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1. DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË MARRËVESHJEN E 
GARANCISË TË MIRATUAR NË KUADËR TË PAKETËS 
FINANCIARE 1 
 

Këshilli i Ministrave nëpërmjet VKM nr.370 datë 06.05.2020 publikuar në datë 11.05.2020 vendosi 
të miratojë disa shtesa dhe ndryshime në Marrëveshjen e Garancisë të miratuar më herët me VKM 
nr.277 datë 06.04.2020 si mjeti për zbatimin e Garancisë Shtetërore në kuadër të Paketës 
Fiananciare 1. Ndryshimet dhe shtesat kryesore në Marrëveshjen e Garanvisë konsistojnë në sa 
vijon: 

(1) Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE) krahas garantimit të principalit, merr 
përsipër të rimbursojë interesat e Huave që do të trajtohen nën këtë Marrëveshje Garancie. 

 
(2) MFE do t’i rimbursojë Huadhënësit interesat që burojnë nga Huatë e garantuara nga kjo 

Marrëveshje Garancie një herë në tre muaj, ku tremujori i parë do të fillojë të përllogaritet 
nga data e bërjes efektive të kësaj Marrëveshjeje. 

 

(3) Huamarrësi nuk duhet të këtë kredi me probleme (këto sipas definicionit të rregullores së 
Bankës së Shqipërisë nr.62, datë 14.9.2011 “Për administrimin e rrezikut të kredisë nga 
bankat dhe degët e bankave të huaja”, të ndryshuar), në muajin shkurt 2020. 

 

(4) Huadhënësi do të ofrojë Huanë me një normë interesi preferenciale, të barabartë me 
normën mesatare të interesit të tre ankandeve të fundit të bonove të thesarit 12 mujore 
plus një marzh prej 0.5%, por në asnjë rast norma e interesit nuk do të jetë më e lartë se 
2.85%. 

 
Për informacion më të detajuar konsultoni: 

 VKM nr.277 datë 06.04.2020 në Fletoren Zyrtare 60/2020 për Marrëveshjen Tip të 
Garancisë. 

 VKM nr.370 datë 06.05.2020 në Fletoren Zyrtare 84/2020  për kushtet dhe shtesat 
ndryshuese. 

 

 

https://qbz.gov.al/eli/fz/2020/60/8550d307-5a51-44ec-8326-a5a68aec6ca6
https://qbz.gov.al/eli/fz/2020/84/47de6304-1db6-4a2a-b89b-87b05569a06b
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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) 


