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Gjatë këtij viti...

• Viti 2020 shënoi një goditje historike për ekonominë botërore. Ajo 
u përball me një krizë shëndetësore të shkaktuar nga pandemia 
COVID-19, e cila i detyroi qeveritë të ndërmarrin masa ekstreme dhe 
të pezullojnë një sërë aktivitetesh në jetën publike. Qeveria Shqiptare 
shpalli gjendjen e fatkeqësisë natyrore në mars 2020 dhe urdhëroi 
mbylljen e një sërë aktivitetesh ekonomike. Këto kufizime u relaksuan 
në tremujorin e dytë, por disa prej tyre u rivendosën në fund të vitit, 
pas rritjes së infektimeve. 

• Banka e Shqipërisë (BSH) mori masa të menjëhershme për të mbështetur 
ekonominë shqiptare të goditur nga pandemia. Këto masa kanë synuar 
zbutjen e efekteve negative në mirëqenien e publikut, si dhe krijimin 
e premisave për një rimëkëmbje sa më të shpejtë të ekonomisë në 
periudhën vijuese. Reagimi i BSH-së qe i shpejtë, me intensitet të lartë 
dhe efektiv.

• Në fushën e politikës monetare, BSH-ja uli normën bazë të interesit, nga 
1.0% në 0.5%, dhe atë të kredisë njëditore, nga 1.9% në 0.9%. Ajo 
ndryshoi formën e ankandeve për injektimin e likuiditetit nga ankand 
me shumë të kufizuar në atë me çmim fiks dhe shumë të pakufizuar. Në 
fushën e mbikëqyrjes dhe të stabilitetit financiar, ajo ndërmori një sërë 
masash të përkohshme rregullative që lehtësonin barrën financiare të 
sistemit bankar dhe të kredimarrësve, dhe siguronin vijimin e kreditimit 
në ekonomi. BSH-ja garantoi furnizimin me para dhe funksionimin e 
sistemeve të pagesave, si dhe uli koston e pagesave online. 

• Ekonomia shqiptare u tkurr me 5.5% në nëntëmujorin e vitit 2020. 
Thuajse të gjithë përbërësit e kërkesës agregate dhe sektorët e 
ekonomisë pësuan kontraktim. Nga ana tjetër, rritja e shpenzimeve 
buxhetore mbështeti kërkesën agregate, por pa mundur të kompensojë 
tkurrjen e komponentëve të tjerë. 

• Presionet inflacioniste vijuan të jenë të ulëta. Inflacioni mesatar për vitin 
2020 rezultoi 1.6%, nën ndikimin e një kërkese të dobët dhe rritjeje 
të ulët të çmimeve jashtë. BSH-ja pret që presionet inflacioniste të vijnë 
në rritje gjatë dy viteve të ardhshme, të mbështetura nga rikuperimi i 
aktivitetit ekonomik në vijim dhe politika monetare stimuluese. 

• Pavarësisht goditjes, sistemi financiar vendas ka operuar në kushte të 
qëndrueshme dhe ka mbështetur ekonominë. Treguesit e kapitalizimit 
dhe të përfitueshmërisë të sektorit bankar janë të kënaqshëm, dhe 
ekspozimet ndaj rreziqeve mbeten të kontrolluara. Kuadri metodologjik 
dhe rregullativ makroprudencial është pasuruar, në përputhje me 
rekomandimet e Bordit Evropian të Rrezikut Sistemik dhe përqasjen e 
kujdesshme në kontekstin e pandemisë.

• Kuadri rregullator për mbikëqyrjen ka shënuar përmirësime, me 
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synim përafrimin e akteve ligjore e rregullative të Bashkimit Evropian 
(BE) dhe të Bazel III. Ekzaminimet e bankave dhe institucioneve 
financiare jobanka kanë vijuar, me fokus të veçantë rrezikun e kredisë. 
Plotësime rregullatore janë bërë edhe në kuadrin e Ndërhyrjes së 
Jashtëzakonshme, ndërkohë që përfunduan planet e ndërhyrjes për 
bankat sistemike. 

• U mundësua harmonizimi i Regjistrit të Kredive me kuadrin rregullator e 
metodologjik të BE-së për mbledhjen e të dhënave të detajuara, lidhur 
me kredinë dhe rrezikun e kredisë (AnaCredit), si dhe u implementuan 
kërkesat rregullatore të Bankës Qendrore Evropiane (BQE) për 
statistikat e detajuara të letrave me vlerë. 

• U finalizua vlerësimi i sistemit AIPS, i cili rezultoi në përputhje me 
parimet mbikëqyrëse të BQE-së, si dhe u bënë ndërhyrjet e nevojshme 
rregullatore dhe infrastrukturore për garantimin e sigurisë dhe efikasitetit 
të sistemeve AIPS dhe AECH. Rreth 50% e masave të parashikuara 
në planin e veprimit të Strategjisë Kombëtare për Pagesat me Vlerë të 
Vogël konsiderohen të kryera. Ndërkohë, ka nisur puna për përafrimin 
e dispozitës evropiane “Për llogarinë e pagesës”, e cila pritet të nxisë 
përfshirjen financiare. 

• Gjatë vitit përfundoi projekti i binjakëzimit me Banca d’Italia dhe 
Deutsche Bundesbank (financuar me fondet IPA) për forcimin e 
kapaciteteve të BSH-së dhe përafrimit me legjislacionin e BE-së. Ky 
projekt përfshiu punën e 8 departamenteve, gjatë gjithë vitit, dhe u 
finalizua në hartimin e 29 dokumenteve, si rregullore, akte nënligjore, 
manuale dhe udhëzues. Bashkëpunimi me Shkollën Ekonomike 
dhe të Shkencave Politike të Londrës u finalizua në konferencën 
ndërkombëtare virtuale me temë “COVID-19: Ndikimi në ekonominë 
reale dhe përshtatja e politikave të bankave qendrore”. 

• Në nëntor, Këshilli Mbikëqyrës miratoi Strategjinë Afatmesme të 
Zhvillimit të BSH-së për periudhën 2021-2023. Në përputhje me 
objektivat e kësaj strategjie, ai miratoi buxhetin orientues afatmesëm.


