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1. MIRATIMI I GARANCISË SHTETËRORE TË HUASË ME 
BANKAT E NIVELIT TË DYTË PËR PAGAT E TREGTARËVE 
OSE SHOQËRIVE TREGTARE, AKTIVITETI I TË CILAVE 
ËSHTË PREKUR COVID-19 

 
o Në vjim të zbatimit të planit financiar për rimëkëmbjen nga Covid-19 u miratua VKM Nr. 277 

datë 06.04.2020 e cila parashikon: 
 
(1) Linjën e garancisë shtetërore, në vlerën 11 000 000 000 (njëmbëdhjetë miliard) lekë, në favor 

të 12 bankave të nivelit të dytë, pjesë e skemës së garancisë që do të mundësojë huadhënien 
për të përballuar pagat e tregtarëve ose të shoqërive tregtare, aktiviteti i të cilave është mbyllur 
ose është ndikuar me ulje të xhiros, si pasojë e vendimeve të Këshillit të Ministrave dhe 
urdhrave të nxjerra nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në kuadër të 
menaxhimit të situatës së krijuar nga COVID-19. 
 

(2) Ministri i Financave dhe Ekonomisë ka të drejtë që, pas 60 (gjashtëdhjetë) ditëve nga data e 
nënshkrimit të marrëveshjeve përkatëse të garancisë, t’i propozojë Këshillit të Ministrave 
nëse është e nevojshme, rialokimin e shumës së garancisë, nga huadhënësi që nuk e ka 
ezuaruar shumën e garancisë në favor të tij te huadhënësi që e ka ezauruar atë plotësisht. 
 

(3) Në skemën e garancisë shtetërore si më lartë nuk përfshihen tregtarët ose shoqëritë tregtare, 
të cilët janë subjekt i përfitimit nga skema e subvencionimit të pagës. 

 

(4) Autorizohet ministri i Financave dhe Ekonomisë për nënshkrimin e marrëveshjeve të 
garancisë me secilën nga bankat e nivelit të dytë. 

 

VKM Nr. 277, datë 06.4.2020“Për miratimin e garancisë shtetërore të huas me bankat e nivelit të dytë për pagat e 
tregtarëve ose shoqërive tregtare, aktiviteti i të cilave është prekur nga vendimet e  Këshillit të Ministrave, në kuadër të 
menaxhimit të situatës së krijuar nga Covid-19, si edhe për përcaktimin e kushteve e të kritereve të marrëveshjes së garancisë 
dhe marrëveshjes së mirëkuptimit” - Fletore Zyrtare Nr.60/2020 

 

Për përmbajtjen e plotë të aktit kliko këtu. 

 

 

 

https://qbz.gov.al/eli/fz/2020/60/8550d307-5a51-44ec-8326-a5a68aec6ca6
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2. BANKA E SHQIPËRISË MERR MASA SHTESË NË KUADËR TË 
COVID-19 

 

o Këshilli Mbikëqyrës i BSh në mbledhjen e datës 8 Prill 2020 mori këto vendime: 
 
(1) uljen me 50% të honorareve të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës dhe pagave të 

Administratorëve e Drejtorëve të Bankës së Shqipërisë, për periudhën e zgjatjes së 
epidemisë së koronavirusit, në shenjë solidariteti me qytetarët dhe bizneset e prekura. 
 

(2) pezullohet deri në fund të muajit qershor 2020, shpërndarja nga ana e bankave, të fitimit 
të mbartur nga periudhat e mëparshme, të fitimit të realizuar në vitin 2019 si dhe të fitimit 
që do të realizohet përgjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2020. 

 

(3) duke filluar nga data 10 prill 2020, heqjen e komisioneve të aplikuara nga bankat për 
transfertat e kreditit në lekë formë jo letër nga klientët e tyre, si dhe të tarifave për 
pjesëmarrësit në sistemet e pagesave AIPS dhe AECH të operuara nga Banka e 
Shqipërisë. Ky vendim ka për qëllim mbështetjen e klientëve të bankave për vijimin e 
kryerjes së pagesave të tyre në kushtet e kufizimit të lëvizjes dhe gjithashtu mimimizimit 
të rreziqeve nga grumbullimi i popullatës në degët e bankave. Ky vendim synon të bëjë 
më tërheqës përdorimin e shërbimeve Homebanking nëpërmjet eliminimit të kostove të 
këtij shërbimi. 

 

 Vendimi “Për trajtimin e përkohshëm financiar mujor të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, 
Administratorëve dhe drejtorëve të Bankës së Shqipërisë, gjatë periudhës së gjendjes së epidemisë së 
shkaktuar nga COVID-19”. 

 Vendimi “Për pezullimin e shpërndarjes së fitimit nga bankat”. 

 Vendimi “Për heqjen e komisioneve të aplikuara nga bankat për transfertat e kreditit në lekë formë jo 
letër nga klientët e tyre, si dhe të tarifave për pjesëmarrësit në sistemet e pagesave AIPS dhe AECH të 
operuara nga Banka e Shqipërisë”. 

 

Njoftimi i Bankës së Shqipërisë, këtu. 

 

 

 

https://www.bankofalbania.org/Shtypi/Njoftimet_per_shtyp/Vendimmarrja_e_Keshillit_Mbikeqyres_ne_mbledhjen_e_dates_8_prill_2020.html
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3. ZGJATJA PA AFAT E MBYLLJES SË BAREVE, RESTORANTEVE 

DHE LOKALEVE, FAST FOOD DHE AKTIVITETEVE TË TJERA 

PËR PUBLIKUN PËRFSHIRË DHE INSTITUCIONET 

ARSIMORE 

 
o Me anë të një urdhëri të ri, përcaktohet se mbyllja e bareve, restoranteve, fast food, lokaleve që 

ofrojnë shërbim për klientët, përfshirë insitucionet arsimore dhe aktivitetet publike në të gjithë 
vendin do të jetë pa afat të përcaktuar, (më parë ishte 03.04.2020) pra deri në përfundim të 
gjendjes së epidemisë së shkaktuar nga infeksioni COVID-2019.  
 

 

 Urdhër Nr.217, datë 1.4.2020 “Për një ndryshim në urdhrin nr.164, datë 12.03.2020 “për mbylljen 

e bareve, restoranteve dhe lokaleve, fast-food dhe kufizimin e shërbimeve që ofrohen nga strukturat 

akomoduese që ofrojnë shërbim për klientët”- Fletore Zyrtare Nr.64/2020 

 Urdhër Nr.223, datë 1.4.2020 “Për një ndryshim në urdhrin nr. 156, datë 10.3.2020, “Për marrjen 

e masave të veçanta në parandalimin e përhapjes së infeksionit të shkaktuar nga covid-19” - Fletore 

Zyrtare Nr.64/2020 

 

Për përmbajtjen e plotë të akteve kliko këtu. 

 

 

https://qbz.gov.al/eli/fz/2020/64/2e471568-415e-4c3e-81f3-bf6b755ec1ba
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Kjo përmbledhje përmban informacion të përgjithshëm të marrë nga ligje, akte nën-ligjore apo dokumenta të tjera 
pjesë e domain-it publik. Informacioni i përfshirë në këtë përmbledhje nuk është shterues dhe nuk zëvendëson 
asistencën apo këshillimin profesional që mund t’ju duhet ju apo institucioneve përkatëse. Asnjë pjesë e këtyre 
faqeve, qoftë tekst apo imazh nuk mund të përdoret për ndonjë qëllim tjetër përveç atij të përcaktuar. Këshilli i 
Investimeve është një platformë e ngritur nga autoritetet shqiptare me mbështetjen e BERZH-it për të rritur dialogun 
midis qeverisë dhe sektorit privat, për të përmirësuar klimën e biznesit dhe për të nxitur qeverisjen e mirë. Puna e 
Këshillit mbështetet nga Sekretariati, një organ i pavarur me profesionistë të përzgjedhur dhe kontraktuar nga 
BERZH për t’u angazhuar drejtpërsëdrejti me komunitetin e biznesit. Financimi aktual për Sekretariatin ofrohet 
nga Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Këshilli i Investimeve mbështetet nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë, Banka Evropiane për Rindërtim dhe 

Zhvillim (BERZH) dhe Sekretariati Shtetëror Zvicerian për Çështje Ekonomike (SECO) 


