ekziston një konsensus më i 

gjerë pro rritjes së pavarësisë së saj dhe aktualisht në vende të ndryshme shfaqet qartë prirja e 

dhënies së një pavarësie më të madhe bankave qendrore, duke e konceptuar pavarësinë si të drejtën 

e saj për të zgjedhur vetë rrugët për arritjen e qëllimeve përfundimtare, qëllime që përcaktohen me 

ligj nga autoritetet politike. 
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4.3. Banka e Shqipërisë (BSH) 

Ligji nr. 7559, datë 22.04.1992 “Për Bankën e Shqipërisë” që shënoi lindjen e sistemit bankar me 

dy nivele, përcaktoi Bankën e Shqipërisë si Banka Qendrore e Republikës së Shqipërisë dhe si 

mbikëqyrëse e rregullatore e sistemit bankar në vendin tonë. 

Objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë u përcaktua: stabiliteti i çmimeve 

Banka e Shqipërisë përfaqëson një person juridik te pavarur ku pronari i vetëm i kapitalit është 

shteti shqiptar. Me ligj përcaktohet krijimi i kapitalit themelor, mënyrat kryesore të shtimit të tij 

dhe mënyra konkrete e llogaritjes se fitimit. Përcaktohet qe teprica e fitimit neto kalon në buxhetin 

e shtetit. Banka e Shqipërisë varet nga kuvendi popullor dhe ka strukturë territoriale të ndarë në 

administratën qendrore, administratën lokale dhe agjenci. 

Nga pikëpamja administrative dhe funksionale, struktura e Bankës së Shqipërisë përbëhet nga: 

Këshilli i Mbikëqyrjes, administratorët, departamenti i kontrollit, dhe departamente te tjera. 

Këshilli i Mbikëqyrjes i Bankës së Shqipërisë përbëhet nga 9 anëtarë dhe konkretisht: Kryetari i 
Këshillit që është Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, zëvendëskryetari i këshillit që është 

zëvendësguvernatori i parë, zëvendësguvernatori i dytë dhe gjashtë anëtarë. 

Zgjedhja dhe emërimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës bëhet nga Kuvendi Popullor, sipas 

kritereve që përcaktohen në ligj me propozim respektivisht: 

- 5 anëtarë nga Kuvendi Popullor; 

- 3 anëtarë nga Këshilli i Ministrave; 

- 1 anëtar nga Këshilli Mbikëqyrës. 

Funksionet e Këshillit Mbikëqyrës: 

1. Marrja e vendimeve në lidhje me politikat, administrimin dhe operacionet e Bankës së 

Shqipërisë. 

2. Mbikëqyrja e realizimit te politikave që harton Banka e Shqipërisë. 

3. Vlerësimi periodik i gjendjes ekonomike dhe monetare të vendit. 

Kompetencat e Këshillit Mbikëqyrës: 

• Përcaktimi i politikës monetare të vendit nëpërmjet vendosjes së kufijve të operacioneve të 

Bankës së Shqipërisë në treg të hapur, të përqindjes së interesave për depozitat, huat dhe 

rifinancimin nga Banka e Shqipërisë dhe të nivelit të rezervave të detyrueshme. 

• Përcaktimi i regjimit dhe politikave të këmbimeve valutore, i rezervave valutore dhe 

procedurale të caktimit të vlerës së lekut në raport me valutat e huaja. 

• Përcaktimi i strukturës organizative të Bankës së Shqipërisë, miratimi i raporteve vjetore 

dhe financiare te Bankës së Shqipërisë dhe i raporteve e rekomandimeve për Këshillin e 

Ministrave dhe Kuvendin Popullor. 
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• Miratimi i dhënies së kredive nga Banka e Shqipërisë, miratimi për hapjen ose mbylljen e 

filialeve, degëve ose agjencive të saj dhe miratimi ose revokimi i licencave për ushtrimin e 

aktivitetit bankar. 

• Skontimi i instrumenteve me afat maturimi mbi tre muaj, miratimi i buxhetit të Bankës së 

Shqipërisë dhe përcaktimi i politikave dhe mënyrës së administrimit të rezervave valutore. 

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë emërohet nga Presidenti i Republikës dhe është kryetar i 

Këshillit të Mbikëqyrjes dhe drejtor ekzekutiv i Bankës së Shqipërisë. Funksionet dhe kompetencat 

e tij janë: 

• Harton dhe paraqet para këshillit mbikëqyrës politikat monetare, valutore etj; 

• Zbaton vendimet e miratuara në lidhje me politikat e ndryshme; 

• Përfaqëson BSH në marrëdhënie me subjektet e tjera; 

• Emëron punonjësit, agjentët dhe korrespondentët e Bankës së Shqipërisë; 

• Pezullohet nga Këshilli i Ministrave, derisa të aprovohet shkarkimi i tij nga Kuvendi Popullor. 

Departamenti i kontrollit kryen kontrollin e brendshëm financiar dhe operacional të Bankës së 

Shqipërisë, dhe përgatitjen e raporteve periodike mbi ecurinë, kontrollin e raporteve financiare dhe 

të dokumenteve të tjera. 

Departamente te tjera  

Për realizimin e funksioneve të saj, Banka e Shqipërisë organizohet në departamente të tjera si: 

departamenti i statistikës dhe i kërkimeve, i politikës monetare, i kontabilitetit dhe i financës, i 

licencave dhe i ligjeve, departamenti i letrave me vlerë, etj. Detyrat, organizimi dhe funksionet e 

tyre përcaktohen nga statuti dhe rregulloret e brendshme të Bankës së Shqipërisë. 

4.4 Funksionet e Bankës së Shqipërisë 

Banka e Shqipërisë, si të gjitha bankat e tjera qendrore, kryen disa funksione të rëndësishme: 

Funksioni kryesor i saj është hartimi dhe zbatimi i politikave monetare. Ligji përcakton Bankën e 

Shqipërisë si hartuese dhe zbatuese të politikës monetare dhe valutore në Shqipëri.  

Banka e Shqipërisë vepron si operator në tregun monetar duke i krijuar sistemit bankar sasinë e 

nevojshme të parasë. Ajo ndërhyn nëpërmjet blerjes dhe shitjes së letrave me vlerë të bizneseve dhe 

qeverisë. Kjo përgjegjësi i takon Guvernatorit i cili raporton periodikisht për politikat monetare në 

parlament dhe bashkëpunon dhe me organet e tjera shtetërore. 

Banka e Shqipërisë është e vetmja bankë emisioni, e vetmja emetuese e monedhës dhe 

kartëmonedhës në Shqipëri. 

Banka e Shqipërisë kryen funksionin si bankë e bankave, pasi bankat e nivelit të dytë kanë 

llogaritë e tyre likuiduese pranë bankave qendrore. Ajo u jep kredi bankave dhe institucioneve të 

tjera financiare nëpërmjet paradhënieve të garantuara me tituj (kambiale, bono etj, ose me depozita 

ose pasuri tjetër) dhe nëpërmjet rifinancimit.  
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Banka e Shqipërisë cakton normën e rezervës së detyrueshme që duhet të plotësojnë bankat e tjera 

në Bankën e Shqipërisë, e cila është edhe një instrument i kontrollit monetar. Banka e Shqipërisë 

mbikëqyr edhe sistemin e pagesave dhe gjithë sistemin bankar në tërësi. 

Banka e Shqipërisë shërben si bankë e qeverisë dhe kryen rolin e arkës së buxhetit të shtetit 

shqiptar. Ajo përfaqëson shtetin në marrëdhëniet ndërkombëtare monetare dhe luan rolin e agjentit 

fiskal ose financiar për llogari të shtetit. Banka e Shqipërisë në marrëveshje me ministrinë e 

Financave mund të regjistrojë dhe evidentojë borxhin e jashtëm publik dhe privat të Republikës së 

Shqipërisë. 

Banka e Shqipërisë kryen funksionin valutor, për përcaktimin e politikës së këmbimeve valutore si 

dhe kontrollin joekskluziv të këmbimeve valutore. Ajo mund të kryeje vetë operacione në tregjet 

valutore për llogari të saj ose të shtetit si dhe ka të drejtën të nxjerrë rregullore dhe udhëzime në 

lidhje me këmbimet valutore. Ajo ka të drejtë të licencojë e të mbikëqyrë agjentët e këmbimeve 

valutore. 

Banka e Shqipërisë mbikëqyr bankat e nivelit të dytë nëpërmjet analizës dhe përpunimit në mënyrë 

periodike të treguesve të veprimtarisë bankare dhe nëpërmjet inspektimit në vend. Objektivi i 

mbikëqyrjes ndaj bankave të nivelit të dytë është sigurimi i stabilitetit të institucioneve dhe i 

eficiencës së tregut të kreditit e të tregut financiar. 

4.5. Bilanci i Bankës Qendrore 

 Përgjithësisht bilanci i një Banke Qendrore paraqitet si më poshtë: 

AKTIVET PASIVET 
1. Certifikatat e arit dhe të SDR-ve 1. Para në dorë 
2. Letra me vlere shtetërore 2. Depozita bankare në BQ 
3. Huat me skonto 3. Depozita shtetërore të huaja 
4. Valuta dhe obligacionet e huaja 4. Pasive të tjera 
5. Aktive të tjera 5. Kapitali 

 

Aktivet 

Certifikatat e arit dhe të SDR-ve. SDR-të janë letra me vlerë të emetuara nga FMN-ja dhe që iu 

jepen qeverive për të mbështetur borxhet ndërkombëtare të tyre. Ato kanë zëvendësuar arin në 

transaksionet ndërkombëtare. 

Letrat me vlerë shtetërore. Bankat qendrore mbajnë një sasi të konsiderueshme të aktiveve të tyre 

në letra me vlerë shtetërore (bono thesari). Ato kontrollohen nëpërmjet blerjeve dhe shitjeve të 

bankës në treg të hapur.  

Huat me skonto. Përfaqësojnë huat që banka qendrore u jep bankave të nivelit të dytë për nevoja 
likuiditeti. Kjo hua kontrollohet nëpërmjet normës së skontos. 
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Valuta dhe obligacione të huaja. Përfshijnë depozita të Bankës Qendrore në valuta dhe 
obligacione në monedhë të huaj. 

Pasivet 

Paraja në dorë. Përfaqëson paranë në dorë jashtë bankës, e cila hidhet në qarkullim nga BQ npm 

rrugëve të ndryshme. 

Depozitat bankare. Depozitat e bankave të nivelit të dytë, të cilat përfaqësojnë një pjesë të 
rezervës totale të tyre. 

Depozita shtetërore dhe të huaja. Përfaqësojnë depozitat e thesarit të shtetit që mbahen pranë 

bankës qendrore si dhe depozita të qeverive të huaja, të bankave qendrore të huaja dhe të agjencive 

ndërkombëtare, si për shembull Banka Botërore. 
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4.6 Instrumentet e politikës monetare 

Banka Qendrore ka për qëllim arritjen e objektivave të caktuara, si për shembull: stabilitetin e 

çmimeve,rritjen e shpejtë të GDP-reale, mbajtjen nën nivel të papunësisë dhe inflacionit, stabilitetin 

e tregut financiar dhe atij valutor etj. Për të arritur këtë qëllim ajo përdor politikën monetare dhe 

instrumentet e saj. Por cilat janë këto instrumente të politikës monetare? Ato i ndajmë në të 

drejtpërdrejta dhe në të tërthorta. 

Instrumentet e drejtpërdrejta janë: 

• Kontrolli i kreditit nëpërmjet tavanit të kredisë përfaqësojnë metodën më të thjeshtë për të 

kufizuar huatë bankare dhe për pasojë ofertën monetare. Banka Qendrore vendos kufij të sipërm 

për huatë që mund të japin bankat e nivelit të dytë. Këto kufij mund t’i ndryshojë vetëm Banka 

Qendrore në përputhje me objektivat e saj. Disavantazhi i këtij instrumenti qëndron në faktin se 

shuma e huasë përcaktohet nga Banka Qendrore dhe jo nga forcat e tregut. 

• Kontrolli i normës së interesit është një instrument tjetër i politikës monetare. BSH ka 

autoritetin e vendosjes së interesave për bankat e nivelit të dyte. Kështu, për shtimin e ofertës 

monetare, ajo ul normën e interesit dhe e kundërta. 

Instrumentet e tërthorta janë: 

• Operacionet e tregut të hapur përbëjnë instrumentin më të rëndësishëm në duart e Bankës 

Qendrore. Ato kanë të bëjnë me shitblerjen e letrave shtetërore me vlerë (bono thesari, 

obligacione) në tregun e hapur. Qëllimi i këtij instrumenti është ndryshimi i sasisë së parasë në 

qarkullim. Kështu banka për të pakësuar ofertën e parasë shet letra me vlerë ndërsa për të rritur 

ofertën e parasë në qarkullim ble letra me vlerë. Shitja ose blerja e letrave shtetërore me vlerë 

bëhet me vendim të organit përkatës të BQ në funksion të objektivave që kërkohet të arrihen.  

• Instrument tjetër është rifinancimi ose kredia në zbritje. Banka Qendrore mund të japë hua 

bankare bankave të nivelit të dytë. Nëpërmjet normës së skontos e cila përfaqëson interesin që 

paguajnë bankat për kredinë që marrin nga Banka Qendrore, ajo përcakton përafërsisht shumën 

e kredisë. Kur Banka Qendrore dëshiron të rrisë ofertën monetare, nxit marrjen e kredive duke 

ulur përqindjen e normës së skontos, megjithatë ajo nuk i detyron dot bankat kaq apo aq kredi.  

• Rezervat e detyrueshme. Bankat e nivelit të dytë janë të detyruara të mbajnë pranë Bankës 

Qendrore një sasi rezerve për të përballuar nevojat e klientëve të tyre për para. Sasinë e kësaj 

rezerve e përcakton Banka Qendrore nëpërmjet normës së rezervës së detyrueshme. Ndryshimi 

i përqindjes së kësaj norme shton ose pakëson sasinë e parasë në qarkullim. Për shembull, nëse 

Banka Qendrore synon të ndjekë një politikë shtrënguese monetare, ajo përveç instrumenteve të 

tjera, mund të rrisë normën e rezervës së detyrueshme. Ky instrument përdoret me kujdes nga 

Banka Qendrore, pasi çdo ndryshim sado i vogël i kësaj rezerve, çon në një ndryshim të madh 

dhe të menjëhershëm të ofertës monetare. 

 

Në fakt, banka qendrore e ka të vështire të kontrollojë menjëherë efektin e veprimit të një 

instrumenti mbi qëllimin përfundimtar. Kjo ndodh sepse që nga moment i përdorimit të një 
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instrumenti deri në çastin e dukjes së rezultateve, kalon një kohë relativisht e gjatë. Në rastet kur 

veprimet e saj nuk kanë qenë të drejta, mund të jetë shumë vonë për të rregulluar gabimin. 

4.7. Banka Qendrore si bankë e qeverisë 

Në praktikën botërore, Bankat Qendrore, ndonëse përpiqen të kufizojnë pjesëmarrjen e tyre në 

huadhënien për qeverinë, janë subjektet kryesore në këtë aktivitet. 

Ky veprim i bankave buron nga fakti se bankës qendrore, në ndryshim nga bankat e tjera të cilat 

përdorin kursimet e tyre për të financuar qeverinë, i duhet të emetojë para të re për ta bërë këtë. 

Emetimi i parave të reja për të financuar deficitin buxhetor sjell rritjen e sasisë së parave në 

qarkullim, gjë që kërcënon stabilitetin monetar për çdo ekonomi. Për vendet në zhvillim ky 

problem është më shqetësues, pasi ndikon në rritjen e normës së inflacionit, pra rritjen e çmimeve.  

Në kushtet e ekonomisë së tranzicionit, huamarrja vetëm nga bankat tregtare nuk është e 

mjaftueshme për të përballuar nevojat në rritje për financim të qeverisë. Bankat tregtare i vënë 

fondet e grumbulluara në formën e depozitave në dispozicion për kreditimin e biznesit privat, pra 

krijojnë një portofol të investimeve të tyre. Zhvendosja në favor të qeverisë, do të thotë më pak 

kredi për ekonominë private. Për të kompensuar këtë boshllëk mund të ndihmoje banka qendrore. 

Banka e Shqipërisë, si një institucion që aktivitetin e vet e zhvillon në kushtet e një ekonomie në 

tranzicion, financon qeverinë nëpërmjet kredisë direkte. Për të përcaktuar sasinë e financimit janë 

marrë parasysh: 

• përvoja e vendeve të tjera; 

• teoritë ekonomike të ndërtuara për këtë qëllim; 

• konsultimet me ekspertët e organizmave ndërkombëtarë. 

Për çdo kredi ose hua duhet të përfundohet marrëveshja me shkrim e kredisë apo huas midis 

Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, e përfaqësuar nga Ministri i Financave, dhe Bankës së 

Shqipërisë. 

Marrëveshja duhet të përcaktojë qartë: 

• sasinë e huas;  

• afatin e saj të maturimit;  

• normat e interesit që do të aplikohen; 

• kushtet dhe shpenzimet e tjera të mundshme. 

Në asnjë rast shuma kryesore e kredisë apo huas së disbursuar dhe pjesa e padisbursuar e kredisë 

ose huas së Bankës së Shqipërisë dhënë Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, nuk duhet të kalojë 

pesë përqind të mesatares vjetore të të ardhurave të buxhetit për tre vitet e fundit financiare. Ky 

nivel kreditimi nuk bie ndesh me objektivin kryesor të Bankës së Shqipërisë, arritjen dhe ruajtjen 

e stabilitetit të çmimeve.  
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Po t’i kthehemi periudhës para vitit 1997, do të vëmë re se financimi i qeverisë ka qenë pa asnjë 

kufizim, gjë që cenonte pavarësinë e Bankës së Shqipërisë. Me ligj synohet realizimi në praktikë i 

pavarësisë së Bankës së Shqipërisë nga pushteti ekzekutiv. Marrëdhënia e Bankës së Shqipërisë 

dhe Qeverisë Shqiptare përcaktohet si marrëdhënie kontraktuale, që përfshin kreditorin, 

debitorin dhe interesin e huas. Mbi të gjitha, kjo marrëdhënie bëhet publike duke rritur shkallën 

e transparencës. 

Ligji përcakton se Banka e Shqipërisë përveç huas direkte, mund të ndihmojë qeverinë me fonde 

edhe nëpërmjet riinvestimit të letrave me vlerë të qeverisë, që banka tashmë ka në zotërim. Por 

edhe në këtë rast, financimi është i kufizuar, pasi asaj nuk i lejohet të blejë letra të tjera me vlerë 

dhe nuk mund të riinvestojë me afate më të gjata se gjashtë muaj. 

Pra kemi të bëjmë me kufizime në sasi dhe në kohë. Në këtë mënyrë, nëse qeveria ka nevojë për 

financime me afatgjata, t’u drejtohet individëve dhe bankave tregtare. 

Pra, me pak fjalë, ndonëse Banka e Shqipërisë shërben si bankier, si këshilltar, si ndërmjetës 

fiskal i qeverisë, ajo nuk mund të mbështesë pa kriter qeverinë në nevojat për financim. Në këtë 

mënyrë respektohen përpjekjet e Bankës së Shqipërisë për të arritur objektivin e saj kryesor. 

4.8. Banka e Shqipërisë dhe bursa 

Bursa e Tiranës është e para bursë e krijuar në Shqipëri. Ajo u krijua fillimisht si departament i 

Bankës së Shqipërisë, për ta shkëputur atë pas një periudhe tranzitore disa vjeçare. Bursa u 

organizua si treg i drejtuar nga porosia dhe aktiviteti i saj bazë konsistoi në tregtimin sekondar të 

bonove të thesarit dhe të obligacioneve qeveritare. 

Bursa e Tiranës është i vetmi treg i organizuar i titujve (letrave me vlerë) në Shqipëri. 

Objekti i veprimtarisë së Bursës së Tiranës sh.a është krijimi i një tregu kapitalesh apo titujsh 

duke krijuar një sistem tregtimi me anë të të cilit “ofertat për shitje, blerje apo këmbim të titujve 

kryhen apo pranohen rregullisht; oferta apo kërkesat kryhen rregullisht kur janë oferta apo kërkesa 

të paracaktuara apo janë te pritshme, që rezultojnë drejtpërdrejt apo tërthorazi në bërjen apo 

pranimin e ofertave për shitje, blerje, apo këmbim të titujve; jepet informacion rregullisht lidhur me 

çmimet dhe shpërblimet që persona apo grupe të veçanta propozojnë apo presin të shesin, të blejnë 

apo të këmbejnë tituj”. 

Tregtimi në bursë u zhvillua fillimisht dy herë në javë, por pas tetorit 1997, sesionet e tregtimit 

filluan të kryheshin çdo ditë pune dhe si instrumente tregtimi u pranuan edhe bonot e thesarit me 

afat 3 dhe 6 mujorë. U vu në funksionim dhe tregu primar i bonove të thesarit deri në 1 gusht 1998. 

Pas kësaj date e në vijim, ankandet kryhen pranë Departamentit të Operacioneve Monetare të 

Bankës së Shqipërisë. 

Bursa e Tiranës u shkëput përfundimisht nga Banka e Shqipërisë në 1 korrik 2002, për të vijuar me 

organizimin dhe funksionimin e saj si shoqëri aksionare. Bursa e Tiranës mori licencën 

përfundimtare si treg titujsh në 1 korrik 2003, nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Kjo licencë 
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u rinovua përsëri në vitin 2005 për një afat dy vjeçar. Në vitin 2007, Bursa e Tiranës u licensua nga 

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare për një afat të pacaktuar. 
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4.9 Raportet e Bankës së Shqipërisë me bankat e nivelit të dytë 

Banka e Shqipërisë, krahas politikës monetare, synon që nëpërmjet instrumenteve financiarë të 

mbajë në sistemin bankar një nivel të mjaftueshëm likuiditeti. Kjo kryhet me anë të kontrollit të 

huasë për bankat e nivelit të dytë. Instrumentet për realizimin e huamarrjes janë: 

1. Marrëveshja e riblerjes. Bankat që zotërojnë letra me vlerë të qeverisë me afat maturimi 

deri në 12 muaj, ua shesin ato Bankës së Shqipërisë, me kushtin e riblerjes së tyre pas disa 

ditëve. Norma e interesit për marrëveshjen e riblerjes pasqyron koston afatshkurtër të 

huamarrjes së fondeve dhe luhatet rreth normave të interesit të tregut. Shitësi (banka 

tregtare) duhet t’i dorëzojë blerësit (BSH) kundrejt pagesës, letrën me vlerë në datën e 

shitjes. Ndërsa blerësi duhet t’i dorëzojë letrën me vlerë në datën e riblerjes. 

2. Kredia e rifinancimit është kredi afatshkurtër e drejtpërdrejtë që Banka e Shqipërisë u jep 

bankave të nivelit të dytë. Afati i maturimit për këtë kredi është deri në tre muaj. Për të 

marrë këtë kredi, banka tregtare duhet t’i drejtojë një kërkesë me shkrim Bankës së 

Shqipërisë.  

Banka e Shqipërisë, pas analizës që i bën gjendjes financiare të bankës, gjykon dhënien e 

kësaj kredie. Norma e interesit për këtë kredi bazohet në normën e interesit të bonove të 

thesarit në periudhën e dhënies së kredisë. Banka e Shqipërisë mund të zbatojë norma 

interesi më të larta, nëse gjykon se bankat tregtare kanë mundësi të sigurojnë burime 

monetare në drejtime të tjera.  

3. Kredia Lombard për nga kostoja që ka, është forma e fundit e huamarrjes së bankave 

tregtare. Çdo bankë tregtare detyrohet të kërkojë kredinë Lombard pasi i ka shfrytëzuar të 

gjitha mundësitë e tjera. Afati i maturimit të saj është rreth 2 javë. Norma e interesit 

llogaritet në bazë të normave të interesit të tregut për bonot e thesarit plus një përqindje 

shtesë sipas gjykimit të Bankës së Shqipërisë. Zakonisht norma e interesit të kësaj kredie 

është shumë më e lartë se ajo e dy kredive të përmendura më sipër. 
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Tema 5. Mbikëqyrja bankare 

Objektivat 

Në përfundim te kësaj teme, nxënësi duhet të jetë i aftë:  

• të shpjegojë mbikëqyrjen bankare; 

• të përshkruajë funksionimin e mbikëqyrjes bankare; 

• të shpjegojë rolin dhe detyrat e mbikëqyrjes bankare. 

Çështjet 

1. Historiku i mbikëqyrjes bankare 

2. Misioni dhe roli i mbikëqyrjes bankare 

3. Funksioni mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 

4. Parimet dhe elementet të procesit të mbikëqyrjes 
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5.1 Historiku i mbikëqyrjes bankare në Shqipëri  

Pak histori për mbikëqyrjen bankare  

Miratimi i ligjit "Për Bankën e Shqipërisë" dhe ligjit "Për sistemin bankar në Republikën e 
Shqipërisë" në prill të vitit 1992, i njohu Bankës së Shqipërisë funksionin e mbikëqyrjes bankare. 
Kjo periudhë shënon edhe krijimin e Departamentit të Mbikëqyrjes Bankare, për kryerjen e 
funksioneve të mbikëqyrjes së bankave të nivelit të dytë, të orientuara tashmë në ekonominë e 
tregut, si dhe përgatitjen e sistemit rregullator të mbikëqyrjes bankare.  

Gjatë vitit 1992, që konsiderohet viti i fillimit të mbikëqyrjes bankare, si funksionet ashtu edhe 
veprimtaria e Departamentit të Mbikëqyrjes kanë qenë në fazën e organizimit dhe të krijimit të 
bazës rregullatore, në zbatim të ligjit.  

Vitet 1993 dhe 1994 janë periudhat në të cilat janë hartuar rregulloret e para të mbikëqyrjes bankare 
dhe janë vendosur normat e mbikëqyrjes bankare për bankat shtetërore, që trajtonin problemet e 
bankave me kapital shtetëror. Në mbështetje të kërkesave të ligjit "Për sistemin bankar në 
Republikën e Shqipërisë", të parimeve të përcaktuara nga Komiteti i Baselit për mbikëqyrjen 
bankare si dhe të eksperiencës së vendeve të tjera, u hartua dhe u miratua rregullorja "Mbi kërkesat 
që duhen plotësuar për të marrë licencë për të vepruar si bankë në Republikën e Shqipërisë".  

Gjatë vitit 1994 u bë organizimi i Departamentit të Mbikëqyrjes dhe ndarja e tij në tre sektorë:  

• Sektori i metodologjisë dhe licencimit;  
• Sektori i informacionit dhe analizës;  
• Sektori i inspektimeve në vend.  

Gjatë vitit 1995, puna u përqendrua kryesisht në kontrollin e zbatimit të rregulloreve të mbikëqyrjes 
bankare, në plotësimin e mëtejshëm të kuadrit rregullator dhe në rishikimin e rregulloreve 
ekzistuese, me qëllim zbatimin e standardeve ndërkombëtare të mbikëqyrjes bankare, të 
përcaktuara nga Komiteti i Bazelit.  

Aktualisht Banka e Shqipërisë operon në përputhje me ligjin nr. 8269, datë 23.12.1997 "Për 
Bankën e Shqipërisë", sipas të cilit Banka e Shqipërisë është autoriteti i vetëm përgjegjës për 
dhënien e licencave dhe mbikëqyrjen e të gjitha bankave në Republikën e Shqipërisë, si dhe të ligjit 
nr. 8365, datë 20.7.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë". 

 

Këto dy ligje, rregullojnë sektorin bankar në Shqipëri në këto drejtime:  

• Përcaktimin e kushteve dhe të kërkesave për krijimin e bankave dhe të degëve të bankave të 
huaja, me qëllim krijimin e një sistemi bankar efektiv. 

• Përcaktimin e operacioneve bankare. 
• Mbikëqyrjen e sistemit bankar. 
• Përcaktimin e rregullave në lidhje me kujdestarinë dhe me likuidimin e bankave.  

 

5. 2. Misioni dhe roli i mbikëqyrjes  
  

Banka e Shqipërisë, në zbatim të përgjegjësive ligjore si autoriteti mbikëqyrës i bankave dhe i 

subjekteve të tjera që kryejnë veprimtari financiare të licencuara prej saj: 
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• synon të sigurojë veprimtari të shëndoshë bankare, duke hartuar dhe zbatuar politika dhe 
një kuadër rregullator të përshtatshëm, fleksibël dhe në linjë me dinamikat e zhvillimit në 
vend, me qëllim ruajtjen e shëndetit të bankave, të stabilitetit të sistemit bankar e më gjerë, 
parandalimin e krizave në këtë sektor, si dhe mbrojtjen e depozituesve; 

• ndikon në stabilitetin e sistemit bankar dhe më gjerë, duke monitoruar zhvillimet në treg 
dhe rekomanduar masat e nevojshme, në mënyrë që subjektet e mbikëqyrura t’iu përshtaten 
këtyre zhvillimeve dhe të administrohen në vazhdimësi sipas praktikave më të mira; 

• nxit disiplinën e tregut, duke kërkuar rritjen e transparencës për produktet dhe shërbimet 
bankare e financiare; 

• ndikon në zhvillimin e një konkurrence të ndershme në subjektet e mbikëqyrura, dhe 
synon të sigurojë trajtimin e barabartë të subjekteve të licencuara dhe të klientëve të tyre, në 
përputhje me politikat përkatëse mbikëqyrëse dhe rregullat në fuqi. Në këtë kontekst, priret 
nga parimi se llojet e ngjashme të rreziqeve financiare dhe çështje të tjera relevante të 
rregullimit duhet t’i nënshtrohen të njëjtave rregulla në të gjithë segmentet e tregut për të 
kufizuar mundësitë për arbitrazh rregullator. 

 

Roli i mbikëqyrjes bankare është:  

• të sigurojë nëpërmjet procesit të licencimit hyrjen në tregun bankar, vetëm të subjekteve të 
kualifikuara (aksionarë dhe administratorë) që plotësojnë kërkesat përkatëse ligjore, 
profesionale dhe etike, që kanë kapital të mjaftueshëm për ndërmarrjen e rrezikut, si dhe 
politika dhe procedura për kontrollin e rrezikut; 

• të sigurojë që bankat të veprojnë në mënyrë të shëndoshë duke zbatuar kërkesat ligjore dhe 
rregullatore, që ato të kenë kapitalin e mjaftueshëm, likuiditetin e nevojshëm, cilësi të 
kënaqshme të aktiveve, rezerva të mjaftueshme për të përballuar rreziqet që kanë ndërmarrë, 
administrim sipas standardeve ndërkombëtare "të praktikave më të mira", në mënyrë që të 
sigurojë mbrojtjen e klientit dhe të evitojë praktikat abuzive; 

• të sigurojë që bankat me probleme të trajtohen shpejt dhe me efektivitet në mënyrë që të 
mbrohen depozituesit, duke shfrytëzuar të gjitha mundësitë ekzistuese, minimizimin e kostos së 
qeverisë dhe të publikut. 

Për të përmbushur këtë rol, mbikëqyrja bankare: 

• harton dhe rishikon rregulloret lidhur me: hyrjet e reja në sistemin bankar, kryerjen e një 
veprimtarie të kujdesshme bankare, monitorimin e rezultateve të arritura, kujdestarinë dhe 
likuidimin e bankave, dhe imponon zbatimin e akteve ligjore dhe rregullatore; 

• harton politika aktive dhe strategji për mbikëqyrjen e bankave të veçanta dhe të sistemit bankar 
në tërësi, që janë të bazuara në vlerësimin e drejtimit të rrezikut; 

• zhvillon procedura mbikëqyrëse sipas udhëzimeve dhe standardeve ndërkombëtare; 
• zbaton këto procedura, standarde dhe udhëzime në vazhdimësi; 
• siguron mjaftueshmërinë e personelit në numër dhe në cilësi, për të realizuar mbikëqyrjen e 

industrisë bankare; 
• financon dhe merr pjesë në takime të rregullta me industrinë bankare dhe me autoritete të tjera 

mbikëqyrëse, për probleme me interes të përbashkët. 
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5.3 Funksioni mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë 

 

Banka e Shqipërisë, e realizon funksionin e saj mbikëqyrës, nëpërmjet:  

a. ndërtimit dhe përmirësimit të vazhdueshëm të kuadrit rregullator mbikëqyrës, në mënyrë 
që ai të jetë në harmoni me direktivat evropiane për një mbikëqyrje efektive, specifikat e 
vendit, si edhe në zbatim të praktikave më të mira; 

b. rregullimit të hyrjes në treg të bankave potenciale, aksionarëve dhe administratorëve, me 
reputacion të mirë bazuar në burime informacioni të verifikueshme dhe të besueshme;  

c. ndjekjes së një procesi mbikëqyrës efektiv dhe proaktiv, duke zbatuar parime të një 
mbikëqyrjeje të orientuar nga rreziku nëpërmjet inspektimeve në vend dhe analizës së 
vazhdueshme në distancë të treguesve të subjekteve të licencuara, si edhe ndërmarrjes së 
veprimeve korrektuese për zgjidhjen e problemeve të ndryshme;  

d. bashkëpunimit me subjektet e mbikëqyrura, me institucione të tjera financiare brenda 
vendit, si edhe me autoritetet e huaja mbikëqyrëse e bankat e huaja që kanë hapur degë ose 
filialin e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë; 

Në zbatimin e kërkesave të funksionit mbikëqyrës, Banka e Shqipërisë synon nivelet më të larta të 
integritetit, të profesionalizmit, të eficiencës, të transparencës dhe përmirësimit të vazhdueshëm të 
kapaciteteve mbikëqyrëse. 

Politika Operacionale e Mbikëqyrjes (POM) është dokumenti i cili përcakton kriteret e një 
mbikëqyrjeje të vazhdueshme të orientuar sipas rrezikut. Për rrjedhojë, kjo politikë do t’i 
adresohet subjekteve bankare. Megjithëkëtë, duke marrë në konsideratë specifikat e veprimtarisë 
financiare që ushtrojnë edhe institucionet e tjera financiare jobanka të licencuara nga Banka e 
Shqipërisë, kjo politikë në pjesë të caktuara të saj do të zbatohet edhe për këtë kategori. Politika 
pohon parimet e orientimit të procesit mbikëqyrës të realizuar nga Banka e Shqipërisë, drejt 
rrezikut të veprimtarisë bankare. Për këtë arsye, burimet dhe kapacitetet mbikëqyrëse do të 
drejtohen drejt monitorimit të subjekteve bankare që paraqesin rrezik më të lartë, duke realizuar në 
këtë mënyrë një përdorim sa më efektiv të tyre. Me këtë dokument janë përcaktuar gjithashtu ciklet 
e mbikëqyrjes, si dhe disa ngjarje të cilat minimalisht duhet të ndodhin gjatë tyre, për ta shndërruar 
funksionin mbikëqyrës në një proces të vazhdueshëm.  
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5.4.  Parime dhe elemente të procesit të mbikëqyrjes 
 
Parimet e mbikëqyrjes 
 
1. Parimi i orientimit sipas profilit të rrezikut të bankës. Ky parim konsiston në ndërtimin e 

procesit mbikëqyrës mbi bazën e profilit të rrezikut të bankës, i cili lidhet kryesisht me 
madhësinë dhe me peshën e saj në sistem, si dhe me karakteristikat e rrezikut të veprimtarisë së 
saj. 
Elementet kryesore që lidhen me zbatimin e këtij parimi të rëndësishëm 

në procesin mbikëqyrës kanë të bëjnë me: 

• praninë e rreziqeve të ndryshme në veprimtarinë bankare dhe financiare;  
• matjen dhe kontrollin e rreziqeve; 
• efektivitetin më të madh;  
• rritjen e eficencës dhe optimizimin e përdorimit të burimeve mbikëqyrëse;  
• zhvillimin e modeleve dhe përcaktimin e treguesve sasiorë;  
• njohjen dhe kuptimin se përgjegjësia finale për një funksionim të shëndetshëm të bankave. 

2. Parimi i vazhdueshmërisë shpreh konceptimin e mbikëqyrjes si një proces i cili synon 
monitorimin e bankës përgjatë gjithë ciklit të mbikëqyrjes, nëpërmjet instrumenteve 
mbikëqyrëse dhe vendosjes së një raporti të drejtë komunikimi dhe bashkëpunimi me bankën 
dhe me institucione të tjera që ndihmojnë në funksionin mbikëqyrës. 

 
3. Parimi i konsolidimit shpreh se mbikëqyrja e një banke shtrihet edhe në aktivitetet ose personat 

e lidhur me bankën. Aty ku është e mbështetur ligjërisht, mbikëqyrja e konsoliduar zhvillohet 
në mënyrë të drejtpërdrejtë mbi subjektet e lidhura ose nëpërmjet bashkëpunimit me 
institucione të tjera mbikëqyrëse. 

 
4. Parimi i verifikueshmërisë shpreh domosdoshmërinë për kryerjen e verifikimeve që sigurojnë 

se veprimtaria e bankës kryhet në mënyrë të shëndoshë nëpërmjet krijimit të një sistemi eficient 
të kontrollit të brendshëm, i cili ka në fokusin e tij edhe qeverisjen e shoqërive tregtare dhe 
administrimin e rreziqeve, si dhe kryhet në përputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator 
mbikëqyrës. Verifikimi realizohet nëpërmjet inspektimit të veprimtarisë së bankës dhe të 
transaksioneve që ajo ka kryer, nëpërmjet inspektimit të procedurave dhe të politikave të saj etj. 

 

5. Parimi i objektivitetit shpreh se mbikëqyrja bankare është një proces objektiv dhe i pavarur, i 
ndershëm dhe i paanshëm, i mbështetur në kuadrin legjislativ dhe rregullator përkatës, dhe që 
synon promovimin e një ambienti që nxit konkurrencën e ndershme. Ndër të tjera, ky parim 
kërkon ruajtjen e një ekuilibri të nevojshëm ndërmjet përmirësimit të shkallës së njohjes për një 
institucion të caktuar dhe lëvizjes paralele (rotacionit) të punonjësve për të vlerësuar 
institucionin ose pjesë të tij, me qëllim rritjen e objektivitetit në procesin e një mbikëqyrjeje të 
vazhdueshme. 

 
6. Parimi i përputhshmërisë me standardet ndërkombëtare shpreh rëndësinë që procesi  

mbikëqyrës të konceptohet dhe të realizohet në përputhje me parimet bazë të Komitetit të 
Bazelit për një mbikëqyrje efektive, si institucioni drejtues në përcaktimin e standardeve 
ndërkombëtare në fushën e mbikëqyrjes bankare, me direktivat përkatëse të Bashkimit 
Evropian, si dhe me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. 

 
Elemente të procesit mbikëqyrës 
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Procesi i mbikëqyrjes së bankave individuale si dhe i sistemit bankar në Republikën e Shqipërisë 
kryhet nga Banka e Shqipërisë, e cila e përmbush këtë funksion kryesisht nëpërmjet departamentit 
të saj të mbikëqyrjes.  
Në rastin e degëve dhe/ose filialeve të bankave të huaja që operojnë në Republikën e Shqipërisë, 
procesi i mbikëqyrjes synohet të realizohet në bashkëpunim me autoritetin mbikëqyrës të vendit ku 
banka mëmë ka selinë e saj qendrore. I njëjti bashkëpunim ofrohet edhe për 
autoritetet mbikëqyrëse të vendit të huaj ku një bankë, me seli qendrore në Republikën e Shqipërisë 
ka degën(t) dhe ose filialin/et e saj. 
1. Licencimi 

Procesi i mbikëqyrjes fillon me licencimin e subjekteve që kërkojnë të kryejnë veprimtari bankare 
dhe financiare në Republikën e Shqipërisë. 
Funksioni i licencimit ka si synim kryesor lejimin e futjes në sistemin bankar dhe financiar të atyre 
subjekteve që premtojnë të zbatojnë standardet më të mira të përgjegjshmërisë në drejtim, që 
realizojnë një veprimtari të ekuilibruar me rreziqe të miradministruara, që janë në gjendje të 
përballojnë dhe të zhvillohen në kushtet e konkurrencës së lirë që ofron një treg i hapur dhe i 
integruar në tregun financiar ndërkombëtar, që janë në gjendje të përballojnë me kapitale dhe 
likuiditete situatat e krizave, që mbështesin zhvillimin e ekonomisë së vendit dhe që, në mënyrë 
transparente, i ofrojnë publikut shërbime dhe produkte bankare cilësore dhe eficiente.  
 
2. Kuadri ligjor i mbikëqyrjes 

Kuadri rregullator mbikëqyrës mbështetet dhe hartohet në zbatim të ligjit “Për Bankën e 
Shqipërisë”, të ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” dhe të akteve të tjera ligjore dhe 
nënligjore në fuqi. 
Kuadri rregullator përshin tërësinë e rregullave të vendosura nga Banka e Shqipërisë për 
licencimin dhe mbikëqyrjen e bankave dhe subjekteve të tjera financiare jobanka. 
Rregulloret e licencimit përcaktojnë kërkesat që duhet të plotësohen në momentin që një subjekt 
aplikon për të marrë licencë bankare dhe financiare, ndërsa rregulloret e mbikëqyrjes përcaktojnë 
rregullat e kujdesit që duhet të zbatohen nga subjekti përgjatë gjithë veprimtarisë së tij, me qëllim 
sigurimin e një veprimtarie financiare të qëndrueshme dhe të shëndetshme, mbrojtjen e stabilitetit 
të sistemit bankar dhe financiar, si dhe të interesave të depozituesve. 
 
Kuadri rregullator mbikëqyrës hartohet në mënyrë të tillë që të jetë: 

• i plotë dhe të përshtatet në vazhdimësi; 
• në përputhje me standardet për një mbikëqyrje bankare efektive të Komitetit të Bazelit dhe 

me direktivat përkatëse evropiane;  
• në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira ndërkombëtare, për veprimtarinë/të 

bankare e financiare; 
• i ndërtuar mbi bazën e një procesi të mjaftueshëm konsultimi paraprak dhe në vijimësi; 
• i qartë dhe i kuptueshëm për subjektet që do ta zbatojnë dhe për grupet e tjera të interesuara 

që do ta konsultojnë, me qëllim shmangien e keqinterpretimeve dhe zbatimin efektiv të tij 
në praktikë. 

 
 
 
3. Masat mbikëqyrëse 
Me qëllim sigurimin e një veprimtarie të sigurt dhe të qëndrueshme, Banka e Shqipërisë, në kuadër 
të mbikëqyrjes së subjekteve të licencuara dhe mbikëqyrura prej saj, mund të vendosë një sërë 
masash mbikëqyrëse të përcaktuara në ligjin “Për bankat”. 
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Në varësi të llojit dhe rëndësisë së konstatimeve për bankën dhe sistemin në përgjithësi, të cilat 
evidentohen gjatë procesit të mbikëqyrjes, duke u mbështetur dhe në një bazë të qartë ligjore, 
Banka e Shqipërisë ka të drejtë: 

• të paralajmërojë përfaqësuesit e bankës për mosrespektimin e standardeve të kërkuara në 
lidhje me veprimtarinë e bankës, 

•  të urdhërojë ndërprerjen e veprimeve të caktuara të cilat janë në kundravajtje, 
• të vendosë sanksione të ndryshme duke filluar nga gjobat deri në largimin nga puna të 

administratorëve, 
•  të propozojë vendosjen e bankës në kujdestari apo likuidim. 
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Tema 6. Bankat e nivelit të dytë 

 

Objektivat  

Në përfundim të kësaj teme, nxënësi duhet të jetë i aftë: 

• të përshkruajë kuptimin dhe rolin e bankave; 

• të përshkruajë funksionet kryesore të bankave të nivelit të dytë; 

• të tregojë llojet e bankave të nivelit të dytë; 

• të shpjegojë veprimet kryesore të bankave; 

• të shpjegojë strukturën organizative te brendshme të bankës. 

Çështjet 

1. Dy fjalë mbi bankat dhe rolin e tyre 

2. Funksionet kryesore te bankave 

3. Llojet e bankave 

4. Struktura organizative e brendshme e bankës 

5. Veprimet kryesore të bankave 
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Dy fjalë mbi bankat dhe rolin e tyre 

Funksionet që sot përfshihen në sistemin bankar kanë origjine antike. Zakonisht, pasuritë të mëdha 
ruheshin në tempuj ose u besoheshin priftërinjve të rëndësishëm. Greqia konsiderohet si djepi i 
bankave, pasi pikërisht atje janë kryer veprimet të para bankare të dokumentuara. Në mesjetë 
përveç huadhënies në para, kanë ekzistuar huadhëniet në natyrë, madje dhe me norma interesi. 
Njerëzit e pasur vepronin me letra kredie, në bazë të së cilave paguhej prurësi me të parë. Veprohej 
në këtë mënyrë në rastet kur bëhej fjale për shuma të mëdha ose mallra me vlerë. 

Letra e kredisë ishte paraardhësja e çekut të sotëm që mundësoi pasurimin me ritme gjigante të 
bankiereve të asaj kohe, sidomos të atyre që ushtronin aktivitetin në qytete të mëdha tregtare si 
Firence apo Amsterdami. Madje, disa u bënë aq të pasur, sa arritën të jepnin hua për familje 
fisnikësh, por edhe për mbretër, të cilët në raste kur nuk ishin në gjendje të kthenin paratë, jepnin 
tituj fisnikërie. Si shembull konkret mund të përmendim bërjen Papë të një anëtari të familjes 
Medici (familje shumë e njohur) dhe emërimin “Zot i Firences” të Lorenco il Manjifiko (edhe ky 
rrjedh nga familja Medici). 

6.1.  Origjina 

Bankierët e parë merrnin përsipër të ruanin arin ose sende të tjera me vlerë. Kur kjo pasuri 
kërkohej, duhej që pronari të tregonte një faturë ose dokument i cili vërtetonte pronësinë dhe datën 
e dorëzimit të arit. Me kalimin e kohës depozituesit tërhiqnin gjithnjë një pjesë të arit, kështu që u 
mendua që pjesa tjetër të investohej nga bankieret në aktivitete të ndryshme fitimprurëse. 

Edhe nëse ndonjë klient do të kërkonte të gjithë pasurinë e depozituar, kërkesa e tij do të 
përmbushej duke përdorur një pjesë të arit të depozituar nga klientë të tjerë. Duke qenë se bankieret 
italianë ishin më të njohurit, ata ushtronin aktivitet në shumë vende të Europës. Borsa ishte një nga 
familjet më të famshme në këtë fushë. Në vitin 1609 kjo familje themeloi në Amsterdam, bursën e 
parë. Fjala “bursë” rrjedh pikërisht nga emri i familjes që e themeloi. 

Aktiviteti i kambistëve u zhvillua në mesjetë. Princat e Evropës zhvillonin shumë luftëra. Për të 
rekrutuar dhe të paguar ushtarë, kishin nevojë për floririn (emri i parasë në atë kohë), të cilin e 
merrnin duke e shkëmbyer me ar ose sende të tjera me vlerë. Deri në atë kohë, kisha dhe politika e 
saj e kritikonte rëndë paranë, megjithatë nuk mund të pengonte zhvillimin dhe përhapjen e saj. 

Huadhënia ka qenë fillimisht një aktivitet i hebrenjve, por që me kalimin e kohës gjeti përdorim 

të gjerë në shumë perandori. Më pas, edhe në Francë, sidomos gjatë kohës së Luigjit të XVI, u 
krijuan disa fonde të cilët shërbenin për huadhënie, e cila, sigurisht, ishte e mbështetur në një 
normë interesi që arrinte deri në 10 % të shumës. 

Fjala “bankë”, në shumicën e fjalorëve gjuhësorë, ka hyrë në shekullin e XV. Bankierët e Italisë 
së Veriut lëviznin nëpër Europë dhe ushtronin aktivitetin të ulur në një tavolinë ose bankë. Kjo 
është një nga hipotezat e prejardhjes së fjalës "bankë". 

Dokumenti me i vjetër që dëshmon ekzistencën e një kredie i përket vitit1207. Në këtë dokument 
një bankier nga Xhenova ka nënshkruar për tërheqjen e një shume në Palermo.Por për fat të keq 
shpesh bankat janë bërë dhe objekt mosbesimi. Në fakt përveç kredisë të parë është dokumentuar 
edhe mashtrimi i parë, i cili daton më 1384, kur një noter gjenovez kërkon paratë te një bankier, por 
pa arritur t’i marrë ato. 
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6.2 Roli i bankës 

Ato jo vetëm që drejtojnë "tregtinë e parasë”, por në të njëjtën kohë janë industri e prodhimit të 
saj. Çdo huadhënie e shtyrë redukton sasinë e parasë në treg, por në të njëjtën kohë shton pasurinë e 
bankës. Bankat kanë një rol tepër të rëndësishëm, pasi orientojnë paranë në drejtim të atyre që kanë 
më shumë nevojë, pa harruar dhe kontributin e tyre në ekonominë e një shteti. 

Banka është krijuar në bazë të një sistemi që ka për qëllim të merret me depozitat monetare, 
ruajtjen e kursimeve të klientëve dhe huadhënien për qëllime financiare. Shërbimet e saj ofrohen 
nëpërmjet një rrjeti agjencish. Me kalimin e kohës dhe zhvillimin e shpejte të teknologjisë, po 
shfaqen gjithnjë e më shumë mundësi të reja veprimi, ku mund të përmendim: 

• veprimet nëpërmjet internetit; 
• përdorimi i kartave të kreditit; 
• bankomate për tërheqjen e parave. 

Zhvillimi dhe efektiviteti i këtyre tre elementeve është thelbësor në ecurinë e një bankë në kohët e 
sotme. Banka duhet të ketë një licencë dhe një kontratë me shtetin, në bazë të së cilës përcaktohen 
një sërë elementesh që bëjnë të mundur veprimtarinë e bankës konform rregullave dhe kushtetutës 
së një shteti. 

Karta kreditit është, në një farë mënyre, pasardhësja më e re e çekut. Ajo mundëson tërheqje 
parash nga çdo filial i bankës, tek e cila ne depozitojmë të ardhurat tona. Sigurisht që nuk mjafton 
një kartë e thjeshtë për të tërhequr para. Përveç saj, përdoruesit i jepet vetëm një kod i fshehtë që 
bën të mundur funksionimin e sigurtë të kartës. Paratë e tërhequra mbahen nga llogaria e klientit. 
Karta e kreditit ka gjetur një përdorimi të gjerë dhe në blerjet nëpërmjet internetit. Sigurisht që për 
përdorimin e kartës së krediti dhe tërheqjen e parave nevojiten bankomate. 

Bankomati është një shpërndarës automatik i parave, që funksionon nëpërmjet përdorimit të një 
karte bankare dhe kodit PIN. Ai ka bërë të mundur tërheqjen e parave “kesh” në çdo kohë edhe kur 
banka është e mbyllur. Ka evituar radhët e gjata në sportelet bankare, ka ulur kostot mbi 
transaksionet bankare për klientët dhe në të njëjtën kohë ka ulur edhe shpenzimet e bankës për 
personel, duke ofruar kështu shërbim më të shpejtë dhe të përpiktë. 

6.3 Funksionet kryesore të bankave 

Bankat njihen si ndërmarrje të prodhimit të tërthortë. Ato janë ndërmjetëse të kreditimit dhe 

ndërhyjnë në rregullimin monetar të shkëmbimeve. Ato kryejnë shndërrimin e kursimit financiar në 

investim të përkohshëm.  

Bankat sot kanë shumë funksione, por në mënyrë të përmbledhur ato përmbajnë: funksionin 

monetar, kreditues, të investimit, të drejtimit të sistemit të pagesave, të shërbimit etj. Le t’i 

shikojmë këto funksione. 
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• Funksioni monetar 

Ky funksion i bankave vihet re në aftësinë që ato kanë për të rregulluar shkëmbimet tregtare dhe 

pagesat në përgjithësi, nëpërmjet krijimit të mjeteve të pagesës. Gjatë veprimtarisë së bankave 

vëmë re se: 

a) Nëpërmjet titujve bankarë të kreditit si zëvendësuesit e parasë zyrtare, bankat krijojnë 

monedhën bankare, si p.sh. çeqet bankare, çeqet qarkulluese, të cilët gjatë qarkullimit të tyre 

kryejnë funksionin e mjetit të qarkullimit. 

b) Nëpërmjet pranimit të kompensimit të marrëdhënieve të kreditit të cilat rregullojnë 

marrëdhëniet debitore dhe kreditore të xhirollogarive pa lëvizjen fizike të parasë ose të 

zëvendësuesve të saj, bankat përdorin paranë llogari bankare. Këto veprime mund të kryhen jo 

vetëm kur debitori dhe kreditori janë klientë të së njëjtës bankë, por edhe kur ata janë klientë të 

bankave të ndryshme. 

 

• Funksioni kreditues 

Bankat marrin dhe japin kredi në mënyrë sistematike. Ato shndërrojnë kursimet e grumbulluara në 

kredi. Në kryerjen e këtij shndërrimi të kursimeve, ndërthuren dy funksione ndihmëse: shndërrimi i 

skadencave dhe sipërmarrja e risqeve.  

a) Nëpërmjet shndërrimit të skadencave kursimet e grumbulluara “me të parë” banka i shndërron 

në kredi me afate më të gjata. Kjo ndodh edhe kur banka skonton kambialet tregtare, duke i 

dhënë mundësinë klientit të përdorë një kredi të menjëhershme, natyrisht kundrejt një norme të 

caktuar skontimi. 

b) Sipërmarrja e risqeve lidhet me riskun që marrin përsipër bankat duke dhënë kredi nga 

përdorimi i kapitalit të të tjerëve. 

 

• Funksioni i investimit 

Pjesë të burimeve financiare të grumbulluara, bankat i drejtojnë në investime të qëndrueshme. 

Një pjesë të disponibiliteteve të tyre, përveç kredive, bankat i destinojnë për investime me 

karakter financiar si p.sh.:investimet në letrat me vlerë, në valutë të huaj, pjesëmarrjet në 

bankat e tjera dhe në shoqëritë që formohen për ushtrimin e veprimtarive të pengut e atyre 

parabankare etj. Veç kësaj, një pjesë të tyre bankat i përdorin për investime strukturore 

organizative. Ato përdoren për investime në filiale të reja, impiante sigurimi, e çdo gjë tjetër 

për ushtrimin e një veprimtarie normale. 

• Funksioni i drejtimit të sistemit të pagesave 

Tërësia e instrumenteve dhe e procedurave që bëjnë të mundur qarkullimin e parasë midis 

operatorëve ekonomikë, quhet sistem i pagesave. Organizimi dhe funksionimi i sistemit të 

pagesave, përsosja dhe zgjerimi i llojeve të tyre, bëjnë që bankat të kenë një vend të 

rëndësishëm në ekonomi. Ato janë pika kryesore mbështetëse për sistemin e brendshëm të 

pagesave dhe në një farë mënyre edhe për sistemin ndërkombëtar të pagesave. 
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• Funksioni i shërbimit 
Veç veprimeve tradicionale për klientët e tyre, si shërbimi i arkës, administrimi i titujve etj., të 

cilat kanë karakterin e shërbimeve, bankat në kohët e sotme kanë zgjeruar veprimtarinë e tyre të 

shërbimeve duke future në përdorim shërbimin e arkës së vazhduar, sportelet automatikë, kartat 

e kreditit, bankomatët etj. 

 

• Funksioni i nxitjes së kursimit dhe prodhimit 

Ky funksion shprehet në katër drejtime: 

a) Në qoftë se kursimtarët do të jepnin hua paratë e tyre në mënyrë të drejtpërdrejtë, nuk do të 

ishin në gjendje të vlerësonin shkallën e besueshmërisë së debitorëve të tyre. Përdorimi i 

kursimeve të tyre nëpërmjet bankës, bën që ata të jenë më të sigurt, pasi banka merr përsipër 

risqet që rrjedhin nga paaftësia paguese e mundshme, natyrisht kundrejt një shpërblimi të 

caktuar. 

b) Klientëve kursimtarë iu ofrohen forma të larmishme depozitimi e përdorimi, si dhe një 

shkallë e lartë likuiditeti. Zakonisht, depozitat janë të pagueshme “me të parë” ose me afat 

të shkurtër paralajmërimi. Në këtë mënyrë, bankat bëjnë prodhuese edhe shumat e 

depozituara për periudha të shkurtra kohe. 

c) Banka mënjanon mosshfrytëzimin e kapitaleve të vogla për shkak të madhësisë së tyre, duke 

grumbulluar dhe shfrytëzuar edhe disponibilitete të kufizuara. 

d) Banka nxit zhvillimin e veprimtarisë industriale dhe tregtare nëpërmjet përdorimit të 

kursimeve të grumbulluara për financimin e nevojave prodhuese. 

 

• Funksioni i politikës ekonomike 
Bankat i përcjellin sistemit ekonomik vendimet dhe politikat ekonomike e monetare. Kjo duket 

nga ndikimi që kanë autoritetet bankare për të drejtuar kredinë në mënyrë të përzgjedhur në 

sektorët që e kërkojnë interesat e politikës ekonomike, nëpërmjet instrumenteve nxitëse, 

penguese apo kufizuese. 
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6.4. Struktura organizative e brendshme e bankës 

Struktura organizative e brendshme e një banke duhet të krijojë kushte për arritjen dhe përmbushjen 

sa më mire të objektivave dhe të funksioneve të saj. Strukturën organizative të mundshme të një 

banke tregtare e paraqesim në skemën e mëposhtme: 
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1. Asambleja e aksionarëve. Në majë të strukturës organizative të bankës janë pronarët e saj, 

aksionarët. Zotëruesit e aksioneve të bankës (aksionarët), sipas statutit, nëpërmjet mekanizmit 

të votës marrin vendimet më të rëndësishme të veprimtarisë bankare. Mbledhja e përgjithshme e 

aksionarëve, që organizohet një herë në vit, analizon veprimtarinë njëvjeçare të bankës. 

Shpeshherë, kur numri i aksionarëve është i madh, organi më i lartë është Asambleja e 

Aksionarëve, e cila është përfaqësuese e të gjithë aksionarëve. Si organi më i lartë 

vendimmarrës i bankës, asambleja e aksionarëve zgjedh Këshillin Drejtues, i cili është organi 

vendimor dhe mbikëqyrës i bankës. 

 
2.  Këshilli drejtues është organi drejtues i bankës. Ai është përgjegjës për:  

• hartimin dhe zbatimin e politikave ; 

• mbikëqyrjen e veprimtarisë së bankës; 

• ndjekjen e politikave operacionale të institucionit; 

• zgjedhjen dhe emërimin e drejtuesve që do të kryejnë këto politika. 

Këshilli drejtues i delegon kompetenca zbatuese dhe drejtuese një personi që, në varësi të 

kërkesave të statutit të çdo banke, mund të jetë drejtori i përgjithshëm, presidenti, kryetari etj. 

3. Presidenti ose drejtori i përgjithshëm i bankës  

Është personi që drejton trupin ekzekutiv të bankës. Ai është hallka lidhëse ndërmjet ekzekutivit të 

bankës dhe Këshillit Drejtues. Në përgjithësi, ai bën pjesë në Këshillin Drejtues. Përveç drejtorit 

ose presidentit të bankës, emërohen edhe një ose dy zëvendës presidentë ose zëvendësdrejtorë, të 

cilët kanë në varësi një ose më shumë departamente të bankës. 

4. Departamentet  

Janë hallkat kryesore të bankës. Këto janë përgjegjëse për mbarëvajtjen e veprimtarisë së bankës në 

fushat kryesore të përcaktuara. Dy departamentet e para, krediti dhe financa përqendrohen kryesisht 

në drejtimin e pozicionit financiar dhe të burimeve financiare të bankës. Dy departamentet e tjera, i 

operacioneve dhe i besimit përqendrohen kryesisht në teknikën e realizimit të veprimtarisë bankare 

dhe në drejtimin e burimeve njerëzore dhe pasurive të lëna në besim nga klientët. Departamentet 

drejtohen nga shefat përkatës që shpesh quhen drejtorë departamentesh. 

5. Ekzekutivi 

Përbëhet nga të gjithë nëpunësit e bankës, si në qendër, ashtu dhe në degë. Këta kryejnë detyra 

ekzekutive në sektorët përkatës të departamenteve. Për shembull, në sektorin e shërbimit të kredive 

janë oficerët e kredisë, në sektorin e shërbimit të arkës janë arkëtarët e kështu me radhë në të gjithë 

sektorët përkatës. Në vendin tonë, sipas ligjit “Për shoqëritë tregtare” dhe ligjit “Për bankat në 

Republikën e Shqipërisë”, veprojnë të gjitha këto hallka drejtimi, autoriteti dhe përgjegjësie.  
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6.5 Veprimet kryesore të bankave 

Ato përfshijnë veprimet nëpërmjet të cilave banka merr dhe jep kredi. Këto veprime janë në natyrën 

e bankave dhe me anën e tyre bankat arrijnë synimet institucionale. Këto veprime mund t’i ndajmë 

në dy kategori kryesore: veprimet pasive ose veprimet që kanë të bëjnë me rezervimin e fondeve 

dhe veprimet aktive që kanë të bëjnë me investimin (shfrytëzimin) e fondeve. 

1. Veprimet e grumbullimit të fondeve janë ato me anën e të cilëve bankat sigurojnë burimet  
financiare të nevojshme për të kryer veprimtarinë e tyre ndërmjetësuese. Këto veprime 

ndahen në veprime fillestare dhe në veprime të prejardhura. 

Veprimet janë fillestare ose të drejtpërdrejta kur me anën e tyre bankat grumbullojnë kursimet 

monetare. 

Veprimet e prejardhura (derivate) janë negociatat me anën e të cilave bankat grumbullojnë para 

nëpërmjet veprimeve që kanë funksione plotësuese të prejardhura nga veprimet fillestare. 

2. Veprimet e investimit të fondeve janë ato me anë të cilëve banka investon burimet 
financiare që ka në dispozicion të saj (mjete të grumbulluara nga klientët ose nga kapitali i 

saj). Quhen veprime aktive, sepse juridikisht banka bëhet kreditore kundrejt atyre që financon. 

Kurse në këndvështrimin ekonomik këto sjellin të ardhura në formën e interesave dhe të 

komisioneve aktive. Këto veprime ndahen në:  

• veprime të huadhënies  

• veprime të investimit financiar (blerja e titujve) 

Veprimtaria bankare kryhet nëpërmjet një sistemi veprimesh që kanë karakteristika teknike të 

ndryshme. Duke u nisur nga sa u tha me sipër në vija te përgjithshme, veprimtaritë bankare për 

klientët e saj dhe për operatorët e tjerë të sektorit kreditues e financiar mund t’i dallojmë në tri 

kategori: 

a) Veprimtaritë ndërmjetësuese në fushën e kreditit; 

b) Veprimtaritë me karakter shërbimi; 

c) Veprimtaritë parabankare. 

Le t’i shqyrtojmë tani në vija të përgjithshme këto veprimtari. 

1. Veprimtaria ndërmjetësuese në fushën e kreditimit është veprimtaria kryesore e bankave. 

Nëpërmjet kësaj veprimtarie, banka ndërhyn ndërmjet kursimtarëve dhe atyre që kanë nevojë për 

financime, duke grumbulluar fondet nga njëra palë e duke kredituar palën tjetër. Pra, është fjala 

për një sërë veprimesh që ndahen në dy nëngrupe kryesore: 

 

a) Veprimtaria për sigurimin e fondeve qe quhet veprimtari pasive. 

Nëpërmjet kësaj veprimtarie banka grumbullon mjetet nga të tretë kundrejt të cilëve ajo bëhet 

debitore. Veprimet që përfshihen këtu ndahen në veprime fillestare dhe të prejardhura. 
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• Veprimet fillestare, nëpërmjet të cilave banka pranon fonde nga klientët e saj. Këtu përfshihet 

veprimtaria e pranimit të depozitimit dhe e llogarive rrjedhëse; 

• Veprimet e prejardhura nëpërmjet të cilave banka siguron fonde nga institutet e tjera të 

kreditimit ose nga banka qendrore. Këtu futen veprimet e riskontimit të portofolit të 

paradhënieve pasive, mbartjeve pasive etj. 

Në këndvështrimin ekonomik, ky tip veprimtarie përmban një kosto të veçantë për bankën në 

formën e interesave pasive, shpeshherë në formën e skontimeve. 

b) Veprimtaria shfrytëzuese që përfshin veprime të tilla aktive, nëpërmjet të cilave banka përdor 

fondet e grumbulluara duke miratuar kredi ose duke kryer investime financiare. Sidoqoftë, edhe 

në këtë lloj veprimtarie dallohen: veprimet e drejtpërdrejta dhe veprimet investuese. 

• Në veprimet e drejtpërdrejta banka u jep kredi klientëve në forma të ndryshme si: skontimi i 

kambialeve, miratimi dhe dhënia e paradhënieve aktive, mbartjet aktive, çeljet e kredisë, huat 

personale etj.  

• Banka, me anën e veprimeve investuese, në mënyrë vullnetare ose të detyruar, përdor një pjesë 

të mjeteve të grumbulluara duke i investuar në tituj publikë ose privatë ose në valuta të huaja. 

Në këndvështrimin ekonomik, është fjala për veprime nëpërmjet të cilave banka siguron të 

ardhura në formën e interesave aktive, komisioneve aktive, fitimeve nga shitblerjet etj. 
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2. Kryerja e shërbimeve të cilat quhen edhe veprime plotësuese. Këto kryhen nga banka për një 
qëllim të dyfishtë. Nga njëra anë, banka është e “detyruar” t’u ofrojë klientëve një gamë gjithnjë e 

më të gjerë shërbimesh, më të specializuara e më të sofistikuara në sektorin e administrimit, të 

pagesave e të arkëtimeve, të veprimeve të import-eksportit etj. Nga ana tjetër, rritja e dukshme e 

shërbimeve bankare shërben edhe si një rrugë për tërheqjen e klientëve të rinj. Shërbimet kryesore 

që mund t’u ofrohen klientëve nga bankat janë: 

• Lëshimi i çeqeve qarkulluese 

• Pagesat për llogari të të tretëve 

• Arkëtimet për llogari të të tretëve 

• Depozitat administrative 

• Kasetat e sigurimit 

• Shërbimet për shoqëritë me aksione 

• Informacionet tregtare 

• Kartat e debitit 

• Cash dispensers 

• Këshillimet financiare 

Me shtrirjen gjithnjë e më të madhe të automatizimit bankar, është e kuptueshme se në të ardhmen 

këto shërbime të zhvillohen me ritëm të shpejtë, si në këndvështrimin sasior (krijimi i shërbimeve 

të reja), ashtu dhe në këndvështrimin cilësor (përmirësimi i shërbimeve ekzistuese). Natyrisht që 

edhe nga pikëpamja ekonomike, kontributi i këtyre shërbimeve në të ardhurat e bankës do të rritet 

(provigjionet aktive, shlyerja e shpenzimeve etj.)  

3. Veprimtaria parabankare përfaqëson një kategori të veçantë shërbimesh dhe veprimtarish, të cilat, 

duke mos qenë tipike “bankare”, quhen edhe dytësore ose ndihmëse. Këto shërbime administrohen 

drejtpërsëdrejti nga bankat, por edhe nëpërmjet shoqërive të posaçme të kontrolluara ose të lidhura, 

me të cilat ato marrin pjesë, bashkë me operatorët e tjerë, si shoqëritë e sigurimeve, shoqëritë 

financiare etj., jo vetëm duke i furnizuar me mjete të shumta, por edhe duke u vënë në dispozicion 

sportelet e tyre të shpërndara në të gjithë vendin. 

Duke marrë parasysh të gjitha llojet e veprimtarive që paraqitëm më sipër, përbërësit e llogarisë së 

rezultatit të bankës do të ishin si më poshtë: 

Kostot Te ardhurat 
- Interesat pasive - Interesat aktive 
- Skontimet pasive - Skontimet aktive 
- Kostoja e shërbimeve - Komisionet aktive 
- Humbjet nga negocimet - Fitimet nga negocimet 
- Provigjionet  - Provigjionet  aktive 
- Amortizimet  - Të drejta të ndryshme 

 - Rimbursim shpenzimesh 
 - Dividendët nga pjesëmarrjet 
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Veprimtaritë kryesore të sektorit parabankar që ndikojnë në formimin e këtij rezultati janë: 

• Leasing-u; 

• Faktoring-u; 

• Administrimi në mirëbesim; 

• Fondet e përbashkët të investimit; 

• Këshillimi i klientëve dhe përpunimi i të dhënave për llogari të të tretëve; 

• Veprimtaria revizionuese e vërtetuese. 
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6.6. Llojet e Bankave 

Kemi thënë që bankat janë institucione financiare të përqendruara në aktivitetin e tyre, në 

mbledhjen e depozitave dhe dhënien e kredive. Qëllimi kryesor i tyre është fitimi. Ekzistojnë 

mënyra të ndryshme të klasifikimit të bankave të nivelit të dytë sipas kritereve të caktuara, si:  

1. Kriteri sipas fushës ekonomike në të cilën veprojnë; 

2. Kriteri sipas parimit territorial; 

3. Kriteri sipas afatit të veprimtarive; 

4. Kriteri sipas mënyrës së krijimit të mjeteve. 

Kriteri më i përhapur për ndarjen e bankave në lloje të ndryshme është kriteri se në ç’mënyrë banka 

vjen deri tek mjetet monetare të nevojshme për kërkesat afariste, sepse ajo përcakton mënyrën e 

përdorimit të fondeve të mbledhura. Pra, në bazë të kriterit se si banka i siguron mjetet dhe në 

ç’mënyrë i shfrytëzon ato, bankat i ndajmë në: banka depozituese ose komerciale, banka të 

specializuara dhe të degëve, banka universale, banka investuese, banka afariste, banka për zhvillim, 

banka rajonale, monobanka, arka kursimi dhe bankat multinazionale. 

1. Bankat depozitare ose komerciale 

Bankat depozitare ose komerciale i krijojnë mjetet e veta prej depozitave afatshkurtra të 

organizatave ekonomike dhe prej depozitave të kursimit të popullsisë, prandaj quhen banka 

depozitare. Njëkohësisht këto janë banka, të cilat sipas afateve të burimeve të mjeteve, të cilat 

kryesisht janë afatshkurta, japin kredi me afat të shkurtër për qarkullimin e mallrave dhe për 

veprimtari të tjera. Për këtë qëllim, këto banka quhen edhe banka komerciale. Bankat depozitare 

janë lloj i bankave më të përhapura dhe më të shumta në botë. 

Karakteristikë e këtyre bankave është se kanë shumë klientë dhe shumë filiale të organizuara sipas 

parimit territorial. Prandaj me rëndësi është edhe funksioni monetar i bankave depozitare e 

komerciale, sepse ato çdo ditë, në mënyrë aktive, duke bërë kreditimin me afat të shkurtër, bëjnë 

emisionin e parave, veprime që ndikojnë në ndryshimin e sasisë monetare dhe në likuiditetin e një 

vendi. 

Ky lloj i bankave, pothuaj në të gjitha vendet, ka rol kryesor në punët bankiere depozitare dhe 

kreditore dhe për këtë arsye, janë bërë kanali kryesor i krijimit të parave dhe të likuiditetit, si dhe i 

ndikimit të shtetit dhe të organeve monetare në realizimin e politikës monetare-kreditore. 

Në grupin e bankave depozitare bëjnë pjesë edhe arkat e kursimit të cilat merren me grumbullimin 

e depozitave të kursimit të popullsisë dhe në bazë të tyre u lejojnë kredinë klientëve. 

2. Bankat afariste 
 

Bankat afariste janë institucione financiare të cilat paraqiten në kapitalizmin e zhvilluar dhe në 
shtetet më të zhvilluara kapitaliste. Këto banka dallojnë prej bankave të tjera, disponojnë kapitale 
vetjake të mëdha, prandaj edhe qëllimi afarist i tyre është kreditimi dhe financimi i ndërmarrjeve 
gjigante industriale dhe të shoqatave të tyre. 
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Në këto banka shprehet lidhja shumë e ngushtë e interesit të kapitalit bankier dhe të kapitalit 
industrial. Bankat afariste paraqesin bashkimin e mjeteve të kapitalit bankier dhe industrial. Bankat 
afariste mjetet i sigurojnë edhe me bashkimin e kapitaleve industriale të ndryshme të korporatave 
karteleve, trusteve etj. Ky tip i bankave afariste është shumë i përhapur në Francë, SHBA, 
Gjermani, Japoni etj. 
  
3. Bankat investuese 

 
Bankat investuese janë organizata bankiere të specializuara për kreditimin e investimeve,d.m.th. 
për kreditimin me afat të gjatë. Këto banka punojnë me emra të ndryshëm si banka internacionale, 
banka financiare, kompani investuese, banka hipotekare, banka për zhvillim etj. 
Këto banka lejojnë kredinë për investime për zhvillimin dhe modernizimin e infrastrukturës, 
industrisë, komunikacionit, energjetikës, ndërtimit të objekteve komunale-ndërtimore etj. 
Zakonisht, kreditë investuese jepen në afat prej 5 deri në 50 vjet të cilat kthehen dhe paguhen në 
formë të kësteve gjashtëmujore. 
 
4.  Bankat e specializuara ose të degëve 

 
Bankat e specializuara themelohen me qëllim financimin në dobi të veprimtarive dhe degëve të 
ndryshme ekonomike, siç janë: industria, bujqësia, zejtaria, tregtia e jashtme, tregtia e brendshme 
etj. 
Si banka të specializuara kanë mundësi më mirë t’i shikojnë kërkesat dhe mundësitë e ekonomisë të 
cilën e kreditojnë, t’i lidhin partnerët afaristë ndërmjet tyre, të organizojnë punët dhe në këtë 
mënyrë të ndikojnë në zhvillimin e veprimtarive përkatëse. 
 
5.  Bankat universale 

 
Bankat universale janë banka të tipit të përzier të cilat merren me afarizmin afatshkurtër dhe 
afatgjatë, që do të thotë se merren me të gjitha punët bankiere. Prandaj themi se banka universale 
kryen të gjitha punët dhe shërbimet bankiere, në sferën e parave dhe të kredisë së ekonomisë dhe të 
popullsisë.  
Në thelb, bankat universale janë banka depozitare në të cilat depozitohen depozitat afatshkurtra. 
Pra, bankat universale i sigurojnë mjetet prej të gjitha burimeve, por edhe kreditimin e tyre e bëjnë 
në proceset e ndryshme. 
6.  Bankat hipotekare 

 
Bankat hipotekare janë organizata bankiere për kreditimin afatgjatë, si kategori e veçantë e bankave 
investuese. Karakteristikë e këtyre bankave është akumulimi i mjeteve financiare me afat të gjatë 
dhe përdorimi i tyre duke i dhënë kredi në afate të gjata. 
Për shkak të mjeteve të mobilizuara në këtë mënyrë, këto banka japin kredi afatgjatë për industri, 
bujqësi dhe për objektet komunale-ndërtimore. 
Për sigurimin e kthimit të këtyre kredive, përkatësisht për mbrojtjen prej rreziqeve të ndryshme 
bankave, u shërben lënia peng e pasurisë së paluajtshme, e ashtuquajtura hipoteka ose e drejta e 
disponimit me pasurinë e paluajtshme. Këto janë garanci të forta se kredia do të kthehet me siguri.  
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7.  Bankat rajonale dhe bankat për zhvillim 
 

Bankat rajonale janë organizata bankiere, të cilat veprimtarinë e vet e ushtrojnë saktësisht në një 
krahinë territoriale të caktuar, me qëllim të financimit të investimeve të ndryshme në ekonomi dhe 
infrastrukturë. Këto banka mund të punojnë në territorin e caktuar në kufijtë e një vendi ose puna e 
tyre mund të shtrihet në shumë shtete. 
Bankat për zhvillim i themelojnë vendet për zhvillim me ndihmën e shtetit me qëllim të financimit 
të programeve të zhvillimit të tyre ekonomik. Këto banka i mobilizojnë mjetet prej subjekteve 
private dhe shoqërore, si dhe prej bankave të huaja, si forma plotësuese të financimit të programeve 
të zhvillimit të vendit.  
 
8.  Monobanka 

  
Monabanka është banka e vetme (unike) e një vendi e cila i kryen të gjitha punët bankiere siç janë: 
emisioni i parave, kreditimi afatshkurtër dhe afatgjatë, qarkullimi i pagesave në vend dhe në botën 
e jashtme. Bankat e tilla janë rast i rrallë në sistemin bashkëkohor të bankave sot në botë, por janë 
edhe karakteristikë e vendeve në zhvillim. 
 
9. Bankat multinacionale 

 
Bankat multinacionale janë organizata bankiere të cilat mjetet e veta i mobilizojnë në bashkimin e 
kapitaleve të bankave të njohura botërore. Këto banka i lejojnë të gjitha llojet e kredisë, pa marrë 
parasysh afatin e tyre, kryejnë punë të ndryshme në lidhje me letrat me vlerë, u japin informata të 
ndryshme organizatave monopoliste ndërkombëtare etj. 
 
10. Arka e kursimit  

 
Arka e kursimit është një formë e veçantë e organizatave bankiere, e cila ka për detyrë që të bëjë 
zhvillimin e kursimit dhe të akumulojë depozitat e kursimit, prej shtresave më të gjëra të popullsisë, 
të mbajë llogarinë rrjedhëse dhe xhirollogaritë e qytetarëve, si dhe të bëjë kreditimin e sektorit të 
popullsisë. 
Funksioni kreditor i arkës së kursimit është që t’i japë kredi popullsisë për qëllime konsumatore, 
për ndihma të jashtëzakonshme ekonomike shtëpiake, për ndërtimin e ndërtesave familjare etj. 
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Tema 7. Sekreti bankar 

 

Objektivi i temës: Të shpjegojnë nevojën dhe kuptimin e konceptit “sekret bankar” dhe se si 

zbatohet në sistemin bankar të vendit tonë 

Çështjet: 

1. Përmbajtja e sekretit bankar 

2. Sanksionet 

3. Fushat e sekretit profesional 

4. Raste të tjera të konceptimit të sekretit profesional 

5. E drejta për informim nga banka 

6. Përgjegjësia 

 

Në përfundim të kësaj teme, nxënësi duhet të jetë i aftë: 

- të përkufizojë ç’është sekreti bankar; 

- të përshkruajë fushat e veprimit të sekretit profesional; 

- të shpjegojë në cilat raste banka është e detyruar të informojë ; 

- të argumentojë përgjegjësitë që rrjedhin nga mosrespektimi i sekretit profesional. 
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7.1 Ruajtja e sekretit bankar 

Për klientin është e rëndësishme që banka ku ai ka llogarinë ose që ka lidhje të tjera të ruajë 

karakterin sekret të informacionit. Pra, është detyrë e bankës të respektojë sekretin profesional. 

Klientët e bankës për shumë arsye nuk do të dëshironin që, nëpërmjet bankës, të tjerët të merrnin të 

dhëna për veprimtarinë e tyre ose të dinë për shumën e parave që kanë në bankë. Kjo gjë mund t’u 

shkaktonte klientëve dëme të paparashikueshme.  

Për shembull, gjatë procesit të një ankandi, ku mjaft klientë ofrojnë çmimet e blerjes për një mall, 

asnjë nuk është i interesuar që të tjerët të dinë sa para ka në bankë. Në qoftë se për këtë të dhënë, ka 

dijeni një pjesëmarrës tjetër i ankandit, ai ofron një çmim pak më të lartë dhe del fitues në ankand. 

Klientit në këtë rast i dëmtohen interesat ekonomike. Ruajtja e informacionit të klientit të saj është 

e rëndësishme për bankën. Ajo duhet të synojë gjithmonë sigurimin e besimit të klientit tek ajo. 

Ruajtja e të dhënave të klientit nga banka njihet si sekret bankar. 

Në ligjin “Për Bankat në Republikën e Shqipërisë”,në nenin 23, thuhet se “për çdo informacion që 

marrin gjatë ushtrimit të veprimtarisë në bankë, administratorët, nëpunësit e sotëm dhe të 

mëparshëm të bankës ruajnë sekretin dhe nuk e përdorin atë për përfitime vetjake ose për të tretët 

jashtë bankës”. Ky është një detyrim i bankave që ka si qëllim ruajtjen e interesave të klientit të saj. 

Ky detyrim shoqërohet me sanksione të ndryshme. 

7.2 . Sanksionet 

Ligjvënësit e disa vendeve, prej shumë kohësh, detyrimin e bankës për sekretin profesional e kanë 

shoqëruar vetëm me sanksionin penal. Kjo do të thotë se mosrespektimi i sekretit profesional nga 

banka konsiderohet shkelje e ligjit që dënohet me burgim dhe me gjobë ndaj bankierit. Në të 

vërtetë, sekreti profesional shpesh herë është quajtur si një lloj “cilësi fisnikërie” që ligjvënësi ia 

rezervon disa profesioneve shumë të kufizuara. 

Për informacionin e shkëmbyer ndërmjet bankave, ndërmjet bankave dhe klientëve, zakonisht, 

lejohen informacionet e përdorimit të përditshëm. Mirëpo, gjithmonë lind problemi i përcaktimit 

të kufijve brenda të cilëve banka mund të bëjë të njohur disa të dhëna. 

Fusha e informacionit ndërbankar është më e gjerë se sa ajo që lejohet për marrëdhëniet e sektorit 

privat. Aq më tepër kjo ka rëndësi për shkak të epërsisë që ka funksionimi i mirë i sistemit bankar 

për interesat publike. 

Për sa u përket klientëve të saj, banka ka gjetur te sekreti profesional një element sigurie të 

prekshëm. Kjo shprehet në faktin se në rast se bankieri nuk i ruan sekretin, klienti mund ta ndjekë 

problemin në rrugë penale, gjithsesi duke u paraqitur si palë civile, në rast nevoje, për t’i reklamuar 

atij interesat e dëmtuara. 
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7.3. Fushat e sekretit profesional  

Është e nevojshme që të përcaktohen fushat e informacionit që preken nga kërkesa për respektimin 

e sekretit bankar. Në të vërtetë ai duhet të mbulojë vetëm informacionin konfidencial, 

informacionin e saktësuar dhe të shprehur me shifra.  

Kështu për shembull, bankieri nuk mund t’i zbulojë një të treti shumën e kredisë së përfituar nga 

klienti i tij ose shumën e parave që ai ka në llogaritë pranë bankës. Përkundrazi, bankieri lejohet të 

japë informata josekrete me karakter të përgjithshëm, të cilat, në praktikë, quhen “njohuri të 

thjeshta”. Pra, nëse bankieri do të pyetej nga një i tretë për aftësinë paguese të një klienti, do t’i 

jepte njohuritë e kërkuara me shprehje të përgjithshme si “klienti është pagues i rregullt”, ose 

edhe “ ka çeqe te papaguar” etj. Kjo është e domosdoshme, sepse informimi i klientëve është një 

nga shërbimet e reja që propozojnë bankat për t’i tërhequr klientët. Sidoqoftë, është fjala për një 

detyrë delikate që mund ta vërë bankën edhe përpara përgjegjësisë së dhënies së informatave të 

pasakta. Informatat e pasakta dëmtojnë atë që kërkon informacionin, kurse informatat sekrete 

dëmtojnë klientin që ia ka besuar këto informata bankës. Kështu që të dhënat që kërkohen nga 

klientët u duhen dhënë të tretëve me rezervën dhe objektivitetin që imponohet dhe në kushtet e 

përdorimit të rregullave të profesionit. 

Edhe në ligjin tonë “Për bankat e nivelit të dytë” përcaktohet se është banka ajo që “përgatit 

procedura e rregulla të përshtatshme, në mënyrë që ajo, administratorët dhe nëpunësit e bankës të 

mos vihen në një situatë ku detyrat e tyre ndaj klientit të mos bien në kundërshtim me detyrën e tyre 

ndaj një tjetri ose kur vetë interesat e tyre bien në kundërshtim me detyrën ndaj klientit (nenin 23). 

Rrethi i personave që duhet të respektojnë sekretin bankar, shpesh herë është i gjerë. Kjo u përket 

drejtuesve, administratorëve, anëtarëve të këshillave të mbikëqyrjes, të punësuarve, pavarësisht 

nga niveli i tyre hierarkik në bankë. Të gjithë personat që ushtrojnë një mandat ose një funksion me 

rrogë (personat e zgjedhur ose të emëruar) në një bankë, detyrohen të ruajnë sekretin profesional 

dhe dënohen njëlloj kur i japin një personi të tretë një informacion sekret. Kjo gjë i jep shumë 

siguri klientit të bankës. 

Krahas akteve ligjore, bankat hartojnë dhe zbatojnë akte nënligjore për sekretin bankar. Bankat, 

gjithashtu, hartojnë rregullore ku informacionet klasifikohen sipas përmbajtjes së tyre. Një nga 

klasifikimet më të përgjithshme të informacionit e grupon atë në katër grupe: 

a. Informacioni sekret  

Informacionin sekret, siç kuptohet nga emërtimi, bankieri duhet ta mbajë të fshehtë kategorikisht. 

Në përgjithësi, këto informacione kanë karakter ushtarak, politik, ekonomik e financiar dhe që 

shkaktojnë dëme mbi ekonominë e një vendi. Bankat përcaktojnë edhe personat brenda saj që duhet 

të punojnë me këtë informacion. 

b. Informacioni konfidencial 

Informacion konfidencial u rezervohet vetëm kategorive të caktuara të punonjësve të bankës dhe që 

u privohet të tjerëve. Për shembull: informacionin për shumat e depozituara nga klientët duhet ta 
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dinë vetëm nëpunësit që mbulojnë këtë sektor dhe administratorët e bankës, dhe jo punonjësit e 

tjerë. 

c. Informacioni jopublik 

Informacion jopublik është i gjithë informacioni tjetër që është në përdorim zyrtar brenda bankës 

dhe jo për publikun e gjerë. Për shembull: punonjësit e bankës njohin klientët që kanë llogari në 

bankë, natyrën e veprimtarisë ekonomike të tyre etj. 

d. Informacioni publik 

Informacioni publik është informacioni që mund të publikohet nga personat e autorizuar të bankës. 

Një informacion i tillë është informacioni mbi kushtet e përgjithshme të veprimtarisë së bankës. 

Në lidhje me sekretin profesional, është e nevojshme të dallojmë edhe personat që kanë interesa të 

përbashkëta. Këtu është fjala për “të tretët” situata e disa prej të cilëve duhet të jetë e përcaktuar 

mirë.  

Në literaturën bankare pranohet se bankieri i tregon sekretin profesional: 

• përfaqësuesit (të deleguarit) të klientit të tij, të paktën për gjithçka që lidhet me ushtrimin e 

këtij përfaqësimi; 

• një instituti tjetër krediti, kur misioni që i është besuar nga klienti i tij kërkon t’i drejtohet 

shërbimeve të një institucioni tjetër (p.sh. kur veprimi bankar i kërkuar nga klienti kërkon të 

kalohet në një vend tjetër të huaj, ku nuk është e pranishme banka së cilës i është besuar 

shërbimi përkatës); 

• trashëgimtarit ose përfituesit të vetëm të testamentit të klientit të vdekur, të cilët në 

funksion të së drejtës trashëgimore, pasojnë personin e vdekur dhe marrin të njëjtin autoritet 

me këtë të fundit. 
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7.4 Raste të tjera të konceptimit të sekretit profesional 

Ka dhe raste të veçanta të konceptimit të sekretit profesional në lidhje me personat juridikë. Është 

e kuptueshme se përfaqësuesit ligjore të tyre (sipas statutit ose ligjit) si administratori (në një 

shoqëri me përgjegjësi të kufizuar) ose presidenti i këshillit drejtues (në një shoqëri aksionare) nuk 

mund të kundërshtohen nga bankieri me pretekstin e sekretit profesional kur kërkojnë të dhëna për 

shoqërinë. Përveç kësaj, ata, si rregull, duhet t’i njohin këto të dhëna dhe të mos kenë nevojë t’i 

kërkojnë. 

Përkundrazi, për shoqëritë anonime, dihet se, individualisht, anëtarët e këshillit drejtues ose të 

këshillit mbikëqyrës, patjetër që nuk i njohin të gjithë veprimet bankare të shoqërisë dhe banka 

mund t’u kundërshtojë dhënien e informacionit. Për këtë çështje përvoja është e ndryshme. Është e 

arsyeshme të thuhet se këta persona nuk kanë pse t’i kërkojnë bankierit në mënyre individuale të 

dhëna sekrete për shoqërinë. Ndryshon puna kur kërkesa bëhet në mënyrë kolegjiale, kur dihet se 

ligji dhe statuti u jep fuqi të veçanta këtyre organeve. Në këtë rast banka jep informacion të plotë. 
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7.5 E drejta për informim nga banka 

Në disa raste bankat janë të detyruara të japin informacion për klientët e tyre organeve të 

caktuara. Informacioni i dhënë në këto raste bazohet dhe përcaktohet me ligj. Disa nga organet që 

e kanë këtë të drejtë janë: autoritetet tatimore, ekspertët kontabël, bursa, autoritetet gjyqësore etj. 

• E drejta për informacion e ekspertit kontabël të autorizuar 

Ekspertët kontabël mund të marrin të dhënat e domosdoshme për ushtrimin e misionit të tyre pranë 

të tretëve që kanë kryer veprime për llogari të shoqërisë brenda disa rregullave të caktuara. Në 

ligjin tonë Nr. 7638 dt. 19.11.1992 “Për shoqëritë tregtare” shtjellohet hollësisht mënyra e ushtrimit 

të kontrollit të ekspertëve kontabël të autorizuar në shoqëritë anonime (nenet 167 deri 185). Por 

edhe në nenin 23 (paragrafi 2) të ligjit nr. 8365 datë 02.07.1998 “Për bankat në Republikën e 

Shqipërisë”, parashikohet se një informacion i përcaktuar “mund t’i jepet vetëm Bankës së 

Shqipërisë, ekspertit kontabël të autorizuar të bankës, administratorëve, agjentëve, nëpunësve të 

çdo sistemi informacioni ose shërbimi zyrtar të parashikuar në nenin 23 të ligjit “Për Bankën e 

Shqipërisë, autoriteteve juridike që e fitojnë këtë të drejtë me ligj, si dhe kur e kërkon mbrojtja e 

interesave të bankës në procedurat ligjore”. 

• E drejta për informim e organeve fiskale 

Shpesh herë, bankieri pyetet nga klienti i cili dëshiron të dijë nëse organet fiskale mund të zbulojnë 

sekretin profesional të veprimeve të kryera prej tij nëpërmjet bankës. Sigurisht që shteti është një i 

“tretë” por, në këtë rast, është fjala për një të tretë të privilegjuar që mund ta detyrojë bankën t’i 

zbulojë disa informacione të caktuara.  

Ndonjëherë një prej argumenteve më të njohura që shërben për të përligjur këtë është pretendimi se 

edhe agjentët fiskalë janë të detyruar të ruajnë sekretin e të dhënave të besuara nga banka. Është 

e qartë se kemi të bëjmë me një argument të veçantë, që i jep mundësi administratës fiskale të 

thyejë sekretin bankar. Agjentët e administratës fiskale për t’u siguruar për karakterin e bazuar dhe 

të sinqertë të deklaratave të nënshkruara nga tatimpaguesit, kanë të drejtë të shohin dhe verifikojnë 

disa dokumente. E drejta e verifikimit që i njihet agjentëve të administratës për besueshmërinë dhe 

kontrollin e tatimeve, shtrihet edhe për agjentët e ngarkuar me mbledhjen e taksave. 

Edhe përmbajtja e kodit të procedurave fiskale parashikon që, organet që i nënshtrohen ligjit 

bankar të jenë të detyruara që me kërkesën e administratës fiskale, t’i komunikojnë datën dhe 

shumat e transferuara jashtë nga personat fizikë, bashkimet dhe shoqëritë që nuk kanë formën 

tregtare me qëllim që të identifikohen autori i transfertave, përfituesi dhe referencat e llogarive 

brenda dhe jashtë vendit. 

Agjentët e doganave duhet t’i referohen kodit doganor që u jep atyre mundësinë të komunikojnë me 

letrat dhe dokumentet që kanë lidhje me veprimet që i interesojnë shërbimit të tyre dhe me 

respektimin e rregullave financiare në marrëdhëniet me jashtë.  
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Pra, nëpunësit e administratës fiskale dhe doganore kanë autoritetin e nevojshëm për të kryer 

hetime të rëndësishme në një fushë të përcaktuar dhe në një mënyrë të përgjithshme. Është e 

nevojshme të nënvizojmë që këtë të drejtë nuk e kanë sigurimet shoqërore. 

• E drejta për informim e autoriteteve bankare dhe të bursës 

Sekreti bankar nuk mund t’u kundërvihet organeve të caktuara të bankës. Është e natyrshme që ligji 

t’u japë mundësi këtyre organeve të mbikëqyrjes të ushtrojnë misionin e tyre, veçanërisht t’i japë 

mundësi Bankës Qendrore të ushtrojë funksionin e shërbimit qendror të risqeve dhe funksionin e 

regjistrimit qendror të çeqeve të papaguara. Po ashtu, edhe organet e drejtimit e të kontrollit të 

bursës, me një vendim të posaçëm mund të ngarkojnë agjentë të aftë për të hetuar pranë instituteve 

të kreditit. Këta mund të komunikojnë me gjithë dokumentet dhe të futen në të gjitha lokalet e 

bursës me synime profesionale. 

• E drejta për informim e autoriteteve gjyqësore 

 Në këtë rast duhet të dallojmë procedurat penale nga procedurat civile ose tregtare. 

a. Procedurat penale duhet të parashikojnë që bankieri nuk mund t’i kundërvërë autoritetit 

gjyqësor sekretin profesional. Pra, ai mund të paraqitet edhe si dëshmitar gjatë zhvillimit të 

gjyqit ndaj klientit të tij. 

b. Procedurat civile ose tregtare në kuadrin e të cilave procesi civil ose tregtar vë në dyshim 

interesat private, nuk e përligj shkeljen e sekretit profesional. Megjithatë, njihen dhe disa 

përjashtime, si për shembull: 

- sekuestrimi i të drejtave për tepricën kreditore të llogarisë së një prej klientëve të tij. 

Bankieri nuk mund të kundërshtojë marrjen e informacionit për pozicionin e kësaj llogarie; 

- divorci për likuidimin e regjimit martesor, në kuadrin e të cilit gjyqtari mund të kryejë të 

gjithë kërkimet e nevojshme pranë atyre që mbajnë vlera të caktuara për llogari të ish të 

martuarve pa u ndaluar nga sekreti profesional. 

Kohët e fundit kanë lindur edhe disa kufizime të reja lidhur me sekretin profesional, në lidhje me 

parashikimin dhe rregullimin e vështirësive për futjen e tepruar në borxh të individëve dhe 

familjeve, si edhe për pjesëmarrjen e organizmave financiare në luftën kundër pastrimit të 

kapitaleve të ardhura nga trafiku i lëndëve narkotike etj. Kjo lidhet me pastrimin e parave.  

Mjaft vende kanë ligj të veçantë mbi parandalimin e pastrimit të parave. Pastrimi i parave është 

procesi i humbjes së origjinës dhe përdorimit të parave të papastra. Para të papastra quhen paratë 

e siguruara nga veprimtari kriminale dhe që përbëjnë vepra penale (tregti bimësh narkotike, 

armësh, prostitucioni etj). Në Shqipëri, ligji shqiptar “Mbi bankat e nivelit të dytë” parashikon që 

banka ndalohet të fshehë, të këmbejë ose të transferojë para dhe pasuri të tjera, kur ka dijeni se 

këto pasuri burojnë nga një veprimtari kriminale, ose ka për qëllim fshehjen e origjinës së 

paligjshme të pasurisë, ose ka për qëllim të ndihmojë ndonjë person që angazhohet në një 

veprimtari të tillë për t’iu shmangur pasojave ligjore të veprimit të tij. Kur banka dyshon se një 

klient kërkon të vendosë para të siguruara nga veprimtari kriminale ose të kryejë pagesa nëpërmjet 

bankës me këto para, ajo informon autoritetin përgjegjës që mbulon këto veprimtari. Autoriteti 
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përgjegjës mund të jetë një agjenci pranë Ministrisë së Brendshme ose organ i specializuar pranë 

prokurorisë. 

Banka nuk duhet të zbulojë që informacioni është përcjellë tek autoritetet përgjegjëse për luftën 

kundër pastrimit të parave, ose është kërkuar nga ato. Ajo duhet të ruajë sekretin në rast se kanë 

filluar procedurat e hetimit ndaj klientit, ose që udhëzimet për moszbatimin e operacionit janë 

dhënë, me përjashtim të rastit kur të dhëna të tilla kërkohen nga organe gjyqësore. 

Bankat, edhe kur kanë dyshime të bazuara, me nismën e tyre informojnë autoritetet përgjegjëse për 

luftën kundër pastrimit të parave, me të dhëna për pasurinë e klientit ose prejardhjen e saj, që 

buron nga veprimtari kriminale. Bankat duhet të mbajnë përgjegjësi vetëm për identifikimin e plotë 

e të saktë të klientit. Ajo duhet të ketë njohuri të mjaftueshme për klientët dhe vëllimin e 

transaksioneve të tyre. Kështu që, në rastet e mësipërme, bankat përjashtohen nga çdo lloj 

përgjegjësie kur japin informacionin me mirëbesim dhe për shkeljen e ndonjë kufizimi për zbulimin 

e informacionit, pavarësisht nga pasojat e transmetimit të informacionit të dhënë me mirëbesim. 

7.6. Përgjegjësia 

Bankieri, nëse nuk respekton detyrimet për sekretin bankar, ka dy përgjegjësi: përgjegjësi qytetare 
ose civile dhe përgjegjësi penale. 

• Përgjegjësia civile ose qytetare 

Përgjegjësia e bankës mund të angazhohet mbi bazën e Kodit Civil që formon të drejtën civile në 
përgjithësi në fushën e përgjegjësisë së dënueshme. Kështu, bankieri është përgjegjës ndaj klientëve 
për pasojat me efekt dëmtues mbi veprimtarinë e tyre për shkak të një gabimi të tij ose të 
pakujdesisë. 

Në mënyrë të përgjithshme vërehet se organet gjyqësore shpesh priren nga kalimi i përgjegjësisë 

ndaj bankierit. Kjo përligjet me faktin që bankat ushtrojnë një veprimtari të ngjashme me një 

shërbim publik dhe se bankierët janë profesionistë. Në pajtim me të drejtën në përgjithësi, 

përgjegjësia civile i bie bankës vetëm në këto rrethana: 

- Kur ka gabime (neglizhencë ose pakujdesi) 

- Rrethana që lidhen me një shkak që ndodhet ndërmjet gabimit dhe zhdëmtimit 

Një rast i veçantë i përgjegjësisë së dënueshme të bankës ndaj klientëve është ai që ka të bëjë me 
akordimin ose rritjen e pakujdesshme të kredisë për një klient që ndodhet në vështirësi. Kjo mund 
të krijojë përshtypjen për një aftësi të mirë paguese të klientit, pasi ai përdor burimet e bankës për 
shlyerje detyrimesh (nga furnizimet). Të tretët, për shkak të kësaj aftësie paguese fiktive, pranojnë 
të lidhin ose të mbajnë marrëdhënie me të. Kjo mund të çojë në dëmtimin ekonomik të tyre, pasi 
klienti, në një çast të dytë, do të ketë një gjendje të vështirë financiare. Pra, të tretët bien viktimë në 
mënyrë të pandreqshme nga mbështetja e klientit dhe si rrjedhim mund të kërkojnë dëmshpërblim 
nga bankieri. Kjo mundësi mund të ushtrohet pikërisht nëpërmjet atij që mbahet si garantues i 
detyrimeve të lindura në rastin e hapjes së kreditit ose nëpërmjet kreditorëve të përfituesit të 
kreditit. 
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• Përgjegjësia penale 

Bankieri mund të mbajë edhe përgjegjësi penale si përgjegjës kryesor ose bashkëfajtor. Kjo lidhet 
me veprimtari të ndryshme, por që janë objekt i ndjekjes penale. Si të tilla mund të jenë: 

- Marrja pa miratim e fondeve nga publiku (me të parë ose të paktën me afat më të shkurtër se 

sa dy vjet) 

- Shkelja e sekretit profesional të klientit 

- Praktikimi i normave të interesit të nivelit të fajdeve 

Në praktikë, në përvojën botërore, fatmirësisht, rastet e ndjekjes penale të bankierit në cilësinë e 

përgjegjësit kryesor janë të rralla. 
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Tema 8. Institucionet financiare të mikrokredisë 

 

Objektivat 

Në përfundim të kësaj teme, nxënësi duhet të jetë i aftë: 

• të përshkruajë parimet themelore të mikrofinancës; 

• të shpjegojë çfarë është mikrofinanca; 

• të shpjegojë për mikrofinancën në Shqipëri. 

Çështjet: 

1. Mikrofinanca 

2. Parimet themelore 

3. Mikrofinanca në Shqipëri 
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8.1.Mikrofinanca 
 
Të tërhequr nga zhvillimi dhe organizimi i saj kohët e fundit, synohet të studiohet kjo fushë që nga 
fillesat e saj, e parë nën vëmendjen e duhur si një industri e mirëfilltë financiare. 

Mikrofinanca është ofrimi i kredive, kursimeve, dhe shërbimeve të tjera financiare të 
varfërve. Mikrofinanca ndryshe quhet “banka për të varfrit” dhe është një sipërmarrje me rezultat 
nxjerrjen e njerëzve nga varfëria.  

Njerëzit që jetojnë në varfëri, si dhe të tjerët, kanë nevojë për një zonë të gjerë instrumentesh 
financiare për të çuar më tej bizneset e tyre, për të ndërtuar asete, stabilizuar konsumin, dhe të 
mbrojnë veten nga rreziqet. Shërbimet financiare të nevojshme për të varfrit përfshijnë kreditë për 
kapital qarkullues, kreditë konsumatore, kursimet, pensionet, shërbime transferimi parash etj.  

Të varfrit, me vështirësi përfitojnë shërbime nga sektori formal financiar. Ata i kanalizojnë nevojat 
e tyre financiare përmes marrëdhënieve financiare të shumëllojshme, më së shumti informale. 
Kreditimi është i arritshëm vetëm nga huadhënës informalë tregtarë dhe jotregtarë, por në 
përgjithësi është me një kosto shumë të lartë për huamarrësin (këtu mund të përmendim fajdet). 
Shërbimet e kursimeve janë të arritshme nëpërmjet marrëdhënieve informate, si klubet e kursimeve 
(savings clubs), shoqatave të kredive (credit associations) dhe shumë shoqërive të ndryshme të 
kursimeve (mutual savings societies) që kanë një tendencë për të qenë jo të sigurta. 

a. Për nga tipi i organizatës, ofruesit e shërbimeve financiare për të varfrit klasifikohen në:  

• organizata të mbështetura nga donatorë,  
• organizata jofitimprurëse joqeveritare (OJF),  
• kooperativa,  
• institucione të zhvillimit që janë të bazuara në komunitete, si grupet e vetëndihmës dhe 

unionet e kreditit,  
• bankat shtetërore dhe tregtare,  
• kompanitë e sigurimit dhe kartave të kreditit,  
• zyrat e postës,  
• pika të tjera shitjeje.  

 
b. Për nga formaliteti apo rregullimi ligjor, institucionet e mikrofinancës (IMF) klasifikohen 

në: 

• Ofrues formalë, që nënkuptojnë institucionet që janë jo vetëm subjekt i ligjeve të përgjithshme 
të vendeve ku operojnë, por dhe të ligjeve dhe rregullimeve bankare të këtyre vendeve. Këtu 
futen bankat e mikrofinanciare dhe institucionet financiare jobanka. Në këto vende, këto 
institucione të mikrofinancës i nënshtrohen, përveç të tjerash, një ligji me bazë mbrojtjen e 
depozitave nga falimentimi, pavarësisht nga kufiri i ndryshëm nga shteti në shtet.  

• Ofrues gjysmëformalë, që nënkuptojnë entitete të regjistruara, subjekte që i nënshtrohen 
ligjeve të përgjithshme të vendeve ku operojnë, por jo ligjeve dhe rregullimeve bankare të 
këtyre vendeve. Këtu futen OJF-të, unionet e kreditit dhe kooperativat. 

• Ofrues informalë, që nënkuptojnë grupe jo të regjistruara, të tilla si kursimet rrotulluese në 
formë llotarie dhe grupet e vetëndihmës.  
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8.2 Parimet themelore 

Më poshtë po japim disa koncepte sipas CGAP (The Consultative Group to Assist the Poor), 
organizata më e madhe e mikrofinancës në botë: 

1. Njerëzit e varfër kanë nevojë për shumë lloje shërbimesh financiare, jo vetëm kredi. 
Ata, si të gjithë të tjerët, kanë nevojë për shërbime financiare të leverdisshme, fleksible dhe të 
përballueshme. Pavarësisht nga rrethanat, ata nuk duan vetëm kredi, por dhe kursime, sigurime, dhe 
shërbime të transfertave në para. 

2.  Mikrofinanca është një mjet i fuqishëm për të luftuar varfërinë. 
Kur njerëzit e varfër kane akses te shërbimet financiare, ata kanë mundësi të fitojnë më tepër, të 
ndërtojnë asetet e tyre, dhe të mbrojnë veten e tyre nga rreziqet. Shtëpiaket e varfra përdorin 
mikrofinancën për të kaluar nga mbijetesa e përditshme në planifikimin e së ardhmes. Ato 
investojnë për ushqim, strehim, shëndet dhe edukim më të mirë. 

3. Mikrofinanca nënkupton ndërtimin e sistemeve financiare që i shërbejnë të varfërve.  
Në shumicën e vendeve në zhvillim, të varfrit janë në shumicën e popullsisë, kështu që ata janë më 
pak të shërbyerit nga bankat. Mikrofinanca shpesh nuk shihet si një pjesë e sistemit financiar të 
këtyre vendeve. Ajo do të arrijë numrin maksimal të klientëve të varfër, vetëm atëherë kur të jetë 
integruar mirë në sektorin financiar të vendit. 

4. Mikrofinanca ripaguan veten e saj atëherë kur ka një numër maksimal të klientëve të  
varfër.  
Shumë njerëz të varfër nuk mund të përfitojnë shërbimet më të mira financiare që të kënaqin 
nevojat e tyre, sepse ato nuk kanë institucione të forta financiare që ofrojnë shërbime të tilla 
financiare. Arritja e mbulimit të shpenzimeve operacionale dhe financiare të institucionit, 
nënkupton uljen e kostove të transaksioneve, duke ofruar shërbime që janë më të dobishme për 
klientët dhe duke gjetur klientë që nuk arrihen nga bankat. 

5.  Mikrofinanca nuk është përherë përgjigjja e saktë. Mikrokredia nuk është gjithmonë 
mjeti më i mirë për secilën në çdo situatë. 
Njerëzit shumë të varfër dhe ata të uritur kanë nevoja të tjera për të plotësuar, përpara se të jenë gati 
për të marrë një kredi. Në shumë raste do të ishte më me vend një grant, punësim, program trajnimi, 
ose rregullim infrastrukture, sesa një kreditim i tyre.  

6. Normat e larta të interesit dëmtojnë njerëzit e varfër, duke e bërë më të vështirë të marrin  
kredi.  
Në përgjithësi institucionet e mikrofinanciare kanë norma më të larta interesi sesa sistemi bankar. 
Shpesh, rregullimet e Bankave Qendrore të shteteve i prishin ekuilibrat e vendosur për 
mikrofinancat. Ndaj shumë IMF nuk duhet që ineficiencën e tyre financiare ta përcjellin me norma 
më të larta interesi që rëndojnë huamarrësit. 

7. Roli i shtetit është që të bëjë efikase sistemet e shërbimeve financiare, jo t’i ofrojnë ato  
direkt. 
Qeveritë e shteteve duhet të vendosin politika që stimulojnë politikat e ofrimit të shërbimeve 
financiare ndaj të varfërve, si dhe të ruajnë depozitat. Qeveritë duhet të mbajnë stabilitetin 
makroekonomik të vendit, të luftojnë çdo rrugë që sjell korrupsionin, dhe të përmirësojnë ambientet 
që mbështetin mikrobizneset dhe gjithashtu të japin subvencione kur duhet në zonat e varfra. 
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8. Mikrofinancat kanë nevojë për burime të forta në njerëz dhe në institucione. Mikrofinanca 
është një fushë e specilaizuar që kombinon fushën bankare me qëllimet sociale. Kështu, investimet 
private nuk duhet të fokusohen vetëm në lëvizjen e parave për fitime, por gjithashtu në ndërtimin e 
këtyre kapaciteteve. 

9. Mikrofinanca punon më mirë, kur matet dhe vlerësohet puna e saj.  

Kur ka standarde të vendosura për arritjet financiare (normat e interesit, normat e ripagimit, norma 
e rikuperimit të kredisë së humbur), arritjet sociale (numri i klientëve të arritur, rritja e nivelit të 
tyre të jetesës), një IMF punon dhe arrin ta masë më mirë punën e saj. Donatorët, investitorët, 
supervizorët e bankave kanë nevojë për këto informacione, për të gjykuar mbi kostot, riskun dhe 
kthimin.  
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8.3 Mikrofinanca në Shqipëri  

8.3.1 Historiku  

Institucionet e Mikrokredisë në Shqipëri zënë fill në vitet e ‘90. Mikrofinancat kanë zhvilluar dhe 
konsoliduar një pozicion të konsiderueshëm në tregun shqiptar me anën e donacioneve dhe me një 
mbështetje të tipit “jopjesëmarrje” të shtetit shqiptar. Format ligjore të institucioneve të 
mikrofinancës kanë qenë: disa prej tyre në një forme OJF-je dhe të tjerat në formën e organizatave 
gati shtetërore, të gjitha të lira nga supervizimi shtetëror. Supervizimi i tyre nga shteti shqiptar filloi 
diskutohej në mesin e viteve ’90, ndërkohë kohë që dhe institucionet mikrofinanciare u bënë më 
solide.  

Institucioni pionier në fushën e mikrofinancës në Shqipëri, ka qenë Fondi Shqiptar i Zhvillimit.  

Fillimisht u krijua si një projekt i Qeverisë Shqiptare më 1992, në kuadrin e përshtatjes me një 
ekonomi të lirë kapitaliste, në vend të asaj totalitare komuniste. Emërtimi i tij i fillestar ishte “Fondi 
i Zhvillimit Rural” që pastaj u ndryshua në “Fondi Shqiptar i Zhvillimit”. Më pas vijuan donacione 
të shumta nga Banka Botërore për këtë projekt. 

Fondi ishte i organizuar në 6 departamente:  

• Punët e infrastrukturës;  
• Krediti rural;  
• Aktivitetet rurale dhe ndërmarrjet SME;  
• Krediti urban;  
• Departamenti i studimeve,  
• Departamenti i vlerësimit dhe monitorimit;  
•  Financa. 

 

Krediti Rural pati fillimet e tij në fundin e vitit 1992, me krijimin e Komiteteve të Kredisë të 
Fshatrave. Në fund të vitit 1996 ai ishte aktiv në 170 fshatra, në 10 prefektura, me 7 000 kredi 
aktive dhe një portofol aktiv prej 2,400,000 USD.  

 

 

Kredia mesatare e disbursuar ka qenë:  

në 1992   20,000 LEK (USD 265),  

në 1996  46,000 LEK (USD 460) 

Kohëzgjatja mesatare e kredisë së disbursuar ka qënë:  

në 1992   30 muaj 

në 1996  31 muaj  

 

 



 91

Portofoli me risk ka qenë: 

në 1992   0.27% 

në 1996  0.09% 

Kredia aktive përgjatë këtyre viteve ka qënë: 

në 1992   77,530,412 LEK (ekuivalent me 816,000 USD) 

në 1996  245,663,263 LEK (ekuivalent me 2,400,000 USD) 

Objektivi i FSHZH-së ka qenë grupi i klientëve që nuk kishin akses në kreditimin formal, 
veçanërisht më të varfrit e popullsisë. Ndërkohë, paralelisht me këtë, në shtetin shqiptar nuk ishte 
ravijëzuar akoma termi i nivelit të varfërisë, dhe nuk kishte matje të sakta për të. Kjo e bënte 
konceptin e targetimit të klientëve të vështirë në ato kohë. 

Përqindja më e madhe e kredituar asokohe ishte 70% për blerje bagëtish, si lopë ose dele, pata etj, 
për agrikulturë 9% dhe për tregti 7%. 

 

 

Grafiku 2.1 
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klienteve   
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FShZh-së me 1992 
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8.3.2. Llojet e institucioneve mikrofinanciare që operojnë në Shqipëri 

 

 

Në tabelën e mësipërme tregohen institucionet e mikrofinancës në Shqipëri dhe shkalla e 
rregullimit dhe e supervizimit. 

Niveli i regjistrimit dhe supervizimit nga Banka e Shqipërisë matet me frekuencën dhe detajimet e 
kontrolleve të Bankës së Shqipërisë dhe përqindjen e inspektorëve të Bankës së Shqipërisë që 
inspektojnë këto institucione mikrofinance.  

Unionet e Kreditit në Shqipëri janë të njohura me emrin Shoqëritë e Kursim-Kreditit (shkurtimisht 
SHKK) dhe federata e tyre kombëtare është e njohur me emrin Unioni i Shoqërive të Kursim-

Lloji Institucionet  Numri 
Nr. aktiv  
klientësh Kursime 

Portofol 
aktiv 

Shkalla e 
regjistrimit 
dhe  
supervizimit 

1 
Unionet e kursim 
kreditit 

2 unione 
(me 120 Shoqëri 
kursim kredie)  14,000  3 milionë USD  

10 milionë  
USD E lartë 

2 

Institucione 
Mikrofinance  
nën rregullimin e BSH 

(Fondi i Financimit të 
Zonave Malore) 1 

 4,000  

 NA 
4 milionë 
USD  E lartë 

3 

Institucione 
Mikrofinance  
të njohura nga BSH,  
por jo nën rregullimin e 
BSH 

(Fondi Besa, PSHM) 2  7,000  NA 
24  milionë 
USD E ulët 

4 

Institucione 
Mikrofinance  
që punojnë nën statusin 
e OJF 

(Fondacioni “Drejt së 
ardhmes”) 2  1,500  NA 

2 milionë 
USD Asnjë 

  IMF total 7  26,500  3 milionë USD  
40 milionë 
USD   

5 

Banka tregtare me  
portofol mikrokredie 

(ProCredit Bank) 1  8,000  NA 
10  milionë 
USD I mesëm 

  TOTAL 8  34,500    
50 milionë  
USD     
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Kreditit. Në një periudhë prej 15 vjetësh, aktiviteti i mikrofinancës në Shqipëri ka arritur normën 
2% në popullsi, në rreth 80% të territorit në vend. Përgjatë këtyre viteve, institucionet 
mikrofinanciare (IMF) kanë arritur një qëndrueshmëri të mirë financiare.  

8.3.3 Kuadri rregullator 

Banka e Shqipërisë, si autoritet mbikqyrës, me anë të departamentit të saj të mbikëqyrjes, 
monitoron aktivitetin e bankave të nivelit të dytë, të institucioneve financiare jobanka të 
specializuara në shërbime kredidhënieje dhe transferta parash, unioneve të shoqërive të kursim-
kreditit (dhe shoqëri anëtare të tyre) dhe zyrave të këmbimeve valutore.  

Një mjedis i qëndrueshëm makroekonomik, me nivele përgjithësisht të ulëta të inflacionit, jo vetëm 
në tregun vendas, por edhe në atë rajonal, ka mbështetur ecurinë përgjithësisht të mirë të ekonomisë 
shqiptare. Institucionet financiare po ndihmojnë dhe njëkohësisht po përfitojnë nga kjo ecuri, 
nëpërmjet ekspozimit të tyre ndaj sektorëve të ndryshëm ekonomike në zhvillim. Sidoqoftë, 
institucionet financiare duhet të bëjnë kujdes nga çekuilibrat financiarë që mund të krijohen në 
sektorë të ndryshëm të ekonomisë dhe të përpiqen të llogarisin dhe të përfshijnë efektet e tyre në 
aktivitetin bankar. Ky objektiv i domosdoshëm nuk është dhe aq i lehtë për t’u arritur, sidomos në 
rastet kur infrastruktura e përgjithshme për të mbledhur informacionin dhe për të verifikuar 
vërtetësinë e tij, veçanërisht për ekspozimet financiare, nuk është e zhvilluar. 

Në lidhje me institucionet e mikrofinancës, me ndihmën e Bankës Botërore, më 1999 filloi të 
konturohej rregullimi ligjor i ekzistencës së IMF-ve. Fillimisht u testua nga Banka e Botërore, 
Banka e Shqipërisë, dhe Ministria e Financave rregullimi ligjor i projektit të financuar nga vetë 
Banka Botërore, Fondit Shqiptar të Zhvillimit, që zgjati deri më 2004.  

Ky testim u bë me qëllimin që të konsolidoheshin dy projektet e saj, rurale dhe urbane, në një 
organizatë mikrofinance për zonat urbane dhe në një organizatë tjetër (Unioni i Shoqërive të 
Kursim-Kreditit) për zonat rurale. Këto institucione gjithashtu do të ishin të pavaruara për një 
rregullim ligjor nga Banka e Shqipërisë.  

Programi rural në Fondin e Shqiptar Zhvillimit kishte këto të dhëna në fund të vitit 1998: shtrirje 
në 220 fshatra, afërsisht 10,000 kredi aktive, një shumë totale prej 3 milion USD portofol aktiv, dhe 
me 1% portofol me risk.  

Programi urban kishte shtrirje në 7 qytete, me afërsisht 1,200 kredi aktive, me një shumë totale 
prej 1.8 milion USD portofol aktiv, dhe me 2.8% portofol me risk. 

Normat e interesit të zbatuara në fund të vitit 1998 kanë qenë 18-24% në zonat rurale, dhe 32% në 
zonat urbane (në bazë vjetore), krahasuar me normën e inflacionit 10%. 

Fondi i Shqiptar Zhvillimit ishte huadhënësi më i madh në zonat rurale në Shqipëri, dhe ishte një 
nga më të mëdhenjtë në rajonin e Europës Qendrore dhe Juglindore në fund vitit 1998. Duhej pasur 
parasysh se FShZh ka operuar në Shqipëri në një mjedis, ku duhet nënvizuar se:  

• Shqipëria ishte një vend ende në tranzicion, dhe pa institucione të fuqishme dhe aktorë të 
fuqishëm në ekonomi, dhe për më shumë, me një kuptim të dobët të forcave të tregut të lirë;  

• Shqipëria ishte vendi më i varfër i Europës Juglindore, dhe proceset demokratike të saj ishin 
në pikëpyetje. 

Bashkëpunimi më i madh i shtetit, donatorëve dhe IMF-ve përfituese, ishte përgatitja e ligjit të 
Shoqërive të Kursim-Kreditit. Një bashkëpunim i gjatë mes të gjithë aktorëve të sipërpërmendur çoi 



 94

në përgatitjen e ligjit më 1996. Ligji i ri që ruante thelbin e statusit të tyre dhe formën e pronësisë, 
përcaktoi strukturën e tyre organizative dhe shtoi dy elementë të rinj:  

• delegimin e licencimit, rregullimit dhe të supervizimit të tyre, tek Banka e Shqipërisë;  
• njohjen e monitorimit dhe të rolit financiar të Unioneve te Kursim-Kreditit. 
 

Në bazë të këtij ligji, Banka e Shqipërisë nxori në zbatim dhe “Rregulloren e licensimit dhe të 
supervizimit të Shoqërive të Kursim-Kreditit’’ më 2002, që solli një rritje shumë të shpejtë të 
këtyre shoqërive.  

 
8.3.4. Të drejtat e institucioneve mikrofinanciare në Shqipëri janë:  

• të japin kredi;  
• të ofrojnë shërbimet e pagesave dhe të arkëtimeve;  
• të emetojnë, pranojnë, dhe të administrojnë mjete të pagesave; 
• të ndërmjetësojnë për transaksionet monetare duke përfshirë dhe valutat; 
• të ushtrojnë qiranë financiare;  
• të ofrojnë shërbimin e kasave të sigurimit; 
• të ofrojnë garanci të tjera të cilat nuk emërtohen “garanci bankare”; 
• të shërbejnë si agjentë/këshilltarë financiare; 

 
8.3.5. Kushtet për t’u licencuar 

Kushti i parë për t’u licensuar nga Banka e Shqipërisë si një institucion mikrofinanciar jobankë, 

është një kapital minimum prej 100 milionë lek (1 milion USD, me kurs këmbimi 1 USD = 100 

lek).  

• Pagesa e kapitalit fillestar minimal kryhet në një llogari garancie në një nga bankat e nivelit të 
dytë, dhe bllokohet deri në marrjen e licencës.  

• Burimi i kapitalit të paguar nuk lejohet të jetë hua, kredi apo paradhënie nga subjektet e treta.  
• Banka e Shqipërisë, brenda dy muajve nga data e pranimit të kërkesës për licencë, miraton ose 

refuzon kërkesën dhe njofton kërkuesin për vendimin e saj. 
 

Këto kushte përbëjnë një kërkesë të vështirë për t’u licencuar nga BSH-ja, sepse këto IMF duhet 
t’i kenë paratë në momentin e kërkesës për licencim. Kjo solli dhe një tërheqje të IMF-ve për t’u 
regjistruar pranë Bankës së Shqipërisë.  

Kushti i dytë që influencon gjithashtu procesin, është dhe taksimi. Duhet theksuar se faktori i 
taksimit është shumë i rëndësishëm në procesin e licencimit pranë Bankës së Shqipërisë.  

Kushti i tretë janë dhe procedurat e mbajtjes së kontabilitetit. IMF-ve u kërkohet të mbajnë 
kontabilitetin sipas standardeve kombëtare të kontabilitetit (në mbështetje të “Ligjit për 
kontabilitetin” dhe në përshtatje me “Manualin e kontabilitetit bankar”. Të gjitha IMF-të janë të 
themeluara nga donatorë të huaj, si rrjedhim ato zbatojnë standardet ndërkombëtarë të kontabilitetit.  

Një kusht i lehtë për t’u ndjekur, është që IMF-të të kenë llogari në lek ose në valutë në një 
bankat e nivelit të dytë. Në fakt kjo nuk përbën problem për IMF-të, sepse ato operojnë nëpërmjet 
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llogarive bankare në Shqipëri. Veprimtaria në kesh e tyre është reduktuar në një masë të ndjeshme 
nga viti në vit. 

A duhet që të jetë i rëndësishëm fakti që katër nga pesë IMF-të nuk aplikojnë për licencimin në 
Bankën e Shqipërisë deri më sot?  

Për sa kohë që nuk ka depozita në rrezik, mund të themi se nuk ka vend për t’u shqetësuar.  
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8.3.6 Prezantime të institucioneve mikrofinanciare në Shqipëri 

1. Fondi Besa  

Misioni është promovimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Shqipëri, përmes krijimit të një 
fondacioni të vetëqëndrueshëm financiarisht. Klientët e Fondit Besa janë njerëz nga të gjitha 
shtresat social-ekonomike, duke përfshirë të papunët dhe bizneset e sapokrijuara. Fondi mund të 
kreditojë dhe OJF-të, të rinjtë që duan të hapin një biznes të tyrin, ose të zhvillojnë biznesin e tyre 
ekzistues. Fondi gjithashtu do të sigurojë dhe asistencë teknike për sipërmarrjet, duke përfshirë 
trajnimet dhe studimet. 

Fondi Besa është më i madhi ndër institucionet e mikrokredisë në Shqipëri. Ai është një nga 
pionierët e institucioneve mikrofinanciare në Shqipëri. Fondacioni “BESA” ka filluar aktivitetin e 
tij në Maj 1999, me V.K.M, Nr.207, datë 28.04.1999, kur projekti i Mikrokredisë Urbane (filluar që 
prej vitit 1994) u transferua tek Fondacioni “BESA” me themelues Fondacionin Soros. 

Donatorët kryesorë të këtij fondacioni janë Banka Botërore, Qeveria Shqiptare, Fondacioni Soros. 

Fondi ka treguar se sa i rëndësishme dhe frytdhënës është roli i IMF-ve në zhvillimin ekonomik të 
vendit. Fondi Besa ka qenë pjesë e strategjisë së Qeverisë Shqiptare për reduktimin e varfërisë, 
duke krijuar mijëra profesione të reja qysh nga fillimi i aktivitetit të tij. Fondi Besa sot ka 31 degë 
të organizuara në 9 zyra rajonale, duke mbuluar pothuaj të gjitha zonat urbane dhe gjysmëurbane të 
Shqipërisë, që nga Shkodra deri në Sarandë. 

Donatorët kryesorë të fondit Besa janë:  

Fondacioni Soros - 1,961,000 USD, 

Qeveria Shqiptare -1,133,000 USD, 

Granti i Qeverisë Japoneze - 87,000 USD, 

CGAP - 9,800 USD,  

ADF - 2,623,000 USD,  

si dhe Banka Botërore. (të dhënat janë marrë nga Pasqyrat Financiare të publikuara të vitit 2009) 

2. Opportunity Albania 

Kompania “Partneri Shqiptar në Mikrokredi sh.a”, e ka filluar aktivitetin e saj në qershor 1998, me 
financim nga USAID-i. Në gusht 2003 u zgjodh një bord drejtorësh i përbërë prej profesionistësh 
shqiptarë dhe të huaj, për administrimin e saj. Në fillim të aktivitetit të saj, ajo ka operuar si një 
kompani financiare jofitimprurëse. Më pas u regjistrua si një shoqëri kursim kredie (SHKK). 
Themeluesit e saj ishin disa individë shqiptarë dhe të huaj. Në 19 Tetor 2000, u ndryshua statusi 
ligjor i PShM-së, nga Shoqëri Kursim Krediti në Institucion Kredie. Në vitin 2007, PShM-ja është 
bërë pjesë e Opportunity International, me qendër në Mbretërinë e Bashkuar, një institucion shumë 
i fuqishëm mikrokredie. Ajo tashmë njihet me emrin Opportunity Albania dhe ka një shtrirje me 30 
degë të ndryshme në shumë prej qyteteve të Shqipërisë.  

Vizioni. Vizioni i kësaj kompanie është të kontribuojë për ndërtimin e një Shqipërie ku të gjithë 
shqiptarët të kenë mundësi të transformojnë jetën dhe komunitetin e tyre. 
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Prodhim, 
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Bujqesi, 
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Qëllimi. Qëllimi kryesor i aktivitetit të Opportunity Albania është që të jenë partnerë të klientëve 
dhe t’i mbështesin ata në hapat e rritjes së biznesit dhe mirëqenies së familjeve të tyre.  

Opporunity Albania jep kredi për të gjitha llojet e aktiviteteve që gjenerojnë të ardhura, si në zonat 
urbane ashtu edhe në ato rurale: aktivitete prodhuese, shërbimi, tregtie, bujqësore dhe blegtorale. 

Vlerat që përcillen në çdo hap të punës janë: respekti, integriteti, përkushtimi ndaj të varfërve,  
përkujdesja, profesionalizimi. 

Donatori kryesor është Chemonics International (kontraktor i USAID)  

Disa tregues të performancës së 
Opportunity Albania: 

 

 

Grafiku 4.4 Përqindja e klienteve 
femra të kredituara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku 4.5 

Përqindja e kreditimit të sektorëve 
të ndryshëm të ekonomisë 

4.3 World Vision Albania: 
ndërtimi i së ardhmes 

World Vision Albania është një 
IMF ende në formën e OJF-së. 
World Vision Albania (WVA) u themeloi në 1999, në kohën e krizës kosovare. Që atëherë 
prezenca e WVA, u shtri dhe në shumë aspekte të jetës dhe shoqërisë së varfër shqiptare.  

Programi “Ndërtimi i së ardhmes”, si program mikrokredie i World Vision Albania, funksionon 
prej vitit 2000. Ai operon nën vendimin përjashtues të Bankës së Shqipërisë për OJF-të dhe nuk 
është subjekt i taksave në Republikën e Shqipërisë. Filloi aktivitetin me pronar të vetëm World 
Vision International, me qendër në SHBA, dhe me grante nga CIDA (Canadian International 
Development Agency) dhe SIDA (Swedish International Development Agency). Sot është shtrirë 
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në dy rrethe të Shqipërisë: në Lezhë me një portofol prej 1 milion USD dhe në Korçë me një 
portofol prej 600 mijë USD. Në një të ardhme të shpejtë synohet shtrirja e organizatës në Elbasan 
dhe në disa nga qytetet e verilindjes së Shqipërisë dhe licencimi i saj pranë Bankës së Shqipërisë 
nën Rregulloren e institucioneve financiare të mikrofinancës jobanka. 

Misioni është krijimi i lehtësirave për kreditim njerëzve më pak të shërbyer, në zonat me pak të 
shërbyera.  
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8.3.7 Konkluzione e sugjerime  

Megjithëse vitet e fundit kemi pasur një zhvillim të bankave private,megjithëse aktiviteti i tyre i 
kredidhënies dhe i grumbullimit të depozitave ka arritur nivele të larta, mikrobizneset dhe individët 
e varfër nuk kanë akses në shërbimet financiare që bankat ofrojnë. Bankat janë ofruese shumë 
formale dhe kërkojnë garanci, gjë që të varfrit e kanë të vështirë ta zotërojnë. Gjithashtu të varfrit 
janë bartës të një risku të lartë krediti. Ata janë të shumtë në numër, por kërkojnë shuma të vogla, 
kështu që raporti përfitim/ kosto transaksioni, për sa i përket bankave, del shumë i ulët. Këtu 
dallojmë rolin dhe ndikimin shumë të madh të Mikrofinancës. Mikrofinanca është më shumë se 
mikrokredi. Ajo përfshin një sërë shërbimesh të tjera financiare si: 

• mikrokredi,  
• mikrodepozita, 
• figuracion, 
• transferta parash, 
• shërbime konsulence etj. 

 
Mikrofinanca është pjesë e sistemit financiar edhe pse shpesh nuk shihet si e tillë. Shërbimet 
financiare që ofrohen nga IMF-të, mbështesin një sektor të gjerë dhe sjellin: 

• rritje të nivelit të punësimit, 
• rritje ekonomike, 
• rritje të të ardhurave,  
• uljen e varfërisë. 
Përveç impaktit pozitiv që institucionet mikrofinanciare ofrojnë, ekzistojnë dhe një sërë 
problemesh. 

• ekzistojnë probleme në lidhje me infrastrukturën financiare (në rajon dhe sidomos në Shqipëri): 

- Mungesa e një strukture ligjore që të mbështesë zhvillimin e IMF-ve; 

- Mungesa e sistemeve rregulluese dhe të supervizimit të këtyre IMF-ve; 

- Nuk ekziston një strategji kombëtare në lidhje me mikrofinancën. 

• ekzistojnë probleme në lidhje me aktivitetin që kryejnë IMF-të: 
- Aplikohen norma të larta interesi për kredinë; 
- Disa IMF dështojnë në menaxhimin e fondeve të tyre dhe si rezultat kanë mungesë në likuiditete; 
- Përdorimi joefektiv i fondeve që iu dhurohen nga donatorë të ndryshëm; 
- Norma efektive që rëndon realisht një klient të një IMF -je, është e ndryshme nga norma nominale 
e interesit (ajo e deklaruar në kushtet e kredisë). 
Në përgjithësi, normat që aplikohen nga një IMF për kredinë janë të larta dhe këto justifikohen me 
arsyet e mëposhtme: 

- Një hua në shuma të vogla ka kosto të lartë për njësi huaje; 

- Kostoja e huas përfshin dhe koston e huas që IMF- të u marrin institucioneve të tjera financiare; 

- Kostoja e drejtimit të programeve të trajnimit; 

- Risku i dhënies së huas për klientë të cilët nuk kanë shumë aftësi paguese; 
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- Inflacioni; 

- Marzhi i fitimit. 

Përgjatë aktivitetit të tyre ndër vite, IMF-të në rajon, gjithashtu edhe në Shqipëri, kanë arritur në të 
njëjtat konkluzione për sa i përket ofrimit të kredisë për të varfrit: 

Së pari, ato kanë treguar se të varfrit i paguajnë kreditë e tyre dhe janë në gjendje të paguajnë 
normat e larta të interesit që mbulojnë kostot e kredive të dhëna nga institucionet financiare të 
mikrokredisë. (Ky fakt është vënë re, sepse në përgjithësi IMF-të janë karakterizuar nga një raport 
shumë i ulet i "borxhit të keq" dhe nga një portofol me risk në nivele shumë të ulëta.) 

Se dyti, u tregua që veçanërisht femrat, kanë një normë të shkëlqyer ripagimi. 

Sugjerime për aktivitetin e mikrofinancës në Shqipëri 

• Duhet që veprimtaria e IMF-ve që operojnë në vendin tonë të rregullohet me ligj dhe të 
supervizohet. Në këtë mënyrë do të kemi një mbrojtje të klientëve të këtyre institucioneve. 

• Duhet që shteti të ndërtojë një strategji kombëtare mikrofinanciare. 
• Të krijojë struktura politike stimuluese dhe inkurajuese, që IMF-të operojnë në ato zona rurale 

të Shqipërisë ku bankat tregtare nuk shërbejnë. 
Meqenëse vendi ynë karakterizohet nga nivele të larta të ekonomisë informale, nga një numër i 
madh biznesesh të vogla, të paregjistruara, atëherë edhe roli i mikrofinancës është shumë i 
rëndësishëm.  

Duke i ofruar shërbime financiare asaj shtrese të popullsisë që nuk ka akses në tregun formal, do të 
rritet niveli i mundësisë për investime, i punësimit dhe i mirëqenies duke arritur një qëllim final: 
zbutjen e varfërisë. 
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Tema 9. Raportet ndërmjet tregjeve të sistemit bankar 

 

Objektivat  

Në përfundim të kësaj teme, nxënësi duhet të jetë i aftë: 

• të përkufizojë tregjet bankarë; 

• të përshkruajë tregun e huave bankare; 

• të shpjegojë kërkesën dhe ofertën për hua në treg; 

• të përshkruajë tregun e depozitave; 

• të shpjegojë kërkesën dhe ofertën për depozita. 

Çështjet  

• Tregjet bankare 

• Tregu i huave bankare 

• Oferta e huave në treg 

• Kërkesa për hua në treg 

• Ekuilibri i tregut të huave 

• Efekti i shtesës ose pakësimit të kërkesës për hua 

• Tregu i depozitave 

• Kërkesa e tregut për depozita 

• Oferta e depozitave nga publiku jobankar 

• Ekuilibri i tregut të depozitave  

• Efekti i shtesës ose pakësimit të ofertës së depozitave 
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Tregjet bankare 
 

Tregjet bankare i ndajmë në: 

• tregje të huave bankare; 

• tregje të depozitave bankare;  

• tregje të shërbimeve bankare. 

Tregjet bankare veprojnë të lidhur me njëri-tjetrin. Ngjarjet që ndodhin në tregun e huave 

influencojnë në ngjarjet që ndodhin në tregun e depozitave, dhe në të kundërt. Kjo ndërvarësi 

ndërmjet ngjarjeve në tregjet e depozitave dhe të huave, shpjegon faktin që norma e interesit për 

huat dhe për depozitat, zakonisht (por jo gjithnjë), lëviz në të njëjtin drejtim për periudha të njëjta 

kohe. Siç do të shohim më poshtë, efektet e shtesës së kërkesës për hua nga ana e publikut jobankar 

do të shoqërohet me një rritje të normës së interesit për huat, për të arritur në një ekuilibër të ri. 

Kjo do të bëjë që kërkesa nga ana e bankave për depozita do të shtohet, gjë që do të shkaktojë një 

rritje të normës së interesit për depozita. Në këtë rast norma e interesit të tregut për depozita do të 

lëvizë në të njëjtin drejtim, sikurse edhe norma e interesit për huat. 

 9.1 Tregu i huave bankare.  
Në çdo treg ka blerës (ose kërkues) dhe shitës (ose ofrues) të mallrave dhe shërbimeve. Në tregun e 

huave bankare ofrues të huave janë bankat, ndërsa kërkues të tyre janë huamarrësit. Më poshtë do 

të trajtojmë kërkesën për hua dhe ofertën për hua. 

 

 9.1.1 Oferta e huave në treg 

Në një treg me konkurrencë perfekte, oferta e tregut për çdo mall dhe shërbim është thjesht shuma e 

ofertave të të gjithë prodhuesve të këtij malli. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për huat. Për të 

gjetur shumën totale të huave të ofruara nga të gjitha bankat së bashku në një treg, mjafton që për 

një normë interesi të dhënë, të mblidhen shumat e huave që do të ofrojë çdo bankë. Duke pasur 

parasysh se ndryshimi i normave të interesit sjell dhe ndryshimin e sasisë së huas së ofruar dhe çdo 

norme interesi i përgjigjet një sasi huaje, mund të ndërtojmë grafikun e ofertës për hua. 

 

        interesat 

 

 

 0.15  

 

 

   0.10 

   0.08 

 

 

 

     100  115   150  oferta për hua (në miliardë lekë) 
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Siç duket nga grafiku, oferta e huas në tregun bankar është në përpjesëtim të drejtë me normën e 

interesit. Pra çdo rritje e interesave për hua, do të sillte një rritje të ofertës për të. Kjo ndodh, 

sepse bankat me rritjen e normës së interesit, fitojnë më shumë. 

9.1.2 Kërkesa për hua në treg 

Bankat u japin hua, si ekonomive familjare, ashtu edhe shoqërive tregtare, të cilat së bashku 

përbëjnë publikun jobankar. Ashtu si dhe për ofertën, edhe për kërkesën për hua ndodh e njëjta gjë. 

Çdo ndryshim I normës së interesit për huatë sjell ndryshim në kërkesën për të. Vetëm se në 

ndryshim nga oferta, kërkesa për hua ulet me rritjen e normës së interesit. Pra lidhja midis tyre 

është në përpjesëtim të zhdrejtë. Grafikisht paraqitet si më poshtë: 

   Interesi 

 

  

0.15 

 

   0.125 

  

   0.10 

  

  

     50  100                 300      kërkesa për hua (në lekë) 

  

Siç shihet nga grafiku, rritja e normës së interesit nga 10% në 12,5 % dhe 15%, ka sjellë uljen e 

kërkesës për hua, përkatësisht nga 300 milionë lekë, në 100 dhe 50 milionë lekë. 

9.1.3 Ekuilibri i tregut të huave 

Si çdo treg tjetër edhe tregu i huave ka pikën e vet të ekuilibrit. Në një ekuilibër të tillë, shuma e 

huave të kërkuara nga publiku jobankar është e barabartë me shumën e huave të ofruar nga bankat. 

Norma e interesit përshtatet deri sa të plotësohet ky kusht, domethënë që kërkesa dhe oferta për hua 

të balancohet. Grafikisht mund ta shprehim si më poshtë.  

 

 

         Interesi  

  

  0.15 

 

  0.10  

   

0.08  

 

 

  

 

 50     80       100   120   140  (në miliardë lekë) 
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Siç shihet nga grafiku, pika E e prerjes së kërkesës me ofertën për hua, paraqet pikën e ekuilibrit të 

tregut. Kjo do të thotë që për interes 10%, kërkesa dhe oferta për hua janë të barabarta, pra 100 

miliardë lekë.  

Tregu ka gjithmonë tendencën që të jetë në ekuilibër. Kjo ndodh sepse çdo lëvizje e normës së 

interesit do të sillte ndryshime në sasinë e kërkuar dhe të ofruar. Le ta shohim praktikisht.  

 

Në qoftë se vërejmë grafikun e mësipërm, shohim se nëse norma e interesit do të ulet në 8%, 

atëherë kërkesa për hua do të jetë 120 miliardë lekë, pasi publikut jobankar i intereson një hua me 

normë më të ulët interesi, ndërsa oferta për hua do të zbresë në 80 miliardë lekë, sepse bankave nuk 

iu intereson huaja me normë të ulët interesi pasi do të thotë më pak fitime. Në këtë rast kemi tepricë 

në kërkesën dhe mungesë në ofertën për hua. 

 

Duke pasur kërkesë të lartë, pak nga pak, norma e interesit do të rritet deri sa të arrijë në pikën 

ekuilibër, dhe kërkesa dhe oferta do të ulet dhe do të ngrihet përkatësisht. 

E njëjta gjë ndodh edhe kur rritet norma e interesit të huas, por në drejtim të anasjellë. Në këtë rast 

do të kishim tepricë në ofertë dhe mungesë në kërkesë. 

 

9.1.4  Efekti i shtesës ose pakësimit të kërkesës për hua 

Përveç ndryshimit të kërkesës për hua, si pasojë ë ndryshimit të normës së interesit, e cila sjell 

lëvizje përgjatë lakores së kërkesës LD për hua, ka raste edhe të zhvendosjes majtas ose djathtas të 

lakores së kërkesës LD, për të njëjtën ofertë LS. Shtesa e kërkesës për hua për një normë të dhënë 

interesi ku përfshihet edhe norma ku është arritur fillimisht ekuilibri është shtesa e kërkesës për 

hua nga publiku jobankar. Një gjë e tillë mund të ngjasë për shumë arsye. Për shembull, 

ekonomitë familjare dhe shoqëritë tregtare, kur krijojnë bindjen për një kthesë pozitive të 

ekonomisë, fillojnë të investojnë duke blerë shtëpi, makineri etj. Ata ndiejnë se do të jenë në 

gjendje të paguajnë huat kur të ardhurat e tyre do të rriten gjatë rritjes së re ekonomike. Kështu që 

kërkesa e tyre për hua do të rritet. Grafikisht ky ndryshim paraqitet më poshtë. 

 

           LD    LS 

  Interesi      

 

 

 0.15      E 2 

LD2 

 

   0.12     E1 

 

LD1 

                      

 

       100   150       (në milionë lekë) 

 Shtesa e kërkesës për hua 
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Nga figura shohim se si pasojë e shkaqeve që cituam më sipër kërkesa për hua është spostuar 

djathtas nga LD1 në LD2, pra është rritur. Në këtë rast kemi një pikë të re ekuilibri, pikën E2. 

Sasia e kërkuar është rritur nga 100 në 150 milionë lekë dhe norma e interesit nga 12% në 15%. Në 

rastin e uljes së kërkesës, ndodh e kundërta. 
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9.2.  Tregu i depozitave 
Tashmë jemi njohur me tregun e huave, ku banka është ofruesi dhe huamarrësi, pra publiku 

jobankar është kërkuesi. Por bankat duhet të gjejnë burimet financiare për të dhënë hua. Në këtë 

rast veprohet në tregun e depozitave, Në tregun e depozitave bankat janë kërkuesit dhe 

depozituesit janë ofruesit. Ata u ofrojnë bankave kursimet e tyre. 

 

9.2.1. Kërkesa e tregut për depozita 

Në një treg me konkurrencë të plotë, kërkesa totale e tregut për depozita, për një normë interesi të 

dhënë, është shuma e kërkesave të pjesëmarrësve të tregut (bankave). Pra, për të gjetur shumën 

totale të depozitave të kërkuara nga bankat, mjafton që për një normë interesi të dhënë të gjendet 

shuma e të gjitha kërkesave të bankave të veçanta për depozita.  

Paraqitja e kombinimeve të ndryshme të sasisë totale të kërkuar nga të gjithë bankat, së bashku me 

normat përkatëse të interesit, në një sistem boshtesh koordinativë, ndihmon për të ndërtuar kurbën e 

kërkesës për depozita bankare. Grafikisht paraqitet si më poshtë: 

  

  

 Interesi 

 0.07 

 

DD 

 

 0.04  

  

  

 

 

              100                   150        (në milionë lekë) 

Grafiku i kërkesës për depozita 

 

Edhe në këtë rast shohim se rritja e normës së interesit për depozita, çon në uljen e kërkesës për 

depozita nga ana e bankave. Kështu, për një normë interesi 4%, sasia e kërkuar nga bankat është 

150 milionë lekë. Ndërsa kur norma e interesit rritet në 7%, sasia e kërkuar e depozitave ulet në 100 

milionë lekë. Kjo ndodh sepse rritja e interesave për depozitat do të thotë më shumë interesa 

pasive për bankën. Ne dimë që fitimi i bankës është diferenca e interesave aktivë me ata pasivë, 

pra në këtë mënyrë fitimi i bankave do të ulet.  
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9.2.2. Oferta e depozitave nga publiku jobankar 
Ekonomitë familjare dhe shoqëritë tregtare dëshirojnë të ofrojnë më shumë depozita bankare kur 

rritet norma e interesit të depozitave në treg që paguhet nga bankat. Pra, kurba e ofertës së 

depozitave është një kurbë rritëse. Ajo është në përpjesëtim të drejtë me normën e interesit të ofruar 

nga bankat. Grafikisht paraqitet në këtë mënyrë: 

 

 Interesat       DS 

 
 0.08 

 

 

 0.03  

 

 

 

 

    80          110     (në milionë lekë) 

Grafiku i ofertës për depozita 

 

Nga grafiku shohim se për një normë interesi prej 3%. oferta për depozita është 80 milionë lekë. Në 

këtë rast, depozituesve nuk iu intereson të depozitojnë paratë në bankë, pasi fitimet që ata do të 

marrin janë të vogla. Kështu, ata mund të vendosin të investojnë kapitalet e tyre në drejtime të 

tjera.  

Kur norma e interesit rritet në 8%, sasia e ofruar rritet nga 80 në 110 milionë lekë. Depozituesit në 

këtë rast vendosin paratë në banka, pasi dhe fitimet që ata do të marrin janë më të mëdha. 

 

9.2.3. Ekuilibri i tregut të depozitave  

Në tregun e depozitave ekuilibri vendoset në atë pikë, në të cilën shuma e depozitave të kërkuara 

nga banka barazohet me shumën e depozitave të ofruara nga publiku jobankar. 

           interesat  
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 0.09        E 
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       150   (në milionë lekë)  

Grafiku i ekuilibrit të tregut të depozitave 
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Nga grafiku vëmë re se për një interes 9%, tregu është në ekuilibër. Pra, sasia e ofruar dhe e 

kërkuar për depozita është e njëjtë, 150 milionë lekë. Çdo shmangie nga pika e ekuilibrit do të 

sillte tepricë në kërkesë, në rastin e uljes së normës së interesit, dhe tepricë në ofertë, në rastin 

e rritjes së normës së interesit.  

• E para nuk i intereson bankës, sepse nuk do të siguronte dot fonde për të mbuluar kërkesën 

për huat që ajo do të akordojë.  

• E dyta nuk i intereson, sepse qëllimi i saj është maksimizimi i fitimit, i cili do të ulej nga 

pagesa e interesave më të lartë pasivë.  

 Kjo detyron bankën të kthehet në pikën ekuilibër të mëparshme. 

9.2.4. Efekti i shtesës ose pakësimit të ofertës së depozitave 

Grafiku i mëposhtëm pasqyron efektet e një shtese në ofertën e depozitave nga publiku jobankar, në 

rastin kur kërkesa për to ngelet e pandryshuar. Shtesa e ofertës së depozitave për një normë të 

dhënë interesi, duke përfshirë edhe normën e interesit ku arrihet ekuilibri fillestar në tregun e 

depozitave, është një shtesë e shumës së depozitave të ofruara nga publiku jobankar. Kjo mund të 

vijë, për shembull, nga ulja e normave të interesit për bonot e thesarit nga qeveria. Kështu, publiku 

jobankar nuk preferon të blejë bono thesari, por të fusë paratë në formën e depozitave në bankë. 

 

 Interesat         DS 

 0.07    E  DS1 

         E1 

 0.04         DD  

 

       90   120   (në milionë lekë) 

Efekti i shtesës së depozitave 

Nga figura vëmë re se shuma e depozitave të ofruara është 90 milionë lekë për normën e 

interesit 7%, e cila është sasia ekuilibër dhe i përgjigjet pika E e ekuilibrit. Por, bankat nuk mund 

të pranojnë depozita të tjera shtesë me këtë normë interesi. Prandaj shuma e mëparshme 

ekuilibër e depozitave të kërkuara dhe të ofruara nuk përbën më një shumë ekuilibruese të tregut. 

Meqë norma e interesit për depozita fillon të ulet, atëherë teprica e depozitave do të eliminohet 

me një normë më të ulët interesi dhe shuma e depozitave të kërkuara mund të barazohet me 

shumën e depozitave të ofruara në një normë të re interesi ekuilibruese prej 4%. 
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Tema 10. Tregu financiar jobankar 

 

Objektivat  

Në përfundim të kësaj teme, nxënësi duhet të jetë i aftë: 

• të përshkruajë domosdoshmërinë e tregjeve financiare; 

• të tregojë klasifikimin e tregjeve financiare; 

• të tregojë instrumentet financiare dhe letrat me vlerë; 

• të shpjegojë tregun e kapitaleve, tregun monetar, tregun valutor dhe tregun e sigurimeve; 

• të shpjegojë operatorët kryesore të tregut të kapitalit. 

Çështjet 

1. Domosdoshmëria e lindjes së tregjeve financiarë dhe funksionet kryesore të tyre 

2. Klasifikimi i tregjeve financiare 

3. Instrumentet financiarë dhe letrat me vlerë 

4. Tregu i kapitaleve 

5. Operatorët kryesorë të tregut të kapitaleve 

6. Tregu monetar 

7. Tregu valutor  

8. Tregu i sigurimeve 

9. Domosdoshmëria e lindjes së tregjeve financiare dhe funksionet kryesore të tyre 
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Në përgjithësi, ndërmarrjet e sektorit prodhues dhe shteti investojnë më shumë se burimet e 

kursyera prej tyre. Prej kësaj lind nevoja e financimit nga jashtë. Për këtë qëllim ato ofrojnë titujt 

financiarë. 

Nga ana tjetër, ekonomitë shtëpiake kursejnë më shumë se sa investojnë. Në këtë mënyrë ato 

përdorin mjetet monetare të lira për financimin e atyre që kanë nevojë për mjete financiare. 

Ky financim mund të realizohet në mënyrë të drejtpërdrejtë, ku kursimtarët paraqiten si blerës të 

titujve të krijuar nga agjentët ekonomikë që kanë nevojë për financim. 

 

Financimi i drejtpërdrejtë 

 

 Kursimtarët 
Kërkesa për tituj 

  

 

 

Kjo veprimtari financuese quhet e drejtpërdrejtë, sepse kreditorët i blejnë pasivet financiare të 

emetuara nga debitorët. Këtu aktivet financiare shkëmbehen pa ndërmjetësinë e askujt. 

Këto tregje zakonisht kanë karakter lokal. Mund të përmendim si shembull marrëdhëniet ndërmjet 

bankës dhe klientëve depozitues ose bankës dhe kërkuesve të kredisë. 

Financimi i drejtpërdrejtë i bizneseve prodhuese është i vështirë për t’u realizuar. Në këto kushte ai 

kryhet nëpërmjet ndërmjetësve financiarë dhe quhet financim i tërthortë. 

Ndërmarrjet nuk janë të vetmit agjentë që lëshojnë tituj. Tregu financiar lejon edhe institucionet 

financiare të tërheqin kapitale, të sigurojnë burime të rëndësishme nëpërmjet emetimit të 

obligacioneve. Më pas, mjetet e grumbulluara ua japin ndërmarrjeve në formën e huave. 

Financimi i tërthortë realizohet në tregjet e hapura, ku shkëmbimi kryhet sipas rregullave të 

standardizuara. 

                                                 Financimi i tërthortë 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tregjet janë një tërësi sistemesh që mundësojnë emetimin dhe shkëmbimin e instrumenteve 

financiare, duke siguruar kushtet për tregtimin, rregullimin dhe dorëzimin e tyre. 

 

Kursimtarët 

Kërkesa për tituj 

Shteti, ndërmarrjet etj 

Oferta për tituj 

Ndërmjetësit financiarë 

Kursimtarët Ndërmarrjet 
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Tregjet financiare dhe instrumentet që tregtohen në këto tregje janë mjeti i vetëm për financimin e 

veprimtarisë. Konsiderohen të tillë sepse: 

• janë të decentralizuar; 

• janë të hapur kundrejt të gjithë agjentëve ekonomikë; 

• vepron konkurrenca ndërmjet sistemeve dhe mjeteve; 

• i sigurojnë agjentëve ekonomikë lirinë për shkëmbimin e risqeve, gjetjen e likuiditeteve.  

 Tregjet financiarë kryejnë këto funksione: 

• Ndërmjetësojnë kërkesën dhe ofertën për kapitale; 

• Garantojnë likuiditet të mjaftueshëm; 

• Lehtësojnë formimin e çmimeve nëpërmjet kuotimit të pandërprerë të titujve; 

• Përcjellin fondet dhe titujt ndërmjet palëve që marrin pjesë në shkëmbime. 
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10. 1  Klasifikimi i tregjeve financiare 

 
Tregjet financiare klasifikohen sipas disa kritereve të caktuara.  

Në varësi të produkteve të shkëmbyer brenda vendit, dallojmë: 

• Tregun e kapitaleve 

• Tregun monetar  

• Tregun e valutave 

a. Në lidhje me vendndodhjen, tregjet ndahen në: 

• Tregjet kombëtarë 

• Tregjet ndërkombëtarë 

• Tregjet “offshore” 

b. Në lidhje me shkallën e rregullimit, dallojmë: 

• Tregjet e rregulluara 

• Tregjet e parregulluara 

c. Në lidhje me vjetërsinë e titujve, dallojmë: 

• Tregun primar, ku tregtohen titujt e emetuar për herë të parë 

• Tregun sekondar, ku tregtohen titujt e emetuar dhe tregtuar me parë. 

d. Në lidhje me produktet e tregtuara, dallojmë: 

• Tregun e aksioneve 

• Tregun e obligacioneve 

• Tregun e kontratave me afat 

• Tregun e huave 

  

10.2  Instrumentet financiare dhe letrat me vlerë 

Instrumentet financiare i ndajmë në dy kategori të mëdha, sipas tregjeve përkatës: 

• Instrumente të tregut të parasë 

• Instrumente të tregut të kapitalit 

Dallimi midis tyre qëndron në afatin e maturimit. 

Përgjithësisht, në instrumentet e tregut të parasë hyjnë të gjitha ato instrumente ose letra me vlerë 

që kanë afat maturimi deri në një vit. Këtu mund të përmendim: bonot e thesarit, premtimpagesat, 

letrat tregtare, REPO-t dhe Reverse REPO-t, pranimet bankare, certifikatat e depozitave etj. 

Sipas subjektit emetues, letrat me vlerë i ndajmë në: 

• Letra me vlerë të qeverisë 

• Letra me vlerë të shoqërive aksionare 
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Letrat me vlerë të qeverisë përfshijnë: 

• Bonot e thesarit 

• Notat 

• Obligacionet 

Këto letra me vlerë emetohen për dy qëllime kryesore: 

a) Për mbulimin e deficitit buxhetor të vitit korent (bonot e thesarit) 

b) Për realizimin e investimeve dhe financimin e projekteve afatgjatë të zhvillimit (notat 

dhe obligacionet). 

Një treg aktiv i bonove të thesarit luan një rol kritik në stabilizimin e financave të qeverisë, në 

funksionimin e politikave monetare, si dhe në zhvillimin e tregjeve bashkëkohore financiare të 

kapitaleve. 

Bonot e thesarit mund të përdoren nga qeveria për të financuar një pjesë të nevojave të saj 

financiare apo nga Banka Qendrore për të realizuar kontrollin e normës së interesit dhe ofertën e 

parasë në qarkullim. 

Nga ana tjetër, një ndër avantazhet që krijon një treg eficient i bonove të thesarit është dhe rritja e 

besimit së investitorëve në tregjet financiarë. Fondet e investuara fillimisht në bono thesari, më 

vonë zhvendosen në financimin e ekonomisë private, ku fitimet janë më të larta. 

Që një sistem financiar të jetë efecient, duhet të krijojë një treg funksional të bonove të thesarit. Në 

rritjen e kësaj eficience ndikojnë dy faktorë kryesorë: 

• shitja në intervale të rregullta të bonove; 

• një treg dytësor i rishitjes me shumë likuiditet, pra shitblerje në sasi të mëdha. 

REPO- marrëveshjet e riblerjes 

Marrëveshjet e riblerjes janë operacione të tregut të hapur me anë të të cilave Banka e Shqipërisë 

shet letra me vlerë, duke marrë përsipër t’i riblejë ato sipas kushteve të rëna dakord paraprakisht me 

një bankë, me qëllim zvogëlimin e përkohshëm të likuiditetit në sistemin bankar. 

R/REPO - marrëveshjet e anasjella të riblerjes 

Marrëveshjet e anasjella të riblerjes janë operacione të tregut të hapur me anën e të cilave Banka e 

Shqipërisë blen letra me vlerë, duke marrë përsipër t’i shesë ato sipas kushteve të rëna dakord 

paraprakisht me një bankë, me qëllim rritjen e përkohshme të likuiditetit në sistemin bankar. 

Letrat tregtare 

Janë premtim-pagesa afatshkurtra që emetohen kryesisht për të mbuluar nevojat e financimit të 

shpenzimeve korente të korporatave. 
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Karakteristikat: 

• Afati i maturimit jo më shumë se 270 ditë; 

• Emetohen vetëm nga korporatat e mëdha dhe me kredibilitet të lartë; 

• Përgjithësisht shiten me skonto; 

• Renditen si investime të sigurta, por jo më të sigurta se bonot e thesarit, pasi mbajnë riskun e 

biznesit të emetuesit; 

• Janë burimi lirë i financimit për korporatat e mëdha. 

Letrat tregtare janë një instrument i tregtueshëm, por shumë investitorë preferojnë t’i mbajnë ato 

deri në maturim. Janë një mjet shumë tërheqës dhe mjaft fleksibël për korporatat e mëdha dhe për 

investitorët. Në kohën e sotme letrat tregtare kanë marre një përdorim të gjerë sidomos në SHBA. 

Aktualisht në SHBA tregu i tyre e kalon tregun e bonove të thesarit. 
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10.3. Tregu i kapitaleve 

Tregu i kapitaleve formohet nga tërësia e shitblerjeve të aktiveve financiare afatmesme dhe 

afatgjata. Si të gjithë tregjet edhe tregu i kapitalit ka cilësitë e tij bazë. 

Cilësitë e tregut të kapitalit: 

• Tregtueshmëria është cilësia që mundëson rritjen e likuiditetit të instrumentit financiar. Kjo veti 

bën që për dhënësin e fondeve, jetëgjatësia e investimit të ndahet nga jetëgjatësia e fiksuar për 

marrësin e fondeve. 

• Grumbullimi me anën e instrumenteve jobankare. Aksionet dhe obligacionet janë instrumente 

financiare që i japin mundësi marrësve të fondeve të grumbullojnë fonde duke përdorur burime 

të ndryshme nga burimet bankare. 

• Forma e titullit. Në kuptimin e përgjithshëm titujt janë aksionet dhe obligacionet dhe tregu i 

titujve është vendi i shkëmbimit të tyre, në përputhje me disa rregulla të caktuara. 

• Skadenca. Në tregun e kapitaleve paraja grumbullohet për periudha më të gjata se një vit. 
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10.4 Operatorët kryesorë të tregut të kapitaleve 

Në tregun financiar janë të pranishëm tre lloj operatorësh: emetuesit, investuesit dhe ndërmjetësit. 

a. Emetuesit  

Emetuesit janë organizma që synojnë grumbullimin e fondeve në treg nëpërmjet shitjes së 

aksioneve ose të obligacioneve. Këtu mund të përmendim: 

• Organizatat mbinacionale, si për shembull Bankën Botërore, FMN, BERZH etj, të cilët shpesh 

herë ndërhyjnë si emetues titujsh në tregjet ndërkombëtare dhe kombëtare kur rregulloret 

përkatëse e lejojnë. 

• Qeveritë qendrore të çdo vendi emetojnë obligacione, bono thesari shumëvjeçare etj, në tregun 

e brendshëm financiar. 

• Entet publike, titujt e të cilëve shpesh herë garantohen nga qeveritë për të rritur interesimin e 

investuesve. 

• Shoqëritë private dhe institutet bankare kredituese. 

 
b. Investuesit  
Investuesit janë operatorë të cilët kanë fonde të lira dhe kërkojnë t’i investojnë në tregjet e 

kapitalit. Aty përfshihen: 

• Investuesit institucionalë. Fondet e pensioneve, shoqëritë e sigurimeve, fondet e përbashkëta të 

investimit. 

• Shoqëritë tregtare që investojnë teprica e përkohshme të arkës. 

• Individët privatë, pesha e të cilëve është rritur në vitet e fundit. 

 

c. Ndërmjetësit  
Ndërmjetësit janë organizma që veprojnë në treg për të lehtësuar ballafaqimin e nevojave 

financiare të emetuesve të letrave me vlerë, me ato të kërkuesve të fondeve. 
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10.5 Tregu monetar 

Tregu monetar formohet nga tërësia e shitblerjeve të aktiveve me afat të shkurtër që kanë risk të 

ulët dhe likuiditet të lartë. Funksioni i këtij tregu është lehtësimi i procesit të transferimit të 

fondeve ndërmjet operatorëve për ruajtjen e baraspeshës monetare të huamarrësve. 

Ky treg mundëson: 

• Sigurimin me lehtësi dhe në mënyrë ekonomike të fondeve të nevojshme; 

• Pakësimin e vëllimit të fondeve likuide të pavëna në punë; 

• Zgjerimin e gamës së burimeve që kanë operatorët për financim; 

• Lehtësimin e veprimtarisë së politikave ekonomike. 

 Operatorët 

Operatorët e tregut monetar janë: 

• Operatorët që kanë nevojë për fonde për të mbuluar gjendjen e një deficiti te përkohshëm të 

arkës. 

• Operatorët që kanë fonde likuide të tepërta për t’i investuar përkohësisht në aktive likuide, me 

synimin për të siguruar të ardhura. 

• Ndërmjetësit financiarë që lehtësojnë takimin e kërkesës me ofertën për likuiditete. 

10.6 Tregu ndërbankar i depozitave 

Tregu ndërbankar i depozitave është tregu ku bankat marrin dhe japin hua, veçanërisht për 

periudha shumë të shkurtra (edhe 24 orë) deri në një vit. Si pjesë e rëndësishme e tregut monetar, 

tregu ndërbankar ka si funksion shfrytëzimin e tepricave të përkohshme të likuiditetit të bankave, 

në përfitim të atyre që kanë nevojë për to. 

Operatorët në këtë treg janë: 

• Bankat e mëdha që veprojnë kryesisht si grumbulluese fondesh; 

• Bankat e vogla dhe të mesme që veprojnë si furnizuese fondesh; 
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10.7 Tregu valutor  

Tregu i shkëmbimeve valutore përbëhet nga shitblerjet e valutave të realizuara nga operatorët 

jobankarë “rezidentë” me operatorët “jorezidentë” dhe nga veprimet valutore nga institucionet 

bankare të afta për të vepruar në valutë.  

Veprimi valutor shprehet me një marrëdhënie kontraktore për shkëmbimin e fondeve të shprehura 

në një monedhë të caktuar, kundrejt fondeve të shprehura në një monedhë tjetër, me një kurs 

këmbimi dhe një afat të miratuar nga palët.  

Me valutë të huaj nënkuptojmë të gjithë instrumentet që mundësojnë transferimin e një sasie parash 

ose rregullin e transaksioneve tregtare me jashtë, të shprehura në një njësi monetare të huaj. 

Instrumentet: 

• Bankënotat e huaja. 

• Devizat e huaja. 

• Çeqet bankare të trajtuar pranë një banke të huaj ose çeqet turistike të emetuar me prerje fikse 

dhe të emërtuar në valutë të huaj mbi të cilën shfaqet një nënshkrim i dyfishtë i përfituesit.  

• Urdhërkalimet bankare në valutë në përfitim të jorezidentëve.  

• Letërkreditë e porositura për pagesat e kryera nga banka e vendit, kundrejt një korrespondenti 

jashtë, në dobi të përfituesit të treguar në letërkredi. 

• Kartat e kreditit të përdorshme për kryerjen e pagesave jashtë ose për të përfituar parapagesa 

me para në dorë. 

Pjesëmarrësit në tregun valutor.  

Në tregun e shkëmbimeve valutore marrin pjesë këta aktorë kryesorë: 

• Bankat që veprojnë si ndërmjetës midis blerësve dhe shitësve të valutave të huaja. 

• Brokerët të cilët vënë në lidhje blerësin dhe shitësin. 

• Ndërmarrjet që blejnë dhe shesin valutë të huaj për financimin e veprimtarisë së tregtisë 

ndërkombëtare.  

• Bankat qendrore që administrojnë rezervat valutore të vendit dhe plotësojnë nevojat e qeverisë 

për valutë.  

• Ndërmjetësit financiarë dhe investuesit institucionalë, portofolet e të cilëve janë të shprehura në 

valutë.  

10.8. Tregu i sigurimeve 

Tregu i sigurimeve është një pjesë tepër e rëndësishme e sistemit financiar. Në të përfshihen 

shoqëritë private dhe shtetërore të cilat realizojnë procesin e sigurimit të individëve apo bizneseve. 

Për të përfituar nga ky shërbim individët dhe bizneset paguajnë prime sigurimi për t’u mbrojtur nga 

një ngjarje specifike, dhe në rast se ndodh, përfitojnë një shumë të caktuar që në fillim nga kontrata 

me shoqërinë e sigurimit. Sigurimi i jetës, i ofrohet individëve dhe në rast të vdekjes së tyre, një 

individ tjetër i përcaktuar nga i siguruari përfiton një shumë sipas kontratës. Sigurimi i të tjerave, 
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por jo i jetës, përfshin gjithë shërbimet e sigurimit të cilat nuk përfshihen në sigurimin e jetës (si 

sigurimi i pasurive të paluajtshme, sigurimi i shëndetit, i automjeteve etj). 

Ndërkohë, në tregun e sigurimit të jetës, zëri kryesor lidhet me sigurimin e jetës së debitorëve. 
Gjithashtu vihet re një rritje e vazhdueshme e sigurimit të jetës në udhëtim. Rritja e kësaj kategorie 
pritet të vazhdojë për shkak të liberalizimit të vizave, që ka shtuar kërkesën për udhëtime në 
Europë. 
Në raportin total, sigurimi i detyrueshëm zë një peshë më të madhe të sigurimeve në Shqipëri (58% 
në 2010), kundrejt sigurimit vullnetar (42%). 

Tregu i sigurimeve është shumë i rëndësishëm sepse lejon kalimin e rreziqeve nga një palë tek 
një tjetër. Pra individët dhe bizneset që nuk duan të mbajnë rrezik, mund t’ia kalojnë atë një 
shoqërie sigurimi. Ky është një funksion thelbësor për funksionimin e mirë të një tregu ekonomik 
dhe financiar në një vend. 
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Tema 11. Eurosistemi 

 

Objektivat  

Në përfundim të kësaj teme, nxënësi duhet të jetë i aftë: 

• të përshkruajë sistemin europian të bankave qendrore; 

• të përshkruajë bankën qendrore europiane dhe pavarësinë e saj; 

• të tregojë strukturën e eurosistemit; 

• të shpjegojë euron, si monedhë të re evropiane; 

• të shpjegojë instrumentet më të rëndësishme, mjetet, strategjinë, transparencën dhe 

përgjegjshmërinë. 

Çështjet 

1. Sistemi europian i Bankave Qendrore 
2. Euro - monedha e re europiane 

3. Banka Qendrore Europiane 

4. Struktura e eurosistemit 

5. Stabilitet dhe çmime të qëndrueshme 

6. Pavarësia - Banka Qendrore Europiane 

7. Transparenca, besueshmëria dhe përgjegjshmëria 

8. Mjetet, strategjia dhe instrumentet 

9. Instrumentet më të rëndësishme 

 

 

 
 
 

  

 



 121 

 

  

 

11.1. Sistemi europian i bankave qendrore 

 
Sistemi europian i bankave qendrore (SEBQ) përbëhet nga Banka Qendrore Europiane (BQE) 

dhe nga bankat qendrore kombëtare (BQK) të vendeve anëtare të Bashkimit Europian. 

SEBQ ushtron veprimtarinë e vet në përputhje me dispozitat e Traktatit themelues të Bashkimit 
Europian dhe me statutet e SEBQ dhe të BQE. Ai drejtohet nga instancat vendimmarrëse të BQE, 
siç është Këshilli i Guvernatorëve të saj, i cili përgjigjet për hartimin e politikës monetare, apo 
Direktorati, i cili është i ngarkuar me zbatimin e politikës monetare në bazë të vendimeve dhe 
orientimeve të Këshillit të Guvernatorëve. 

Për aq sa mund të gjykohet e mundur dhe e përshtatshme, duke pasur parasysh efikasitetin 
operacional, BQE bashkëpunon me bankat qendrore kombëtare në drejtim të operacioneve, të cilat 
janë kompetencë e eurosistemit. Operacionet e politikës monetare të Eurosistemit zbatohen në të 
gjitha vendet anëtare sipas procedurave standarde. 

a.  Objektivat e eurosistemit  
Në bazë të nenit 105 të Traktatit, objektivi kryesor i eurosistemit është ruajtja e stabilitetit të 

çmimeve. Pa dashur të cenojë këtë objektiv, eurosistemi mbështet politikat e përgjithshme 

ekonomike të Komunitetit Europian. Në ndjekje të objektivave të tij, ai zbaton parimin e 
ekonomisë së hapur, në një kontekst të konkurrencës së lirë, duke favorizuar shpërndarjen 
eficiente të burimeve. 

b. Instrumentet e politikës monetare të eurosistemit 
Për arritjen e objektivave të veta, eurosistemi përdor një sërë instrumentesh të politikës 
monetare: ai kryen operacione të tregut të hapur, ofron fasilitete të përhershme dhe u kërkon 
institucioneve të kreditit të mbajnë në llogaritë e tyre pranë tij rezervën e detyruar. 
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• Operacionet e tregut të hapur 

Operacionet e tregut të hapur luajnë një rol të rëndësishëm në politikën monetare të eurosistemit. 
Nëpërmjet tyre drejtohet sjellja e normave të interesit, administrohet situata e likuiditetit dhe 
sinjalizohet orientimi i politikës monetare. Operacionet e tregut të hapur në eurosistem kryhen 
nëpërmjet pesë kategorive të instrumenteve. Ato kryhen me iniciativën e BQE, e cila vendos për 
zgjedhjen e instrumenteve dhe për modalitetet e përdorimit të tyre. Këto operacione mund të 
kryhen nëpërmjet ankandeve të zakonshme, ankandeve të shpejta ose nëpërmjet procedurave 
dypalëshe. 

Për nga objektivat, rregullshmëria dhe procedurat, operacionet e tregut të hapur të Eurosistemit 
mund të ndahen në katër kategori: 

Operacionet e rifinancimit, të cilat janë operacione të shitblerjes së letrave me vlerë dhe shërbejnë 
për injektimin e rregullt të likuiditeteve në tregun bankar. Periodiciteti dhe afati i tyre i maturimit 
është javor. Këto operacione kryhen nga bankat qendrore kombëtare nëpërmjet ankandeve të 
zakonshme ose standarde. Operacionet kryesore të rifinancimit luajnë një rol qendror në ndjekjen e 
objektivave në kuadrin e operacioneve të tregut të hapur dhe përbëjnë kanalin kryesor të 
rifiniancimit të sektorit financiar. 

Operacionet e rifinancimit afatgjatë janë operacione të shitblerjes së letrave me vlerë dhe 
shërbejnë për injektimin e likuiditeteve me frekuenca mujore. Afati i maturimit është tremujor. 
Këto operacione kryhen për rifinancimin në një afat më të gjatë të kundërpartive dhe zbatohen nga 
bankat qendrore kombëtare nëpërmjet ankandeve standarde. Duke qenë se qëllimi i tyre nuk është 
të përçojnë sinjale në treg, eurosistemi fikson ato norma interesi që propozohen. 

Operacionet e shitblerjes me të drejta të plota kryhen me qëllim administrimin e situatës së 
likuiditetit në treg dhe të normave të interesit, kryesisht për zbutjen e impaktit të luhatjeve të 
paparashikuara të likuiditetit bankar. Këto operacione kanë pak a shumë trajtën e operacioneve të 
shitblerjes, por mund të përafrohen edhe me swap-et. Instrumentet dhe procedurat e përdorura në 
ekzekutimin e operacioneve me të drejta të plota u përshtaten llojeve të transaksioneve dhe 
objektivave specifike të parashikuara në kuadrin e këtyre operacioneve. Operacionet e shitblerjes 
me të drejta të plota kryhen nga bankat qendrore kombëtare nëpërmjet ankandeve të shpejta ose 
procedurave dypalëshe. Është Këshilli i Guvernatorëve të BQE, ai që vendos nëse në rrethana të 
jashtëzakonshme, operacionet e shitblerjes me të drejta të plota mund të ekzekutohen edhe nga vetë 
BQE. 

Operacionet strukturore mund të realizohen nga eurosistemi nëpërmjet emetimit të certifikatave të 
borxhit. Këto operacione kryhen atëherë kur BQE kërkon të axhustojë pozicionin strukturor të 
eurosistemit kundrejt sistemit financiar. Operacionet me natyrë strukturore që kryhen në formën e 
operacioneve të rifinancimit dhe të emetimit të certifikatave të borxhit, ekzekutohen nga bankat 
qendrore kombëtare nëpërmjet ankandeve standarde. Ndërsa, operacionet strukturore në formën e 
operacioneve të shitblerjes me të drejta të plota kryhen nëpërmjet procedurave dypalëshe. 

• Fasilitetet e përhershme  

Fasilitetet e përhershme kanë për qëllim të shtojnë apo të pakësojnë në mënyrë të përkohshme 
likuiditetin, të sinjalizojnë orientimin e përgjithshëm të politikës monetare dhe të pengojnë luhatjet 
e mëdha të normave të interesit. Ato realizohen gjithmonë dhe ekskluzivisht me iniciativën e 
kundërpartive. 

Kundërpartitë (bankat tregtare) mund të përdorin kredinë marxhinale për të zgjidhur problemet 
njëditore të likuiditetit kundrejt aseteve të lira. Në rrethana të zakonshme, nuk ekziston asnjë limit 
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apo kufizim për përfitimin e kësaj kredie. Norma e interesit që aplikohet për këtë kredi, përbën 
kufirin maksimal të normave të interesit në tregun ditor. 

Veç kësaj, kundërpartitë mund të përdorin edhe depozitën njëditore, e cila i ndihmon ato të 
veprojnë me likuiditetin e tepërt duke e depozituar atë pranë bankave qendrore. Në rrethana të 
zakonshme, nuk ekziston asnjë limit apo kufizim për depozitën. Norma e interesit që aplikohet për 
depozitën njëditore përbën kufirin minimal të normave të interesit në tregun ditor. Fasilitetet 
administrohen në mënyrë të decentralizuar nga bankat qendrore kombëtare. 

• Rezerva e detyrueshme 

Regjimi i rezervës së detyrueshme të eurosistemit zbatohet për institucionet e kreditit të eurozonës 
dhe ka për qëllim stabilizimin e normave të interesit të tregut dhe nxitjen e nevojës strukturore për 
rifinancim. Shuma e rezervës së detyrueshme që duhet të krijohet nga secila bankë, përcaktohet në 
funksion të elementeve të bilancit të saj. Për t'iu përgjigjur objektivit të stabilizimit të normave të 
interesit, sistemi i rezervave të detyrueshme të eurosistemit i lejon bankat të krijojnë rezervat e tyre. 

Respektimi i detyrimit për krijimin e rezervës së detyrueshme verifikohet mbi bazën e mesatares së 
mjeteve të tyre gjatë periudhës së krijimit.  
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11.2. Euro - monedha e re europiane 

 

 

Që nga 1 janari 1999 Europa ka një monedhë të re, euron. Në këtë datë euro zëvendësoi 
monedhat kombëtare të 11 vendeve: Austrisë, Belgjikës, Finlandës, Francës, Gjermanisë, Holandës, 
Irlandës, Italisë, Luksemburgut, Portugalisë dhe Spanjës. 

Në 1 janar 2001 ajo zëvendësoi edhe monedhën e Greqisë. Tre nga vendet anëtare të Bashkimit 
Europian nuk kanë kaluar ende në euro: Danimarka, Mbretëria e Bashkuar dhe Suedia. 

Kalimi në një monedhe të vetme i eurozonës, e cila numëron rreth 300 milionë qytetarë evropianë, 
paraqet përfitime të mëdha si për konsumatorët, ashtu dhe për biznesin. Ai lehtëson këmbimet e 

mallrave dhe të shërbimeve midis vendeve pjesëmarrëse, duke forcuar kështu Tregun e 

Përbashkët të Bashkimit Europian. Për eksportet dhe importet e kompanive, rreziku i kurseve 

luhatëse të këmbimit është i kufizuar në tregtinë me vendet jashtë eurozonës. 

Nga përdorimi i kartëmonedhave dhe monedhave të euros do të kenë përfitime edhe turistët e 
udhëtarët që do të zhvendosen brenda hapësirës së eurozonës; ata nuk do të këmbejnë më para apo 
të paguajnë komisione për këmbimet valutore. Veç kësaj, përdorimi i të njëjtës monedhë në 12 
vendet do t'i bëjë çmimet të krahasueshme në tërë eurozonën. Rezultati i të gjithë këtyre 
zhvillimeve të reja do të rrisë konkurrencën midis vendeve dhe të çojë në prosperitet më të madh në 
tërë zonën e euros. 

Euro duhet të jetë, më së paku, po aq e qëndrueshme sa çdo monedhë tjetër kombëtare e vendeve të 
eurozonës. Është detyra e Bankës Qendrore Europiane për të siguruar që çdo konsumator të blejë 
me të njëjtën sasi eurosh, afërsisht të njëjtën sasi mallrash dhe shërbimesh edhe vitin tjetër. Me 

fjalë të tjera, të ruajë stabilitetin e çmimeve në gjithë zonën e euros.  

Për të arritur këtë, BQE dhe bankat qendrore kombëtare të zonës së euros po punojnë së bashku për 

të zbatuar një politikë monetare të vetme të orientuar nga qëndrueshmëria. Sigurisht që edhe 
qeveritë luajnë rolin e tyre në ruajtjen e stabilitetit të çmimeve nëpërmjet politikave të shëndosha 
tatimore dhe atyre të shpenzimeve, po ashtu edhe negociatorët e pagave duhet të tregojnë maturi. 
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Vendet që dëshirojnë të kalojnë në euro duhet të përmbushin një sërë kriteresh ekonomike, si: 

• inflacioni i ulët; 
• financa publike të shëndosha; 
• norma të ulta interesi; 
• kurse të qëndrueshme të këmbimit.  

Veç këtyre, ato duhet të garantojnë edhe pavarësinë e bankave të tyre qendrore ndaj pushtetit 
politik. Përmbushja e këtyre kritereve të konvergjencës, të njohura si kriteret e Mastrihtit, bënë që 
monedha e re të fitojë një bazë të shëndoshë, madje para se të hidhej në qarkullim. 

Euro hyri në qarkullim në fillim të vitit 2002. Po në këtë periudhë, kartëmonedhat dhe monedhat 
metalike kombëtare filluan të hiqen nga qarkullimi dhe të zëvendësohen me kartëmonedhat dhe 
monedhat euro. Megjithatë, paskëtaj, këmbimi i monedhave kombëtare do të vazhdonte edhe për 
një periudhë kohe pranë sporteleve të bankave qendrore kombëtare.  

Kurset e këmbimit kundrejt 1 EURO, siç janë fiksuar: 

Dhrahmi greke  340.750  

Eskudo portugeze  200.482  

Franga belge  40.3399  

Franga franceze  6.55957  

Franga luksemburgase  40.3399 

Gilder hollandez  2.20371  

Lireta italiane  1,936.27  

Marka gjermane  1.95583  

Markka finlandeze  5.94573 

Paundi irlandez  0.787564 

Peseta spanjolle  166.386 

Shilinga austriake  13.7603 
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11.3. Banka Qendrore Europiane  

 
 

 
Banka Qendrore Europiane (BQE) është "gardiani" i stabilitetit të çmimeve në zonën e euros. E 

krijuar në 1 qershor 1998, ajo është një nga bankat më të reja qendrore të botës. Megjithatë, ajo 
ka trashëguar besueshmërinë dhe ekspertizën e të gjithë bankave qendrore të zonës së euros, të cilat 
së bashku me të zbatojnë për këtë zonë politikën monetare të orientuar nga stabiliteti. 
Baza ligjore për Bankën Qendrore Europiane dhe Sistemin Europian të Bankave Qendrore 
(SEBQ) është Traktati themelues i Komunitetit Europian. Në përputhje me këtë traktat, SEBQ 
është e përbërë nga BQE dhe bankat qendrore kombëtare të 15 shteteve anëtare të BE-së. Statutet e 
SEBQ dhe i BQE janë pjesë përbërëse e protokollit të traktatit. 
Drejtoria e përgjithshme e BQE-së me qendër në Frankfurt mbi Majn të Gjermanisë, numëronte 
në mars të 2001 rreth 1000 punonjës. Këta vijnë nga të 15 vendet anëtare të BE-së, dhe punojnë në 
bashkëpunim të ngushtë me stafin e bankave qendrore kombëtare për të përgatitur dhe zbatuar 
vendimet e organeve vendimmarrëse të BQE-së. 
Organi më i lartë vendimmarrës i BQE-së është Këshilli i Guvernatorëve. Ai përbëhet nga gjashtë 
anëtarët e Bordit Ekzekutiv dhe nga 12 guvernatorët e bankave qendrore kombëtare të eurozonës. 
Presidenti i BQE-së është edhe drejtuesi i Këshillit të Guvernatorëve dhe i Bordit Ekzekutiv. 
Detyra kryesore e Këshillit të Guvernatorëve është të hartojë politikën monetare në zonën e 

euros. Në mënyrë specifike, ai ka fuqinë për të vendosur normat e interesit me të cilat bankat 
tregtare mund të përfitojnë likuiditet (para) nga bankat e tyre qendrore. Në këtë mënyrë, Këshilli i 
Guvernatorëve influencon indirekt mbi normat e interesit në të gjithë zonën ekonomike të euros, 
duke përfshirë si normat e interesit që bankat tregtare u ngarkojnë klientëve të tyre për hua, ashtu 
edhe ato që kursimtarët do të përfitojnë për depozitat. 
Bordi Ekzekutiv i BQE-së përbëhet nga Presidenti, Zëvendëspresidenti dhe katër anëtarë të tjerë. 
Të gjithë emërohen me mirëkuptimin e përbashkët të drejtuesve të shteteve ose qeverive të 12 
vendeve pjesëmarrëse të eurozonës. 
Bordi Ekzekutiv është përgjegjës për zbatimin e politikës monetare që hartohet nga Këshilli i 
Guvernatorëve dhe u jep për këtë qëllim instruksionet e nevojshme bankave qendrore kombëtare. 
Ai gjithashtu përgatit takimet e Këshillit të Guvernatorëve dhe është përgjegjës për drejtimin e 
veprimtarisë së përditshme të BQE-së. 
Organi i tretë vendimmarrës i BQE-së është Këshilli i Përgjithshëm. Ai përfshin Presidentin e 
Zëvendëspresidentin e BQE-së dhe guvernatorët e 15 bankave qendrore kombëtare të shteteve 
anëtare të Bashkimit Europian. Këshilli i Përgjithshëm jep kontributin e vet në funksionet 
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këshillimore dhe bashkërenduese të BQE-së, si dhe në përgatitjet për një zgjerim të mundshëm të 
zonës së euros. 
Njësitë organizative të BQE-së janë të grupuara në drejtori të përgjithshme, në drejtori dhe në 
divizione dhe varen përkatësisht nga një anëtar i veçantë i Bordit Ekzekutiv. 
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11.4. Struktura e eurosistemit 

12 bankat qendrore të zonës së euros së bashku me Bankën Qendrore Europiane formojnë 
eurosistemin. Ky term është zgjedhur nga Këshilli i Guvernatorëve për të përshkruar mekanizmin 
nëpërmjet të cilit Sistemi Europian i Bankave Qendrore (SEBQ) kryen funksionet e tij brenda zonës 
së euros. Një dallim i tillë midis eurosistemit dhe SEBQ është i nevojshëm, për sa kohë ka ende 
anëtarë të Bashkimit Europian që nuk kanë adoptuar akoma euron. 
Bankat qendrore kombëtare të tre shteteve anëtare (Danimarka, Mbretëria e Bashkuar dhe Suedia) 
që nuk kanë kaluar ende në euro, nuk marrin pjesë në marrjen e vendimeve për politikën monetare 
të eurozonës. Këto shtete anëtare vazhdojnë të kenë monedhat e tyre kombëtare dhe të zbatojnë 
politikat e tyre monetare. 
Një vend i Bashkimit Europian që dëshiron të kalojë në euro në një stad të mëvonshëm, mund ta 
bëjë këtë me kusht që të plotësojë kriteret e konvergjencës. Për këtë, përpara se vendi në fjalë të 
pranohet, BQE duhet të japë opinionin e saj mbi përmbushjen e kritereve të konvergjencës nga ky 
vend anëtar. 
Eurosistemi varet nga një mbarëvajtja e sistemit bankar nëpërmjet të cilit mund të kryhen 
operacionet e politikës monetare. Në 12 vendet pjesëmarrëse janë rreth 8.000 institucione krediti 
(banka tregtare, banka kursimesh dhe institucione të tjera financiare) që mund të veprojnë si 
përcjellëse të efekteve të operacioneve të politikës monetare të cilat synojnë rritjen ose uljen e 
ofertës për likuiditet në eurozonë. 
Efektiviteti dhe stabiliteti i industrisë bankare paraqesin një interes kapital për eurosistemin. Kjo 
është arsyeja që ai monitoron nga afër zhvillimet në sektorin bankar, sikurse është parashikuar edhe 
në traktatin themelues të Komunitetit Europian. Megjithëkëtë, mbikëqyrja e sistemit bankar mbetet 
përgjegjësi e autoriteteve kombëtare. Misionet themelore të Eurosistemit janë:  
• Formulimi dhe zbatimi i politikës monetare për eurozonën;  

• Kryerja e operacioneve të këmbimeve valutore, si dhe mbajtja e administrimi i rezervave 

valutore zyrtare të vendeve të eurozonës; 

• Emetimi i kartëmonedhave për zonën e euros;  

• Nxitja e mbarëvajtjes së sistemit të pagesave. 

Veç këtyre, Eurosistemi ka për detyrë:  

• Të grumbullojë informacionin e nevojshëm statistikor ose nga autoritetet kombëtare, ose direkt 

nga agjentët ekonomikë, si p.sh. institucionet financiare; 

• Të rishikojë zhvillimet në sektorin bankar e financiar;  

• Të nxisë këmbimin normal të informacionit midis SEBQ dhe autoriteteve mbikëqyrëse. 
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11.5. Stabilitet dhe çmime të qëndrueshme 

Objektivi primar i eurosistemit është ruajtja e stabilitetit të çmimeve në zonën e euros, duke 

mbrojtur kështu fuqinë blerëse të euros. Sigurimi i çmimeve të qëndrueshme është kontributi më i 
rëndësishëm që politika monetare mund të japë në arritjen e një ambienti ekonomik të favorshëm 
dhe në një nivel të lartë punësimi. Që të dy, inflacioni dhe deflacioni, mund të kenë mbi shoqërinë 
efekte me pasoja ekonomike e sociale. 
Pa prekur objektivin e tij primar të ruajtjes së stabilitetit të çmimeve, eurosistemi mbështet 

gjithashtu edhe politikat e përgjithshme ekonomike në Komunitetin Europian dhe vepron në 
përputhje me parimet e ekonomisë së tregut të hapur, sikurse është përcaktuar në traktatin 
themelues të Komunitetit Europian. 
Për t'i dhënë mundësinë publikut të vlerësojë suksesin e politikës monetare unike, BQE ka njoftuar 
një përcaktim të saktë të objektivit të saj kryesor. Stabiliteti i çmimeve është përcaktuar si një rritje 
vjetore (vit mbi vit) në çmimet e konsumit nën 2 %. 
Dihet se në një kohë të shkurtër zhvillimet e çmimeve nuk mund të kontrollohen plotësisht nga 
politika monetare, pasi efektet e kësaj të fundit kërkojnë një farë kohe për t'u reflektuar në nivelin e 
çmimeve. Në periudha të shkurtra, çmimet ndikohen nga një sërë faktorësh të tjerë, si p.sh. luhatjet 
në çmimet e lëndëve të para ose ndryshimet e taksimeve indirekte. Prandaj, qëllimi është që të 
mbahet një nivel i stabilizuar i çmimeve në një afat të mesëm. Luhatjet sezonale dhe efekte të tjera 
afatshkurtra nuk mund të konsiderohen si sinjalizuese të një shmangie nga objektivi i stabilitetit të 
çmimeve. 
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11.6. Pavarësia - Banka Qendrore Europiane  

Pavarësia është një faktor jetësor për mbarëvajtjen e çdo banke qendrore. Në kuadër të 
dispozitave të traktatit themelues të Komunitetit Europian, eurosistemi gëzon një pavarësi të plotë 
në realizimin e objektivave të veta: 

• As Banka Qendrore Europiane, as bankat qendrore kombëtare të Eurosistemit e madje as 
ndonjë anëtar i organeve vendimmarrëse të tyre nuk mund të kërkojë apo të marrë udhëzime 
nga asnjë institucion tjetër. Institucionet dhe organet e Komunitetit si dhe qeveritë e vendeve 
anëtare të tij janë të detyruar të respektojnë këtë parim dhe nuk duhet të ndikojnë tek anëtarët e 
organeve vendimmarrëse të BQE ose të bankave qendrore kombëtare. 

• Eurosistemi disponon të gjitha mjetet dhe kompetencat e nevojshme për zbatimin e një 
politike monetare efikase. Ai nuk mund të japë hua për organizmat e Komunitetit apo qeveritë 
e vendeve anëtare. Kjo e ruan atë nga ndërhyrjet e ndërhyrjet politike. 

• Banka Qendrore Europiane ka buxhetin e saj të pavarur nga ai i Komunitetit Europian. 
Një gjë e tillë bën që administrata e saj të qëndrojë jashtë interesave financiare të Komunitetit. 

• Kapitali i Bankës Qendrore Europiane nuk zotërohet nga Komunitetit Europian, por është 
nënshkruar dhe paguar nga bankat qendrore kombëtare të vendeve anëtare. Kapitali i 
nënshkruar nga secila bankë përcaktohet nga pesha që zë secili anëtar në Produktin e 
Përgjithshëm Bruto dhe në numrin e popullsisë së bashkimit monetar 

• Anëtarët e organeve vendimmarrëse të saj zgjidhen me afat të gjatë dhe mund të zhvishen 
nga detyra vetëm në rast shkeljesh të rënda ose pamundësish për të ushtruar funksionet e tyre 

Në nivel ndërkombëtar, dispozitat parashikojnë përfaqësimin e BQE në Fondin Monetar 
Ndërkombëtar (FMN), një nga elementët kryesorë të sistemit monetar ndërkombëtar, dhe në 
Organizatën për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillimin (OECD). Qëllimi i vetëm për të cilin 
BQE merr pjesë në mbledhjet e këtyre organizmave ndërkombëtare është këmbimi i informacionit. 
Në këtë mënyrë, pavarësia e saj respektohet plotësisht. 
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11.7. Transparenca, besueshmëria dhe përgjegjshmëria 

Të qenët e hapur dhe e qartë në shpjegimin e veprimeve te veta, është për një bankë qendrore të 
pavarur kusht i domosdoshëm për ruajtjen e besueshmërisë së saj. Për këtë, ajo duhet të përgjigjet 
edhe përpara institucioneve demokratike. Në bazë të traktatit themelues të Komunitetit Europian, 
BQE është e detyruar të raportojë, por kjo gjë nuk e cenon pavarësinë e saj. 
BQE publikon pasqyrat financiare javore të konsoliduara të eurosistemit, në të cilat pasqyrohen 
transaksionet monetare e financiare të një jave më parë. Po kështu, ajo publikon raporte mbi 
veprimtarinë e SEBQ të paktën një herë në tre muaj. Ajo paraqet gjithashtu raportin vjetor mbi këtë 
veprimtari dhe politikën monetare të vitit në vazhdim dhe atij të mëparshëm pranë Parlamentit 
Europian, Këshillit të Europës, Komisionit Europian dhe Këshillit Europian. Publikimet e BQE 
janë të disponueshme nëpërmjet një kërkese apo në faqen e internetit të saj. Po kështu, kjo faqe 
ofron edhe lidhje drejt faqeve të internetit të 15 bankave qendrore kombëtare. 
Parlamenti Europian mund të iniciojë një debat të përgjithshëm lidhur me raportin vjetor të BQE. 
Presidenti i BQE dhe anëtarët e tjerë të Bordit Ekzekutiv, me kërkesë të Parlamentit Europian ose 
me iniciativën e tyre, mund të paraqesin në çdo tremujor opinionet e tyre pranë komiteteve 
kompetente te Parlamentit Europian. 
Ne fakt, BQE shkon përtej detyrimit për raportim që i njeh traktati. Kështu, Presidenti paraqet 
logjikën e vendimeve të Këshillit Drejtues në një konferencë shtypi e cila mbahet si rregull 
menjëherë pas mbledhjes së parë të çdo muaji të këtij këshilli. Hollësitë e tjera lidhur me opinionet 
e Këshillit Drejtues mbi situatën ekonomike dhe një perspektivë mbi zhvillimet e çmimeve 
publikohen në buletinin mujor të BQE, i cili botohet në 11 gjuhë të Komunitetit Europian. 
Komisioneri për çështjet ekonomike e financiare, që është anëtar dhe përfaqëson Komisionin 
Europian, ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e Këshillit Drejtues dhe të Këshillit të 
Përgjithshëm, por pa të drejtë vote. 
BQE mban marrëdhënie reciproke me Këshillin e Bashkimit Europian. Nga njëra anë, Presidenti i 
Këshillit të BE-së mund të marrë pjesë në mbledhjet e Këshillit Drejtues dhe të Këshillit të 
Përgjithshëm të BQE. Ai mund të propozojë një mocion për t'u diskutuar në Këshillin Drejtues, por 
pa të drejtë vote. Nga ana tjetër, Presidenti i BQE ftohet në mbledhjet e Këshillit të BE kur në to 
diskutohen çështje që kanë të bëjnë me objektivat dhe detyrat e SEBQ. 
Përveç mbledhjeve formale ose jo të Këshillit ECOFIN (ku mblidhen bashkë ministrat e ekonomisë 
dhe financave të BE), Presidenti mund të marrë pjesë edhe në mbledhjet e eurogrupit, që janë 
mbledhje të ministrave të ekonomisë dhe financave të eurozonës. 
BQE dhe bankat qendrore kombëtare përfaqësohen edhe në Komitetin Ekonomik e Financiar, i cili 
është një organ i Komunitetit që merret gjerësisht me çështjet e politikës ekonomike europiane. 
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11.8 Mjetet, strategjia dhe instrumentet 

Drejtimet specifike në të cilat Banka Qendrore Europiane përmbush objektivin e saj primar të 
ruajtjes së stabilitetit të çmimeve sanksionohen në strategjinë e politikës monetare. 

Këshilli i Guvernatorëve ka zgjedhur një strategji të politikës monetare e cila synon vazhdimësinë e 
strategjive që bankat qendrore kombëtare ndiqnin para se të kalohej në Bashkimin Monetar. Në 
zhvillimet e politikës monetare, duhet mbajtur parasysh edhe kalimi në euro, gjë që çoi në një 
situatë krejtësisht të re. 

Strategjia e politikës monetare mbështetet në dy shtylla kryesore:  

Shtylla e parë 

Roli i tejet i rëndësishëm i parasë. Ky element themelor u konfirmua me publikimin e një vlere 
reference për rritjen e masës monetare në kuptim të gjerë. Agregati monetar, i njohur si Agregati 
M3, përfshin sasinë e parasë në qarkullim, depozitat afatshkurtra në banka dhe në institucione të 
tjera financiare, dhe letrat me vlerë afatshkurtra të emetuara nga këto institucione. Vlera e 
referencës për rritjen vjetore të agregatit M3 (e cila është 4,5 % që prej 1999) ndihmon Këshillin e 
Guvernatorëve në analizën dhe prezantimin e informacionit që paraqesin agregatët monetarë dhe 
ofron koherencë e besueshmëri të politikës monetare. 

Shtylla e dytë 

Vlerësimi i perspektivës së ecurisë së çmimeve dhe të risqeve për stabilitetin e çmimeve ne 
eurozonë Ky vlerësim mbështetet në një sërë treguesish ekonomikë e financiarë të cilët japin 
informacion mbi zhvillimet e ardhshme të çmimeve. Në këta tregues futen pagat, kursi i këmbimit, 
normat afatgjata të interesave, madhësi të ndryshme të veprimtarisë ekonomike, treguesit e 
politikës fiskale, indeksi i çmimeve dhe i kostos, si dhe analiza të biznesit dhe konsumit. 

Gërshetimi i këtyre dy elementëve themelorë të strategjisë së BQE siguron monitorimin dhe 
analizën e zhvillimeve monetare, financiare dhe ekonomike. Kjo analizë e hollësishme i shërben 
ruajtjes se stabilitetit të çmimeve nga ana e BQE nëpërmjet mekanizmit të normave të saj të 
interesit. Nëpërmjet ruajtjes së fuqisë blerëse të euros, politika monetare e BQE-së mbështet edhe 
vlerën e jashtme të saj, gjë e cila reflektohet në kursin e këmbimit të euros me monedhat e tjera. 
Megjithatë, kursi i këmbimit nuk është në vetvete një objektiv i politikës. 

Për përmbushjen e objektivit të tij kryesor, që është ruajtja e stabilitetit të çmimeve, eurosistemi 
zbaton një sërë instrumentesh të politikës monetare, qëllimi i të cilave është ndikimi në normën e 
interesit të tregut, administrimi i gjendjes së likuiditetit në sistemin bankar dhe përçimi në treg i 
sinjaleve për politikën monetare. Politika monetare hartohet nga Këshilli i Guvernatorëve i BQE-së. 
Zbatimi i saj është i decentralizuar dhe shumica e operacioneve kryhen nga bankat qendrore 
kombëtare.  
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11.9. Instrumentet më të rëndësishme  

Operacionet kryesore të rifinancimit kanë për qëllim të furnizojnë sistemin bankar me likuiditete të 
mjaftueshme dhe të sinjalizojnë orientimin e përgjithshëm të politikës monetare. Ato zhvillohen çdo 
javë dhe kanë afat maturimi dyjavor.  

Edhe operacionet afatgjata të rifinancimit kanë për qëllim furnizimin me likuiditete, por në 
ndryshim nga të parat, zhvillohen çdo muaj dhe kanë afat maturimi tremujor. 

Ndër instrumentet, ofrohen edhe dy lehtësira të përhershme, qëllimi i të cilave është injektimi ose 
thithja e likuditeteve ditore në treg. Normat e interesit të këtyre dy fasiliteteve formojnë kufijtë 
brenda të cilëve lëvizin normat njëditore të interesit në treg. Nëpërmjet huas njëditore, 
kundërpartitë (institucionet financiare, si p.sh. bankat) mund të përfitojnë likuiditete njëditore nga 
eurosistemi kundrejt një kolaterali. Ndërsa depozitën njëditore në bankat qendrore të eurosistemit, 
ato mund ta përdorin në rast likuiditetesh të tepërta. 

Operacionet rregulluese zhvillohen sipas rastit dhe kanë si qëllim administrimin e gjendjes së 
likuiditetit dhe rregullimin e normave të interesit në treg. Objektiv i veçantë i tyre është dhe zbutja 
e efektit të luhatjeve të papritura të likuiditetit në treg mbi normat e interesit. 

Nëpërmjet vendosjes së rezervës minimale të detyrueshme, Banka Qendrore Europiane synon të 
stabilizojë kërkesën e bankave për para. Çdo institucion krediti duhet të depozitojë një përqindje të 
caktuar të depozitave të klientëve të vet, në një llogari të vetën pranë eurosistemit. Kjo shërben, si 
rrjedhojë, për stabilizimin e normës se interesit në tregun e parasë. 

Truri i tregut unik monetar të eurozonës është sistemi për transferimin e pagesave, i njohur me 

emrin TARGET (Trans-european Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system). 
Ky sistem lidh sistemet e pagesave të 15 vendeve me atë të BQE, gjë që bën të mundur transferimin 
e shumave të mëdha të parave nga një llogari banke në një tjetër brenda minutës për të mos thënë 
sekondës.  

Nëpërmjet sistemit TARGET kryhen çdo ditë pagesa me një vlerë totale prej rreth 400 miliardë 
euro midis vendeve të ndryshme të eurosistemit, gjë që ndikon qartë në zhvillimin e tregut unik 
monetar në Europë. I shtohen kësaj shifre edhe pagesat në tregun e brendshëm, për të arritur në 1 
trilion euro. TARGET ka dhënë provat e një sistemi të sigurt, duke zënë kështu vendin e sistemit 
më të rëndësishëm të pagesave në Europë dhe është një nga tre sistemet më të rëndësishme në botë. 
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