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2. Veprimtaria e Bankës së shqipërisë

2.1. politika monetare

Në përputhje me Ligjin për Bankën e Shqipërisë, politika jonë monetare 
formulohet dhe zbatohet në funksion të arritjes dhe ruajtjes së stabilitetit të 
çmimeve. Dokumenti i Politikës Monetare, i cili detajon objektivat, shpjegon 
parimet dhe formaton strategjinë e politikës monetare, e përkufizon stabilitetin e 
çmimeve si një rritjeje vjetore të çmimeve të konsumit prej 3% në afatin e mesëm.

Nëpërmjet përmbushjes së këtij objektivi, BSH-ja kontribuon në zhvillimin 
e qëndrueshëm të ekonomisë, në promovimin e stabilitetit financiar dhe në 
rritjen e mirëqenies së shtetasve shqiptarë.

Vendimet e politikës monetare merren nga Këshilli Mbikëqyrës i BSH-së. Ato 
bazohen në një kuadër bashkëkohor analize e parashikimi, i cili shfrytëzon 
të gjithë gamën e informacionit të disponuar, si dhe mbështetet në modele 
bashkëkohore ekonometrike dhe në praktikat më të mira të bankingut qendror.

Pandemia COVID-19 dominoi zhvillimet ekonomike të vitit 2020. Masat e 
marra për frenimin e saj dhe rritja e pasigurisë shkaktuan rënie të kërkesës e 
të prodhimit, rritje të papunësisë, dhe vështirësi financiare për bizneset dhe 
familjet shqiptare. Në këtë kontekst ekonomik, presionet inflacioniste mbetën të 
ulëta dhe inflacioni qëndroi poshtë objektivit 3%.

Politikat ekonomike – fiskale, monetare, financiare – reaguan në kohë dhe në 
mënyrë të koordinuar. Politika monetare u bë më stimuluese. Stimuli monetar 
ndihmoi funksionimin e mirë të tregjeve financiare, uljen e normave të interesit 
dhe të primeve të rrezikut, si dhe në mbështetjen me kredi bankare të familjeve 
dhe bizneseve shqiptare në një kohë pasigurie.

Masat e marra kontribuuan në zbutjen e pasojave të pandemisë për bizneset 
dhe familjet shqiptare dhe në ruajtjen e stabilitetit monetar e financiar, duke 
krijuar premisa për një rimëkëmbje sa më të shpejtë të ekonomisë. Ky është një 
parakusht i nevojshëm për kthimin e inflacionit në objektivin tonë 3%. Politika 
monetare do të ruajë kahun e saj stimulues në afatin e mesëm, duke ndihmuar 
rritjen e qëndrueshme ekonomike dhe kthimin e inflacionit në objektiv.

2.1.1 politika monetare gjatë Vitit 2020

Viti 2020 ishte një vit i vështirë për ekonominë botërore dhe atë shqiptare. 
Më shumë se 90% e ekonomive të globit regjistruan rënie ekonomike, rritje të 
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papunësisë dhe presione të dobëta inflacioniste. Treguesit e balancave kryesore 
ekonomike u përkeqësuan dhe deficitet fiskale dhe borxhet publike shënuan 
rritje të shpejtë. Në përgjigje të tyre, autoritetet publike kanë marrë masa të 
paprecedenta fiskale dhe monetare, duke lehtësuar impaktin e pandemisë 
dhe duke rritur shanset për një rikuperim të shpejtë të aktivitetit ekonomik me 
përfundimin e saj.

Sipas Institutit të Statistikave, aktiviteti ekonomik në vend u tkurr me 5.5%, punësimi 
ra me 1.2% dhe shkalla e papunësisë u rrit në 11.6%, gjatë tre tremujorëve të 
parë të vitit. Rënia ekonomike pasqyroi kontraktimin e njëkohshëm të thuajse të 
gjithë përbërësve të kërkesës agregate dhe të të gjithë sektorëve të ekonomisë. 
Kriza goditi në mënyrë të veçantë flukset tregtare dhe sektorin e shërbimeve, si 
aktivitetet më të ekspozuara ndaj kufizimeve të vendosura. Nga ana tjetër, rritja 
e stimulit fiskal kompensoi pjesërisht rënien e konsumit dhe të investimeve private. 
Rënia ekonomike tkurri të ardhurat fiskale, të cilat, të kombinuara me rritjen e 
shpenzimeve, sollën rritjen e shpejtë të deficitit fiskal dhe të borxhit publik. Ky i 
fundit, arriti në 77.8% të PBB-së në fund të vitit 2020, nga 66.2% në fund të vitit 
2019. 

Në terma të dinamikës kohore, ndikimi më i madh i pandemisë u materializua 
në tremujorin e dytë. Më tej, relaksimi i kufizimeve i hapi rrugë një rikuperimi 
gradual dhe të pjesshëm të aktivitetit ekonomik dhe të tregut të punës. Megjithatë, 
si prodhimi ashtu edhe punësimi mbeten në nivele më të ulëta në raport me vitin 
2019 dhe kapacitetet prodhuese të pashfrytëzuara janë rritur. Për pasojë, presionet 
inflacioniste vijojnë të jenë të ulëta.

Inflacioni mesatar për vitin 2020 rezultoi në nivelin 1.6%, duke qëndruar 
poshtë objektivit të BSH-së. Ecuria e tij ishte e luhatshme, e ndikuar më së 
shumti nga çmimet e ushqimeve, të cilat përfaqësojnë rreth 42% të shportës 

Gra�k 1.  Ecuria e in�acionit dhe norma bazë e interesit (në përqindje)

Burimi: Instat, Banka e Shqipërisë.
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së konsumit. Nga ana tjetër, inflacioni bazë1 rezultoi 1.4% dhe kontribuoi në 
mënyrë të qëndrueshme në inflacionin total. Pritjet e familjeve dhe të bizneseve 
për inflacionin pas një viti luhaten pranë objektivit tonë 3%.

Politikat ekonomike stimuluese ishin të domosdoshme për të zbutur ndikimin 
e pandemisë në ekonomi dhe për të ruajtur stabilitetin monetar e financiar. 
Politika fiskale mori rolin kryesor për mbështetjen e kërkesës agregate 
nëpërmjet: (i) mbështetjes së të ardhurave të familjeve, me anë të paketave 
për kompensimin e pagave, rritjes së transfertave, dhe ofrimit të programeve 
të nxitjes së punësimit; (ii) mbështetjes së bizneseve me likuiditet, me anë të 
faljes e shtyrjes së detyrimeve tatimore dhe ofrimit të skemave të garancisë 
sovrane për kreditë; dhe (iii) shtimit të shpenzimeve për sistemin shëndetësor 
për përballimin e pandemisë.

Nga ana e saj, BSH-ja rriti stimulin monetar dhe ndërmori masa të tjera 
rregullatore, duke synuar ruajtjen e likuiditetit në tregjet financiare, uljen e 
kostove të huamarrjes dhe ruajtjen e një fluksi të pandërprerë të kreditimit dhe 
të shërbimeve financiare. Paketa monetare lehtësuese përfshiu: 

- Reduktimin në nivelin 0.5% të normës bazë të interesit dhe ngushtimin 
e korridorit të lehtësive njëditore, nëpërmjet uljes së normës së interesit 
të kredisë njëditore në 0.9%. Kjo masë synoi reduktimin e kostove të 
financimit dhe të shërbimit të borxhit në ekonomi;

- Rritjen e injektimit të likuiditetit në sistemin bankar, nëpërmjet adoptimit 
të një strategjie operacionale që mundëson injektim të pakufizuar të 
likuiditetit. Kjo masë synoi garantimin e funksionimit normal të tregut 
financiar dhe të mekanizmit të transmetimit të politikës monetare;

- Orientimin e tregut për ruajtjen e kahut stimulues të politikës monetare në 
të ardhmen. Kjo masë synoi kontrollin e kurbës së normave të interesit 
dhe shtrirjen e efektit të saj në kohë.

Rritja e stimulit monetar ndihmoi në kontrollin e kostove të financimit dhe të 
shërbimit të borxhit dhe nxiti financimin e sektorit privat me kredi bankare. Falë 
sigurimit të likuiditetit të bollshëm e të mjaftueshëm, tregjet financiare vazhduan 
normalisht aktivitetin e tyre dhe mundësuan një transmetim të mirë të stimulit 
monetar në ekonomi. Kostot e financimit për sektorin privat dhe atë publik 
mbetën në nivele të ulëta historike dhe kursi i këmbimit ishte i qëndrueshëm. 

Nivelet e ulëta të normave të interesit dhe likuiditeti i bollshëm në treg u shoqëruan 
me një rritje mesatare prej 6.8% të portofolit të kredisë gjatë vitit 2020. Ky 
zgjerim i kreditit i shërbeu nevojave në rritje të ekonomisë për likuiditet, por 
edhe financimit të konsumit e investimeve, pavarësisht situatës së emergjencës. 
Kreditimi për biznese dhe ai në lekë ishin kontribuuesit kryesor në rritjen e 
kredisë, të ndihmuar edhe nga skemat e garancisë shtetërore. Rritja e vazhduar 

1 Inflacioni i vlerësuar duke përjashtuar ndikimet nga luhatjet afatshkurtra, goditjet e njëhershme 
dhe ato të ofertës, quhet inflacion bazë. Ai përfaqëson pjesën më të qëndrueshme të inflacionit 
që ndikohet nga faktorë të kërkesës dhe për rrjedhim dhe të politikës monetare.
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e kredisë në lekë solli rritjen e peshës së këtij portofoli ndaj totalit, duke e çuar 
në rreth 50% në fund të vitit 2020. Ky zhvillim pozitiv krijon premisa për rritjen 
e efektivitetit të politikës monetare dhe për forcimin e stabilitetit financiar të 
vendit.

Lehtësimi i koordinuar i politikave ekonomike ishte i përshtatshëm dhe 
shmangu materializimin e skenarëve më të këqij. Rënia ekonomike rezultoi më 
e vogël se pritjet fillestare; rritja e papunësisë ishte e përmbajtur dhe luhatjet në 
treguesit financiarë, përfshirë kursin e këmbimit, ishin të pakta. Në Hapësirën 
Informuese 1, gjendet një vlerësim empirik për kontributin pozitiv të politikës 
monetare në aktivitetin ekonomik dhe në inflacion.

Sektori bankar dha një kontribut mjaft pozitiv dhe të dobishëm gjatë krizës, 
duke vijuar kreditimin dhe duke marrë përsipër të paguajë një pjesë të faturës 
financiare, nëpërmjet procesit të shtyrjes së kësteve të kredisë dhe nëpërmjet 
ristrukturimit të saj. Ruajtja e një përqasjeje pro-aktive në kreditim është një 
parakusht i rëndësishëm për të siguruar mbështetjen e nevojshme financiare për 
rimëkëmbjen e ekonomisë.

Premisat për rimëkëmbjen e ekonomisë janë pozitive, por pasiguritë për 
të ardhmen mbeten të larta. Zhvillimet ekonomike në të ardhmen mbeten të 
kushtëzuara nga ecuria e situatës epidemiologjike. Me përfundimin e saj dhe 
me uljen e pasigurive, aktiviteti ekonomik pritet të vijë në rritje, i mbështetur 
nga një stimul i konsiderueshëm monetar dhe fiskal, si dhe nga rimëkëmbja e 
aktivitetit ekonomik botëror. Fillimi i procesit të vaksinimit jep shpresa në këtë 
drejtim.

Deri në materializimin e një rimëkëmbjeje të qëndrueshme të ekonomisë, 
politika jonë monetare do të vijojë të synojë sigurimin e kushteve monetare 
stimuluese për familjet dhe bizneset shqiptare. Rimëkëmbja e ekonomisë është 
një parakusht për rritjen e inflacionit drejt objektivit tonë prej 3%.

Gra�k 2. Transmetimi i stimulit monetar në normat e interesit të kredive dhe 
ecuria e kredisë sipas monedhave. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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HAPëSirë iNforMueSe 1: PoLitiKA MoNetAre Në SHqiPëri DHe KoNtriButi 
i SAj Në AKtiVitetiN eKoNoMiK DHe Në iNfLAcioN

Kjo hapësirë informuese synon të paraqesë rezultatet e vlerësuara të ndikimit të 
politikës monetare në aktivitet ekonomik dhe në inflacion në vend. Vlerësimi i 
ndikimit të politikës monetare për periudhën 2017-2020 tregojnë për një efekt 
pozitiv të saj prej 0.83 pikë përqindjeje (p.p) në aktivitetin ekonomik dhe 0.7 
p.p në inflacion. 

Hapësira informuese është e ndarë në tre pjesë. Në pjesën e parë trajtohen 
kanalet e ndikimit të politikës monetare në ekonomi, në të dytën detajohet 
metodologjia e ndjekur dhe në pjesën e fundit paraqiten rezultatet. Duke qenë 
se ky ushtrim është një përditësim i vlerësimeve të mëparshme, një përshkrim 
më i zgjeruar i kanaleve të ndikimit dhe të metodologjisë gjendet në Raportet 
Vjetore të mëparshmeI. 

Kanalet e ndikimit të politikës monetare 

Politika monetare është një instrument efektiv për të zbutur luhatjet e aktivitetit 
ekonomik dhe për të kontrolluar formimin e presioneve inflacioniste. Ky funksion 
arrihet me anë të ndikimit të politikës monetare në norma e interesi në treg, në 
pritjet e agjentëve ekonomikë dhe në ecurinë e kursit të këmbimit. Nisur nga 
kohëvonesat e mekanizmit të transmetimit, politika monetare është pro-aktive 
dhe e orientuar drejt të ardhmes.

•	 Kursi	 i	 politikës	monetare	 ndikon	 vendimmarrjen	 të	 konsumatorëve	
dhe bizneseve për konsum e investime, duke dhënë efekt në aktivitetin 
ekonomik dhe në presionet e brendshme inflacioniste. 

•	 Orientimi	 i	 politikës	monetare	 drejt	 të	 ardhmes	 ndihmon	 në	 uljen	 e	
pasigurisë tek agjentët ekonomikë.

•	 Norma	 bazë	 e	 interesit	 ka	 implikim	 indirekt	 mbi	 ecurinë	 e	 kursit	 të	
këmbimit. Ky i fundit ndikon, ndër të tjera, bilancin tregtar dhe ecurinë 
e çmimeve të mallrave të importit.

Politika monetare është në kah stimulues kur norma bazë e interesit qëndron 
nën ekuilibrin e saj afatgjatë. Një kurs politike monetare stimulues ndërmerret 
kur aktiviteti ekonomik vlerësohet nën nivelin e tij ekuilibër për një periudhë 
të zgjatur kohore dhe kur inflacioni parashikohet të jetë nën objektiv. Politika 
monetare stimuluese ka një efekt pozitiv  në rritje ekonomike dhe në inflacion. 
E kundërta ndodh kur politika monetare është shtrënguese.

Metodologjia e vlerësimit të impaktit të politikës monetare 

Për të përftuar efektin e politikës monetare në rritje ekonomike janë kryer tre 
ushtrime: 

− Në ushtrimin e parë është vlerësuar efekti i politikës monetare në normat 
e interesit në monedhën vendase dhe, më tej, ndikimi i këtyre të fundit 
në aktivitetin ekonomik; 

− Në ushtrimin e dytë është përftuar ndikimi që politika monetare ka mbi 
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kursin nominal të këmbimit; 
− Duke përdorur rezultatet e ndikimit të politikës monetare në aktivitet 

ekonomik dhe në kurs këmbimi është vlerësuar impakti i politikës monetare 
në inflacion. 

Këto vlerësime janë kryer me anë të modelit të politikës monetare të përdorur 
nga BSH-ja për kryerjen e parashikimeve afatmesme.

Rezultatet 

Rezultatet e paraqitura të ndikimit të politikës monetare nisin që prej vitit 2017. 
Në mënyrë të përmbledhur, përfundimet janë si më poshtë:

− Kursi stimulues i politikës monetare ka dhënë një kontribut mesatar pozitiv 
prej 0.83 p.p në rritjen ekonomike të periudhës 2017-2020. Efekti 
pozitiv është përcjellë nëpërmjet uljes së normave të interesit dhe kostos 
së shërbimit të borxheve ekzistuese, si dhe kreditimit të pandërprerë të 
ekonomisë;

− Ndonëse treguesit e ekonomisë reale janë përkeqësuar gjatë vitit 2020, 
efekti pozitiv i politikës monetare në ekonomi është përforcuar; 

− Politika monetare jep një ndikim kumulativ në nivelin e aktivitetit ekonomik, 
të matur sipas PBB-së reale. Deri në tremujorin e tretë të vitit 2020, si 
rezultat i efektit pozitiv të politikës monetare stimuluese, aktiviteti ekonomik 
real në vend është rreth 3.7 p.p. më i lartë kundrejt një PBB-je alternative 
pa kontributin e politikës; 

− Kursi stimulues i politikës monetarë ka ushtruar presione nënçmuese mbi 
kursin e këmbimit, me një kontribut mesatar rreth 0.6 p.p në vit për të 
gjithë periudhën; 

− Ndikimi pozitiv i politikës monetare stimuluese në rritjen ekonomike dhe në 
kursin e këmbimit ka gjeneruar presione të shtuara inflacioniste. Inflacioni 
vjetor për vitet 2017-2020 vlerësohet të jetë mesatarisht 0.7 p.p. më i 
lartë si rezultat i ndikimit të politikës monetare. Intensiteti i ndikimit është 

Gra�k 3. Ecuria ekonomike kumulative, faktike dhe pa kontributin e politikës 
monetare (majtas); vëllimi real vjetor i aktivitetit ekonomik, faktik dhe pa 

kontributin e politikës monetare (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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përforcuar gjatë viteve 2019-2020, në mesatarisht 1.0 p.p krahasuar 
me 0.2 p.p në vitin 2017. 

I  Për vlerësime të mëparshme, shih “Hapësirë Informuese 1: Politika monetare në Shqipëri 
dhe kontributi i saj në rritjen ekonomike” Raporti Vjetor, 2017, faqe 27, dhe “Hapësirë 
informuese 1: Politika monetare dhe ndikimi i saj në ekonomi” Raporti Vjetor, 2019, 
faqe 24.

Gra�k 4. Kursi i këmbimit lek/euro (majtas) dhe in�acioni vjetor (djathtas), 
faktik dhe pa kontributin e politikës monetare 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Pavarësisht sfidave dhe vështirësive të krijuar nga pandemia, BSH-ja ka vijuar 
punën për përmbushjen e prioriteteve strategjike në fushën e politikës monetare. 
Gjatë vitit 2020 është punuar për zhvillimin e mëtejshëm të kuadrit analizues 
dhe parashikues, i cili ka mbështetur formulimin e një politike monetare të 
përshtatshme me kushtet ekonomike. Analizat dhe parashikimet u kryen me 
frekuencë më të lartë se normalisht dhe ne i kushtuam një vëmendje të veçantë 
hartimit të planeve të kontigjencës, si një përqasje e domosdoshme në kushtet 
e të panjohurave dhe pasigurive me të cilat përballemi ende. Bashkëpunimi 
në formën e asistencave teknike vijoi, kryesisht në distancë, me Sekretariatin 
e Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO) dhe Bankën Evropiane për 
Rindërtim dhe Zhvillim (EBRD). Këtë vit, një vëmendje të veçantë mori përmirësimi 
i mëtejshëm i procesit të komunikimit të politikës monetare, i cili u ndihmua dhe 
u asistua nga Banka e Italisë, Banka e Gjermanisë dhe Banka e Francës, në 
kuadër të programit të binjakëzimit të BSH-së “Forcimin e kapaciteteve të BSH-
së, në kuadër të përafrimit me legjislacionin e Bashkimit Evropian”. 
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2.1.2 ecuria e aktiVitetit ekonomik

Aktiviteti ekonomik në vend shënoi rënie gjatë vitit 2020. Kjo rënie pasqyroi 
kontributin negativ të pothuajse të gjithë sektorëve të ekonomisë dhe 
komponentëve të kërkesës agregate. Rritja e stimulit fiskal kompensoi vetëm 
pjesërisht rënien e kërkesës së brendshme dhe të huaj. Me përfundimin e krizës 
shëndetësore, aktiviteti ekonomik pritet t’i rikthehet normave pozitive të rritjes 
gjatë vitit 2021 e në vijim. 

Aktiviteti ekonomik në vend, përgjatë vitit, ka vijuar kontraktimin e nisur në 
tremujorin e katërt të vitit 2019. Pas goditjes së marrë nga tërmeti i datës 26 
nëntor 2019, ekonomia u përball me efektet negative të masave të ndërmarra 
për kontrollin e situatës epidemiologjike në vend. PBB-ja u tkurr me 5.5% gjatë 
nëntë muajve të parë të vitit 2020, pas rritjes me 2.9% shënuar në të njëjtën 
periudhë një vit më parë.2 Lehtësimi i masave kufizuese riaktivizoi ekonominë 
në tremujorin e tretë. Kjo ecuri pritet të ketë vijuar edhe gjatë tremujorit të katërt. 
Megjithatë, rikuperimi i ekonomisë në afatshkurtër mbetet i ngadaltë dhe nën 
nivelet e regjistruara në periudhën para pandemisë. 

Tkurrja e aktivitetit ekonomik i atribuohet kryesisht zhvillimeve në sektorin e 
shërbimeve3, i cili kontribuoi me -3.8 pikë përqindje në tkurrjen vjetore të PBB-
së. Goditja negative ishte veçanërisht e fortë në degën e “Tregtisë, transportit, 
akomodimit dhe shërbimit ushqimor”, ku përfshihen aktivitetet më të prekura 
nga kufizimet e vendosura, me kontribut prej -2.5 pikë përqindjeje në tkurrjen 

2 Informacioni i publikuar nga INSTAT-i për produktin e brendshëm bruto sipas metodës së 
prodhimit dhe të shpenzimeve mbulon zhvillimet deri në tremujorin e tretë të vitit 2020, të 
publikuar në datën 24 dhjetor 2020. 

3 Degët kryesore të shërbimeve janë: “Tregti, transport, akomodim dhe shërbim ushqimor”, 
“Informacioni dhe komunikacioni”, “Aktivitete financiare dhe të sigurimit”, “Aktivitete të pasurive 
të paluajtshme”, “Aktivitete profesionale dhe shërbime administrative”, “Administrata publike, 
arsimi dhe shëndetësia”, “Arte, argëtim dhe çlodhje dhe aktivitete të tjera shërbimi”.

Gra�k 5. Ecuria e aktivitetit ekonomik sipas sektorëve (majtas) dhe vlera e 
shtuar reale (djathtas)

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë
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e PBB-së. Edhe ndërtimi4, industria përpunuese dhe ajo nxjerrëse kontribuuan 
në rënien ekonomike, ndonëse në një masë relativisht më të ulët (me 0.5 
pikë përqindje secila). Ndërkohë, rritjet e vlerës së shtuar në bujqësi, pyje 
dhe peshkim, dhe energji dhanë një kontribut pozitiv për ecurinë ekonomike 
(përkatësisht, 0.4 pikë përqindje). Në reflektim të një ekonomie në tkurrje, 
komponenti i taksave neto shënoi gjithashtu rënie gjatë nëntë muajve të parë të 
vitit 2020, duke kontribuuar me -1.0 pikë përqindje në ritmin vjetor të PBB-së. 

Konsumi dhe investimet udhëhoqën kontraktimin e kërkesës së brendshme 

Kërkesa e brendshme u tkurr me 4.2% në nëntëmujorin 
e parë të vitit, në pasqyrim të rënies së konsumit dhe 
investimeve private. Masat e distancimit social dhe 
të kujdesit shëndetësor, rritja e pasigurisë dhe rënia 
e të ardhurave, ndikuan në tkurrjen e shpenzimeve 
për konsum dhe investim. Nga ana tjetër, kushtet e 
favorshme të financimit, rritja e kredisë dhe masat 
fiskale, ndihmuan në amortizimin e pjesshëm të 
rënies së konsumit dhe të investimeve. 

Konsumi privat ra me 3.8% gjatë tre tremujorëve të 
parë të vitit 2020. 

Konsumi regjistroi një tkurrje të fortë në tremujorin 
e dytë, kur kufizimet ishin më të ashpra. Më tej, 
relaksimi i tyre i hapi rrugë një rikuperimi gradual; 
konsumi në tremujorin e tretë u rrit me 6.1% krahasuar 

4 Zhvillimet negative në ndërtim i atribuohen në një masë përfundimit pothuajse të plotë të 
projektit të Gazsjellësit Trans Adriatik (TAP), tkurrjes së importeve të materialeve të ndërtimit 
dhe metaleve, një numri relativisht më të vogël lejesh ndërtimi të akorduara krahasuara me 
një vit më parë, si edhe përkeqësimit të besimit të biznesit në ndërtim. 

Gra�k 6. Ndryshimi vjetor i kërkesës së 
brendshme sipas komponentëve

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë
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Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

2014T4

2015T2

2015T4

2016T2

2016T4

2017T2

2017T4

2018T2

2018T4

2019T2

2019T4

2020T2
2020T3

Konsumi privat
Mesatare rrëshqitëse 4 T

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2014T4

2015T2

2015T4

2016T2

2016T4

2017T2

2017T4

2018T2

2018T4

2019T2

2019T4

2020T2
2020T3

Investimet
Mesatare rrëshqitëse 4 T



Raporti Vjetor, 2020

30Banka e Shqipërisë

me një tremujor më parë. Tregues të ndryshëm indirektë sugjerojnë se rikuperimi 
i konsumit privat ka vijuar dhe në tremujorin e katërt, por niveli i tij mbetet 
poshtë atij të regjistruar para pandemisë. 

investimet ranë me 7.5% gjatë tre tremujorëve të parë të vitit 2020.

Rënia e investimeve vlerësohet të ketë pasqyruar kontraktimin e investimeve 
private, në një kohë kur investimet publike erdhën në rritje. Ecuria negative e 
investimeve nisi gjatë tremujorit të fundit të vitit 2019 dhe u intensifikua gjatë 
gjysmës së parë të vitit 2020, në linjë me vendosjen e kufizimeve, rënien 
e kërkesës konsumatore dhe rritjen e pasigurisë. Nga ana tjetër, aktivizimi 
i programit të rindërtimit të objekteve të shkatërruara nga tërmeti u pasqyrua 
në rritjen e investimeve publike. Tregues sasiorë paraprakë dhe rezultatet e 
përftuara nga vrojtimet sugjerojnë se investimet do të vijojnë të kontribuojnë 
pozitivisht në rritjen ekonomike të tremujorit të katërt. Normat e ulëta të interesit 
dhe rritja e kredisë për qëllime investime janë faktorë favorizues. 

Kursi stimulues i politikës fiskale solli rritjen e deficitit buxhetor në 6.9% të 
PBB-së5 gjatë vitit 2020.

Politika fiskale gjatë vitit 2020 kishte objektiv parësor zbutjen e efekteve negative 
të pandemisë dhe të tërmetit të nëntorit 2019 në ekonomi. Për arritjen e këtij 
objektivi, autoriteti fiskal reagoi nëpërmjet krijimit të lehtësirave të përkohshme 
fiskale, në formën e faljes dhe të shtyrjes në kohë të disa detyrimeve tatimore, si 
edhe nëpërmjet rritjes së shpenzimeve në trajtën e transfertave të drejtpërdrejta 
për individët që humbën punën, apo për shtresat më vulnerabël të shoqërisë. 
Këto masa u përkthyen në një impuls fiskal prej 4.5 pikë përqindjeje të PBB-së, 
më i larti i vlerësuar ndër vite.

5 PBB-ja nominale e përdorur për llogaritjen e raporteve është vlerësim i BSH-së, ndërsa statistikat 
fiskale publikohet nga Ministria e Financave.

Gra�k 8. Impulsi �skal dhe natyra e politikës �skale*

Për detajet metodologjike, referojuni hapësirës informuese “Mbi natyrën e politikës �skale” në raportin 
vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2017. Impulsi �skal i cili paraqitet në boshtin vertikal, vlerësohet 

si diferencë e de�citit primar të korrektuar për ciklet e biznesit nga një vit më parë. Vlerat pozitive të 
impulsit �skal tregojnë që politika �skale ka mbështetur rritjen ekonomike dhe anasjelltas. 

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
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Deficiti buxhetor njohu rritje të konsiderueshme, duke reflektuar tiparet 
kundërciklike të politikës fiskale. Kështu, deficiti ishte rreth 110.7 miliardë 
lekë, ose 6.9% i PBB-së, niveli më i lartë i dekadës së fundit. Rritja e deficitit 
ishte e dykahshme, nga rënia e të ardhurave tatimore, si edhe nga rritja e 
shpenzimeve të destinuara për zbutjen e goditjes negative në ekonomi, apo 
atyre për rindërtimin e infrastrukturës dhe të banesave të dëmtuara nga tërmeti. 

Financimi i deficitit u mundësua si nga instrumentet konvencionale, ashtu dhe 
nga ato jokonvencionale, siç ishte mbështetja buxhetore në formën e RFI (Rapid 
Financing Instrument) lëshuar prej FMN-së, e cila mbuloi rreth 21% të deficitit 
fiskal. Po ashtu, nevojat e larta për financim gjatë këtij viti u përballuan edhe 
nëpërmjet emetimit të Eurobond-it, me vlerë 650 milionë euro, një pjesë e të cilit 
u përdor në shlyerjen e pjesës së mbetur prej 250 milionë euro të Eurobond-it të 
emetuar në vitin 2015. Në tregun e brendshëm, huamarrja u shtua nëpërmjet 
emetimit të titujve afatshkurtër e afatgjatë në tregun primar. Bonot e thesarit dhe 
obligacionet të emetuara në treg primar në lekë dhe në valutë financuan rreth 
44% të deficitit buxhetor. 

Raporti i borxhit publik ndaj PBB-së arriti 77.8% në fund të vitit 2020, duke 
u rritur me 11.6 p.p. nga fundi i vitit 2019, si pasojë e zgjerimit të deficitit 
buxhetor, emetimit të garancive shtetërore, si edhe efektit të tkurrjes së PBB-së. 
Stoku i borxhit të denominuar në monedhë të huaj përfaqësoi rreth 49% të 
totalit të borxhit. 

Shpenzimet për vitin 2020 ishin rreth 536.3 miliardë lekë dhe u zgjeruan me 
rreth 9% kundrejt një viti më parë. Pjesa më e madhe e rritjes së shpenzimeve 
u formua nga zgjerimi i investimeve publike, si në formën e shpenzimeve 
kapitale ashtu edhe ë atë të shpenzimeve të destinuara për rindërtimin e 
banesave private dhe infrastrukturës publike të dëmtuar nga tërmeti. Transfertat 
e drejtpërdrejta fiskale kontribuuan me rreth 2.5 pikë përqindje në zgjerimin e 
totalit të shpenzimeve për vitin. 

Gra�k 9. De�citi buxhetor dhe �nancimi (majtas) dhe borxhi publik ndaj 
PBB-së, (djathtas)*

*Tek borxhi publik përfshihet borxhi i garantuar dhe stoku i detyrimeve të prapambetura.
Burimi: INSTAT, MFE dhe llogaritje të sta�t të BSH-së.
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Të ardhurat fiskale për vitin 2020 ishin rreth 425.6 miliardë lekë dhe shënuan 
një tkurrje vjetore prej 7.5%. Ecuria e të ardhurave vuajti efektin e njëhershëm 
të shumë faktorëve si: (i) dobësisë ciklike të ekonomisë; (ii) lehtësirave fiskale 
të implementuara; (iii) rënies së çmimit të karburantit në tregjet ndërkombëtare. 

Deficiti i tregtar u ngushtua me 6.6% në terma realë gjatë tre tremujorëve të 
parë të vitit 2020

tregtia me jashtë pati një ndikim pozitiv në PBB, si pasojë e rënies më të 
shpejtë të importeve
Ndikimi i eksporteve neto në ecurinë ekonomike të nëntëmujorit të parë të vitit 
ishte pozitiv. Ky kontribut u përcaktua nga rënia e importeve të mallrave dhe 
shërbimeve, të cilat zënë një peshë më të madhe se eksportet në shkëmbimet 

tona tregtare me botën. Importet ranë me rreth 23.1% 
gjatë tre tremujorëve të vitit, në reflektim të rënies së 
kërkesës së brendshme. Rënie prej 29.6% shënuan 
edhe eksportet e mallrave dhe shërbimeve në 
pasqyrim të rënies së kërkesës së huaj dhe të çmimeve 
të lëndëve të para në tregjet ndërkombëtare. Rënia 
e eksporteve u drejtua më së shumti nga eksportet 
e shërbimeve (-34.1%), të cilat vuajtën kufizimet e 
vendosura për lëvizjen e njerëzve. 

Kontributi pozitiv i eksporteve neto ishte i përqendruar 
në gjysmën e parë të vitit. Rikuperimi më i shpejtë 
i importit ndaj eksportit, u pasqyrua në një zgjerim 
të deficitit tregtar dhe për pasojë, solli një ndikim 
negativ të eksporteve neto në rritjen ekonomike, gjatë 
tremujorit të tretë.

Gra�k 10.  Të ardhurat dhe shpenzimet

Burimi: INSTAT, MFE dhe llogaritje të sta�t të BSH-së.
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Gra�k 11. Ecuria e eksporteve neto

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë
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Disponibiliteti i të dhënave për tregtinë në mallra bën të mundur analizën 
e tyre për të gjithë vitin. Rënia vjetore e eksporteve rezultoi 9.0% për vitin 
2020. Kontributet kryesore kanë ardhur nga kategoritë: “Tekstile dhe këpucë”, 
“Minerale lëndë djegëse dhe energji elektrike” dhe “Materiale ndërtimi dhe 
metale”. Rënia e kërkesës së huaj, sidomos nga partneri ynë kryesor (Italia), 
dhe konjukturat jo të favorshme të çmimeve për naftën dhe metalet, kanë qenë 
përcaktuesit kryesorë të ecurisë së eksportit.

Një panoramë e ngjashme vihet re edhe për importet. Rënia e tyre vjetore 
ishte 6.8%, me ndikim kryesor nga kategoritë “Minerale lëndë djegëse dhe 
energji elektrike”, “Tekstile dhe këpucë”. Në rikuperimin e lehtë të importeve 
përgjatë gjysmës së dytë të vitit, rolin kryesor e ka luajtur kategoria “Makineri, 
pajisje dhe pjesë këmbimi”, ecuria e së cilës është e lidhur me gjallërimin e 
investimeve gjatë kësaj periudhe. Kontributi më i lartë importues ka shkaktuar 
një tkurrje të deficitit tregtar në terma vjetorë me 4.9%.

Harta e shpërndarjes gjeografike të shkëmbimeve tregtare tregon se tregtia 
me Italinë ka pësuar rënie, ndërkohë që eksportet me vendet fqinje si Greqia, 
Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë qenë me të qëndrueshme, madje me 
kontribute të lehta pozitive. Kjo dukuri ka qenë në linjë edhe me tendencat 
globale gjatë vitit 2020, për konfirmimin ose rigjallërimin e lidhjeve të shkurtra 
tregtare ndërmjet vendeve fqinje. 

2.1.3 tregu i punës

Punësimi shënoi rënie, shkalla e papunësisë u rrit, ndërsa presionet për rritjen e 
pagave ishin të ulëta gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2020. 

Gra�k 12. Rritja vjetore e eksporteve (majtas) dhe importeve (djathtas) të 
mallrave me kontributet e kategorive

Burimi: INSTAT
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Sipas Anketës së Forcave të Punës, punësimi u tkurr me 1.2% dhe shkalla e 
papunësisë u rrit në 11.6% gjatë tre tremujorëve të parë të vitit. Rënia e punësimit 
ishte më e fortë në tremujorin e dytë, kur numri i të punësuarve u pakësua me 
33,235 individë, duke e çuar në 50,035 numrin e vendeve të punës të humbura 
gjatë gjysmës së parë të vitit. Aktivitetet ekonomike më të prekura nga rënia 
e punësimit ishin hotelet, bar-restorantet, agjencitë e udhëtimit dhe operatorët 
turistikë, si edhe industria përpunuese e ajo nxjerrëse6. Lehtësimi i masave 
kufizuese në tremujorin e tretë dhe aktiviteti më dinamik i shërbimeve gjatë sezonit 
veror, nxiti rikthimin e personave inaktivë në tregun e punës, gjë që rriti punësimin 
me 34,224 individë. Megjithatë, numri i të punësuarve në ekonomi mbetet më 
i ulët se një vit më parë, dhe rikuperimi i vendeve të punës nuk rezultoi i plotë.7 
 

Tkurrja e punësimit u shoqërua me rritje të shkallës së papunësisë, nga 11.2% 
në tremujorin e katërt të vitit 2019, në 11.4% dhe 11.9% në dy tremujorët e 
parë të vitit 2020. Në tremujorin e tretë, shkalla e papunësisë zbriti në 11.6%, 
por mbeti më e larta se niveli i regjistruar përpara pandemisë.

Rritja në shkallën e papunësisë ka qenë e përmbajtur për dy arsye: së pari, 
rënia e punësimit u kanalizua më së shumti në shtim të personave inaktivë, 
çka ka sjellë rënie të pjesëmarrjes në forcat e punës8; dhe, së dyti, masat e 

6 Referuar të dhënave të indeksit të punonjësve nga Statistikat Afatshkurtra.
7 Edhe të dhënat administrative paraqesin zhvillime në tregun e punës në një drejtim me të dhënat 

nga anketa. Ecuria tremujore e punësimit në ekonomi, gjatë tremujorin e tretë të vitit 2020, u 
përmirësua edhe sipas të dhënave administrative, drejtuar kryesisht nga rritja e punësimit në 
sektorin privat jobujqësor, duke mbetur gjithsesi nën nivelet e shënuara një vit më parë.

8 Forca e punës përfaqëson numrin e të punësuarve dhe të papunëve në një ekonomi, dhe shkalla 
e pjesëmarrjes në të, e njohur ndryshe si shkalla e aktivitetit në tregun e punës, llogaritet si raport i 
forcës së punës me popullsinë në moshë pune. Për sa kohë rënia e punësimit nuk është shoqëruar 
me rritje numri të papunësh në të njëjtën masë, forca e aftë për punë bie. Duhet mbajtur parasysh 
se grumbullimi i informacionit statistikor është ndikuar edhe nga masat e marra për parandalimin 
e Covid-19 në vend, reflektuar në një shkallë më të ulët përgjigjeje në Anketën e Forcave të Punës 
apo vonesave në raportim për sa i takon të dhënave të regjistruara, ashtu edhe koha e nevojshme 
për marrjen e statusit si i papunë apo kufizimeve për të kërkuar punë në mënyrë aktive.

Gra�k 13. Ecuria e tregut të punës (majtas) dhe punësimi sipas sektorëve (djathtas)

Burimi: INSTAT
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qeverisë9 për të mbështetur tregun e punës dhe për të mbrojtur punësimin kanë 
ndihmuar në zbutjen e ndikimit negativ në këtë treg. 

Në prani të një shkallë më të lartë papunësie, presionet për rritjen e pagave 
ishin të ulëta. Paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë rezultoi 
më e lartë se viti 2019, por ritmi i rritjes u ngadalësua. Treguesi zbuti ritmet 
e rritjes vjetore në 2.7% nga 4.3% shënuar gjatë nëntë muajve të parë të vitit 
2019. Kjo normë rritjeje në terma realë rezultoi rreth 1.0% kundrejt rritjes reale 
me 2.9% të shënuar të njëjtën periudhë të një viti më parë. 

9 Referuar paketave financiare dhe programeve të nxitjes së punësimit, cituar edhe në Hapësirën 
Informuese 1 “Impakti i masave për mbështetjen e kreditimit gjatë pandemisë Covid-19”, në 
Raportin Tremujor të Politikës Monetare 2020/II.

HAPëSirë iNforMueSe 2: DiSA VLerëSiMe Për NDiKiMiN e goDitjeS NgA 
PANDeMiA Në AKtiVitetiN eKoNoMiK DHe PuNëSiM

Kjo hapësirë informuese përpiqet të vlerësojë efektet negative të goditjes nga 
pandemia dhe të masave me karakter shtrëngues të ndërmarra për ruajtjen e 
shëndetit publik gjatë vitit 2020, sipas zinxhirit të goditjeve dhe kontributit të 
tyre në tkurrjen e PBB-së dhe në tregun e punës. Paralelisht me to, analizohen 
shkurtimisht, treguesit e besimit dhe të pasigurisë.

Vlerësime të efektit të pandemisë në rritjen reale të PBB-së 

Vlerësimet e goditjeve nga pandemia janë llogaritur për konsumin privat, për 
investimet dhe për eksportet. Ato kanë marrë parasysh ndikimin e masave 
kufizuese të ndërmarra në secilin komponent të kërkesës agregate dhe, më 
tej, nëpërmjet aplikimit të tabelave input-output, është filtruar ndikimi i tyre 
në PBBI. Më konkretisht, për konsumin privat, vlerësimi është mbështetur 
në nën-komponentët sektorialë të kërkesës konsumatore, të cilët u ndikuan 
nga mbyllja dhe nga kufizimet në aktivitetet e bareve dhe restoranteve, e 
transportit publik dhe privat, e transportit ndërkombëtar të udhëtarëve etj. 
Për investimet, vlerësimi është bazuar në ecurinë e sektorit ndërtues dhe të 
importit të mallrave kapitale. Për eksportin e mallrave dhe të shërbimeve, 
vlerësimet janë bazuar në treguesit faktikë të tregtisë së mallrave dhe të 
shërbimeve. 

Në bazë të kësaj metodologjie rezulton se pandemia kanë dhënë një efekt 
direkt negativ prej 6.3% në terma vjetorë gjatë tre tremujorëve të parë të 
vitit 2020 (grafik 14, majtas). Ky vlerësim nuk mban parasysh lidhje të 
tjera midis komponentëve të kërkesës agregate që nuk mund të përftohen 
nga tabelat input-output, të cilët prodhojnë një efekt më të madh total të 
pandemisë në ecurinë e PBB-së. E disagreguar sipas komponentëve, rezulton 
se goditja më e fortë është mbartur nga eksportet, të cilat kanë rënë me 
40.6%. Ndërkohë, komponentët e kërkesës së brendshme, konsumi privat 
dhe investimet (kryesisht private) kanë rënë përkatësisht me 4.5% dhe 5.8% 
në terma vjetorë. Në terma sektorialë, goditjen më të fortë e kanë marrë 
“Akomodimi” dhe “Industria përpunuese”
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Vlerësime të efektit negativ në tregun e punës 

Duke përdorur si bazë ndikimin e vlerësuar më lart dhe në përputhje me përqasjen 
e matricave të kontabilitetit social, efekti i goditjes në punësim vlerësohet në rreth 
-3.0% në terma mesatarë vjetorë (grafik 14, djathtas). Kjo goditje vlerësohet të 
ketë prekur kryesisht punësimin e aktiviteteve “Akomodim”, “Industri përpunuese” 
dhe “Shërbime të tjera” (grafik 15, majtas). Sipas madhësisë së ndërmarrjeve, 
rënia e punësimit vlerësohet e shpërndarë përkatësisht, 39.6% në ndërmarrjet 
me mbi 50 të punësuar, 39.5% në ndërmarrjet me 1-9 të punësuar dhe 21.0% 
në ndërmarrjet e vogla (grafik 15, djathtas)II.

Paketat ndihmëse të qeverisë dhe programet e ndërmarra të punësimitIII kanë 
luajtur rol në zbutjen e goditjes negative në tregun e punës. Ato kanë synuar 
mbështetjen me të ardhura për punonjësit më të prekur nga kufizimet e 
vendosura, si dhe ruajtjen e vendeve të tyre të punës. 

Gra�k 15. Vlerësime të ndikimit negativ në punësim dhe sipas madhësisë 
së ndërmarrjeve*

*Në vlerësime është përdorur edhe informacioni i numrit të të punësuarve sipas Anketës Strukturore të 
Ndërmarrjeve Ekonomike, viti 2019.

Burimi: INSTAT, vlerësime të Bankës Shqipërisë.
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Gra�k 14. Vlerësime të ndikimit të masave shtrënguese sipas sektorëve 
dhe komponentëve të kërkesës agregate

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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Efekti i kufizimeve në treguesit e besimit dhe të pasigurisë 

Shpejtësia dhe ashpërsia e impaktit të masave shtrënguese të ndërmarra ndikoi 
negativisht besimin e konsumatorëve dhe bizneseve, dhe rriti pasigurinë e tyre 
për të ardhmen. Treguesi i ndjesisë ekonomike (TNE) preku nivelin më të ulët 
historik në tremujorin e dytë të vitit. Mbyllja e detyruar e aktivitetit, rënia e 
kërkesës së brendshme dhe të huaj, problemet në zinxhirët e furnizimit dhe në 
qarkullimin e punonjësve ishin arsyet e raportuara nga bizneset si përgjegjëse 
për rënien e aktiviteteve në prodhim dhe shërbime, në reduktimin e punësimit 
dhe në përkeqësimin e gjendjes financiare. Nga ana e tyre, konsumatorët u 
bënë më pesimistë për të ardhmen, të ndikuar kryesisht nga pritjet negative për 
punësim, ndërkohë që kujdesi i shtuar në kryerjen e shpenzimeve u pasqyrua 
tek vlerësimet e tyre në rënie për blerjet e mëdha.

Me lehtësimin gradual të masave, besimi i agjentëve ekonomikë erdhi në 
përmirësim, sikurse ilustrohet nga rritja e treguesit të ndjesisë ekonomike, i 
cili arriti të rikuperojë pothuaj 85% të rënies së shënuar në tremujorin e dytë. 
Treguesit e besimit, evidentuan përmirësime në të gjitha aspektet e aktivitetit të 
biznesit, në kërkesë, në punësim dhe në gjendjen financiare. Paralelisht, treguesit 
e pasigurisë, pas rritjes së dukshme në tremujorin e dytë, shënuan vlera më të 
zbutura në tremujorin vijues.

I Për detaje metodologjike shih materialin studimor “Analiza dhe zhvillimet strukturore të 
ekonomisë shqiptare: përqasje sipas Matricave të Kontabilitetit Social” dhe Hapësirën 
Iinformuese 3 “Një përqasje vlerësimi e ndikimit të goditjeve në ekonomi”, në Raportin 
Tremujor të Politikës Monetare 2020/II.

II Në bazë të informacionit nga Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve Ekonomike, viti 2019.
III Konkretisht janë: paketat financiare e parë “Mbështetje për biznesin e vogël dhe qytetarët”; 

e dytë “Mbështetje për sipërmarrjen dhe punëmarrësit”; instrumentet e garancisë sovrane; 
programet e nxitjes së punësimit të qeverisë për të mbështetur punësimin e personave të 
dalë të papunë nga situata e krijuar nga pandemia, në periudha 4, 8 dhe 12-mujore 
(VKM nr. 144, VKM nr. 608, datë 29.7.2020, dhe VKM nr. 164, VKM nr. 699, datë 
10.9.2020).

Gra�k 16. Ecuria e treguesve të besimit dhe të pasigurisë për 
konsumatorët dhe bizneset*

*Balancat e agreguara janë mesatare e thjeshtë aritmetike e balancave të secilit sektor.
Burimi: Vrojtimet e besimit, Banka e Shqipërisë.
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2.1.4 inflacioni dhe faktorët përcaktues të tij

Inflacioni vjetor qëndroi në nivele të ulëta dhe poshtë objektivit 3% edhe gjatë 
vitit 2020. Presionet inflacioniste ishin të ulëta në kontekstin e një kërkese të 
dobët, e kapaciteteve të lira në ekonomi dhe e niveleve të ulëta të inflacionit 
në ekonomitë partnere. Ecuria e inflacionit ishte e luhatshme, e ndikuar më së 
shumti nga çmimet e ushqimeve. Nga ana tjetër, matje të inflacionit, të cilat 
përjashtojnë çmimet me luhatshmëri të lartë, ruajtën nivele të qëndrueshme.

Inflacioni mesatar vjetor rezultoi 1.6% gjatë vitit 2020, i ndikuar paralelisht si 
nga goditjet afatshkurtra të ofertës, me ndikim rritës, ashtu edhe nga kontraktimi 
i kërkesës, me efekt negativ në inflacion. Rritja e lehtë e inflacionit kundrejt vitit 
2019 reflektoi përçimin më të plotë të çmimeve të huaja në çmime finale për 
shkak të kursit të këmbimit më të nënçmuar. Megjithatë, përkeqësimi i shpejtë 
i pozicionit ciklik të ekonomisë vlerësohet të ndikojë, në afat të shkurtër, në 
presione të dobëta inflacioniste nga ekonomia e brendshme. Me rikuperimin 
gradual të ekonomisë dhe me shtimin e presioneve të huaja inflacioniste, 
inflacioni pritet të rikthehet në trajektore rritëse, për të arritur në objektiv në një 
hark kohor afatmesëm. 
 

Presionet inflacioniste të brendshme dhe të huaja ishin të dobëta këtë vit. 
Komponentët më të luhatshëm të inflacionit, si çmimet e ushqimeve dhe të 
naftës, reflektuan luhatjet e mëdha të çmimit të naftës e të mallrave ushqimore 
në tregjet ndërkombëtare. Ndërkohë, komponentët afatgjatë dhe të brendshëm 
të inflacionit rezultuan të qëndrueshëm, duke dhënë një kontribut të rëndësishëm 
prej 60% në formimin e inflacionit total.

Nënçmimi i kursit nominal të këmbimit gjatë vitit 2020 ka lejuar përçimin më 
të plotë të presioneve të huaja në inflacion. Megjithatë, këto të fundit rezultuan 

Gra�k 17. In�acioni vjetor dhe objektivi (majtas). In�acioni në vend, në 
vendet e rajonit dhe në BE (djathtas)

Burimi: INSTAT, llogaritje të BSh-së.
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tepër të ulëta këtë vit. Faktorë të kërkesës së brendshme, në formën e shtimit të 
kapaciteteve të lira në ekonomi dhe të ngadalësimit të konsumit privat, kanë 
diktuar presione të brendshme inflacioniste të ulëta. Pritjet për inflacionin në 
harkun kohor pas një viti regjistruan rritje të lehtë gjatë vitit 2020, në rreth 
2.5%, duke mbetur pranë vlerës së mesatares historike. 

ecuria e inflacionit ishte e luhatshme e ndikuar më së shumti nga çmimet e 
ushqimeve.

Kategoritë ushqimore kontribuuan me rreth 90% në formimin e inflacionin total, 
ku ajo e “Ushqimeve të papërpunuara” luajti rolin kryesor. Çmimet e tyre ishin 
tejet të luhatshme gjatë vitit. Në periudhën e mbylljes, çmimet në këtë kategori u 
rritën shpejt, ndikuar nga zhbalancimet ndërmjet kërkesë-ofertës dhe vështirësisë 
së shtuar në tregtim e furnizim. Më pas, rivendosja e masave kufizuese në fund 
të vitit ndikoi në rënien e kërkesës për ushqime të papërpunuara përkundrejt 
ofertës së pandryshuar, reflektuar në inflacionin e ulët të muajit dhjetor (1.1%). 
Kategoria “Ushqime të përpunuara” u karakterizua përgjithësisht nga një 
kontribut i qëndrueshëm pozitiv gjatë vitit.

Kategoritë e tjera kanë pasur kontribut të ulët në inflacionin total. Kategoria 
“Mallra konsumi joushqimor” kontribuoi me vlera negative në inflacionin e vitit. 
Kjo ecuri ka reflektuar rënien e ndjeshme të çmimeve të naftës në tregjet e 
huaja. Çmimet e komponentëve të tjerë më të qëndrueshëm të inflacionit, ku 
përfshihen çmimet e strehimit të shërbimeve dhe ato të mallrave të konsumit 
afatgjatë, rritën kontributin e tyre në inflacionin total. Ndikimin kryesor në këtë 
rritje e dha kontributi i kategorisë “Strehim-qira”. Kategoritë e tjera ruajtën 
kontributin e tyre të ulët, pothuajse të njëjtë me atë të një viti më parë. 

Tabelë 1. Kontributi i kategorive kryesore në inflacionin vjetor (në pikë 
përqindje)*

  Mesat. 
2016

Mesat. 
2017

Mesat. 
2018

Mesat. 
2019 Tr.1’20 Tr.2’20 Tr.3’20 Tr.4’20

Inf. 2020

 (%)

Ushqime të përpunuara 0.2 0.3 0.2 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 1.9

 Bukë dhe drithëra -0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 1.8

Ushqime të papërpunuara 1.1 1.2 1.0 0.9 0.8 1.2 0.8 1.0 5.5

 Fruta 0.5 0.4 0.2 0.1 0.7 0.7 0.5 0.2 15.2

 Perime 0.6 0.7 0.7 0.8 0.2 0.4 0.2 0.6 5.2

Shërbime 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3
Mallra me çmime të rreg-
ulluara 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Strehim (qira) 0.1 0.0 0.4 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 1.6

Mallra konsumi joushqimor -0.1 0.1 0.3 0.1 0.0 -0.2 -0.2 -0.4 -2.7

Karburant -0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 -0.3 -0.3 -0.4 -6.3

Mallra konsumi afatgjatë 0.1 -0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.5

Inflacioni (%) 1.3 2.0 2.0 1.4 1.6 1.9 1.4 1.6 1.6

Burimi: INSTAT dhe BSH
*Në tabelë janë paraqitur disa nga grupet kryesore të kategorive.
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Pozicioni ciklik i ekonomisë është përkeqësuar duke gjeneruar presione të 
dobëta inflacioniste.

Goditja negative vlerësohet të ketë larguar ekonominë nga potenciali i saj 
afatgjatë, duke zgjeruar ndjeshëm hendekun negativ të prodhimit. Ky hendek 
arriti pikën më të ulët në tremujorin e dytë të vitit dhe erdhi në përmirësim 
në tremujorët në vijim, në linjë me nisjen e rikuperimit të aktivitetit ekonomik. 
Tregues të tërthortë për vlerësimin e pozicionit ciklik, si shkalla e papunësisë 
dhe ajo e shfrytëzimit të kapaciteteve, tregojnë gjithashtu se ekonomia po 
operon me kapacitete të lira. Kështu, shkalla e papunësisë vijon të jetë ende 
mbi nivelin e shënuar një vit më parë dhe shfrytëzimi i kapaciteteve prodhuese 
nën nivelin mesatar. 

Presionet inflacioniste mbeten të pamjaftueshme për kthimin e inflacionit në 
objektiv, me gjithë rritjen e kontributit të komponentit afatgjatë në formimin e 
normës së inflacionit.

2.1.5 Bilanci i pagesaVe dhe pozicioni i jashtëm i ekonomisë

Borxhi i jashtëm dhe deficiti korrent i vendit u zgjeruan gjatë vitit 2020, në 
pasqyrim të rënies së eksporteve dhe të të ardhurave parësore dhe dytësore. 
Rënia e investimeve të huaja direkte dhe zgjerimi i huamarrjes së huaj rezultuan 
në një kontribut të shtuar të flukseve borxhkrijuese në financimin e deficitit korrent.

raporti i deficitit korrent ndaj PBB-së u zgjerua në 8.5% gjatë tre tremujorëve 
të parë të vitit, nga 8.0% për vitin 2019. 

Zgjerimi i deficitit korrent reflektoi kryesisht rënien vjetore të eksportit të 
shërbimeve. Kjo e fundit u diktua në masë dërrmuese nga rënia e eksporteve të 

Gra�k 18. Tregues të gjendjes ciklike të ekonomisë (majtas) dhe in�acioni 
sipas komponentëve (djathtas)

Burimi: INSTAT, llogaritje të BSh-së.
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turizmit në kushtet e kufizimeve për lëvizjen e njerëzve. Nga ana tjetër, deficiti 
i llogarisë së mallrave u zvogëlua me 8.6% në terma vjetorë, në reflektim 
të kontributit më të fortë të kontraktimit të importit. Të ardhurave hyrëse të 
“kompensimit të punonjësve”, të lidhura ngushtësisht me punësimin sezonal të 
shtetasve shqiptarë jashtë vendit, u zvogëluan në nivel vjetor. Ashtu si edhe 
me ecurinë e eksportit të shërbimeve, edhe këtu kufizimet për lëvizjen e lirë 
ndërkufitare kanë dhënë efektin kryesor negativ. Remitancat kanë rezultuar rreth 
9.6% më të ulëta se nëntëmujori i parë i vitit 2019. Megjithatë, rënia e tyre 
ka qenë e përqendruar në gjysmën e parë të vitit dhe në tremujorin e tretë, ato 
u rritën me 6.9% në terma vjetorë. Vështirësitë në tregjet e punës në vendet ku 
janë përqëndruar shtetasit emigrues shqiptarë duket të mos kenë ndikuar shumë 
negativisht fluksin e dërgesave drejt Shqipërisë.  

Në financimin e deficitit të llogarisë korrente është rritur kontributi i flukseve 
borxhkrijuese.

Ndikimi i pandemisë përkoi me hyrjen në fazën përfundimtare të projekteve 
madhore në fushën energjetike, duke krijuar premisa jo të favorshme për ecurinë 
e Investimeve të Huaja Direkte (IHD). Rënia vjetore e flukseve hyrëse ishte 
16.8% për nëntëmujorin e parë të vitit. Zgjerimi i deficitit korrent dhe pakësimi i 
investimeve të huaja direkte, solli rritjen e flukseve borxhkrijuese. Në këtë drejtim, 
spikat emetimi i Eurobond-it gjatë tremujorit të dytë të vitit, i cili zgjeroi detyrimet 
e borxhit të jashtëm të vendit. Megjithatë, këto tendenca zhvillimi pritet të jenë 
afatshkurtra dhe të korrektohen gradualisht me përfundimin e pandemisë.

treguesit e qëndrueshmërisë së borxhit të jashtëm janë përkeqësuar 
përkohësisht, por nivelet e larta të rezervës valutore japin siguri për përballimin 
e kontigjencave të mundshme.

Stoku i borxhit të jashtëm llogaritet në 8.829 miliardë euro në fund të tremujorit 
të tretë, me rritje vjetore prej 6.1%. Raporti i tij ndaj PBB-së nominale qëndron 
në 68.5%, nga 60.4% në fund të vitit 2019, duke pasqyryar si rritjen e borxhit 
dhe rënien e PBB-së. Mbajtësi kryesor i borxhit të jashtëm vijon të jetë “Qeveria 
e Përgjithshme”, me një peshë prej 49.7% ndaj totalit. Struktura kohore e 
borxhit vijon të jetë e orientuar drejt borxhit afatgjatë, i cili përbën rreth 94.0% 
të totalit. 

Zgjerimi i stokut të borxhit të jashtëm së bashku me pakësimin e eksporteve dhe 
të të ardhurave fiskale, ka shkaktuar një përkeqësim të përkohshëm të treguesve 
të aftësisë ripaguese. Raporti i stokut të borxhit ndaj eksportit të mallrave dhe 
shërbimeve u zgjerua në 212.2% në fund të tremujorit të tretë 2020, nga 
153.7% në fund të tremujorit të parë. Po ashtu, raporti i stokut të borxhit ndaj 
të ardhurave fiskale u zgjerua në 251.1%, nga 220.2% në fund të tremujorit 
të parë të vitit. 

Nga ana tjetër, stoku i rezervës valutore të vendit është i mjaftueshëm për 
përballimin e presioneve afatshkurtra. Në dhjetor, stoku është i mjaftueshëm për 
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të mbuluar 9.2 muaj import mallrash dhe shërbimesh ose 3.5 herë më shumë 
se borxhi i jashtëm afatshkurtër bruto.

2.1.6 tregjet financiare dhe treguesit monetarë

Tregjet financiare kanë funksionuar normalisht, duke mundësuar një përcjellje 
të mirë të stimulit monetar në ekonomi. Reagimi në kohë i BSH-së ndihmoi në 
reduktimin e pasigurive, në kontrollin e primeve të rrezikut të likuiditetit dhe në 
norma të ulëta interesi. Kushtet e lehtësuara financiare, së bashku me politikat 
mbështetëse të kreditimit të BSH-së dhe të Qeverisë, kontribuuan në rritjen e 
financimit të sektorit privat. Zgjerimi i kredisë u mbështet edhe nga ecuria e 
mirë e depozitave bankare dhe operacionet e injektimit të likuiditetit nga Banka 
e Shqipërisë. Aktiviteti kreditues ka shënuar rritje në të gjitha segmentet, por ai 
ka mbështetur kryesisht bizneset në qëllimet e tyre për investime.

Normat e interesit në tregun ndërbankar janë luhatur pranë normës bazë dhe 
kanë shfaqur luhatshmëri të ulët, në linjë me objektivin operacional të politikës 
monetare 

Interesat ndërbankare shfaqën përcjellje të menjëhershme të uljes së normës 
bazë të interesit në muajin mars. Primet e likuiditetit kanë qenë të përmbajtura, 
falë bilanceve të shëndetshme të bankave dhe të politikës së injektimit të 
likuiditetit nga BSH-ja. Ankandet e repos 7-ditore, që prej fund-marsit, kryhen 
me shumë të pakufizuar dhe me çmim fiks. Gjithashtu, deficiti i likuiditetit, 
ndonëse në rritje nga një vit më parë10, nuk ka cenuar përcjelljen e stimulit 
të politikës monetare në treg. Rritja e tij është administruar nëpërmjet rritjes së 
operacioneve injektuese të likuiditetit me maturitet 1-3 mujor. 

10 Gjatë vitit 2019, deficiti i likuiditetit reflektoi zvogëlimin e nevojave për financim, si rrjedhojë 
e kërkesës më të ulët të qeverisë diktuar nga emetimi i Eurobond-it dhe efektin e rregullores 
për mbajtjen e rezervës së detyruar në valutë në monedhën origjinale.

Gra�k 19. Ecuria e tregut ndërbankar (majtas) dhe e tregut valutor (djathtas)

 Burimi: Banka e Shqipërisë.
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tregu valutor është karakterizuar nga qëndrueshmëri e lekut kundrejt euros, 
mbiçmim i tij kundrejt dollarit, dhe tregtim i monedhave brenda parametrave 
normalë të tregut. 

Euro është kuotuar mesatarisht me 123.8 lekë/euro gjatë vitit 2020, me një 
nënçmim të lekut prej 0.6% kundrejt vitit paraardhës. Parametrat e tregtimit 
të monedhës evropiane në tregun vendas janë shfaqur të qëndrueshëm dhe 
treguesi i luhatshmërisë dhe spread-et e kuotimit kanë rezultuar pranë vlerave 
të tyre normale. Njëkohësisht, luhatjet ditore të kursit kanë qenë thuajse të 
dykahshme, duke dëshmuar për balancim të pozicionimeve të agjentëve për 
blerje dhe shitje në treg. Kursi usd/lek zbriti në 101.6 lekë/usd në muajin 
dhjetor, nga mesatarisht 109.9 lekë/usd në vitin 2019, në reflektim të 
dobësimit të monedhës amerikane në tregun ndërkombëtar.

Stabiliteti i kursit të këmbimit eur/lek reflektoi një raport të balancuar të kërkesës 
dhe ofertës në treg. Rënia e ndjeshme e shkëmbimeve tregtare që pasoi mbylljen 
e ekonomive vendase dhe partnere solli tkurrjen e deficitit tregtar në gjysmën 
e parë të vitit. Nga ana tjetër, edhe pse prurjet valutore nga turizmi rezultuan 
më të pakta, flukset e llogarisë kapitale dhe të asaj financiare mundësuan 
përmbushjen e nevojave për financim të huaj të ekonomisë.

Yield-et e letrave me vlerë të qeverisë shënuan rritje të lehtë gjatë vitit 2020.

Rritja e tyre është manifestuar kryesisht në gjysmën e parë të vitit. Në terma 
mesatarë, primet janë rritur kryesisht për maturitetin afatshkurtër e atë afatmesëm. 
Yield-i 12-mujor rezultoi 1.9%, nga 1.6% që ishte mesatarisht në vitin 2019. 
Rritja për maturitet 2- deri 7-vjeçare ka qenë mesatarisht rreth 0.4 pp, kurse 
yield-i 10-vjeçar mbetet i qëndrueshëm prej gati 2 vitesh. Kjo ecuri e yield-eve 
ka zhvendosur lehtësisht për lart kurbën e tyre, duke theksuar formën e mysët të 
saj në maturitetet afatmesme krahasuar me një vit më parë.

Gra�k 20. Tregues të tensionit në tregun valutor*

*Treguesi i anshmërisë për mbiçmim/nënçmim llogaritet si raport i numrit të ditëve kur kursi është 
mbiçmuar kundrejt numrit të ditëve kur kursi është nënçmuar, në një horizont kohor rrëshqitës që mund të 

variojë, p.sh., nga 22 ditë (një muaj kalendarik) deri në 250 ditë (një vit kalendarik). Vlera 1 e këtij 
treguesi përfaqëson vlerën ekuilibër, ku numri i ditëve që kursi është mbiçmuar është i barabartë me 

numrin e ditëve kur kursi është nënçmuar, dhe tregon se në treg nuk ka pasur anshmëri për mbiçmim apo 
nënçmim. Nëse vlera e këtij treguesi është mbi 1 (nën 1), atëherë në treg ka sinjale për pritshmëri të 

njëanshme për mbiçmim (nënçmim) të kursit.
Burimi: Banka e Shqipërisë, bankat qendrore të vendeve përkatëse. 
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Normat e interesit për kreditë në lekë kanë rënë gjatë vitit, duke mbështetur 
rritjen e financimit për sektorin privat.

Rritja e stimulit monetar dhe kushtet optimale të likuiditetit në sistemin bankar 
kanë mundësuar norma më të ulëta interesi për kreditë. Gjithashtu, në uljen e 
kostos së financimit me kredi bankare për bizneset kontribuuan edhe skemat e 
garancisë sovrane dhe ulja e lehtë e normave të interesit të depozitave. Norma 
mesatare e interesit për kreditë për këtë segment rezultoi 5.4%, nga 6.0% që 
ishte në vitin e mëparshëm. Një rënie marzhinale është regjistruar edhe në 
normat e interesit për kreditë për individë, në mesatarisht 6.4%.

Kredia për sektorin privat shënoi një normë vjetore rritjeje të qëndrueshme, 
me rreth 6.8% mesatarisht gjatë vitit.

Zgjerimi i kredisë është mbështetur gjerësisht nga stimuli i shtuar monetar, 
nga masat lehtësuese rregullatore të BSH-së për mbështetjen e biznesit dhe të 
individëve në vështirësi, si dhe nga skemat e garancisë sovrane të qeverisë. 
Kontributin më të lartë në rritjen e kredisë për sektorin privat, me rreth 4.6 
pikë përqindjeje (62%), e dha kredia për biznese. Ky segment ka qenë në 
fokus të masave të ndërmarra, ku një pjesë e konsiderueshme e kësaj kredie 
është kanalizuar për financimin e investimeve. Kredia për qëllime likuiditeti ka 
ngadalësuar normën e rritjes, duke dhënë një kontribut të ulët në zgjerimin e 
portofolit të kredisë për biznese. Kredia për individë kontribuoi me 2.2 pikë 
përqindjeje (38%) në rritjen e kredisë për sektorin privat. Kjo ecuri evidenton 
kontributin e lartë të kredisë hipotekare, mbështetur nga ofertat favorizuese 
të bankave për këtë produkt dhe nga përmirësimi i kërkesës për kredi për 
blerje banese nga individët. Nga ana tjetër, ecuria e kredisë konsumatore ka 
rezultuar e plogësht, ndikuar si nga rënia e konsumit ashtu dhe nga pasiguritë 
e shtuara. 

Gra�k 21. Ecuria e yield-eve në tregun primar dhe e normave të interesit 
në lekë

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Ecuria e kredisë sipas monedhës evidenton rritje të shpejtë të kredisë në 
segmentin e monedhës vendase. Portofoli i kredisë në lekë ka shënuar normë 
vjetore rritjeje me rreth 10.5% mesatarisht gjatë vitit, duke kontribuar me 5 pikë 
përqindjeje në zgjerimin e kredisë për sektorin privat. Politikat lehtësuese të 
ndërmarra kanë ndikuar në orientimin e kredidhënies në monedhë vendase. 
Ecuria e kredisë në valutë ka rezultuar e plogësht. Ky portofol ka shënuar rritje 
mesatare vjetore me rreth 3.4% gjatë vitit, duke dhënë një kontribut  prej vetëm 
1.8 pikë përqindjeje në zgjerimin e kredisë për sektorin privat. 

Depozitat në sistemin bankar shënuan një rritje mesatare vjetore prej rreth 
6.7% gjatë vitit 2020.

Zgjerimi i tyre është udhëhequr nga depozitat në lekë, të cilat dhanë një 
kontribut mesatar me rreth 3.7 pikë përqindjeje në rritjen vjetore të stokut total. 
Depozitat në lekë kanë marrë kryesisht formën e depozitave të individëve. 
Ndërkohë, në fund të vitit është vënë re një rritje e depozitave të biznesit në 
lekë. Depozitat në valutë shënuan rritje mesatare vjetore me 6.1% gjatë vitit. 
Në linjë me sjelljen sezonale, zgjerimi më i lartë e tyre përkon përgjithësisht me 
muajt gusht dhe dhjetor, i cili reflekton si aktivitetin e shtuar të bizneseve ashtu 
edhe flukset sezonale në formën e remitancave.

Struktura kohore e depozitave reflekton zhvendosje të mëtejshme drejt 
përbërësit likuid. Rritja e shpejtë e depozitave pa afat rriti më tej raportin e 
tyre ndaj depozitave në total, në rreth 51.8% në fund të vitit. Kjo sjellje është 
në linjë me normat e ulëta të interesit dhe me pasigurinë e shtuar. Këta faktorë 
kanë ndikuar edhe në ngadalësimin e normave të rritjes së depozitave me afat 
maturimi mbi dy vjet, të cilat, ndryshe nga një vit më parë, kanë reduktuar në 
13.1% peshën e tyre ndaj totalit të depozitave në fund të vitit. 

Gra�k 22. Ecuria e kredisë për sektorin privat dhe e depozitave të bankave

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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HAPëSirë iNforMueSe 3: SiSteMi fiNANciAr PërBALLë goDitjeS NgA 
PANDeMiA

Sistemi financiar shqiptar përballoi me sukses goditjen e fortë negative të 
pandemisë. Në ndryshim nga episodet e mëparshme të goditjeve, kur sistemi 
financiar shpesh shndërrohej në përforcues të tyre, tregu financiar u shfaq i qetë 
gjatë pandemisë, duke mundësuar reagimin në kohë dhe me intensitetin e duhur 
të politikave monetare e fiskale. Po ashtu, sektori bankar amortizoi një pjesë të 
kostos financiare të krizës, si dhe siguroi likuiditetin e nevojshëm për bizneset 
dhe familjet shqiptare. Kjo sjellje e sistemit financiar ishte një faktor esencial në 
zbutjen e pasojave makro dhe mikroekonomike të pandemisë.

Aftësia e sistemit financiar për të përballuar me sukses këtë goditje dhe për 
të përmbushur rolin e tij ndërmjetësues është rezultat i punës së bërë ndër 
vite për rritjen e qëndrueshmërisë së tij. Investimi i vazhdueshëm institucional 
për reformimin e sistemit financiar, ambienti i qëndrueshëm monetare, si dhe 
mbikëqyrja e rregullimi i kujdesshëm i sektorit bankar, kanë kontribuuar në 
rritjen e qëndrueshmërisë së bilanceve të ndërmjetësve financiarë dhe në rritjen 
e besimit të publikut në sektorin bankar.

Për rrjedhojë: (i) tregu valutor u shfaq i qëndrueshëm; (ii) primet e rrezikut ishin 
të përmbajtura; (iii) sistemi financiar gëzoi likuiditet të bollshëm dhe nuk pati 
në asnjë çast rrjedhje depozitash; dhe (iv) ofroi financimin e nevojshëm për 
sektorin privat. Në vijim trajtohet shkurtimisht secili prej këtyre dimensioneve.

(i) Tregu valutor u shfaq i qëndrueshëm
Vendosja e masave shtrënguese në muajin mars u manifestua në mënyrë të 
menjëhershme në tregun valutor. Në një kohë të shkurtër, leku u nënçmua 
ndjeshëm dhe luhatshmëria e kursit u rrit. Ndërhyrja efektive dhe në kohë e 
BSH-së rezultoi e suksesshme në shuarjen e pasigurive. Në këtë drejtim ndikoi 
edhe reagimi i përmbajtur psikologjik i agjentëve të tregut dhe i publikut të 
gjerë, çka reflektoi rritje të besimit të tyre në monedhën vendase. Kursi eur/
lek u stabilizua si pasojë e forcave të tregut brenda muajit pasues, në linjë me 
tablonë e re makroekonomike. Qëndrueshmëria e tregut valutor përballë kësaj 
goditjeje spikat përkundrejt reagimeve në episode të mëparshme krizash. Për 
shembull, kriza e vitit 2008-2009, krahas nënçmimit të ndjeshëm të lekut si 
rrjedhojë e përkeqësimit të pozicionit të jashtëm të ekonomisë, u shoqërua me 

Gra�k 23. Luhatshmëria në tregun valutor (majtas) dhe primi i yield-it 12-mujor ndaj 
normës bazë (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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luhatje të shtuara të kursit të këmbimit për një periudhë gati dyvjeçare. 

(ii) Primet e rrezikut ishin të përmbajtura
Primet e rrezikut në sistemin bankar rezultuan të përmbajtura, ndonëse pasiguritë 
u	shtuan.	Ofrimi	 i	 likuiditetit	 të	pakufizuar	nëpërmjet	repove	njëjavore	evitoi	
një rritje të mundshme në rrezikun e likuiditetit. Ndërkohë, presionet e rritura 
mbi primet e rrezikut të kredisë u zbutën nëpërmjet masave makroprudenciale, 
mbikëqyrëse dhe fiskale. Komunikimi i qartë dhe i vazhdueshëm me tregun mbi 
politikën monetare në të ardhmen ndihmoi në sheshimin e pasigurive për ecurinë 
e normave. Të gjithë këta faktorë, krahas uljes së normës bazë, kontribuuan 
në rënien e normave të interesit për kreditë e sektorit privat. Falë likuiditetit të 
bollshëm të injektuar, si dhe sjelljes më të matur të bankave, rritja e borxhit të 
brendshëm të qeverisë u përthith nga tregu pa rritje të ndjeshme kostoje dhe pa 
ndikuar në koston e apo vëllimin e financimit të sektorit privat. 

(iii) Sistemi financiar ishte likuid
Eksperiencat e mëparshme kanë treguar se goditjet në sektorin financiar mund 
të shoqërohen me tërheqje masive të depozitave dhe probleme likuiditeti për 
bankat. Me ngjarje të tilla, sektori jonë bankar është përballur në fillimet e 
krijimit të tij dhe gjatë krizës financiare globale. Gjatë viteve 2008-2009, 
brenda një periudhë 6-mujore, u tërhoqën rreth 10% e depozitave totale, si 
pasojë e perceptimit në publik për rrezik të shtuar nga kriza financiare globale. 
Ndërkohë gjatë vitit 2020, për asnjë moment nuk u vu re tërheqje depozitash 
dhe probleme me likuiditetin e bankave. Përkundrazi, depozitat kanë vijuar të 
rriten, duke reflektuar si orientimin e sjelljes së individëve drejt kursimit ashtu 
edhe forcimin e besimit në banka.

(iv) Kredia për sektorin privat u rrit
Goditjet në sektorin financiar shpesh herë janë reflektuar edhe në stepjen e 
bankave për të financuar ekonominë. I tillë ishte reagimi i bankave ndaj krizës 
së borxhit sovran në Eurozonë gjatë viteve 2011-2012, e cila diktoi fillimisht 
tkurrjen me 5% të portofolit të kredisë, dhe më pas në një ecuri të dobët të 
saj për disa vite. Zhvillimet e vitit 2020 tregojnë një panoramë të ndryshme të 
aktivitetit kreditues. Masat e marra nga BSH-ja dhe nga autoriteti fiskal ndihmuan 
në funksionimin normal të kanalit të kreditimit. Kredia për sektorin privat u rrit 
pavarësisht rritjes së pasigurisë dhe përkeqësimit të kushteve ekonomike.  

Gra�k 24. Treguesit e ndërmjetësimit bankar*

*Të dhënat tregojnë zgjerimin mesatar në vit të kredive dhe depozitave të rregulluar për luhatjet në kurs. Për 
më tepër, të dhënat e kredisë janë të rregulluar edhe për kreditë e nxjerra nga bilanci që prej vitit 2015.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Sistemi financiar tregoi aftësi për të përballuar goditjen negative të vitit 2020 
dhe dëshmoi për elasticitet të mjaftueshëm për të mbështetur ekonominë me 
financim, duke dalluar nga episodet e mëparshme të goditjeve të mëdha 
negative. Gjithashtu, politikat e bashkërenduara dhe të ndërmarra në kohë 
ndihmuan t’u paraprijnë rreziqeve potenciale që mund të rëndonin mbi sistemin 
financiar. BSH-ja do vijojë ta mbajë në monitorim të vazhdueshëm veprimtarinë 
dhe treguesit e tij, me qëllim adresimin në kohë të çdo problematike potenciale.

Tabelë 2. Tregues kryesorë makroekonomikë dhe financiarë
  2016 2017 2018 2019 2020*
Inflacioni (mesatar)
Inflacioni total (në %) 1.3 2.0 2.0 1.4 1.6
Inflacioni bazë (në %) 0.2 0.8 0.9 0.7 1.4
Rritja ekonomike    
Rritja reale e PBB-së (vjetore në %) 3.3 3.8 4.1 2.2 -5.5
Tregu i punës1
Shkalla e pjesëmarrjes në forcën e punës (15-64 vjeç) 66.2 66.8 68.3 69.6 69.2
Norma e papunësisë (15-64 vjeç) 15.2 13.7 12.3 11.5 11.6
Sektori fiskal
Balanca buxhetore (me grantet, % të PBB) -1.8 -2.0 -1.6 -1.9 -6.9
Të ardhurat buxhetore (në % të PBB-së) 27.6 27.7  27.4 27.3 26.7
Shpenzimet buxhetore (në % të PBB-së) 29.4 29.7  29.0 29.2 0.50
Borxhi publik (në % të PBB-së)** 72.3 70.1 67.8 66.5 77.8
Sektori i jashtëm
Llogaria korrente (përjashtuar transfertat zyrtare, në % të PBB-së) -8.0 -8.1 -7.3 -8.5 -8.9
Importet në mallra (fob, në % të PBB-së) 30.9 31.3 30.0 29.7 28.2
Eksportet në mallra (fob, në % të PBB-së) 6.7 6.9 7.7 6.6 5.9
Investimet e huaja direkte (% PBB-së) 8.8 7.8 7.9 7.9 7.3
Sektori monetar e financiar
Norma e repo-s (fund periudhe)  1.25  1.25 1.00 1.00 0.5
Agregati M3 (rritje vjetore, fund periudhe) 3.9 0.3 -0.2 4.3 10.5
Kredia për sektorin privat (rritje vjetore, fund periudhe)2 3.1 3.3 1.9 6.9 8.2
Depozita/PBB-së3  74.2  71.4  68.7  70.4 80.2
Kredi/PBB-së3  37.1  36.4  35.3  36.5 41.7
Yield-i 12-mujor (mesatar) 1.8  2.4 2.0 1.6 1.9
Kursi i këmbimit, lek/usd (mesatar)  126.0 119.1 108.0 109.9 108.7
Kursi i këmbimit, lek/euro (mesatar)  136.1 134.2 127.6 123.0 123.8
Kursi nominal efektiv, NEER 110.2 105.2 96.8 92.0 89.9
Sektori Bankar
Raporti i kredive me probleme/kredi total (%) 18.2 13.2 11.1 8.4 8.1

Burimi: INSTAT, BSH, Ministria e Financave dhe Ekonomisë (MFE). 
*Të dhënat për rritjen ekonomike, për tregun e punës dhe për sektorin e jashtëm i përkasin 9-mujorit të parë të vitit 2020. 
**Buletini statistikor i borxhit, MFE, tremujori i katërt 2020. 
1/ “Rezultate të Anketës së Forcave të Punës”, publikim i INSTAT. 
2/ Të dhënat janë të rregulluara për kreditë e nxjerra jashtë bilancit. 
3/ Vlerësim i PBB-së për vitin 2020. Të dhënat në raport me PBB-në janë llogaritur mbi këtë vlerësim, përveç rasteve kur specifikohet 
ndryshe. 
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2.2. operacionet monetare

BSH-ja e zbaton politikën e saj monetare nëpërmjet përdorimit të instrumenteve 
indirekte të tregut. Këto instrumente përfshijnë operacionet në treg të hapur, 
lehtësitë e përhershme, dhe rezervën e detyruar. operacioni kryesor i 
tregut është marrëveshja e riblerjes dhe e anasjelltë e riblerjes me maturim 
shtatëditor, norma e interesit e së cilës përbën dhe normën bazë të interesit.

OPERACIONET Në TREG Të HAPuR 

Operacionet e tregut të hapur janë të klasifikuara në tre nënndarje: operacioni 
kryesor, operacione rregulluese dhe operacione strukturore. Ato përdoren për 
administrimin afatshkurtër të likuiditetit në tregun e parasë, me qëllim përmbushjen 
e objektivit operacional të BSH-së - orientimin e normave afatshkurtra të interesit 
të tregut ndërbankar pranë normës bazë të interesit të BSH-së dhe minimizimin 
e luhatjeve të tyre.

Në përgjigje të situatës së krijuar nga COVID-19 në vend, BSH-ja ka ndryshuar 
formën e ankandit të injektimit njëjavor nga “ankand me shumë të fiksuar” në 
“ankand me çmim uniform” prej datës 11 mars 2020. Kjo formë ka ndikuar 
në uljen e rrezikut të likuiditetit për bankat e nivelit të dytë, e reflektuar në rritje 
të numrit mesatar të bankave pjesëmarrëse në ankande në 7, kundrejt 2 një vit 
më parë, si dhe në rënien e normave të interesit në tregun ndërbankar në linjë 
me uljen e normës bazë. 

Gjatë vitit 2020, norma mesatare e interesit e tregtuar në tregun ndërbankar 
njëditor ka qenë 0.11 pikë përqindjeje nën normën bazë, kundrejt 0.02 pikë 
përqindjeje nën normën bazë në vitin 2019, 0.02 
pikë përqindjeje mbi normën bazë në vitin 2018 dhe 
0.03-0.07 pikë përqindjeje nën normën bazë në 
periudhën 2014-2017. Norma e interesit në tregun 
ndërbankar javor ka qenë 0.06 pikë përqindjeje 
nën normën bazë kundrejt mesatarisht 0.01-0.02 
pikë përqindjeje mbi normën bazë në 2 vitet e 
mëparshme dhe 0.02-0.06 pikë përqindjeje nën 
normën bazë në periudhën 2014-2017. Tregtimi në 
maturime më të gjata se 1 javë ka vijuar të jetë i 
rrallë. 

Mungesa mesatare e likuiditetit gjatë vitit 2020, 
është rritur në rreth 35.0 miliardë lekë, pasi ra në 
mesatarisht 28.5 miliardë lekë në vitin 2019.
 

Gra�k 25. Ecuria e likuiditetit të sistemit bankar*

*Likuiditeti mesatar javor (referojuni boshtit të majtë)  është 
mesatarja javore e (injektimeve të BSh nëpërmjet marrëveshjëve të 

anasjellta të riblerjeve ditore + javore + 1-3mujore + kreditë 
njëditore)  minus  (tërheqjet e likuiditetit nga BSh me anë të 

marrëveshjeve të riblerjes ditore + javore + 1-3mujore + depozitat). 
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Në reflektim të tendencës së rritjes së mungesës së likuiditetit, pesha e injektimeve 
me maturim më të gjatë se një javë është rritur 44% kundrejt 39% një vit më 
parë. 

Tabelë 3. Struktura e operacioneve injektuese të likuiditetit nga BSH
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Instrumenti kryesor 74% 55% 60% 64% 55% 80.7% 61.6% 54% 61.% 55.9%
Injektimet afatgjata 26% 45% 40% 36% 45% 19.3% 39.4% 46% 39% 44.1%

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Prej fundit të vitit 2019, BSH-ja ka injektuar likuiditet për rreth 12 miliardë lekë 
në mënyrë të përhershme, nëpërmjet rritjes së portofolit të bonove të thesarit, 
duke ulur presionet për rritje të mungesës së likuiditetit në sistemin bankar. Në 
të njëjtën kohë, BSH-ja ka pothuajse dyfishuar marrëveshjet SWAP valutë/
monedhë kombëtare me MFE-në. 

lEHTëSITë E PëRHERSHME

Lehtësitë e përhershme – depozita njëditore dhe kredia njëditore pranë BSH-së 
- i shërbejnë bankave të nivelit të dytë për të administruar likuiditetin në bazë 
ditore, si dhe përcaktojnë korridorin në të cilën luhaten normat e interesit në 
tregun ndërbankar. Pas uljes së normës bazë në nivelin 0.50%, BSH-së ka 
mbajtur të pandryshuar normën e interesit të depozitës njëditore në 0.10% 
dhe ka ulur normën e kredisë njëditore në 0.90%, duke krijuar një korridor të 
ngushtë të normave të interesit. 

Instrumenti i depozitës njëditore është përdorur çdo ditë gjatë vitit 2020 në 
mesatarisht 6.58 miliardë lekë kundrejt mesatarisht 6.74 mld lekë në vitin 
2019 dhe mesatarisht për 4.55 mld lekë gjatë vitit 2018. Përdorimi i kredisë 
njëditore ka rënë gjatë vitit 2020 (në vetëm 1 rast kundrejt 16 raste në vitin 
2019 dhe 42 raste në vitin 2018).

REZERVA E DETYRuAR

Rezerva e detyruar është instrument me anë të të cilit, BSH-ja synon të rregullojë 
ofertën e parasë, gjendjen e likuiditetit të sistemit, si dhe të administrojë normat 
e interesit në tregun ndërbankar. Ajo nënkupton vendosjen e një rezerve të 
caktuar në lekë dhe në valutë të bankave tregtare pranë BSH-së. 

Gjatë vitit 2020 nuk ka pasur ndryshime në rregulloren e rezervës së 
detyrueshme. Kujtojmë që në vitin 2019 përfundoi periudha e përkohshme 
1-vjeçare ku ndryshimet rregullative të vitit 2018, me objektiv rritjen e përdorimit 
të monedhës vendase, do të viheshin në zbatim. BSH-ja uli normën e mobilizimit 
të rezervës së detyruar në lek në 5.00% dhe 7.50% kundrejt 10% më parë 
dhe e rriti atë për valutat e huaja në 12.5% dhe 20.0%, duke aplikuar një 
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normë më të lartë për bankat që kanë një ekspozim më të madh nga detyrimet 
në valutë. Remunerimi i rezervave të detyrueshme në lekë u vendos të ishte i 
barabartë me normën bazë kundrejt 70% të saj që ishte më parë. 

Në lidhje me remunerimin e llogarive të rezervës së detyrueshme në valutë dhe 
të tepricave të bankave në BSH, nuk ka pasur ndryshime rregullative. Duke 
filluar nga muaji shtator 2016, bankat paguajnë për rezervën e detyruar në 
euro një normë interesi të barabartë me normën e depozitës njëditore të Bankës 
Qendrore Evropiane (BQE), e cila gjatë vitit 2020 ka qenë e pandryshuar në 
-0.50%. Norma e remunerimit të rezervës së detyruar në dollarë amerikanë 
është 0%, që prej vitit 2011. Normat e interesit e remunerimit të rezervave 
të tepërta në lekë dhe dollarë amerikanë kanë vijuar të jenë 0% gjatë vitit 
2020, sikurse tre vitet e fundit. Nga ana tjetër, norma e interesit të remunerimit 
të tepricave të gjendjes në euro ka mbetur në nivelin e caktuar në 2016, në 
nivelin 0.25 pikë përqindje më e ulët se norma e interesit të depozitës të BQE-
së. 

2.3. staBiliteti financiar dhe politika 
makroprudenciale 

Si autoriteti përgjegjës për mbikëqyrjen dhe rregullimin e sektorit bankar 
dhe rrjedhimisht, pjesës më të madhe të sistemit financiar, BSH-ja ka rol 
parësor në hartimin dhe zbatimin e politikës makroprudenciale. Politika 
makroprudenciale është tërësia e masave, kryesisht me natyrë parandaluese, 
që synojnë të parandalojnë dhe zbusin rrezikun sistemik në sistemin financiar, 
duke kontribuuar në këtë mënyrë në ruajtjen e stabilitetit financiar të vendit. 
Një pjesë e mirë e masave makroprudenciale kanë për qëllim të forcojnë 
rezistencën e institucioneve financiare, në mënyrë që ato të jenë në gjendje 
të përballojnë situatat e stresit dhe krizat ekonomike dhe financiare, si dhe 
të vijojnë të kryejnë në mënyrë sa më të plotë dhe cilësore rolin e tyre si 
ndërmjetësues financiarë.

Puna e BSH-së në drejtim të ruajtjes së stabilitetit financiar dhe zbatimit të 
politikës makroprudenciale është përqendruar në analizën dhe monitorimin 
e kujdesshëm të zhvillimeve në sistemin financiar dhe identifikimin dhe 
vlerësimin e rreziqeve sistemike; në ndjekjen e objektivave afatmesëm dhe 
afatgjatë të institucionit për plotësimin e kuadrit rregullativ dhe metodologjik 
makroprudencial; dhe, në mënyrë të veçantë, në marrjen e masave për të 
lehtësuar sistemin financiar dhe subjektet huamarrëse nga pasojat negative të 
pandemisë, kufizimeve dhe ngadalësimit ekonomik që karakterizoi pjesën më 
të madhe të vitit 2020. 

Gjatë gjysmës së parë të vitit 2020 janë realizuar pyetësorë specifikë me 
bankat mbi pritjet e tyre në lidhje me ecurinë e cilësisë së aktiveve. Gjithashtu, 
paketa e ushtrimeve të provës së rezistencës u pasurua me një modul të veçantë 
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mbi shkallën e ndërlidhjes midis bankave dhe ekspozimin midis bankave dhe 
kredimarrësve më të mëdhenj të sektorit.11 

Një angazhim i rëndësishëm në drejtim të pasurimit dhe zhvillimit të kuadrit 
metodologjik dhe rregullativ në fushën e stabilitetit financiar dhe politikës 
makroprudenciale, ishte ndjekja dhe përfundimi me sukses i aktiviteteve në 
Projektin e Binjakëzimit “Forcimi i kapaciteteve të BSH-së në kuadër të përafrimit 
me legjislacionin e Bashkimit Evropian”. Aktivitetet e modulit të stabilitetit 
financiar trajtuan aspekte të rëndësishme, si metodologjinë për vendosjen 
e shtesës së kapitalit për rrezikun sistemik, treguesit dhe metodologjinë për 
vlerësimin e rreziqeve nga tregu i pasurive të paluajtshme, përmirësimin e 
politikave të deeuroizimit, hartimin e treguesve të rrezikut nga ndërlidhja midis 
sektorit bankar dhe fondeve të investimit, si edhe hartimin e një dokumenti 
gjithëpërfshirës të politikës makroprudenciale dhe udhëzuesve për përafrimin 
me rekomandimet e Bordit Evropian të Rrezikut Sistemik.

2.3.1. staBiliteti financiar dhe aktiViteti Bankar 

Pavarësisht vështirësive që solli viti 2020, sistemi financiar dhe sektori bankar 
vendas kanë vijuar të operojnë në kushte të qëndrueshme, duke ruajtur jo 
vetëm masën dhe cilësinë e shërbimeve të ndërmjetësimit financiar, por edhe 
duke zgjeruar gamën e aktiviteteve të tjera të lidhura kryesisht me shërbimet 
e pagesave dhe transfertave elektronike. Madhësia e sistemit financiar në 
raport me PBB-në u rrit mbi nivelin 110%, për shkak të diferencës së dukshme 
në normat e rritjes së bilancit të sistemit financiar dhe aktivitetit ekonomik. 
Treguesit kryesorë të aktivitetit të sektorit bankar, me përjashtim të treguesve të 
përfitueshmërisë, kanë mbetur të qëndrueshëm ose kanë shënuar përmirësime 
të vogla por të qarta gjatë gjithë vitit. Aktivet e sistemit financiar janë zgjeruar 
dhe brenda tyre bilanci i sektorit bankar u rrit me rreth 7%. Në anën e aktivit 
të bankave, rritja është përcaktuar nga zgjerimi i investimeve në tituj, ndërkohë 
që edhe stoku i kredisë bankare u zgjerua me rreth 6%. Në anën e pasivit, 
rritja është përcaktuar nga rritja e konsiderueshme e depozitave të klientëve në 
sektorin bankar. 

Rezultati financiar i sektorit bankar për vitin 2020 ishte pozitiv (17 miliardë 
lekë), por 15% më i ulët në krahasim me një vit më parë. Niveli i kapitalizimit të 
sektorit bankar mbetet i mirë, mbi nivelin 18%. Cilësia e kredisë, u përmirësua 
lehtë gjatë vitit ku raporti i kredive me probleme (RKP) zbriti në fund të vitit në 
8.1%, nga 8.4% një vit më parë. Rënia e RPK-së reflektoi rritjen më të madhe 
të tepricës së kredisë (5.7%), në krahasim me rritjen e tepricës së kredive me 
probleme (2.5%). Masat e marra gjatë vitit 2020 për të ndihmuar bankat në 
trajtimin e kredive të kredimarrësve në vështirësi të përkohshme financiare dhe 
për ristrukturimet e kredive, kanë krijuar hapësira për stabilizimin e nivelit të 

11 Rezultatet e këtij ushtrimi së bashku me disa rekomandime specifike të lidhura me ushtrimet 
e provës së rezistencës që kryhen nga vetë bankat, janë publikuar në Raportin e Stabilitetit 
Financiar për gjashtëmujorin e parë të vitit. 
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përgjithshëm të kredive me probleme. Sidoqoftë, brenda kredive me probleme, 
efektet e goditjeve që ka pësuar ekonomia janë shfaqur nëpërmjet rritjes së 
peshës së portofolit të kredive që klasifikohen si të humbura. 

Ekspozimi i drejtpërdrejtë i aktivitetit të sektorit bankar ndaj rreziqeve të tregut 
mbetet i kontrolluar, por disa nga treguesit e këtyre rreziqeve kanë pasur prirje 
rritëse. Ekspozimi i sektorit bankar ndaj rrezikut të luhatjeve të forta të kursit 
të këmbimit është i kufizuar, duke qenë se pozicionet e hapura, si për totalin 
e monedhave, ashtu edhe për monedha të veçanta, vijojnë të jenë dukshëm 
nën kufirin e sipërm rregullator. Ekspozimi i tërthortë ndaj rrezikut të kursit 
të këmbimit ka shënuar rënie, duke qenë se, si vëllimi, ashtu edhe pesha e 
kredisë së pambrojtur në valutë, kanë ardhur në rënie. Në përgjithësi pesha 
e aktiveve në valutë të sektorit bankar ka shënuar rënie të dukshme gjatë vitit 
2020, duke qenë se si kredia ashtu edhe depozitat në lekë, kanë shënuar 
rritje më të fortë në krahasim me kredinë dhe depozitat në valutë. Në të njëjtën 
kohë, në aktivin e sektorit bankar ka rënë dukshëm pesha e pretendimeve ndaj 
jorezidentëve, të cilat mbahen në valutë. Rreziku i normave të interesit vijon të 
mbetet i pranishëm dhe ka ardhur duke u rritur disi gjatë vitit, kryesisht për shkak 
të zgjerimit të hendekut të maturimit midis aktiveve dhe pasiveve me normë 
interesi të pandryshueshme.

2.3.2. ecuria e rreziqeVe sistemike 

Nga vlerësimet periodike të BSH-së të mbështetura në ecurinë e treguesve 
të Hartës Makroprudenciale12 rezulton se ekspozimi i sektorit bankar dhe i 
segmenteve të tjera të sistemit financiar, për aq sa arrijnë të mbulojnë këta 
tregues, mbetet i kontrolluar.

Treguesit që përdoren për të monitoruar rreziqet e lidhura me ekspansionin 
e kredisë dhe borxhit, sinjalizojnë që këto rreziqe kanë qenë të zbutura 
gjatë vitit 2020 dhe larg niveleve që mund të kërkojnë ndërhyrje me masa 
makroprudenciale. Rritja e tepricës së kredisë në kushtet e tkurrjes së aktivitetit 
ekonomik gjatë pjesës më të madhe të vitit, ka bërë që treguesi parësor i 
matjes së këtij rreziku - hendeku i raportit “kredi për ekonominë/PBB” - të rritet 
në -6.3% në tremujorin e tretë të vitit nga niveli mesatar prej -7% i dhjetëvjeçarit 
të fundit. Pavarësisht ngushtimit të hendekut, të përcaktuar kryesisht nga ecuria 
e PBB-së, treguesit plotësues për këtë rrezik sugjerojnë që niveli i kredisë është 
ende larg niveleve që tregojnë mbinxehje dhe larg pragut krahasues që do të 
kërkonte rritjen e shtesës kundërciklike të kapitalit mbi nivelin aktual prej 0%. 
Një zhvillim që mbetet në vëmendjen e BSH-së është ecuria e çmimeve dhe 
qirave të pronave të paluajtshme, si edhe e kredisë së dhënë për bizneset dhe 

12 Kjo analizë aktualisht përgatitet vetëm për përdorim të brendshëm. Në bazë të analizës 
së ecurisë së rreziqeve sistemike të klasifikuar sipas objektivave të ndërmjetëm të politikës 
makroprudenciale, kjo analizë orienton vendimmarrjen e Këshillit Mbikëqyrës të BSH-së mbi 
nevojën për zbatimin e masave të reja ose modifikimin/heqjen e masave ekzistuese me natyrë 
makroprudenciale. 
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individët për të financuar blerjen dhe investimin në pasuri të paluajtshme. Kjo 
lloj kredie ka regjistruar rritje pozitive dhe relativisht të lartë, por rritja ka qenë e 
krahasueshme me atë në lloje të tjera të kredisë dhe me kredinë në përgjithësi. 
Nga ana tjetër, ndryshimi vjetor në çmimet dhe qiratë e pasurive të paluajtshme 
gjatë vitit 2020 ishte disi më i lartë në krahasim me periudhat e mëparshme. 
Ecuria e këtij tregu, ekspozimi i sektorit bankar ndaj tij dhe ecuria e ngarkesës 
me borxh të agjentëve ekonomikë monitorohen, dhe analizohen në vazhdimësi 
nga BSH-ja.

Objektivi i dytë i ndërmjetëm i politikës makroprudenciale është zbutja e 
mospërputhjes së tepruar në afatet e maturimit dhe e mungesës së likuiditetit 
në treg. Pavarësisht një prirjeje për rënie, treguesit kryesorë të likuiditetit për 
sektorin bankar vijojnë të mbeten dukshëm mbi nivelet minimale të përcaktuara 
nga rregullorja e BSH-së. Treguesi i mospërputhjes së afateve të maturimit dhe 
gjendjes së likuiditetit në treg, vijon të sinjalizojë rritje të rrezikut, veçanërisht 
për aktivet dhe pasivet në afat të shkurtër. Një levë sigurie për ballafaqimin me 
këtë rrezik është niveli i lartë i aktiveve likuide në bilancin e bankave, ndonëse 
tipari i likuiditetit të tyre kufizohet disi nga thellësia e tregut ku ato mund të 
shkëmbehen në rast nevoje. Ulja e normës bazë të interesit dhe mbështetja e 
tregut ndërbankar me likuiditet në sasi të pakufizuar nga ana e BSH-së, kanë 
kontribuuar për ruajtjen në nivele të ulëta të normave të interesit në tregun e 
parasë dhe në qëndrueshmërinë e spread-eve. Përqendrimet sipas dimensioneve 
që mbulon Harta Makroprudenciale mbeten në nivele të kufizuara dhe kanë 
ardhur në rënie gjatë gjysmës së dytë të vitit 2020, duke sinjalizuar rrezik të 
ulët të përqendrimit në aktivitetin dhe ekspozimin e sektorit bankar. Përqendrimi 
i veprimtarisë bankare sipas monedhave ka ardhur në rënie, por mbetet në 
nivele të larta dhe kërkon monitorim të vazhdueshëm. Treguesit e përqendrimit 
të lidhur me bankat sistemike flasin për rrezik më të ulët dhe në rënie.

2.3.3. masat makroprudenciale

Masat me natyrë makroprudenciale të zbatuara nga BSH-ja deri në fund të vitit 
2020, synojnë të krijojnë kushte më të favorshme për:

a) rritjen e përdorimit të monedhës vendase në veprimtarinë e sistemit 
financiar shqiptar; dhe 

b) forcimin e rezistencës së sektorit bankar ndaj rreziqeve sistemike me 
natyrë ciklike dhe strukturore.

a) Masat për rritjen e shkallës së përdorimit të monedhës vendase janë 
marrë në kuadrin e paketës së deeuroizimit, dhe kanë hyrë në fuqi në 
mënyrë graduale gjatë periudhës mars–korrik 2018. Paketa e masave 
përbëhet nga tre elemente kryesore që janë: i) niveli i diferencuar i 
rezervës së detyrueshme për detyrimet në valutë ndaj atyre në lekë; ii) 
kërkesa më të larta për treguesit e likuiditetit në valutë; iii) ndërgjegjësimi 
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i huamarrësve nga ana e bankave për rrezikun që paraqet kredia 
në valutë. Për të vlerësuar ndikimin e këtyre masave dhe ecurinë e 
përgjithshme të treguesve të nivelit të euroizimit në ekonomi dhe në 
aktivitetin e sektorit bankar, BSH-ja përgatit dhe publikon një raport 
gjashtëmujor . Raporti i publikuar në shkurt 2021, konstaton sinjalet 
pozitive që kanë ofruar treguesit e veprimtarisë bankare në drejtim 
të rritjes së përdorimit të instrumenteve financiarë në lekë gjatë vitit të 
kaluar. Njëherazi, theksohet se si rezultat i ndikimit të pandemisë gjatë 
2020, është e vështirë të dallohet efekti i faktorëve të ndryshëm në 
lëvizjet e treguesve të përzgjedhur gjatë kësaj periudhe, të vlerësohet 
nëse këto lëvizje do të përcaktojnë prirje për ecurinë më afatgjatë të 
tyre dhe të përcaktohet efektiviteti i masave.

 
b) Masat e deritanishme për forcimin e rezistencës së sektorit bankar ndaj 

rreziqeve sistemike konsistojnë në zbatimin e masave të parashikuara nga 
“Rregullorja për shtesat makroprudenciale të kapitalit”13. Kjo rregullore 
përcakton mënyrën e zbatimit mbi bankat të shtesës konservuese të 
kapitalit, shtesës kundërciklike të kapitalit, shtesës së kapitalit për bankat 
me rëndësi sistemike dhe shtesës së kapitalit për rrezikun sistemik. Në 
rregullore është parashikuar që ecuria drejt niveleve optimale të këtyre 
shtesave të shtrihet përgjatë një periudhe disavjeçare. Raportimi për 
përmbushjen e shtesave makroprudenciale të kapitalit, sipas niveleve 
kufi të përcaktuar në rregullore, u krye për herë të parë nga bankat për 
muajin mars 2020 dhe ka vijuar çdo tremujor.

Zbatimi i njëhershëm i dy ose më shumë shtesave të mësipërme, përfaqëson 
shtesën e kombinuar makroprudenciale të kapitalit. Zbatimi i tyre realizohet 
përmes Vendimeve të Guvernatorit të BSH-së, të cilat publikohen në faqen e 
internetit të institucionit. Nga vlerësimi i kryer mbi të dhënat e raportuara për 
fundin e vitit 2020, rezultoi se, përgjithësisht, bankat i kanë përmbushur kërkesat 
për shtesën e kombinuar makroprudenciale të kapitalit, të cilat aplikohen përmbi 
kërkesat e detyrueshme të mbikëqyrjes mikroprudenciale. Rritja e parashikuar 
në rregullore e niveleve të këtyre shtesave gjatë vitit 2021 dhe më tej, kërkon 
një vëmendje të shtuar të bankave për fuqizimin e pozicioneve të kapitalit. 

13 Rregullorja është miratuar me vendimin nr. 41 të Këshillit Mbikëqyrës të BSH-së, datë 5.6.2019. 
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2.3.4. paketa e masaVe në kushtet e pandemisë 

Që në javët e para të përballjes së vendit me situatën e jashtëzakonshme 
të shkaktuar nga pandemia, BSH-ja veproi aktivisht për të përdorur të gjitha 
instrumentet operacionale dhe hapësirat rregullatore, me qëllim vijimin e 
qëndrueshëm të veprimtarisë së sektorit bankar dhe zbutjen paraprake të 
pasojave të pandemisë në ekonominë dhe sistemin financiar të vendit. Në 
njoftimet për publikun theksohej se objektivi i vendimmarrjes do të ishte ruajtja 
e stabilitetit monetar dhe financiar të vendit, lehtësimi i kostove të goditjes për 
bizneset dhe familjet shqiptare, si edhe kapërcimi i situatës me sa më pak 
efekte negative për zhvillimin afatgjatë të vendit. 

Masat e marra për të kufizuar përhapjen e pandemisë në vend, të materializuara 
në mbylljen e plotë ose të pjesshme të shumë aktiviteteve të prodhimit dhe të 
shërbimeve për një periudhë disa javore në periudhën mars-prill 2020, pritej 
të jepnin një efekt të konsiderueshëm negativ në të ardhurat e bizneseve dhe 
individëve, dhe rrjedhimisht edhe në aftësinë paguese të subjekteve huamarrëse. 

Për të lehtësuar kredimarrësit e përballur me paaftësi të përkohshme paguese 
gjatë kësaj periudhe, BSH-ja miratoi shtimin e një dispozite të përkohshme në 
rregulloret për administrimin e rrezikut të kredisë në veprimtarinë e bankave, 
subjekteve financiare jobanka dhe shoqërive të kursim-kreditit dhe unioneve të 
tyre. Ky ndryshim rregullativ iu ofroi subjekteve huadhënëse disa lehtësi të lidhura 
me zbatimin e kërkesave rregullative mbi klasifikimin e kredive dhe krijimin e 
fondeve për provigjione për kreditë. Vlefshmëria e kësaj dispozite me një afat 
fillestar mars–maj 2020, u shty për të mbuluar edhe periudhën qershor–gusht 
të vitit 2020. Për kreditë e ristrukturuara, ajo u shtri deri në fund të vitit 2020. 
Një tjetër masë që kishte për qëllim lehtësimin e kostos së pagesave për klientët 
e bankave dhe inkurajimin e përdorimit të shërbimeve Homebanking, vendosi 
heqjen e komisioneve të aplikuara në sistemet e pagesave të operuara nga 
BSH-ja për transfertat elektronike të kreditit në lekë midis bankave, si dhe të 
tarifave për pjesëmarrësit. 

Për të fuqizuar pozicionin e kapitalit të bankave ndaj goditjeve eventuale 
në cilësinë e kredisë dhe për të mbështetur kreditimin, Këshilli Mbikëqyrës i 
BSH-së pezulloi shpërndarjen nga ana e bankave të fitimit të mbartur e të 
realizuar, fillimisht deri në qershor 2020 e më tej deri në fund të vitit. Një masë 
tjetër e aplikuar mbi sektorin bankar ishte lehtësimi në masën e ponderimit me 
koeficientë rreziku të ekspozimeve të bankave vendase ndaj titujve të borxhit të 
Qeverisë Shqiptare në monedhë të huaj, për emetimet gjatë vitit 2020 dhe deri 
në maturimin e tyre, si edhe për përjashtimin e këtij ekspozimi nga llogaritja e 
ekspozimit maksimal të lejueshëm, sipas rregullores së ekspozimeve të mëdha. 
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2.4. mBikëqyrja

funksioni mbikëqyrës i BSH-së ka si objektiv kryesor identifikimin e hershëm 
të rreziqeve (rrezikut të kredisë, rrezikut të likuiditetit, rrezikut operacional, 
rrezikut të normës së interesit, rrezikut të kapitalit dhe të përfitueshmërisë, atij 
të reputacionit dhe pastrimit të parave etj.), si dhe vlerësimin e kontrolleve të 
brendshme dhe efektivitetit të qeverisjes korporative si faktorë të rëndësishëm 
të zbutjes së rreziqeve në të gjithë sferën e veprimtarisë së bankave në veçanti, 
por edhe të subjekteve të tjera jobanka, të cilat licencohen nga BSH-ja. 

Veprimi në kohën e duhur, marrja e masave rregulluese efektive nëpërmjet 
mbikëqyrjes së vazhdueshme dhe zbatueshmëria e tyre mbeten hallkat më 
të rëndësishme për të finalizuar me sukses qëllimin fundor, që ka të bëjë me 
ruajtjen e shëndetit të subjekteve financiare.

2.4.1. zhVillimet kryesore

ZHVIllIME STRuKTuRORE

Në fund të vitit 2020, sistemi bankar paraqitet i konsoliduar në 12 banka, 
ku 4 banka janë me kapital shqiptar dhe 8 me kapital të huaj. Nga këto të 
fundit, 6 kanë origjinë nga vende të BE-së. Në terma të totalit të aktiveve, viti 
2020 shënoi rritje të peshës së bankave me kapital shqiptar me rreth 1.3 pikë 
përqindje, dhe rënie të peshës së bankave me kapital evropian me 0.6 pikë 
përqindje. Rritja e peshës së bankave me kapital shqiptar u konstatua si në 
portofolin e kredisë, pesha e të cilit u rrit me 1.5%, ashtu edhe në depozita, 
pesha e të cilave u rrit me 0.8%. Në muajin dhjetor 2020, këto banka zënë 
30.6% të totalit të aktiveve të sistemit bankar dhe 35.4% të totalit të portofolit 
të kredisë. 

PANDEMIA COVID-19

Veprimtaria financiare e vitit 2020 u zhvillua nën ndikimin e fortë të efekteve 
të pandemisë. Institucionet financiare përshtatën veprimtarinë e tyre në funksion 
të kufizimeve të vendosura, protokolleve shëndetësore dhe kërkesave të tregut. 
BSH-ja ndërmori ndryshime të rëndësishme rregullative për të zbutur efektet 
e mundshme ndaj institucioneve financiare, si dhe për të krijuar lehtësi për 
huamarrësit në shlyerjen e detyrimeve të kredive. Këto ndryshime u iniciuan që 
në muajin mars, kur u shpall gjendja e fatkeqësisë natyrore, dhe u rishikuan 
disa herë gjatë vitit, në përputhje me ecurinë e pandemisë14. 

Në zbatim ndryshimeve rregullative që u ndërmorën në kontekstin e COVID-19, 
BSH-ja komunikoi me shkrim me bankat për përcaktimin e disa kërkesave 
prudenciale që duhet të mbaheshin parasysh në administrimin e situatës së 
14 Për një përmbledhje të ndryshimeve rregullative, lutemi referojuni seksionit 2.3.4 “Paketa e 

masave në kushtet e pandemisë”, si dhe listës së rregulloreve të prekura në seksionin 2.4.3. 
“Rishikimi i kuadrit rregullator”.
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krijuar, administrimin e rreziqeve të mundshme dhe përçimin e mesazheve të 
duhura ndaj tregut. Kështu, bankave iu kërkua krijimi i strukturave të përshtatshme 
dhe i procedurave të brendshme, transparente dhe të qarta, për zbatimin e 
ndryshimeve, dokumentimi i plotë i procesit, vlerësimi dhe përzgjedhja e duhur 
e huamarrësve sipas kritereve të përcaktuara, kanalizimi i ristrukturimeve në 
rrugë ligjore dhe ulja e shpenzimeve të brendshme. BSH-ja ka monitoruar dhe 
kontrolluar situatën, duke vendosur një komunikim të ngushtë dhe duke ndarë 
informacionin me bankat, përmes kërkesave të shtuara të raportimit. 

ZBATIMI I REKOMANDIMEVE Të RAPORTIT Të VlERëSIMIT NGA 
KOMITETI MONEYVAl DHE PlANIT Të VEPRIMIT Të ICRG/FATF

Në kuadër të zbatimit të rekomandimeve nga Komiteti i Ekspertëve të KiE-së 
për Vlerësimin e Masave kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit 
(MONEYVAL), BSH-ja ka qenë e përfshirë në zbatimin e planit kombëtar të 
masave sipas përkatësisë, në drejtim të përmirësimit të kuadrit rregullator 
dhe forcimit të efektivitetit të procesit mbikëqyrës, me qëllim adresimin e 
problematikave kryesore të evidentuara në raport, përmbushja e të cilave do të 
vijojë edhe përgjatë vitit 2021. 

Në këtë kuadër, është shtuar numri i inspektimeve në vend, me fokus të veçantë 
çështjet e financimit të terrorizmit dhe zbatimit të sanksioneve ndërkombëtare, 
veçanërisht për subjektet financiare jobanka (SFJB) dhe zyrat e këmbimit 
valutor (ZKV), si subjekte më vulnerabël. Për shkeljet e evidentuara, përveç 
rekomandimeve për subjekte te veçanta, janë vënë edhe masa mbikëqyrëse si 
“tërheqje vëmendjeje” dhe “gjoba”. 

Gjatë vitit 2020, janë kryer inspektime në 89 subjekte, të përbëra nga 8 
banka, 7 subjekte financiare jobanka dhe 74 ZKV. Nga këto inspektime, 4 
prej tyre janë kryer në kuadër të bashkëpunimit me Drejtorinë e Përgjithshme të 
Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP), përkatësisht në 2 banka, 1 SFJB dhe 
1 ZKV. Gjithashtu, në bashkëpunim me AMF-në janë realizuar 3 inspektime 
të përbashkëta, të cilat kanë pasur si objektiv masat e marra në funksion 
të parandalimit të financimit të terrorizmit (TF) dhe zbatimit të sanksioneve 
ndërkombëtare (TFS).

Për ndërgjegjësimin e subjekteve (SFJB dhe ZKV) të cilat paraqesin mangësi në 
zbatimin e masave kundër financimit të terrorizmit dhe zbatimin e sanksioneve 
ndërkombëtare, në muajin tetor 2020, BSH-ja në bashkëpunim me DPPPP-në, 
organizoi një trajnimin dyditor me temë “Masat kundër Financimit të Terrorizmit 
(TF) dhe zbatimi i Sanksioneve ndërkombëtare të KSKB (TFS)”, në kuadër të 
zbatimit të rekomandimeve të ekspertëve në raportin e vlerësimit të raundit të 
pestë të Shqipërisë nga Komiteti Moneyval i KiE-së. Sipas këtij raporti, subjektet 
financiare u vlerësuan në nivelin “substancial/ i konsiderueshëm” të efektivitetit, 
në kushtet kur veçanërisht bankat paraqesin një njohje të mirë të rreziqeve të 
pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe të detyrimeve ligjore, si 
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dhe kanë marrë përgjithësisht masat e duhura. Trajnimi ishte i targetuar për: (i) 
institucionet financiare jobanka (IFJB), (ii) shoqëritë e kursim-kreditit (SHKK) dhe 
(iii) ZKV. Në këtë trajnim morën pjesë përfaqësues nga rreth 33 IFJB dhe SHKK, 
dhe nga 28 ZKV.

PëRAFRIMI RREGullATOR E METODOlOGjIK DHE RRITjA E 
KAPACITETEVE MBIKëqYRëSE

Një volum të madh pune mori zhvillimi dhe përmbyllja e projektit të binjakëzimit 
me Bankën e Italisë dhe Bankën e Gjermanisë, projekt ky i filluar në nëntor 
2019. Projekti kishte për qëllim përafrimin e kuadrit rregullator e metodologjik 
mbikëqyrës me atë të vendeve të Bashkimit Evropian, duke rritur kapacitetet në 
mbikëqyrjen e subjekteve të licencuara. Frut i punës nën këtë projekt ishin:

- Ndërmarrja e disa ndryshime të rëndësishme në rregulloren “Për 
mjaftueshmërinë e kapitalit”, të cilat konsistojnë në rishikimin e mënyrës 
së llogaritjes së kërkesave për kapital të ekspozimeve të lidhura me 
rrezikun e kredisë, rrezikun e tregut, rrezikun operacional dhe titullzimin;

- Rishikimi i udhëzimit “Për Procesin e Vlerësimit të Brendshëm të 
Mjaftueshmërisë së Kapitalit” (PVBMK);

- Hartimi i një rregulloreje të re, në përputhje me Direktivën e Llogarive të 
Pagesave;

- Marrja e trajnimit për mënyrën konkrete të kontrollit të zbatimit të 
udhëzimit të PVMBK-së si dhe për përmirësimin e Procesit Vlerësues e të 
Rishikimit Mbikëqyrës (PVRM);

- Ndërtimi i një metodologjie të brendshme për vlerësimin e aftësisë 
huamarrëse të biznesit, në zbatim të standardit ndërkombëtar të 
kontabilitetit SNRF 9.

2.4.2. ekzaminimet në Vend

Kalendari i ekzaminimeve devijoi ndjeshëm nga plani, për shkak të situatës 
së pandemisë. Kështu, në pjesën e parë të vitit 2020, u realizuan vetëm dy 
ekzaminime të plota të bankave. Ndërsa në pjesën e dytë të vitit u realizuan 
5 ekzaminime të orientuara tek bankat më të mëdha, me fokus menaxhimin 
e situatës së pandemisë dhe ndikimet e saj, sidomos në portofolin e kredisë. 
Gjatë vitit janë kryer edhe ekzaminime të pjesshme në banka për vlerësimin e 
zbatimit të rregullores “Për raportimin e mbulimit me likuiditet”.

Në total janë zhvilluar 27 ekzaminime të plota dhe të pjesshme në banka dhe 
IFJB, me një tendencë më të lartë drejt ekzaminimeve të pjesshme, për shkak të 
udhëzimeve shëndetësore për numër të kufizuar të stafit. Vëmendje të madhe 
ka marrë ekzaminimi i zyrave të këmbimit valutor, për të cilat këtë vit janë kryer 
74 ekzaminime.



Raporti Vjetor, 2020

60Banka e Shqipërisë

Tabelë 4. Numri i ekzaminimeve sipas viteve dhe sipas tematikës
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2017 9 12 13 10 10 9 11 8 11 10 11

2018 8 10 9 8 8 8 9 8 28* 9 8

2019 13 13 16 13 13 14 13 13 14 13 15

2020** 2 8 15 11 2 5 5 5 88** 2 6

*  Në vitin 2018 janë kryer ekzaminime në 28 ZKV për rrezikun reputacional. Ndërsa 10 
inspektimet e tjera për këtë rrezik janë kryer në bashkëpunim me DPPP-në.

** Në vitin 2020 janë kryer ekzaminime në 74 ZKV për rrezikun reputacional dhe 14 ekzaminimet 
e tjera për këtë rrezik janë kryer në banka dhe IFjB. Ndër këto, ekzaminimet për 2 banka, 
1 IFjB dhe 1 ZKV për këtë rrezik, janë kryer në bashkëpunim me DPPPP-në dhe ekzaminimet 
për 3 banka janë kryer në bashkëpunim me AMF-në.

Të gjitha ekzaminimet e kryera në vitin 2020 kanë pasur në objektivin e 
tyre rrezikun e kredisë – në linjë edhe me qasjen e autoriteteve mbikëqyrëse 
evropiane – diktuar nga natyra e lehtësimeve rregullative të ndërmarra (ngrirja 
e pagesave të kësteve të kredive, nxitja e ristrukturimeve etj.). Synimi ka qenë 
që të identifikohen përkeqësime potenciale në portofolet e kredive, të cilat 
mund të jenë “të fshehura” përkohësisht për shkak të lehtësimeve rregullative, 
si dhe të merren masa të menjëhershme për krijimin paraprak të rezervave të 
nevojshme. 

Rekomandimet kryesore nga ekzaminimet lidhen me kryerjen e stress-testeve, 
duke faktorizuar edhe elemente shtesë në përgjigje të situatës së pandemisë; 
rishikimin e kujdesshëm të planeve të bizneseve, por pa neglizhuar mbështetjen 
me kredi të ekonomisë; shtimin paraprak dhe gradual të provigjoneve, si një 
qasje prudenciale përkundrejt zhvillimeve të paparashikuara, si dhe nevojën 
për një rishikim të portofolit të kredisë për të evidentuar ndryshime potenciale 
në aftësinë paguese të klientëve, edhe në rastet kur ata nuk kanë përfituar nga 
“ngrirja” e pagesave apo ristrukturimi. 

Edhe në kategorinë e subjekteve financiare jobanka, vëmendja gjatë vitit 2020 
u përqendrua tek ato subjekte që zhvillojnë veprimtarinë kredituese, qiranë 
financiare dhe mikrokredinë. Një pjesë e mirë e ekzaminimeve kanë synuar 
të adresojnë sinjalizime për ngjarje mashtrimi, mosrealizim të rekomandimeve 
mbikëqyrëse apo sinjalizime për deformime të tregut.
 
Pjesë e rëndësishme e këtyre ekzaminimeve dhe çështje mjaft e prekshme 
në rastin e subjekteve jobanka është vlerësimi i nivelit të transparencës me 
klientët. Ekzaminimet kanë identifikuar disa probleme në këtë drejtim, të 
cilat janë adresuar përmes rekomandimeve për subjektet, por edhe përmes 
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iniciativave për ndryshimin dhe përmirësimin e kuadrit rregullativ mbikëqyrës 
që mbulon çështjet e transparencës dhe të mbrojtjes së konsumatorit. Bazuar 
në konkluzionet e ekzaminimeve, në dy raste janë iniciuar masa mbikëqyrëse 
për pezullimin e veprimtarisë apo revokimin e licencës së subjekteve jobanka.

2.4.3. rishikimi i kuadrit rregullatiV dhe metodologjik

Gjatë vitit 2020, BSH-ja vijoi punën për përmirësimin e kuadrit rregullativ 
mbikëqyrës, nëpërmjet miratimit të disa akteve të reja rregullative dhe rishikimit 
të disa rregulloreve në fuqi, duke e përafruar më tej këtë kuadër me acquis të 
BE-së, parimet e Komitetit të Bazelit dhe me praktikat më të mira të mbikëqyrjes 
bankare. Procesi i rishikimit të kuadrit rregullativ në fuqi ka marrë në konsideratë 
dhe situatën e krijuar në vend prej pandemisë së COVID-19. 

Në vijim paraqiten ndryshimet kryesore rregullative të miratuara gjatë vitit 
2020:

I. Në kuadër të masave të marra si pasojë e situatës së krijuar nga 
COVID-19, gjatë vitit 2020 u miratuan nga Këshilli Mbikëqyrës:

•	 Disa	ndryshime:	i)	në	rregulloren	“Për	administrimin	e	rrezikut	të	kredisë	
nga bankat dhe degët e bankave të huaja”; ii) në rregulloren “Për 
administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve financiare jobanka”; 
dhe iii) në rregulloren “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e 
shoqërive të kursim-kreditit dhe të Unioneve të tyre”. 

 Këto ndryshime konsistonin në shtimin e një dispozite të përkohshme në 
rregulloret e mësipërme, e cila u krijoi lehtësi subjekteve që në rastet që 
evidentoheshin paaftësi paguese të kredimarrësve gjatë periudhës së 
përcaktuar, nuk do të ishin subjekt kryesisht i kërkesave të parashikuara 
në këto rregullore për klasifikimin dhe krijimin e fondeve për provigjione;

•	 Një	ndryshim	në	rregulloren	“Për	raportin	e	mjaftueshmërisë	së	kapitalit”,	
që konsiston në trajtimin me një peshë preferenciale rreziku prej 0% të 
ekspozimeve të bankave në tituj të borxhit të Qeverisë Shqiptare në 
monedhë të huaj, për titujt e emetuar gjatë vitit 2020 deri në maturimin 
e tyre, si dhe një ndryshim në rregulloren “Për administrimin e rrezikut 
nga ekspozimet e mëdha të bankave”, nëpërmjet të cilit bankat mund 
të përjashtojnë nga llogaritja e ekspozimit maksimal të lejueshëm këto 
lloj ekspozimesh;

•	 Dy	vendime	“Për	pezullimin	e	shpërndarjes	së	fitimit	nga	bankat”,	që	
parashikonin pezullimin, fillimisht deri në fund të muajit qershor 2020 e 
më pas deri më datë 31 dhjetor 2020, e shpërndarjes nga bankat të 
fitimit të mbartur nga periudhat e mëparshme dhe të fitimit të realizuar 
gjatë vitit 2020; 

•	 Disa	ndryshime	në	 rregulloren	 “Për	administrimin	e	 rrezikut	 të	 kredisë	
nga bankat dhe degët e bankave të huaja”, në lidhje me moszbatimin 
e dispozitave për klasifikimin dhe provigjionimin e kredive deri në 
fund të muajit gusht 2020, si dhe për mënyrën e trajtimit të kredive të 
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ristrukturuara gjatë vitit 2020; shtyrja e hyrjes në fuqi e ndryshimeve 
rregullative në lidhje me kërkesat më të shtrënguara për ristrukturimin e 
kredive, për datën 1.1.2022 (të parashikuara për të hyrë në fuqi në 
1.1.2021); 

•	 Shtyrja	e	efekteve	të	rregullores	“Për	trajtimin	jashtëgjyqësor	nga	bankat,	
të kredimarrësve në vështirësi financiare”, në 1 janar 2022.

II. Me qëllim përafrimin e kërkesave rregullative mbikëqyrëse të BSH-së 
me kërkesat e Bazel III dhe të rregulloreve evropiane15, u miratuan:

•	 Disa	 ndryshime	 në	 rregulloren	 “Për	 raportin	 e	 mjaftueshmërisë	 së	
kapitalit”, të cilat synuan kryesisht prezantimin e metodës së ponderimit 
me rrezik të ekspozimeve, bazuar në vlerësimin e cilësisë së kredisë së 
kundërpartisë, në rastet kur ekziston ky vlerësim, veçanërisht për klasat e 
ekspozimeve ndaj institucioneve të mbikëqyrura, ndaj njësive të sektorit 
publik, dhe në formën e obligacioneve të garantuara;

•	 Disa	 ndryshime	 në	 rregulloren	 “Për	 administrimin	 e	 rrezikut	 nga	
ekspozimet e mëdha të bankave”, të shoqëruara gjithashtu edhe me 
disa kërkesa të reja raportuese dhe monitoruese për bankat; 

•	 Disa	 ndryshime	 në	 rregulloren	 “Për	 mbikëqyrjen	 e	 konsoliduar”,	 në	
përputhje me ndryshimet më të fundit në rregulloren “Për administrimin e 
rrezikut nga ekspozimet e mëdha të bankave” dhe në rregulloren “Për 
kapitalin rregullator”; 

•	 Rregullorja	 e	 re	 “Për	 raportin	 e	 levës	 financiare	 të	 bankave”,	 e	 cila	
përcakton kriteret dhe rregullat për llogaritjen e raportit të levës 
financiare të bankave, i cili llogaritet si raport i kapitalit të nivelit të parë 
me shumën e ekspozimeve të bankës (ku përfshihen zërat e bilancit, 
derivativët, transaksionet e financimit nëpërmjet titujve dhe zërat jashtë 
bilancit), si dhe përcakton nivelin minimal të këtij raporti; 

•	 Rregullorja	 e	 re	 “Për	 raportin	 neto	 të	 financimit	 të	 qëndrueshëm	 të	
bankave”, e cila përcakton rregullat për llogaritjen e raportit neto 
të financimit të qëndrueshëm të bankave dhe nivelin minimal të këtij 
raporti. Ky akt i ri rregullativ synon të plotësojë kuadrin rregullativ në fuqi 
për administrimin e rrezikut të likuiditetit dhe është plotësues i rregullores 
“Për raportin e mbulimit me likuiditet”. 

III. Në zbatim të kërkesave të ligjit “Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen 
e jashtëzakonshme në banka”, si pjesë e kuadrit për ndërhyrjen e 
hershme, u miratuan: 

•	 Rregullorja	“Për	përcaktimin	e	kushteve	për	dhënien	e	miratimit	paraprak	
për marrëveshjen e mbështetjes financiare brenda grupit bankar”, e cila 
përcakton kushtet për dhënien e miratimit paraprak për marrëveshjen e 
mbështetjes financiare, që mund të ofrohet vetëm nga bankat brenda 
grupit bankar, pjesë e mbikëqyrjes së konsoliduar të BSH-së, si dhe të 
kërkesave për dokumentacionin dhe përmbajtjen e tij me qëllim marrjen 
e këtij miratimi nga BSH-ja;

15 Regulation (Eu) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation - CRR) dhe Regulation (Eu) 
2019/876 (CRR2).
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•	 Rregullorja	“Për	përcaktimin	e	kushteve	kur	zbatohen	masat	e	ndërhyrjes	
së hershme dhe të kushteve dhe mënyrës së kryerjes së administrimit të 
përkohshëm”, e cila përcakton kushtet kur zbatohen masat e ndërhyrjes 
së hershme dhe konsideron situatat ku zbatimi i masave të ndërhyrjes së 
hershme ka gjasa të mjaftueshme për të korrigjuar situatën e përkeqësuar 
të bankës; dhe 

•	 Rregullorja	 “Për	 krijimin,	 licencimin,	 mbikëqyrjen,	 funksionimin	 dhe	
përfundimin e veprimtarisë të bankës urë”, e cila vjen si një rishikim 
tërësor i rregullores në fuqi. Kjo rregullore përcakton kushtet e krijimit, 
licencimit, mbikëqyrjes, funksionimit dhe përfundimit të veprimtarisë së 
bankës urë si instrument i ndërhyrjes së jashtëzakonshme. 

IV. Në kuadër të rishikimit dhe përmirësimit të kërkesave rregullative, për 
t’u përshtatur edhe me zhvillimet e tregut, u miratuan: 

•	 Disa	ndryshime	në	rregulloren	“Për	administrimin	e	rrezikut	në	veprimtarinë	
e shoqërive të kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre”, bazuar edhe 
në kërkesat/propozimet për ndryshime rregullative të sjella nga vetë 
shoqëritë e kursim-kreditit (SHKK-të), për t’i përshtatur me zhvillimin e 
tyre gjatë viteve të fundit, si dhe disa ndryshime në rregulloren “Mbi 
raportimet në BSH sipas sistemit raportues të unifikuar”, në përputhje 
me kërkesat e rishikuara të rregullores “Për administrimin e rrezikut në 
veprimtarinë e shoqërive të kursim - kreditit dhe të unioneve të tyre”;

•	 Rregullorja	 “Mbi	 funksionimin	 e	 Regjistrit	 të	 Kredive	 në	 Bankën	 e	
Shqipërisë, si dhe kushtet dhe procedurat për njohjen, përdorimin 
dhe rishikimin e të dhënave që administrohen në të”, e cila synon të 
rregullojë funksionimin e sistemit të ri të Regjistrit të Kredive, kushtet 
dhe procedurat e nevojshme për njohjen, përdorimin dhe rishikimin e 
të dhënave, si dhe tarifat për përdorimin e të dhënave që raportohen 
pranë këtij sistemi.

2.4.4. kuadri licencues dhe miratimet

Numri i bankave që operojnë në vend në fund të vitit 2020 mbetet i njëjtë 
krahasuar me fundin e vitit 2019. Në sektorin bankar shqiptar edhe gjatë këtij 
viti numrin më të madh të bankave e mbajnë filialet e grupeve të huaja bankare 
kryesisht me origjinë të kapitalit nga BE-ja.
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Tabelë 5. Struktura e pronësisë së bankave, numri i bankave (fund i periudhës)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bankat në Shqipëri 16 16 16 16 14 12 12
Struktura e pronësisë së bankave, sipas origjinës së kapitalit, 
prej të cilave:
I. Me kapital privat në shumicën e pronësisë1 të huaj 14 13 13 13 11 8 8
•	 nga	vendet	e	BE-së 10 9 9 9 7 6 62
•	 nga	Turqia 1 1 1 1 1 1 12
•	 nga	një	institucion	financiar	ndërkombëtar	(Arabia	Saudite) 1 1 1 1 1 1 14
II. Me kapital privat me shumicën e pronësisë vendase 2 3 3 3 3 4 45

1 “Shumicë” është në çdo rast shumica e thjeshtë e 50% të votave plus 1 votë.
2  Bankat me origjinë të kapitalit nga vendet e BE-së në fund të vitit 2020 janë nga: Italia (Banka 

Intesa Sanpaolo Albania), Austria (Banka Raiffeisen), Gjermania (Banka Procredit), Hungaria 
(Banka OTP Albania), Greqia (Banka Alpha Albania), Bullgaria (Banka e Parë e Investimeve, 
Albania).

3  Banka Kombëtare Tregtare.
4  Banka e Bashkuar e Shqipërisë.
5  Bankat me shumicë kapitali vendas në fund të vitit 2020 janë: Banka union, Banka Credins, 

Banka Amerikane e Investimeve dhe Banka Tirana.

BSH-ja gjatë vitit 2020 dha miratimet paraprake përkatësisht: 

i. për zotërimin e pjesëmarrjes influencuese (të tërthortë) dhe të kontrollit  
(të tërthortë) të aksioneve të kapitalit të një banke;

ii. për ushtrimin e veprimtarive financiare shtesë në rolin e ndërmjetësit 
në sigurime (1 bankë), për ushtrimin e veprimtarisë financiare shtesë të 
tregtimit për llogari të klientëve, të letrave me vlerë të transferueshme (1 
bankë) dhe për ushtrimin e veprimtarive financiare shtesë të nënshkrimit 
të titujve etj. (2 banka); 

iii. për ndryshimet e statuteve të bankave, për emërimet e auditorëve ligjorë 
të të gjithë bankave, për emetimin dhe shlyerjen e borxhit të varur nga 
bankat etj. 

BSH-ja dha miratimet për 46 administratorë të bankave, të cilët sipas 
pozicioneve ndahen në përkatësisht:16 anëtarë të këshillave drejtues; 6 
anëtarë të komiteteve të kontrollit; 3 drejtorë të përgjithshëm ekzekutivë; dhe 
21 drejtues ekzekutivë dhe drejtues të kontrollit të brendshëm të bankave.

Gjatë vitit 2020, rrjeti i bankave brenda territorit të Republikës së Shqipërisë u 
zgjerua me 3 degë të reja, ndërkohë që bankat kanë sjellë njoftime për uljen 
e numrit të 7 degëve dhe agjencive brenda vendit. Në fund të vitit, bankat 
ushtrojnë veprimtarinë e tyre nëpërmjet 425 degëve dhe agjencive bankare. 

Mbështetur në aplikimet e paraqitura, BSH-ja pajisi me licencë një institucion 
të parasë elektronike (Posta Shqiptare sh.a.), ndërsa subjektit financiar jobankë 
Platinium Investment sh.p.k. iu pezullua ushtrimi i veprimtarisë financiare. Gjatë 
vitit 2020 u revokuan 3 licenca të subjekteve financiare jobanka përkatësisht: 

i. licenca e subjektit financiar jobankë “Posta Shqiptare” sh.a. si rezultat i 
shndërrimit (licencimit) në institucion të parasë elektronike;
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ii. licenca e subjektit financiar jobankë “Albanian Factoring Services” 
sh.p.k. me kërkesë të subjektit;

iii. licenca e subjektit financiar jobankë “Pay and Go” sh.p.k. si masë 
mbikëqyrëse. 

Kështu, në fund të vitit, ushtrojnë veprimtarinë financiare 30 subjekte financiare 
jobanka. Për subjektet financiare jobanka u dhanë gjithashtu miratimet 
paraprake për 18 administratorë, kryetarë të këshillave drejtues dhe kryetarë 
të komitetit të kontrollit; miratimet për transferimin e pjesëmarrjes influencuese/
kontrollit të kuotave të kapitalit tek tre subjekte; miratimet për ushtrimin e 
veprimtarive financiare shtesë nga dy subjekte. 

Në vitin 2020 nuk u licencua asnjë shoqëri e re e kursim–krediti (SHKK), ndërsa 
u dha miratimi paraprak për ushtrimin e veprimtarisë shtesë të shërbimeve të 
pagesave për një SHKK, si dhe miratime paraprake për riemërimin e kryetarit 
të këshillit drejtues, të kryetarit të komitetit të kontrollit dhe të administratorit të 
një SHKK-je. 

Gjatë vitit 2020 u licencuan 43 zyra të reja të këmbimit valutor dhe iu revokua 
licenca 8 zyrave ekzistuese. Në fund të vitit, numri i zyrave të këmbimit valutor 
që ushtrojnë aktivitet në vend është 538. 

Tabelë 6. Numri i bankave, SFJB-ve, SHKK-ve dhe ZKV-ve të licencuara nga 
BSH-ja (fund i periudhës)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Banka dhe degë të bankave të huaja 16 16 16 16 14 12 12
Subjekte financiare jobanka 22 27 28 31 30 32 30
Zyra të këmbimit valutor 356 397 428 426 463 503 538
Unione të shoqërive të kursim kreditit 2 2 2 1 1 1 1
Shoqëri të kursim kreditit 113 111 13 13 13 14 14

Burimi: BSH-ja.

2.5. ndërhyrja e jashtëzakonshme

Mbështetur në ligjin nr. 133/2016 “Mbi rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme në banka, në republikën e Shqipërisë”, BSH-ja është 
Autoritet i Ndërhyrjes së jashtëzakonshme për bankat dhe degët e bankave 
të huaja që ushtrojnë aktivitetin e tyre në vend. 

Funksioni i ndërhyrjes së jashtëzakonshme është angazhuar për përmbushjen e 
objektivave të parashikuar në strategjinë afatmesme të zhvillimit, të tillë si:

a) fuqizimi i aftësisë për ndërhyrje të jashtëzakonshme në banka;
b) plotësimi i kuadrit rregullator dhe metodologjik për ndërhyrjen e 

jashtëzakonshme; 
c) monitorimi i Fondit të Ndërhyrjes së jashtëzakonshme;
d) forcimi i kapaciteteve njerëzore dhe logjistike. 
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BSH-ja ka forcuar aftësinë për ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, përmes 
hartimit të planeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme për sektorin bankar, 
intensifikimit të komunikimit me bankat në drejtimit të raportimit për ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme, plotësimit të vazhdueshëm të kuadrit rregullator si dhe hartimit 
të metodologjive të reja në përputhje me dispozitat ligjore. Gjithashtu, gjatë 
këtij viti, BSH-ja ka monitoruar me kujdes procesin e administrimit të Fondit të 
Ndërhyrjes së jashtëzakonshme duke rritur dhe nivelin e automatizimit të tij. 

2.5.1. fuqizimi i aftësisë për ndërhyrje të jashtëzakonshme në 
Banka dhe planet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme

Gjatë vitit 2020, BSH-ja ka hartuar planet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme 
për bankat sistemike, me një fokus të veçantë në përzgjedhjen e strategjisë së 
preferuar të ndërhyrjes së jashtëzakonshme. Kjo strategji bazohet në modelin e 
biznesit të bankës, kapacitetin financiar të përthithjes së humbjeve, ndërlidhjen 
e subjekteve financiare të grupit bankar, si dhe aftësitë operacionale të 
bankës për të zbatuar ndërhyrjen e jashtëzakonshme. Në përputhje me këtë 
strategji, BSH-ja ka identifikuar pengesat potenciale ndaj zbatimit të ndërhyrjes 
së jashtëzakonshme për secilën bankë, duke hartuar dhe një program pune 
individual për heqjen e këtyre pengesave. Së fundi, në përputhje me strategjinë 
e preferuar të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, BSH-ja ka përllogaritur nivelin 
individual të “Kërkesës minimale për instrumente të kapitalit dhe detyrime të 
pranuara” që duhet të plotësohet brenda vitit 2027. Kjo kërkesë minimale 
mundëson identifikimin dhe alokimin e burimeve financiare në bilancin e 
bankës, që mund të përdoren nga BSH-ja për zbatimin e strategjisë së preferuar 
të ndërhyrjes së jashtëzakonshme.

Gjatë vitit 2020, BSH-ja ka përfunduar edhe ciklin e parë të hartimit të planeve 
të ndërhyrjes së jashtëzakonshme në lidhje me bankat josistemike, duke 
identifikuar strategjinë e preferuar të parashikuar në plan dhe informacionin 
e nevojshëm që duhet të prodhojë banka, për mbështetjen operacionale të 
zbatimit të kësaj strategjie.

HAPëSirë iNforMueSe 4: KërKeSA MiNiMALe Për iNStruMeNte të KAPitALit 
DHe DetYriMe të PrANuArA

Në përputhje me parimet e ligjit nr.133/2016, në rast se një bankë është 
në paaftësi paguese, aksionerët dhe kreditorët e bankës duhet të përthithin 
humbjet e saj, duke mbajtur barrën përkatëse financiare dhe duke evituar, aq 
sa është e mundur, përdorimin e fondeve publike. Për të mundësuar zbatimin 
efektiv të instrumenteve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, këto dispozita ligjore 
përcaktojnë se bankat duhet të plotësojnë në çdo kohë, “një kërkesë minimale për 
instrumente të kapitalit rregullator dhe detyrimet e pranuara” që komunikohet nga 
BSH-ja. Qëllimi i kësaj kërkese është që banka të ketë kapacitete të mjaftueshme 
financiare për të përthithur humbjet, në rast të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, si 
dhe për të siguruar vijueshmërinë e funksioneve kritike që ajo ofron në ekonomi, 
pa përdorimin e fondeve publike.
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“Kërkesa minimale për kapital dhe detyrime të pranuara” është një kërkesë e re 
rregullatore që duhet të përmbushet nga bankat, e cila përforcon pozicionin e 
tyre financiar dhe rrit qëndrueshmërinë e pozicionit të kapitalit ndaj goditjeve 
të mundshme financiare. Në ndryshim nga kërkesat aktuale rregullative, të 
cilat duhet të përmbushen nga bankat vetëm përmes instrumenteve të kapitalit 
rregullator, kërkesa minimale për qëllime të ndërhyrjes së jashtëzakonshme 
mund të përmbushet me instrumente të kapitalit rregullator (teprica e kapitalit 
rregullator që rezulton pasi bankat kanë përmbushur fillimisht kërkesën minimale 
për kapital), si dhe instrumente të tjera financiare që plotësojnë kushtet e 
parashikuara nga BSH-ja sipas ligjit nr.133/2016, të cilat njihen me termin 
“detyrime të pranuara”. Bankat duhet të ruajnë dhe identifikojnë në bilancin 
e tyre instrumente të “detyrimeve të pranuara”, me qëllim që të mundësohet 
konvertimi i këtyre instrumenteve në kapital, në rast se instrumentet e kapitalit 
rregullator nuk janë të mjaftueshme për përthithjen e humbjeve financiare apo 
për rikapitalizimin e nevojshëm të bankës.

Plotësimi nga çdo bankë i “kërkesës minimale për instrumente të kapitalit 
rregullator dhe detyrime të pranuara” është një parakusht i domosdoshëm për 
zbatueshmërinë e planeve të ndërhyrjes të hartuara nga BSH-ja. Me qëllim 
përcaktimin e metodologjisë të përllogaritjes së kësaj kërkese minimale, si dhe 
të kushteve që duhet të plotësojnë instrumentet financiare që të mund të njihen 
si “detyrime të pranuara”, gjatë vitit 2020, BSH-ja miratoi rregulloren “Mbi 
kërkesën minimale për instrumentet e kapitalit rregullator dhe detyrimeve të 
pranuara”. Sipas kësaj rregulloreje “kërkesa minimale për kapital dhe detyrime 
të pranuara” përllogaritet si shuma e dy treguesve, vlera e nevojshme për 
përthithjen e humbjeve, si dhe vlera e nevojshme për rikapitalizim. Grafiku 26 
në vijim paraqet në mënyrë skematike metodologjinë për llogaritjen e kërkesës 
minimale.

Më konkretisht:

a. “Vlera e nevojshme për përthithjen e humbjeve” siguron që banka mund 
të përthithë humbjet e saj financiare përmes kapitalit rregullator. Plotësimi 
i kësaj kërkese sigurohet përmes përmbushjes në çdo kohë nga banka 

Gra�k 26. Përllogaritja e kërkesës minimale për kapital dhe detyrime të pranuara

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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të kërkesave totale rregullatore për kapital (kërkesa minimale për kapital 
rregullator prej 12% të ekspozimeve të ponderuara me rrezik, si dhe 
kërkesa shtesë për kapital që BSH-ja përcakton për banka specifike).

b. “Vlera e nevojshme për rikapitalizim” siguron që, në rast së është e 
nevojshme, banka mund të rikapitalizohet përmes burimeve të brendshme 
financiare, të cilat do t’i identifikojë për këtë qëllim dhe njihen si 
“detyrime të pranuara”. Në mënyrë që pas zbatimit të ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme, banka të vijojë të plotësojë kërkesat për kapital që 
garantojnë ruajtjen e licencës së saj, ajo duhet të rikapitalizohet deri në 
nivelin e kërkesës totale për kapital rregullator të komunikuar nga BSH-ja 
(që përbëhet sërish nga kërkesa minimale prej 12% e ekspozimeve të 
ponderuara me rrezik, si dhe kërkesa për kapital shtesë e zbatuar për 
banka specifike). Në kushtet kur pas ndërhyrjes së jashtëzakonshme, 
supozohet se bilanci i bankës dhe profili përkatës i riskut mund të 
ndryshojë, kërkesa shtesë për kapital pas ndërhyrjes së jashtëzakonshme 
që banka duhet të plotësojë, mund të jetë më e ulët nëse risku përkatës 
vlerësohet në rënie, ose më e lartë në rast se gjykohet e nevojshme për 
të ruajtur besimin e tregut në pozicionin financiar të bankës.

Gjatë vitit 2020, BSH-ja ka përllogaritur “kërkesën minimale për kapital dhe 
detyrime të pranuara” në bazë të dispozitave të rregullores së miratuar në 
Këshillin Mbikëqyrës gjatë muajit dhjetor. Afati përfundimtar për plotësimin 
e kërkesës minimale për çdo bankë është muaji dhjetor i vitit 2027. Gjatë 
periudhës transitore deri në përmbushjen e kërkesës përfundimtare, BSH-ja 
do të komunikojë çdo vit, kërkesën minimale të ndërmjetme që bankat duhet 
të plotësojnë për të siguruar përmbushjen graduale të kërkesës përfundimtare 
brenda vitit 2027. 

2.5.2. plotësimi i kuadrit rregullator dhe metodologjik për 
ndërhyrjen e jashtëzakonshme 

Gjatë vitit 2020, BSH-ja ka miratuar disa akte nënligjore dhe vendime në 
fushën e ndërhyrjes së jashtëzakonshme.

a. Me anë të vendimit nr. 2/2020, datë 17.1.2020, Këshilli 
Mbikëqyrës i BSH-së ka miratuar ndryshimet në rregulloren “Për Fondin 
e Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme dhe procedurën e administrimit të 
tij”, me qëllim përcaktimin e afateve dhe automatizimin e procesit të 
raportimit të bankave dhe ASD-së në lidhje me Fondin e Ndërhyrjes së 
Jashtëzakonshme. 

b. Me anë të vendimit nr. 56/2020, datë 7.10.2020, Këshilli 
Mbikëqyrës i BSH-së ka miratuar rregulloren “Për Organizimin dhe 
funksionimin e Komitetit për Fondin e Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme”, 
që synon ngritjen e një komiteti të posaçëm në BSH për administrimin e 
procedurave të këtij fondi.
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c. Me anë të vendimit nr. 57/2020, datë 7.10.2020, Këshilli 
Mbikëqyrës i BSH-së ka miratuar rregulloren “Për operacionalizimin e 
instrumentit të rikapitalizimit nga brenda dhe rasteve përjashtimore”, 
e cila ka si qëllim përcaktimin e kushteve që merr në konsideratë 
BSH-ja në zbatimin e instrumentit të rikapitalizimit nga brenda përmes 
ushtrimit të kompetencës së zhvlerësimit dhe konvertimit të detyrimeve 
në kapital të bankës dhe i rasteve përjashtimore nga ushtrimi i kësaj 
kompetence.

d. Me anë të vendimit nr. 58/2020, datë 7.10.2020, Këshilli 
Mbikëqyrës i BSH-së ka miratuar “Përjashtimin nga mbajtja e 
komisioneve për llogaritë e hapura në sistemet e pagesave të BSH-së, 
për administrimin e Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme”, vendim 
i cili synon të rrisë efektivitetin e mjeteve financiare të Fondit, nëpërmjet 
uljes së shpenzimeve të administrimit të tij.

e. Me anë të vendimit nr. 62/2020, datë 4.11.2020, Këshilli 
Mbikëqyrës i BSH-së ka miratuar rregulloren “Për krijimin, licencimin, 
mbikëqyrjen, funksionimin dhe përfundimin e veprimtarisë së bankës 
urë”, e cila ka si qëllim operacionalizimin e instrumentit të bankës urë, 
në rast të parashikimit të përdorimit të këtij instrumenti.

f. Me anë të vendimit nr. 68/2020, datë 25.11.2020, Këshilli 
Mbikëqyrës i BSH-së ka miratuar ndryshimet në rregulloren “Për Planet e 
Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme”, në të cilën janë përcaktuar objektivat 
që duhet të plotësojnë bankat për t’u konsideruar të afta për zbatimin 
e ndërhyrjes së jashtëzakonshme. 

g. Me anë të vendimit nr. 78/2020, datë 16.12.2020, Këshilli 
Mbikëqyrës i BSH-së ka miratuar rregulloren “Mbi kërkesën minimale 
për instrumentet e kapitalit rregullator dhe detyrimeve të pranuara”, e 
cila përcakton kërkesën minimale për kapital dhe detyrime të pranuara, 
si burimi kryesor i financimit dhe rikapitalizimit të bankës në ndërhyrje 
të jashtëzakonshme, në rast të zbatimit të instrumentit të rikapitalizimit 
nga brenda.

Së fundi, gjatë vitit është hartuar edhe metodologjia “Mbi vlerësimin e interesit 
publik për ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”, e cila përcakton faktorët 
që merr në konsideratë BSH-ja në përcaktimin e pranisë së interesit publik, 
gjatë fazës së hartimit të planeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme si dhe 
gjatë fazës së zbatimit të tyre. 
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2.5.3.  fondi i ndërhyrjes së jashtëzakonshme dhe 
monitorimi i mjeteVe financiare të tij

Në zbatim të ligjit nr. 133/2016, niveli i synuar i 
Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme është 0.5% 
e detyrimeve totale të sektorit bankar, të llogaritura si 
diferencë midis aktiveve dhe kapitalit të bankave që 
operojnë në Shqipëri, i cili duhet të plotësohet deri në 
vitin 2027. Niveli i synuar, i llogaritur në vitin 2020, 
ishte 6.54 miliardë lekë. Në prill të vitit 2020, bankat 
kanë plotësuar pagesën e vitit të dytë të kontributeve 
vjetore në Fondin e Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme 
në vlerën 654 milionë lekë. Këto kontribute, të cilat 
përbëjnë mjetet financiare të Fondit të Ndërhyrjes 
së Jashtëzakonshme, administrohen nga ASD-ja 
në përputhje me kriteret e vendosura në politikën e 
investimit të mjeteve financiare të Fondit. Në fund të 
vitit 2020, Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme 
arriti nivelin rreth 1.98 miliardë lekë.

2.6. emetimi i monedhës

BSH-ja ka të drejtën ekskluzive të nxjerrjes e të qarkullimit të monedhës 
kombëtare “Lek”. Ajo, përcakton format, peshat, masat, modelin dhe 
karakteristikat e tjera të kartëmonedhave dhe monedhave metalike shqiptare, 
me kurs ligjor brenda vendit, si edhe të monedhave e kartëmonedhave që do 
të shtypen për qëllime numizmatike.

objektivat e BSH-së në fushën e emisionit përfshijnë përmirësimin e cilësisë 
së kartëmonedhave në qarkullim, rritjen e angazhimit për mbrojtjen nga 
falsifikimi, si dhe rishikimin e tematikave, dizajnit dhe elementeve të sigurisë 
në serinë e kartëmonedhave shqiptare me kurs ligjor.

Një nga përgjegjësitë kryesore të BSH-së është të garantojë në vazhdimësi 
besimin e publikut në paranë shqiptare. Banka qendrore e përmbush këtë 
përgjegjësi duke emetuar një kartëmonedhë që i komunikon publikut shqiptar 
siguri dhe qëndrueshmëri. Kartëmonedhat përfaqësojnë formën më të prekshme 
të parasë dhe janë në shërbim të të gjithë qytetarëve. 

Në përmbushje të misionit të saj kushtetues dhe ligjor për hedhjen në qarkullim të 
monedhës kombëtare dhe ruajtjen e besueshmërisë së saj, BSH-ja ka vazhduar 
printimet e serisë re të përmirësuar të kartëmonedhave shqiptare me kurs ligjor.

Pas hedhjes në qarkullim të kartëmonedhës 200 Lekë dhe 5,000 Lekë në 
shtator 2019, u vijua puna për kompletimin e serisë së re me kartëmonedhat 

Gra�k 27. Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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e prerjes 1,000 Lekë dhe 10,000 Lekë. Të dyja këto kartëmonedha do të 
hidhen në qarkullim gjatë vitit 2021. Ndërkohë, ka vazhduar puna edhe për 
kartëmonedhat 500 Lekë dhe 2,000 Lekë, të cilat do të plotësojnë tërësisht 
serinë e re të kartëmonedhave.

Pajisja e kartëmonedhave të serisë së re me elementet bashkëkohore dhe të 
sofistikuara të sigurisë, i kanë dhënë tashmë kartëmonedhës shqiptare pamjen 
e një kartëmonedhe moderne, në të njëjtën kohë rezistente, me cilësi, integritet 
dhe besueshmëri të lartë.

Numri dhe vlera e kartëmonedhave në qarkullim u rrit në vitin 2020

Në fund të vitit 2020, rezultuan rreth 156 milion copë kartëmonedha në 
qarkullim me vlerë rreth 349.7 miliardë lekë16. Në krahasim me vitin 2019, 
numri i kartëmonedhave në qarkullim është rritur me rreth 16 milion copë (10.3%), 
ndërsa të matura në vlerë, këto kartëmonedha janë rritur me 52.2 miliardë lekë 
(14.93%). Rritja e vlerës dhe numrit të kartëmonedhave në qarkullim ka qenë 
më e lartë se mesatarja vjetore e rritjes dhe ka ardhur kryesisht për shkak të 
situatës së veçantë të krijuar nga pandemia. Rritja e monedhës kombëtare në 
qarkullim përtej normave mesatare është vërejtur dhe në vende të tjera.

Struktura e parasë në qarkullim ka ndryshuar në favor të kartëmonedhave me 
vlerë nominale 5000 Lekë dhe 2000 Lekë. Vlera mesatare e një kartëmonedhe 

16 është numri dhe vlera e kartëmonedhave të hedhura në qarkullim nga BSH-ja. 
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në qarkullim në fund të vitit 2020 arriti në 2,242 lekë kundrejt 2,126 lekë në 
fund të vitit 2019.

Në fund të vitit 2020, rezultuan 226 milion copë monedha metalike kundrejt 
217 milion copë në fund të vitit 2019. Vlera e monedhave metalike në fund 
të vitit arriti 5.6 miliardë lekë, kundrejt 5.4 miliardë lekë në fund të vitit 2019.

Shpejtësia e riciklimit të cash-it është ulur dhe cilësia e kartëmonedhës në 
qarkullim është mbajtur nën kontroll.

Gjatë vitit 2020, u përpunuan rreth 82 milion copë kartëmonedha, të cilat u 
kontrolluan për autenticitet dhe përshtatshmëri për riqarkullim. Norma e sortimit17 
ishte 19.6%, kundrejt 20% në vitin 2019. Kartëmonedhat e papërshtatshme 
për qarkullim janë zëvendësuar rast pas rasti me kartëmonedha të reja të 
përshtatshme për qarkullim. 

Koeficienti18 i qarkullimit të kartëmonedhës për vitin 2020 rezultoi në vlerën 
0.56, që do të thotë se një kartëmonedhë kthehet mesatarisht më pak se një 
herë në vit në sportelet e BSH-së. Ky koeficient është më i lartë për prerjet 500 
Lekë, 1000 Lekë (rreth 1.2 dhe rreth 0.78) dhe më i vogël për prerjen 5000, 
rreth 0.13, gjë që tregon se këto të fundit kthehen më rrallë në sportelet e BSH-
së.

BSH-ja synon rritjen dhe përforcimin e kapaciteteve tekniko-administrative 
dedikuar mbrojtjes së kartëmonedhave nga falsifikimi. 

17 është raporti i numrit të kartëmonedhave të papërshtatshme mbi numrin total të kartëmonedhave 
të përpunuara gjatë një viti.

18 është raporti i numrit të kartëmonedhave të arkëtuara në sportelet e BSH-së mbi gjendjen 
mesatare vjetore të numrit të kartëmonedhave në qarkullim.

Gra�k 28. Struktura e kartëmonedhës në qarkullim

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Ndonëse në kushte pandemie, edhe përgjatë vitit 2020 BSH-ja ka kryer 
aktivitete në kuadër të mbrojtjes monedhave nga falsifikimi. Këto aktivitete 
janë me natyrë parandaluese, kryesisht të fokusuara në procesin e testimit dhe 
monitorimit të makinave/pajisjeve autentifikuese dhe sortuese të përdorura nga 
stafi profesionist. Ai inkurajohet për identifikimin dhe tërheqjen nga qarkullimi 
të monedhave të dyshuara, dhe të përdorë pajisje/makina autentifikuese dhe 
përpunuese të testuara me sukses nga BSH-ja. Publikut i rekomandohet që gjatë 
pranimit të kartëmonedhave, të verifikojë vërtetësinë e tyre bazuar në metodën 
“prek, shiko, dhe ndiej” të publikuar në faqen zyrtare të BSH-së.

Gjatë vitit 2020, konstatohet rritje e numrit të 
kartëmonedhave të falsifikuara në qarkullim, ndërsa 
monedhat metalike vijojnë në të njëjtin trend 
krahasuar me vitet e kaluara. Megjithatë, koeficienti 
i kartëmonedhave të falsifikuara për 1 milion copë 
kartëmonedha në qarkullim ngelet në vlera të ulëta.

Nga pikëpamja strukturore, pjesën më të madhe të 
kartëmonedhave të falsifikuara e zënë prerjet 2000 
Lekë dhe 1000 Lekë, të ndjekura nga prerja 5000 
Lekë dhe 500 Lekë. Nga këndvështrimit teknik 
dhe/ose teknologjik, falsifikimi i kartëmonedhave 
kombëtare bazohet tek riprodhimet nëpërmjet 
pajisjeve digjitale komerciale, duke përdorur 
teknikën ink-jet të kopjimit me ngjyra, shoqëruar edhe 
me aplikimin metodave artizanale dhe teknologjike 
për imitimin e elementeve të sigurisë. 

2.7. sistemet e pagesaVe

operimi, mbikëqyrja dhe reformimi i sistemeve të pagesave janë disa nga 
funksionet kryesore të BSH-së. Nëpërmjet ushtrimit të tyre, garantohet siguria, 
qëndrueshmëria dhe efikasiteti i infrastrukturës bazë të pagesave në lekë. 
Ky është një parakusht i domosdoshëm për përçimin e politikës monetare, 
ruajtjen e stabilitetit financiar dhe zhvillimin ekonomik në përgjithësi. 

Në përmbushje të këtyre funksioneve, BSH-ja, përtej operimit të qëndrueshëm 
të sistemeve të pagesave, i ka kushtuar vëmendje të veçantë rolit mbikëqyrës 
dhe katalizator në përmbushje të Strategjisë Kombëtare të Pagesave me Vlerë 
të Vogël.

Gra�k 29. Statistika të kartëmonedhave të 
falsi�kuara

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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2.7.1. mBikëqyrja e sistemeVe të pagesaVe

Me qëllim përmbushjen e funksionit mbikëqyrës së sistemeve të pagesave, gjatë 
vitit 2020 BSH-ja finalizoi vlerësimin tërësor të sistemit AIPS, sipas parimeve 
mbikëqyrëse të BQE-së. Procesi i vlerësimit analizon dhe nxjerr rekomandime 
aty ku është e nevojshme, për të gjithë llojet e rreziqeve që mbart operimi i 
sistemit, duke filluar nga rreziku ligjor dhe ai i qeverisjes, rreziqet financiare e 
operacionale, deri tek transparenca dhe objektiviteti i rregullave për pjesëmarrje 
në sistem. 

Vlerësimi i sistemit AIPS u krye me mbështetjen e Bankës së Italisë, në kuadër të 
projektit të binjakëzimit “Forcimi i kapaciteteve të BSH-së në kuadër të përafrimit 
me legjislacionin e BE-së”. Rregullat, proceset dhe infrastruktura e sistemit AIPS 
rezultuan në përputhje të plotë me standardet e BQE-së dhe rekomandimet e 
lëna vlerësohen lehtësisht të adresueshme. Rezultatet pozitive nga ky vlerësim 
garantojnë qëndrueshmërinë e infrastrukturës bazë të tregjeve financiare dhe 
janë domethënëse në vazhdën e përpjekjeve për zhvillimin e tregjeve kapitale. 
 
Vëmendje i është kushtuar edhe mbikëqyrjes së sistemit AECH, ku gjatë vitit 
është kryer një analizë e përmbushjes së rekomandimeve të dala nga vlerësimi 
i sistemit në vitin 2018. Garantimi i sigurisë dhe i efikasitetit të këtij sistemi është 
mjaft i rëndësishëm për zhvillimin dhe modernizimin e tregut të pagesave me 
vlerë të vogël, çka përbën një nga prioritetet e BSH-së, në kuadër të Strategjisë 
Kombëtare për Pagesat me Vlerë të Vogël 2018-2023. 

Në kuadër të rregullimit të shërbimeve të pagesave, BSH-ja shtoi përpjekjet 
për miratimin e ligjit 55/2020 “Për shërbimet e pagesave” nga Parlamenti 
i Republikës së Shqipërisë19, si dhe ka intensifikuar punën për hartimin e 
akteve nënligjore në zbatim të tij. Për hartimin e kuadrit rregullativ, BSH-ja 
ka bashkëpunuar me Bankën Botërore. Për disa komponentë të caktuar, si 
autentifikimi i thelluar i klientit dhe siguria kibernetike, është bashkëpunuar me 
Bankën e Italisë.

Masa janë marrë edhe në lidhje me hartimin e aktit ligjor për transpozimin e 
Direktivës së BE-së “Për llogarinë e pagesës”. Kjo direktivë, përtej nxitjes së 
mëtejshme të transparencës dhe konkurrencës nëpërmjet krijimit të procedurave 
të standardizuara për kalimin/këmbimin e llogarisë së një klienti nga njëra bankë 
në tjetrën, pritet të nxisë përfshirjen financiare të popullsisë falë prezantimit të 
një llogarie me karakteristika bazike. Kjo lloj llogarie nuk mbart kosto minimale 
për personat që aktualisht nuk kanë asnjë akses në institucionet bankare.

Paraprakisht, janë marrë masa për zhvillimin e një pyetësori, i cili i është 
dërguar bankave, në lidhje me përfshirjen financiare dhe produktet bankare 
që ofrohen nga to. Informacioni i përftuar nga ky pyetësor mund të ndihmojë 
BSH-në gjatë hartimit të kuadrit ligjor për transpozimin e Direktivës, në lidhje 

19 ligji “Për shërbimet pagesave” u miratua më datë 30.4.2020. 



Raporti Vjetor, 2020

75 Banka e Shqipërisë

me përcaktimin e komisioneve për instrumente dhe shërbime, të cilat do të 
lidhen me këto “llogari bazike”. Rezultatet e pyetësorit kanë identifikuar fushat 
ku mund të vijohet me një hulumtim më të detajuar, për sa i përket ndërlidhjes 
së hapjes së “llogarisë bazike” dhe ndikimit të saj në përfshirjen financiare.

BSH-ja ka nisur dhe një sërë projektesh për ngritjen dhe përmirësimin e 
infrastrukturës së sistemeve të pagesave si: ai për ngritjen e sistemit të shlyerjeve 
në monedhën euro, ku gjatë vitit u finalizuan termat e referencës dhe ka nisur 
prokurimi i zhvillimeve në sistem; zhvillimi i instant payment, ku në bashkëpunim 
me Bankën Botërore, po hartohet raporti i realizueshmërisë së projektit; 
funksionimin e debitimit direkt, ku po punohet për hartimin e kuadrit rregullativ. 

2.7.2. roli reformator i Bankës së shqipërisë në fushën e 
sistemeVe të pagesaVe

BSH-ja ka vijuar punën për zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Tregun e 
Pagesave me Vlerë të Vogël në Shqipëri 2018-2023. Gjatë vitit 2020 janë 
ndërmarrë një sërë masash, duke përmbushur në një shkallë të konsiderueshme 
planin e veprimit të kësaj strategjie. 

HAPëSirë iNforMueSe 5: reALiziMi i PLANit të VePriMit të StrAtegjiSë 
KoMBëtAre Për PAgeSAt Me VLerë të VogëL Deri Në VitiN 2020

Në kuadër të monitorimit të zhvillimeve në lidhje me Strategjinë Kombëtare për 
Pagesat me Vlerë të Vogël (2018-2023) në mbledhjen e VI të Komitetit Kombëtar 
të Sistemit të Pagesave (KKSP) të datës 17 dhjetor 2020, u prezantua realizimi 
i masave të parashikuara në planin e veprimit, prioritetet afatshkurtra, si dhe 
rishikimi i disa afateve për masat në proces. Kjo analizë, përtej mbështetjes së 
monitorimit nga ana e KKSP-së të përmbushjes së objektivave, synon të nxisë 
transparencën dhe llogaridhënien e Komitetit. Vlen të theksohet se, përmbushja 
e strategjisë bëhet edhe më e rëndësishme për shkak të ndërlidhjes që ajo ka si 
në planin kombëtar ashtu edhe atij ndërkufitar. Më konkretisht, një sërë masash 
të parashikuara në strategji mbështesin përmbushjen e objektivave të Grupit 
Ndërinstitucional të Punës për Zhvillimin e Tregtisë Elektronike në Shqipëri, 
Strategjinë Kombëtare të Diasporës dhe Emigracionit, si dhe është pjesë e 
reformës 10 të Programit të Reformës Ekonomike 2021-2023. 

Në këtë kuadër, analiza e kryer identifikoi se deri më tani, janë arritur më shumë 
se 50% e masave të parashikuara në planin e veprimit të strategjisë. Në vijim 
analizohen masat e arritura kryesisht në vitin 2020. 

•	 Miratimi i ligjit “Për shërbimet e pagesave” (PSD2), i cili transpozon 
direktivën e rishikuar të Bashkimit Evropian 2015/2366

Ky ligj, nëpërmjet ridimensionimit të aktiviteteve të institucioneve financiare 
jobanka, të cilat ofrojnë shërbime pagesash dhe transfertash aktualisht (por 



Raporti Vjetor, 2020

76Banka e Shqipërisë

dhe ato që do të hyjnë në treg potencialisht) dhe lejimit të hapjes së llogarive 
nga ana e tyre (aktualisht e ndaluar nga kuadri ligjor në fuqi “Për bankat në 
Republikën e Shqipërisë”, i cili e klasifikon çdo tepricë kreditore si depozitë), 
si dhe emetimin e instrumenteve elektronike të pagesave, vlerësohet se do të 
ketë ndikim në rritjen e popullsisë që zotëron një llogari për të kryer pagesa. 
Më konkretisht, nëse qytetarët aktualisht përdorin Postën Shqiptare, Western 
Union apo Money Gram për të kryer dhe marrë pagesa, por nuk kanë mundësi 
të kenë një llogari pranë këtyre institucioneve, nëpërmjet ligjit 55/2020 “Për 
shërbimet e Pagesave”, kjo bëhet e mundur, duke nxitur njëkohësisht edhe 
përdorimin e pagesave elektronike nëpërmjet këtyre llogarive. Duke marrë 
në konsideratë faktin se këto lloje institucionesh kanë një prezencë të gjerë 
gjeografike edhe në zonat rurale, ndikimi në përfshirjen financiare do të jetë i 
lartë. Ligji gjithashtu krijon mundësinë e bashkëpunimit të bankave me IFJB-të, 
çka ndihmon në një prezencë më të gjerë të bankave në të gjithë territorin e 
vendit. Ndikim në përfshirje financiare do të ketë dhe kuadri prudencial për 
mbrojtjen e konsumatorit i krijuar nga ky ligj, si dhe hapësirat e krijuara nga 
shërbimet inovative që instrumentet elektronike të përdoren nga publiku i gjerë 
në jetën e përditshme. 

Objektivat	e	arritur	nëpërmjet	miratimit	të	Ligjit	dhe	akteve	nënligjore	në	zbatim	
përmbushin masat e planit të veprimit si vijon:

1. rregullimin gjithëpërfshirës të agjentëve dhe nënagjentëve për ofrimin e 
shërbimit të pagesave dhe shërbimeve të lidhura me to;

2. rregullimin, në mënyrë të qëndrueshme, e përdorimit të nënkontraktimit të 
shërbimeve nga palë të treta në të gjithë sektorin e pagesave, me fokus 
të veçantë në përdorimin e ofruesve të shërbimit teknik;

3. përfshirjen në kuadrin ligjor të rregullimit dhe mbikëqyrjes, në lidhje me 
shërbimet e pagesave;

4. kijimin e një njësie për Mbrojtjen e Konsumatorit për shërbimet e pagesave 
dhe më gjerë; 

5. krijimin e strukturave të posaçme pranë ofruesve të shërbimeve të 
pagesave për adresimin e mosmarrëveshjeve;

6. krijimin e konceptit të bankës që funksion me rrjet agjentësh; 
7. nxitjen e konkurrencës dhe e inovacionit në tregun e dërgesave të 

emigrantëve; 
8. garantimin e kontratave që përcaktojnë të drejtat dhe detyrimet, si për 

ofruesit e shërbimit ashtu edhe për përdoruesit, në mënyrë të qartë dhe 
të zbatueshme.

9. mbajtjen e një regjistri të agjentëve të përdorur nga bankat dhe ofruesit 
e shërbimeve të pagesave. Ky regjistër të jetë publik dhe i disponueshëm 
për konsumatorët.

•	 Rishikimi	i	rregulloreve	për	funksionimin	e	sistemit	AIPS	dhe	AECH,	si	dhe	
vlerësimi i sistemeve sipas parimeve mbikëqyrëse të Bankës për Rregullime 
Ndërkombëtare	(BRN)	dhe	BQE-së,	mbështetur	nga	Banka	e	Italisë

Nëpërmjet rishikimit të kuadrit rregullativ për funksionimin e sistemit AIPS dhe 
AECH, ku janë reflektuar dhe një sërë nga gjetjet e vlerësimit të sistemeve sipas 
parimeve mbikëqyrëse të BRN-së dhe BQE-së, janë përmbushur një sërë masash, 
si mund të evidentohet edhe nga pikat në vijim.

1. Rregulloret dhe rregullat e tjera për gjithë infrastrukturën e sistemit të 
pagesave në vend do të garantojnë akses të drejtë dhe të hapur. Atje ku 
të jetë e nevojshme, do të ndiqen reforma ligjore. 
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2.	 Operacionalizimi	i	kategorisë	së	“pjesëmarrjes	së	tërthortë”	në	AECH.
3. Të analizohet mundësia për të kolateralizuar “ex ante”/ paraprakisht 

pozicionet neto të debitit të shkaktuara nga pjesëmarrësit e AECH-së. Të 
analizohet gjithashtu vendosja e limiteve për pozicionet neto të debitit 
të pjesëmarrësve të AECH-së.

4.	 Vlerësim	i	detajuar	i	AIPS	dhe	AECH	në	bazën	e	CPMI-IOSCO	të	PFMI	dhe	
rregullores përkatëse të BQE-së: përgatitja e një vetëvlerësimi të detajuar; 
kryerja e një vlerësimi të jashtëm. Sistemet e pagesave të operuara nga 
sektori privat zbatojnë masa të rrepta për administrimin e rrezikut.

5. Të sigurohet që ofruesit e shërbimeve të pagesave dhe operatorët e 
sistemit të pagesave të rishikojnë rregullisht strukturën e tyre të kostove 
dhe çmimeve (Homebanking).

•	 Zhvillime	infrastrukturore	

1. Finalizimi i termave të referencës për shlyerjen në euro dhe fillimi i 
prokurimit të zhvillimeve në sisteme. 

2. Hartimi i kuadrit rregullativ për funksionimin e skemës së debitimit direkt. 
3. Në kuadër të zhvillimit të Instant Payment, është kryer një vrojtim/analizë 

pranë bankave me qëllim hartimin e raportit mbi realizueshmërinë 
e projektit si dhe në bashkëpunim me Bankën Botërore për raportin 
“ALBANIA:	A	Review	of	Implementation	Options	for	Fast	Payment	System”.

Në kuadër të përmbushjes së rolit si katalizator, BSH-ja organizoi Mbledhjen e 
VI20 të Komitetit Kombëtar i Sistemit të Pagesave, në muajin dhjetor 2020. Në 
këtë mbledhje, përtej prezantimeve për përmbushjen e Strategjisë Kombëtare 
për Pagesat me Vlerë të Vogël, si dhe prioriteteve afatshkurtra dhe masatve 
të nevojshme për realizimin e tyre, u adresuan edhe një sërë çështjesh në 
mbështetje të zhvillimeve të tregut. Në lidhje me krijimin e Open Banking dhe 
Application Programming Interface (API) në zbatim të detyrimeve që u burojnë 
bankave për pajtueshmërinë me Ligjin e Shërbimeve të Pagesave, u prezantuan 
përvoja të tregjeve, të cilat synonin maksimizimin e efekteve kundrejt reduktimit 
të nevojave për investim. Vëmendje iu kushtua dhe anëtarësimit të IFJB-ve në 
sistemin AECH. Në mbështetje të këtyre tematikave, përveç anëtarëve të KKSP-
së, në mbledhje ishin të ftuar edhe institucione e kompani ndërkombëtare, si 
Banka Botërore dhe kompanitë SWIFT, TIETO dhe CBI S.c.p.a.

2.7.3. roli i operatorit të sistemeVe të pagesaVe aips dhe aech

BSH-ja ka vijuar të luajë rolin e saj kyç në nxitjen e funksionimit normal të 
sistemeve të pagesave, infrastruktura kryesore e të cilit përbëhet nga sistemet 

20 https://www.bankofalbania.org/Pagesat/Komiteti_Kombetar_i_Sistemit_te_Pagesave/
Mbledhja_e_Gjashte_Vjetore_e_Komitetit_Kombetar_te_Sistemit_te_Pagesave_17_
dhjetor_2020.html
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AIPS21 dhe AECH22. Ky rol ka pasur rëndësi në promovimin e sigurisë dhe 
efikasitetit, veçanërisht në pjesën e parë të vitit, duke pasur parasysh ndikimin 
e “gjendjes së fatkeqësisë natyrore” të shpallur nga Qeveria Shqiptare. Të dy 
këto sisteme, të administruara dhe operuara nga BSH-ja, kanë vazhduar të 
funksionojnë në mënyrë të sigurt dhe efikase. Disponueshmëria e të dy sistemeve 
ka qenë maksimale (përkatësisht 99.66% për sistemin AIPS dhe 99.99% për 
sistemin AECH) dhe i është përgjigjur gjithnjë nevojave të tregut. 

SISTEMI I SHlYERjES Së PAGESAVE NDëRBANKARE ME VlERë Të MADHE 
(AIPS)

Në sistemin AIPS u shlye një volum prej 127,500 transaksionesh me një vëllim 
total të likuiditetit të qarkulluar në sistem prej 9,905 miliardë lekësh. Krahasuar 
me një vit më parë, vëllimi dhe vlera e transaksioneve të shlyera kanë reflektuar 
respektivisht, rritje me rreth 1.38% dhe rënie me 5.24%. Vlera e transaksioneve 
të procesuara në AIPS në raport me PBB-në, vlerësohet pothuajse në të njëjtat 
nivele krahasuar me vitin 2019.

Referuar shpërndarjes sipas tipologjisë së transaksioneve në sistemin AIPS, zëri 
“Pagesa për Klientë” (një zë ky me peshën kryesore të pagesave në terma 
të numrit, 62.5%) vijon të paraqesë ritme rritëse, si në numër ashtu dhe në 
vlerë. Nga ana tjetër, “Shlyerje nga sistemi AFISaR” me një peshë prej 25.6% 

21 Sistemi AIPS konsiderohet si infrastruktura bazë për shlyerjen e pagesave në monedhën 
kombëtare dhe shlyerjen e transaksioneve të tregjeve financiare. https://www.bankofalbania.
org/Pagesat/Sistemi_nderbankar_i_pagesave_me_vlere_te_madhe_AIPS/

22 Sistemi AECH ofron klerimin e transaksioneve ndërbankare të klientëve të bankave (individë 
dhe biznese). https://www.bankofalbania.org/Pagesat/Sistemi_i_klerimit_te_pagesave_
me_vlere_te_vogel_AECH/

Gra�k 30. Numri dhe vlera e transaksioneve në AIPS (majtas) dhe raporti i 
aktivitetit të sistemit ndaj PPB-në (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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të vlerës së totalit të transaksioneve të shlyera në 
AIPS, ka reflektuar rënie me rreth 3.4% në numër 
transaksionesh, dhe rritje me rreth 6.2% në volum, 
krahasuar me një vit më parë. 

Kredia Brenda Ditës (KBD) ka reflektuar ulje me 
rreth 28.93% sa i përket numrit, dhe rritje me rreth 
26.19% në vlerë, duke sjellë edhe një rritje të vlerës 
mesatare për transaksion. Duhet të theksohet se ulja 
e përdorimit të KBD-së ndër vite, reflekton një rënie të 
ekspozimit të sistemit ndaj rrezikut të likuiditetit. 

SISTEMI I KlERIMIT Të PAGESAVE ME VlERë Të 
VOGël (AECH)

Aktiviteti i sistemit AECH ka vijuar të paraqesë rritje, 
pavarësisht situatës së krijuar nga pandemia. Në 
terma vjetore, numri dhe vlera e pagesave të kleruara janë rritur respektivisht 
me 12.0% dhe 5.8%.

Raporti i transaksioneve të kryera në AECH në raport me popullsinë ka vijuar 
të rritet, duke reflektuar një përdorim më të gjerë të këtij sistemi nga publiku i 
gjerë. Rritja e vazhdueshme e transaksioneve të procesuara në sistemin AECH, 
kryesisht për pagesa për klientët e bankave23, vlerësohet të reflektojë efikasitetin 
e masave të marra nga BSH-ja mbi komisionet e aplikuara nga bankat (si 
në vitin 2011 ashtu edhe në vitin 2020) në përdoruesit fundorë, me synim 
zgjerimin e përdorimit të këtij sistemi.

23 Analiza e treguesit të shpërndarjes së pagesave sipas pjesëmarrësve evidenton se pagesat 
për klientë të iniciuara nga bankat vazhdojnë të zënë peshën kryesore të transaksioneve 
të procesuara në sistemin AECH, duke mbizotëruar ndaj transaksioneve të iniciuara nga 
pjesëmarrësit e tjerë (MFE-ja dhe BSH-ja).

Gra�k 31. Raporti i Kredisë Brenda Ditës (KBD) 
ndaj totalit të vlerës së shlyer në AIPS 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Vlera e KBD miliardë lekë
AIPS vlerë miliardë lekë
% KBD ndaj AIPS

Gra�k 32. Ecuria e numrit dhe të vlerës së transaksioneve të kleruara në AECH 
në vite (majtas) dhe raporti i transaksioneve të procesuara në AECH në raport 

me popullsinë mbi moshën 15 vjeç (djathtas).*

*Nënkupton që 33.37 % e popullsisë mbi 15 vjeç kryen një transaksion ndërbankar në vit nëpërmjet 
sistemit AECH. Kjo shifër ka shënuar një rritje të vazhdueshme e cila bëhet edhe më e qenësishme nëse 

merret në konsideratë fakti që në Shqipëri rreth 40% e popullsisë (vlerësimi Findex 2014, Banka 
Botërore) zotëron një llogari bankare për kryerjen e pagesave ndërbankare.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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HAPëSirë iNforMueSe 6: riSHiKiMet e KuADrit rreguLLAtiV të SiSteMeVe 
AiPS DHe AecH DHe NDiKiMi Në treg

Në muajin qershor 2020, BSH-ja miratoi rregulloret e reja të sistemeve AIPS dhe 
AECH. Këto rishikime, ndër të tjera, synonin të adresonin një sërë zhvillimesh të 
tregut dhe të promovonin më tej masat e parashikuara në Strategjinë Kombëtare 
të Pagesave me Vlerë të Vogël. 

Risitë kryesore të këtyre rishikimeve lidhen me zgjerimin e pjesëmarrjes në 
sistemin AECH me IFJB-të dhe krijimin e kërkesave të mirëpërcaktuara për 
pjesëmarrjen e tërthortë në të dy sistemet, duke synuar aderimin e rreziqeve të 
mbartura nga këto ndërlidhje. 

Më konkretisht, zgjerimi i pjesëmarrjes së IFJB-ve, të cilat ofrojnë shërbime 
pagesash dhe paraje elektronike, synon të nxisë ndërveprimin midis këtyre 
institucioneve dhe bankave. Kjo mundëson ofrimin e shërbimeve sa më efikase 
nga këto institucione, të cilat ofrojnë shërbime kryesisht për ato kategori të 
popullsisë që nuk kanë qasje bankare. Megjithatë, akomodimi i pjesëmarrjes së 
këtyre institucioneve krijon dhe rreziqe të shtuara për sistemin, si nga pikëpamja 
operacionale ashtu edhe financiare, të cilat u adresuan nëpërmjet përcaktimit 
të qartë të kushteve teknike, operacionale dhe shlyerëse të pjesëmarrjes. 

Rishikimi i kuadrit rregullativ të sistemit AIPS synoi gjithashtu krijimin e kushteve 
të nevojshme për anëtarësimin e operatorëve privatë të sistemeve të licencuar 
nga BSH-ja. Kjo i mundëson infrastrukturave të ndryshme të shlyejnë në sistemin 
AIPS, përfshirë këtu dhe operatorin ALREG, i cili funksionon si Depozitar Qendror 
i Titujve Privat dhe është një komponent i rëndësishëm i funksionimit të bursës 
dhe të tregjeve të kapitalit. 

Zhvillimet e sipërcituara kanë ndikim të drejtpërdrejtë si në shtimin e aktivitetit 
të dy sistemeve ashtu edhe në rreziqet e mbartura. Në këtë kuadër, rishikimet 
rregullative përtej kushteve të përcaktuara me qëllim minimizimin e rreziqeve, 
kanë konsoliduar edhe bashkëpunimin me një sërë funksionesh të BSH-së, 
të cilat lidhen me stabilitetin dhe qëndrueshmërinë e këtyre sistemeve dhe 
pjesëmarrësve në to.

Së fundi, rishikimet e kuadrit rregullativ adresuan edhe nevojën e një diferencimi 
të komisioneve për pagesat e iniciuara në formë elektronike në këto sisteme, 
krahasuar me ato në formë letër. Këto rishikime u bazuan në vlerësimin e kostove 
të mbartura nga ana e bankave për ofrimin e tyre, si dhe reflektonin objektivat 
e Strategjisë Kombëtare të Pagesave me Vlerë të Vogël për nxitjen e përdorimit 
të pagesave elektronike. 

Më konkretisht, dispozitat e kuadrit rregullativ parashikojnë eliminimin e 
komisioneve për pagesat me vlerë të vogël të iniciuara në mënyrë elektronike 
nëpërmjet shërbimeve homebanking deri në shumën 20,000 lekë, dhe 
diferencimin e komisioneve për pjesën tjetër të pagesave të iniciuara me 
homebanking deri në masën 50% të komisioneve të aplikuara për pagesat në 
formë letër. Në këtë linjë, BSH-ja ka përcaktuar vlerën tavan për komisionet e 
aplikuara nga bankat për pagesat e procesuara në sistemin AIPS dhe AECH 
respektivisht 1,500 dhe 500 lekë, që prej vitit 2011. Këto tavane aktualisht do 
të aplikohen vetëm për pagesat e iniciuara në formë letër. 
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Nxitja e përdorimit të shërbimeve homebanking është një domosdoshmëri në 
kuadër të promovimit të inovacionit që do të sjellë zbatimi i ligjit “Për shërbimet 
e pagesave” dhe projektit Instant Payment.

2.7.4. instrumentet e pagesaVe

Viti 2020 u karakterizua nga një tendencë në rritje e përdorimit të instrumenteve 
elektronike të pagesave krahasuar me një vit më parë. Raportimet e bankave 
për instrumente të pagesave tregojnë se deri në fund të vitit, ka pasur një rritje 
të vazhdueshme të pagesave të iniciuara nga klientët me kartë dhe pagesave 
me para elektronike, e njëkohësisht edhe të pagesave home banking.

Numri i pagesave me instrumente është rritur me 18.5%, duke kapur nivelin e 
rreth 22.06 milionë pagesa në total, ndërkohë që vlera në total e pagesave 
ka pësuar një rënie të lehtë prej 2.9%. 

Analiza sipas instrumenteve të pagesave të përdorur 
tregon për një zgjerim të vazhdueshëm të pagesave 
elektronike. Pagesat me karta zënë vendin kryesor të 
instrumenteve të pagesave, përkatësisht me 50.1% 
në numër, duke tejkaluar kështu për herë të parë 
transfertat e kreditit në formë letër. Kjo rritje i dedikohet 
edhe kufizimeve në lëvizje gjatë pandemisë. 

Pagesat me para elektronike, si një instrument pagese 
relativisht i ri, po përdoret ekskluzivisht nga individët 
dhe jo nga bizneset. Ndërkohë, i njëjti trend vihet 
re edhe tek pagesat me karta, të cilat vazhdojnë 
të përdoren më shumë nga individët sesa nga 
bizneset (në një raport përdorimi 97.2% individë, 
përkundrejt 2.8% biznese). Nga ana tjetër, bizneset 
vazhdojnë të reflektojnë një përdorim më tradicional 
të bankingut (transfertë krediti në formë letër, jo letër, 
çeqet etj.) krahasuar me individët. 

HOME BANKING

Inicimi i transfertave të kreditit në formë elektronike realizohet nëpërmjet 
shërbimeve “home banking”, të cilat ofrohen në 11 nga 12 banka që operojnë 
në vend. Këto shërbime po gjejnë një përdorim gjithnjë e më të gjerë në tregun 
shqiptar, duke u përdorur jo vetëm për shërbimet bazike të informimit mbi 
llogarinë, por edhe për kryerjen e pagesave online. 

Gra�k 33. Ecuria e numrit të instrumenteve të 
pagesave në vite.

Burimi: Raportimet e bankave sipas "Metodologjisë për raportimin 
e instrumenteve të pagesave".
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Në vitin 2020, vihet re një rritje prej 13.7% e volumit 
të pagesave “home banking” dhe një rritje e lehtë 
prej 8.8% e vlerës së këtyre transaksioneve, krahasuar 
me një vit më parë. Kontribut në rritjen e përdorimit 
të “home banking”, vlerësohet të kenë si masat e 
marra nga BSH-ja, ashtu edhe politikat e bankave, 
në kuadër të promovimit të mënyrave alternative të 
pagesave. Këto masa janë reflektuar në shtimin e 
llogarive të aksesueshme në distancë me rreth 32.6%, 
dhe në rritjen e këtyre të fundit ndaj totalit të llogarive 
të klientëve në 19.8%. Nga pikëpamja e përdorimit 
të llogarive të aksesueshme nga interneti, deri në fund 
të vitit 2020, shënohen rreth 7.03 transaksione në 
pagesa jocash për llogari, duke iu afruar më shumë 
nivelit të synuar të Strategjisë Kombëtare për Pagesat 
me Vlerë të Vogël (prej 10 pagesave jocash/jo me 
para fizike për frymë deri në fund të vitit 2022).

KARTAT BANKARE 

Në Republikën e Shqipërisë, në fund të vitit 2020, të gjitha bankat që operojnë 
në treg janë të licencuara si emetuese kartash, ndërkohë që 7 prej tyre janë 
të licencuara edhe si pranuese kartash. Infrastruktura e ofruar nga këto banka, 
ka rezultuar në rritje përsa i përket numrit të POS-ve (Point of Sale) (rritje 8.5% 
krahasuar me vitin 2019). Pavarësisht prirjes pozitive të shtimit në numër të 
terminaleve POS, të reflektuar dhe në raportin POS për 1,000,000 banorë 

(i cili në vitin 2020 rezulton në shifrën 4,268), 
përqendrimi i tyre vijon të jetë mjaft i lartë në qarkun 
e Tiranës24, në masën 88.5%.

Rritje të konsiderueshme kanë pasur edhe POS-et 
virtuale, nëpërmjet të cilave mund të kryhen pagesa 
me karta në internet për qëllime të tregtisë elektronike. 
Sistemi bankar ka ofruar të tilla shërbime që prej vitit 
2013, por zgjerimi i përdorimit të tyre nga tregtarët, 
të cilët dëshirojnë të kryejnë tregti në mënyrë 
elektronike, ka qenë me ritme shumë të moderuara. 
Ndërkohë, në vitin 2020 u shënua një rritje me 44 
POS-e virtuale. Zhvillimi i kësaj infrastrukture është 
mjaft i mirëpritur, në kuadër të promovimit të nxitjes 
së pagesave elektronike. Ndikim pozitiv në këtë 
drejtim do të ketë dhe zbatimi i ligjit 55/2020 “Për 
shërbimet e pagesave”. 

24 Ndarja e qarqeve bëhet sipas degëve të BSH-së. 

Gra�k 34. Ecuria e numrit të transaksioneve 
homebanking dhe numrit të llogarive që ofrojnë 

këto shërbime

Burimi: Raportimet e bankave sipas "Metodologjisë për raportimin 
e instrumenteve të pagesave".
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Gra�k 35. Ecuria e ATM-ve dhe POS-eve ndër vite.  

Burimi: Raportimet e bankave sipas "Metodologjisë për raportimin 
e instrumenteve të pagesave".
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Në fund të vitit 2020, numri i terminaleve ATM 
(Automated Teller Machine) është rritur në 738, 
krahasuar me 707 terminale që rezultonin në vitin 
201925. Pavarësisht se ATM-të përdoren kryesisht 
për tërheqje të cash-it, përgjatë vitit 2020 kemi një 
zgjerim të funksioneve të ATM-ve që mundësojnë 
kryerje të depozitimeve dhe transfertave. 

Zhvillime mjaft pozitive kanë shënuar dhe terminalet 
për përdorimin e kartave me para elektronike, të 
cilat vijojnë të paraqesin ritme rritëse prej 12.9% 
krahasuar me fundin e vitit 2019. Nxitja e 
përdorimit të instrumenteve të parasë elektronike 
ka ndikim në përfshirjen financiare të popullsisë, 
duke mundësuar aksesin në shërbime bankare nga 
kategori të popullsisë, të cilat nuk mund të kenë 
akses në shërbime të tjera. 

Gjatë vitit 2020, vihet re një rritje me 5.6% e emetimit të kartave të debitit dhe 
një rënie me 4.3% e kartave të kreditit. Gjithashtu, fundi i vitit ka shënuar një 
rritje prej 7.5% të kartave me funksion paraje elektronike krahasuar me vitin 
paraardhës. 

Bazuar në kuadrin ligjor dhe rregullativ të BSH-së, produktet e parasë elektronike 
ofrohen dhe nga IFJB të licencuara si institucione të parasë elektronike. Në 
tregun shqiptar operojnë aktualisht tre institucione të tilla. Gjatë vitit 2020, këto 
institucione kanë kryer një volum prej afërsisht 3.8 milionë pagesa me para 
elektronike, me një vlerë prej 10.8 miliardë lekësh.

Paraja elektronike, edhe pse vijon të tregojë një trend rritës, mbetet ende në 
nivele të ulëta, megjithëse duke krijuar një vlerë të shtuar për atë pjesë të 
popullsisë që nuk ka akses në llogaritë bankare. Një zhvillim mjaft pozitiv në 
tregun e parasë elektronike të IFJB-ve është dhe licencimi i Postës Shqiptare, 
një institucion me prezencë të zgjeruar në të gjithë territorin e Republikës së 
Shqipërisë. 
 

25 Njëkohësisht, numri i bankave ra nga 14 në fund të vitit 2018, në 12 në fund të vitit 2019.

Gra�k 36. Zhvillimet e kartave të debitit dhe të 
kreditit 

Burimi: Raportimet e bankave sipas "Metodologjisë për raportimin 
e instrumenteve të pagesave".
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2.8. administrimi i rezerVës Valutore

BSH-ja është autoriteti kombëtar përgjegjës për mbajtjen dhe administrimin e 
rezervave valutore të Shqipërisë. Ajo përdor mundësitë e saj më të mira për 
të arritur dhe ruajtur një nivel të caktuar të rezervës valutore, e cila është në 
përputhje me politikën monetare dhe mbështet qëndrueshmërinë financiare 
të vendit. 

Rregullorja “Për politikën dhe mënyrën e administrimit të rezervës valutore”, 
miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës, bën një përcaktim të qartë të qëllimeve 
për të cilat mbahet rezerva valutore. Në përputhje me praktikat më të mira 
ndërkombëtare, në qëllimet e mbajtjes së rezervave, krahas zbatimit dhe 
mbështetjes së politikës monetare dhe politikës së kursit të këmbimit, citohet edhe 
ruajtja e stabilitetit financiar. Si objektiva parësorë të procesit të administrimit 
të rezervës janë përcaktuar likuiditeti dhe siguria. Sigurimi i të ardhurave nga 
administrimi i rezervës përfaqëson objektivin e tretë, përsa kohë nuk cenohen 
objektivat e likuiditetit dhe të sigurisë. Këshilli Mbikëqyrës miraton gjithashtu 
parimet dhe kriteret cilësore për zhvillimin e aktivitetit të administrimit të rezervës 
valutore. Në zbatim të këtyre kritereve, Komiteti i Investimit miraton treguesit 
sasiorë dhe ndjek përmes raportimeve periodike vënien në zbatim të politikës 
së investimit.

Gjatë vitit 2020 u realizuan disa ndryshime në 
rregulloren “Për politikën dhe mënyrën e administrimit 
të rezervës valutore” me qëllim kryesor përfshirjen në 
instrumentet e lejuara për investim të klasës së re të 
instrumenteve - obligacione të mbështetura në kredi 
hipotekare (Mortgage Backed Securities, MBS). 
Investimi në këtë klasë të re instrumenti financiar 
do të realizohet përmes Bankës Botërore në rolin e 
administratorit të jashtëm dhe do të shtrihet për një 
horizont kohor investimi përtej 1 vit, duke u bërë 
pjesë e transhit të investimit të rezervës valutore. 
Më tej, u miratua dhe ulja e nivelit minimal të lejuar 
për renditjen e bankave dhe institucioneve të tjera 
financiare nga AA- në A-. 

Në fund të dhjetorit 2020 stoku i rezervës valutore 
bruto rezultoi 3,945.29 milionë euro, ku përfshihet 
edhe ari monetar, në një shumë prej 137.06 milionë 
eursh ose 3.5% e totalit.

    
PëRBëRjA E PORTOFOlIT Të REZERVëS SIPAS MONEDHAVE

Në fund të vitit 2020, përbërja sipas monedhave e rezervës valutore bruto ishte: 

Gra�k 37. Ecuria e rezervës valutore

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Usd 19.0%; Eur 64.9%; Gbp 2.1%; Jpy 2.0%; Aud 1.2%; Sdr 5.8%; Ar 3.5%; 
Rmb 1.5%. 

Ekspozimi në monedhat Aud (dollar australian) dhe Rmb (renminbi kinez) 
pasqyron vendimin e Këshillit Mbikëqyrës për investimin e një pjese të rezervës 
sipas shportës së Sdr-së. Pesha e monedhës Rmb shpërndahet në dy monedha, 
Rmb dhe Aud, sipas një raporti që miratohet nga Komiteti i Investimit. 

PëRBëRjA E PORTOFOlIT Të REZERVëS SIPAS AFATIT Të MATuRIMIT

Në fund të vitit, rezerva valutore është e investuar 
në aktive likuide, kryesisht me afat maturimi 0-3 
vjet. Pesha e instrumenteve të borxhit me afat mbi 5 
vjet, të cilat janë kryesisht ekspozime në transhin e 
investimit, është rritur krahasuar me vitin paraardhës, 
duke përfaqësuar rreth 7% të portofolit të rezervës 
në mbyllje të vitit (kundrejt rreth 1% në vitin 2019). 
Portofoli i administruar nga administratori i jashtëm 
(Banka Botërore) është investuar kundrejt një portofoli 
referencë 1-3 vjet, kryesisht në instrumente borxhi të 
emetuara nga qeveri dhe agjenci qeveritare.

PëRBëRjA E PORTOFOlIT Të REZERVëS 
SIPAS RENDITjES DHE llOjIT Të EMETuESVE/
KuNDëRPAlëVE

Emrat e lejuar në të cilët investohet rezerva valutore miratohen nga Komiteti 
i Investimit. Këto emra përfshijnë qeveritë e SHBA-së, Japonisë, Britanisë së 
Madhe, Kanadasë, Australisë dhe Eurozonës të cilat përgjithësisht janë të 
renditura të paktën A- (për qeveritë e Eurozonës renditja minimale e pranuar 
është BBB-26). Në emrat e lejuar për investim përfshihen dhe agjenci apo 
institucione të lidhura me qeveritë, institucione shumëpalëshe apo të tjera 
subjekte të renditura të paktën AA- (për banka/institucione të tjera financiare 
renditja minimale e pranuar A-).

Rreth 86% e portofolit të rezervës valutore rezulton e investuar me emra me 
renditje të cilësisë së lartë (klasa AAA dhe AA, duke përfshirë edhe ekspozimet 
në llogari rrjedhëse). Ekspozimet sipas llojit të emetuesit/kundërpalës 
përfaqësohen nga qeveritë/banka qendrore (68.7%), ndjekur nga agjenci 
(10.1%), institucione shumëpalëshe (9.8%), banka/institucione të tjera 
financiare (9.0%), institucione të garantuara nga qeveritë (1.8%) dhe autoritete 
qeveritare/organe publike (0.5%).

26 Emrat/instrumentet e renditura deri në BBB- përfshihen në kategorinë “Për investim” (investment 
grade). 

Gra�k 38. Shpërndarja e rezervës sipas afatit të 
maturimit të instrumenteve*

*Në gra�k nuk pasqyrohen fondet e mbajtura në llogari rrjedhëse.
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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KTHIMI NGA INVESTIMI I PORTOFOlIT Të REZERVëS

Kthimi absolut i rezervës në total (përjashtuar fondin e administruar nga 
Banka Botërore si administrator i jashtëm), ka rezultuar rreth 0.69% për vitin 
2020, krahasuar me 0.71% për vitin paraardhës27. Kthimi i krijuar nga 

administrimi aktiv i portofolit të rezervës ishte pozitiv. 
Nivelet e ulëta të kthimit absolut të rezervës valutore 
pasqyrojnë vijueshmërinë e një mjedisi me norma 
të ulëta interesi në monedhat/tregjet kryesore në të 
cilat investohet portofoli i rezervës valutore, ku në 
veçanti normat e interesit për emetimet e thesarit në 
Eur, vijojnë të qëndrojnë në terren edhe më shumë 
negativ krahasuar me një vit më parë. Për rrjedhojë, 
mundësitë e investimit me një normë pozitive kthimi 
për pjesën e portofolit të euros, duke ruajtur nivelin 
e pranuar të rrezikut të kreditit, vijojnë të jenë të 
pamundura. Në mbyllje të vitit 2020, gjendja në 
llogari rrjedhëse tejkalon 35% të portofolit total të 
rezervës, në pasqyrim të përpjekjeve për minimizimin 
e kostove nga investimi. Sa i takon investimeve në 
tituj në portofolin e euros, ato rezultojnë me një normë 
negative interesi që varion nga -4 pikë bazë në -76 
pikë bazë. 

27 Duke përfshirë dhe fondin e administruar nga Banka Botërore, kthimi absolut për vitin 2020 
llogaritet në 0.79%.

Gra�k 39. Përbërja e portofolit të rezervës sipas 
vlerësimit (majtas) dhe kundërpalës (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 40. Kthimi i rezervës valutore*

*Në llogaritjen e kthimit nuk merret parasysh efekti i 
kursit të këmbimit

Burimi: Banka e Shqipërisë
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ZHVIllIME Të TjERA Në KuADëR Të FuNKSIONIT Të ADMINISTRIMIT Të 
REZERVëS VAluTORE 

Gjatë vitit 2020, ka vijuar bashkëpunimi me Bankën Botërore në kuadër 
të marrëveshjes “Për Administrim dhe Konsulencë në Investimin e Rezervës 
Valutore” (RAMP). Banka Botërore ka vijuar të ofrojë trajnime dhe programe 
edukimi të specializuara. Këto kualifikime kanë synuar konsolidimin dhe rritjen 
e shkallës së profesionalizmit të punonjësve të angazhuar në procesin e 
administrimit të rezervës valutore, si dhe të stafit që mbështet ose monitoron 
ecurinë e këtij procesi. Mbështetur në informacionin dhe asistencën teknike 
të ofruar nga Banka Botërore për përfshirjen e klasës së instrumenteve MBS 
(Mortagage Backed Securities) në instrumentet e lejuara për investim, u finalizua 
procesi i analizës, paraqitja e propozimeve dhe miratimi i ndryshimeve të 
nevojshme në bazën rregullative. Gjithashtu është finalizuar vendimmarrja për 
administrimin e portofolit në MBS që do të realizohet nga Banka Botërore në 
rolin e administratorit të jashtëm. Pjesa e rezervës valutore të BSH-së që do të 
kalohet për administrim do të jetë 300 milionë Usd (duke përfshirë portofolin 
që administrohet aktualisht nga Banka Botërore). 

HAPëSirë iNforMueSe 7: fLuKSet që NDiKuAN rezerVëN VALutore, 
gjAtë Vitit 2020

Gjatë vitit 2020, rezerva valutore bruto, e vlerësuar dhe e raportuar në 
monedhën euro, është rritur me rreth 585.59 milionë euro, duke regjistruar në 
fund të muajit dhjetor vlerën 3,945.29 milionë euro. Faktorët kryesorë që kanë 
ndikuar rezervën valutore bruto paraqiten të grupuar më poshtë. 

 Veprimet e lidhura me aktivitetin e MFE-së kanë pasur ndikim pozitiv në 
shumën 392.1 milionë euro, sipas zërave të mëposhtëm:

•	 hyrje	neto	nga	lëvrimi	i	huave	të	dhëna	nga	FMN-ja	dhe	Banka	Botërore	
319.69 milionë euro;

•	 hyrje	nga	emetimi	 i	borxhit	në	valutë	në	 tregun	e	 jashtëm	në	shumën	
644.21 milionë euro;

•	 hyrje	nga	emetimi	i	borxhit	në	valutë	në	tregun	e	brendshëm	në	shumën	
100.00 milionë euro; 

•	 transferta	për	shërbimin	e	borxhit	dhe	të	tjera	671.8	milionë	euro.

 Veprimet e bankave të nivelit të dytë dhe subjekteve të tjera kanë 
pasur ndikim pozitiv në shumën 173.69 milionë euro, sipas zërave të 
mëposhtëm:

•	 derdhje	nga	bankat	e	nivelit	të	dytë	në	llogarinë	e	tyre	pranë	BSH-së	për	
plotësimin e rezervës së detyrueshme etj. 1,243.31 milionë euro;

•	 transferta	nga	bankat	e	nivelit	të	dytë	1,057.78	milionë	euro;
•	 dalje	neto	për	llogari	të	subjekteve	të	tjera	(ASD,	etj.)	11.84	milionë	euro.

 Veprimet e BSH-së kanë pasur ndikim pozitiv në shumën 85.21 milionë 
euro, sipas zërave të mëposhtëmI:
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•	 blerje	e	valutës	nga	bankat	e	nivelit	të	dytë	dhe	institucione	të	tjera,	91.53	
milionë euro:
- nga bankat e nivelit të dytë,13.70 milionë euro,
- nga institucione të tjera, 77.83 milionë euro;

•	 shitje	e	valutës	bankave	të	nivelit	të	dytë	dhe	institucioneve	të	tjera,	33.83	
milionë euro:
- bankave të nivelit të dytë, 20.40 milionë euro,
- institucioneve të tjera,13.43 milionë euro;

•	 hyrje	nga	interesa,	kupona	etj.	(të	llogaritura	në	bazë	cash-i)	të	krijuara	
nga investimi i rezervës valutore llogariten në 33.15 milionë euro;

•	 transferta,	5.64	milionë	euro.

 Faktorët e tregut kanë pasur ndikim negativ në shumën 65.41 milionë 
euro, sipas zërave të mëposhtëm:

•	 luhatjet	në	kursin	e	këmbimit	të	monedhave	në	përbërje	të	rezervës	valutore	
kanë ndikuar negativisht vlerën e rezervës bruto të raportuar në euro me 
59.70 milionë euro;

•	 efekti	i	rivlerësimit	për	portofolin,	si	rrjedhojë	e	luhatjes	së	normave	të	
interesit, llogaritet në një vlerë negative 5.71 milionë euroII.

I Efekti neto i veprimeve swap të realizuara me MFE-në për vitin 2020 është 378.51 
milionë euro, ndërkohë që vëllimi total i veprimeve swap (konsideruar blerje-shitje) është 
1,056.65 milionë euro. Gjatë vitit 2020, u realizuan me MFE-në një veprim shitjeje 
dhe një veprim blerjeje me të drejta të plota, përkatësisht në shumat 56 dhe 60 milionë 
euro.

II Kjo vlerë ka në përmbajtje dhe efektin e krijuar nga derdhja e kuponave të titujve dhe 
është e korrigjuar për veprimet e blerjes/shitjes/maturimit të titujve në baza cash-i.

2.9. statistikat

Në përputhje me përcaktimet në ligjin “Për Bankën e Shqipërisë”, Programin 
zyrtar të Statistikave, si dhe Ligjin për Statistikat zyrtare, funksioni i statistikave 
në BSH synon nxjerrjen e statistikave të paanshme, objektive dhe të besueshme 
në shërbim dhe në përmbushje të objektivave ligjorë të Bankës, si bankë 
qendrore e republikës së Shqipërisë dhe si agjenci statistikore brenda Sistemit 
Kombëtar Statistikor.

BSH-ja harton dhe publikon statistika për nevoja të politikës monetare, 
mbikëqyrjes së tregut financiar, stabilitetit financiar dhe të tjera detyra të BSH-
së. Këto statistika janë në dispozicion të publikut në seksionin Statistikat në 
faqen zyrtare të internetit të BSH-së. 

Pandemia ndikoi veprimtarinë e Bankës edhe në fushën e statistikave. BSH-ja 
u fokusua në sigurimin e vazhdimësisë së prodhimit të statistikave dhe marrjen 
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e masave konkrete për të reduktuar rrezikun e veprimtarisë statistikore, duke 
intensifikuar përdorimin e metodave të reja analitike e modelore në vlerësimin 
e statistikave. Gjatë vitit 2020, puna ka konsistuar në disa drejtime.

Së pari, ndërtimi i statistikave cilësore, më gjithëpërfshirëse, fleksibile dhe të 
integruara28. Sfida e këtij viti theksoi edhe njëherë rëndësinë e ndërlidhjes së 
këtyre sistemeve granulare të dhënash. Në momentin e shpërthimit të pandemisë, 
Banka kishte ndërtuar një mori statistikash në dispozicion të vendimmarrjes (siç 
ishin raportimet e detajuara të huasë harmonizuar me AnaCredit dhe ato të 
letrave me vlerë), të cilat mundësuan një platformë të rëndësishme për vlerësimin 
e nevojave për likuiditet të bankave, dhe vlerësimin më të plotë të ndikimit 
potencial të masave lehtësuese të ndërmarra në këtë periudhë29. Konkretisht:

•	 BSH-ja	 hyri	 “live”	 me	 bankat,	 degët	 e	 bankave	 të	 huaja,	 subjektet	
financiare jobanka, shoqëritë e kursim kreditit dhe Unionet e shoqërive 
të kursim kreditit të licencuara nga BSH-ja, për raportimin në Regjistrin 
e Kredive të të dhënave të harmonizuara30 me kuadrin rregullator e 
metodologjik të legjislacionit të Bashkimit Evropian për mbledhjen e 
të dhënave të detajuara, lidhur me kredinë dhe rrezikun e kredisë. Kjo 
bazë e harmonizuar të dhënash mbështet vendimmarrjen e politikës 
monetare, mbikëqyrjen mikro dhe makroprudenciale, si dhe hulumtimin 
ekonomik në Bankë; 

•	 U	 finalizua	 puna	 për	 ndërtimin	 e	 regjistrit	 të	 letrave	 me	 vlerë	 dhe	
databazës me informacion për çdo letër të mbajtur/emetuar nga 
sistemi bankar. Nëpërmjet kësaj databaze, janë implementuar kërkesat 
rregullore të BQE 2015/730, lidhur me statistikat e letrave me vlerë të 
mbajtura nga institucionet kredituese dhe filialet e tyre në vend; 

•	 U	realizua	projekti	“Automatizimi	 i	sistemit	përpilues	dhe	raportues	 të	
statistikave të Sektorit të Jashtëm”, i cili përbën ndërtimin e një themeli të 
rëndësishëm për të gjithë bllokun e statistikave. Ky sistem u instalua në 
dhjetor 2019 dhe gjatë vitit 2020 u punua intensivisht për kalibrimin e 
tij sipas kërkesave të EUROSTAT-it. Sistemi siguron:

o hartimin e bilancit mujor të pagesave,
o reduktimin e kohës së procesimit nga faza e mbledhjes deri tek publikimi 

i rezultatit,
o përdorimin e metodave moderne në procesin e prodhimit të të dhënave 

statistikore,
o modernizimin e procesit të prodhimit për sigurimin e konfidencialitetit 

statistikor,
o përmirësimin e cilësisë statistikore. 

28 Në kuadër të përafrimit me praktikat ndërkombëtare dhe programeve të iniciuara që pas 
Krizës Financiare Globale 2007–09 (GFC) për Iniciativën e adresimit të Mangësive të të 
Dhënave (DGI) të miratuar nga G20.

29 Për listën e ndryshimeve rregullatore lehtësuese në kontekstin e pandemisë referojuni seksionit 
2.4.3.

30 Në përafrim të kërkesave rregullatore të BqE-së për raportimin e kredisë në bankat qendrore 
evropiane (ECB nr. 2016/867).
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Së dyti, hartimi i llogarive financiare tremujore, i cili përbën një prioritet të 
rëndësishëm në shërbim të njohjes më të mirë dhe frekuente të ndërlidhjeve 
financiare në ekonomi, si dhe shpërndarjen e të ardhurave dhe zotërimit të 
mjeteve financiare midis agjentëve ekonomikë. 

•	 Gjatë	vitit	2020,	procesi	i	hartimit	të	llogarive	financiare	mori	ekspertizën	
dhe vlerësimin e ekspertëve të Bankës së Italisë dhe Bankës së Francës, 
në drejtim të konsolidimit të burimeve, metodologjisë dhe metodave të 
vlerësimit të përdorura në hartimin e llogarive financiare.

Së treti, përdorimi i metodave të reja analitike e modelore në vlerësimin e 
statistikave, duke shkuar përtej metodologjisë «standarde» të vlerësimit të 
statistikave zyrtare. Në prani të pasigurisë së lartë, gjatë vitit 2020 doli në pah 
nevoja për të pasur tregues të shpejtë (pothuajse në kohë reale), të shpeshtë 
(javore apo edhe çdo ditë) dhe të besueshëm në funksion të vendimmarrjes. 
Adresimi i tyre çoi në intensifikimin e shkëmbimit të të dhënave midis prodhuesve 
zyrtarë të statistikave në vend, si dhe marrjen në konsideratë të burimeve 
alternative, si një plotësim i statistikave zyrtare. 

BSH-ja është ndihmuar edhe nga komuniteti ndërkombëtar i prodhuesve 
statistikorë në këtë proces. EUROSTAT-i dhe FMN-ja hapën seksione të veçanta 
në faqen e tyre zyrtare, ku në vazhdimësi përditësojnë njoftime metodologjike. 
Gjithashtu, si vend anëtar i IFC, BSH-ja ka qenë pjesë e diskutimeve mbi 
implikimet dhe alternativat për të administruar efektet e situatës së pandemisë tek 
statistikat e bankave qendrore. Këto angazhime, siguruan prodhimin në kohë 
dhe me cilësi të statistikave konform kalendarit të publikimeve të statistikave 
në BSH, si dhe realizimin e objektivave të vendosur në Strategjinë Afatmesme 
të Zhvillimit të BSH-së, Planin Kombëtar për Integrimin Evropian (PKIE) dhe 
Programin e Statistikave Zyrtare 2017–2021. 

Gjatë vitit 2020, vëmendje mori edhe harmonizimi i praktikave për hartimin 
dhe shpërndarjen e statistikave monetare dhe llogarive financiare me standardet 
e bankave qendrore evropiane, si dhe gjetja e një zgjidhjeje afatgjatë për 
integrimin e sistemeve të informacionit statistikor sipas standardeve më të mira 
të menaxhimit të informacionit në një bankë qendrore.

Në kuadër të konsistencës së statistikave si dhe plotësimit të kuadrit rregullator 
për anëtarësim në Be, BSH-ja është pjesë e projekteve të përbashkëta me 
institucione kombëtare dhe ndërkombëtare.

•	 Projekti	për	statistikat	e	financave	të	qeverisë	-	Procedura	e	Deficitit	të	
Tejkaluar (EDP) dhe llogaritë financiare të qeverisë, në bashkëpunim me 
INSTAT dhe MFE-në, si dhe me ekspertizën e FMN-së. 

EDP - Procedura e Deficitit të Tejkaluar përfaqëson një bllok të rëndësishëm 
statistikor për monitorimin e shëndetit të financave publike në vendet anëtare 
dhe vendet kandidate. Duke filluar nga nëntori i vitit 2014, Shqipëria raporton 
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në mënyrë të rregullt tabelat EDP (Procedura e deficitit të Tejkaluar) pranë 
Eurostat Grupi ndërinstitucional i punës për EDP-në i përbërë nga BSH, INSTAT 
dhe MFE, i mbështetur nga asistenca e FMN, ka dhënë një impakt pozitiv në 
rikonsilimin e të dhënave të qeverisë të hartuara nga tre institucionet: 

o u finalizua përpunimi dhe vlerësimi i njësive extrabuxhetore. Të dhënat 
e njësive ekstrabuxhetore të munguara deri më tani në statistikat GFS 
janë vlerësuar të plota dhe me një cilësi të mirë, dhe është rekomanduar 
publikimi/raportimi i tyre brenda vitit 2021; 

o u finalizua dokumenti i ri për hartimin e të dhënave të borxhit të 
Maastricht-it. Ky dokument harton në mënyrë të automatizuar të dhënat 
e detajuara të borxhit, sipas secilit instrument financiar; 

o u punua për ndërtimin e një moduli/sistemi IT për hartimin e automatizuar 
të statistikave financiare të qeverisë dhe zhvillimin e statistikave tremujore. 
Përfundimi i sistemit është parashikuar për vitin 2021. Përfundimi dhe 
vënia në përdorim e tij për të tre institucionet përbën një arritje të madhe 
të projektit. 

•	 BSH-ja	 ka	 koordinuar	me	 sukses	punën	për	 zhvillimin	 e	 treguesve	 të	
zhbalancimeve makroekonomike (MIP indicators) për Shqipërinë, në 
bashkëpunim me INSTAT-in dhe mbështetje me ekspertizë nga BE. 

MIP- Procedura për Identifikimin e Zhbalancimeve Makroekonomike është pjesë 
e paketës rregullatore që synon përmirësimin e qeverisjes ekonomike të BE-së. Ai 
është një instrument vlerësues dhe parandalues i çekuilibrave makroekonomike 
të vendeve anëtare dhe BE tërësi. Zhvillimi i MIP-së është detyrim në kuadër të 
procesit të anëtarësimit në BE. Nga një këndvështrim teknik, komponenti më 
i rëndësishëm për të garantuar saktësinë dhe dobishmërinë e MIP, lidhet me 
faktin se të dhënat duhet të jenë: të përftuara nga burime statistikore zyrtare të 
pranuara gjerësisht për kualitetin e lartë të tyre; me mbulim kohor mbi 10 vjet; 
dhe me nivel të lartë harmonizimi me standardet ESA2010 dhe BPM6. Projekti 
për hartimin e MIP parashikohet të përfundojë në qershor 2021, dhe do të 
shoqërohet me hartimin e raporteve të cilësisë për indikatorët përbërës, si dhe 
me transmetimin e parë (test) të të dhënave pranë Eurostat. 

2.10. puna kërkimore

BSH-ja synon të mbështesë procesin vendimmarrës të saj në themele të forta 
dijesh dhe njohurish të testuara mbi ekonominë shqiptare. investimi në krijimin 
e kapaciteteve të shëndosha kërkimore ndihmon në rritjen cilësore të punës, 
të reputacionit dhe të besueshmërisë së BSH-së, si një institucion që zotëron 
metodologjitë përkatëse dhe njohuritë e nevojshme për të garantuar ekuilibrat 
makroekonomikë të vendit. Për këto arsye, zhvillimi aktiv i kërkimit shkencor 
zë një vend parësor në strategjinë e zhvillimit të BSH-së.
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Fokusi i hulumtimit shkencor në BSH, gjatë vitit 2020, ishte analiza dhe 
eksplorimi i fenomeneve ekonomike e financiare në funksion të politikës 
monetare e të stabilitetit bankar në kushtet e paprecedenta të diktuara 
nga pandemia COVID-19. Punimet e tjera kërkimore trajtuan çështjet mbi 
mbikëqyrjen e bankave, operacionet monetare, ekonomiksin e zhvillimit, rritjen 
e kulturës financiare dhe sfidat e bankingut në të ardhmen. Në përputhje 
me strategjinë afatmesme të kërkimit shkencor, puna kërkimore ka vijuar të 
mbështesë procesin vendimmarrës për hartimin dhe zbatimin e politikave të 
BSH-së, testimin e metodologjive të reja empirike për pasurimin e portofolit të 
modeleve ekonometrike mbi të cilat mbështetet vendimmarrja. 

Ndikimi negativ në ekonomi i masave të ndërmarra në kuadër të pandemisë 
COVID-19 ishte tema më e diskutuar dhe e hulumtuar gjatë vitit 2020. Bazuar 
në intensitetin e masave të bllokimit të vendosura gjatë valës së parë, një rritje 
e nivelit të mbylljes së ekonomisë vlerësohet të shkaktojë një rënie të prodhimit 
industrial për çdo muaj të mbylljes. Efekti i “mbylljes” së ekonomisë në nivelin 
e papunësisë vlerësohet të jetë i ulët. Megjithatë, pandemia pritet të ketë një 
efekt jo simetrik në tregun e punës, ku industritë dhe grup-moshat më të prekura 
nga goditjet në ekonomi vlerësohen të jenë më të ndikuara negativisht. 

Studimi mbi qëndrueshmërinë e situatës financiare të familjeve shqiptare në 
terma të të ardhurave, të nivelit të borxhit dhe të ngarkesës së tij ndaj goditjes të 
shkaktuar nga COVID-19, del në përfundimin se rënia e të ardhurave mund të 
çojë në rritjen e ngarkesës së borxhit të familjeve, por pa dëmtuar rezistencën 
e tyre dhe stabilitetin financiar në tërësi, në kushtet kur pjesa dërrmuese e totalit 
të kredisë bankare zotërohet nga familjet me të ardhurave të larta. 

Transmetimi monetar është diskutuar përmes studimit të kanalit të kredisë bankare 
duke marrë në shqyrtim një panel të vendeve të Evropës Qendrore Juglindore 
(EQJL), përgjatë periudhës 2010-2018. Rezultatet paraprake sugjerojnë se 
një politikë monetare lehtësuese stimulon kreditimin në të gjitha vendet e EQJL-
së. Megjithatë, eficienca në transmetim varion sipas vendeve. Madhësia e 
bankave rezulton një faktor përcaktues i rëndësishëm i efektivitetit të politikës 
monetare në vendet e EQJL-së. Ndërkohë, në anëtarët e rinj të BE-së, është 
niveli i kapitalizmit ai që ndikon sjelljen kredituese të bankave, e rrjedhimisht 
edhe kanalin e kredisë bankare dhe transmetimin e politikës monetare.

Duke qëndruar në fushën e politikës monetare, konkluzionet e studimeve që 
analizojnë sjelljen e çmimeve nga të dhënat e detajuara (mikroekonomike) sipas 
grupeve përbërëse të shportës së konsumit, tregojnë se sjellja çmimpërcaktuese 
është heterogjene. Rezultatet sugjerojnë se çmimet e mallrave dhe të shërbimeve 
e ndryshojnë sjelljen e tyre mesatarisht në çdo 4 ose 5 muaj, ku çmimet e 
shërbimeve janë në përgjithësi më të ngurta se ato të mallrave. Rezultatet 
empirike sugjerojnë gjithashtu se ngurtësia në rastet e uljes së çmimeve paraqitet 
e dobët gjatë periudhës 2007-2019, veçanërisht pas vitit 2012.
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Puna kërkimore me modelet e parashikimit tregon se përfshirja e metodave të 
vlerësimit jolinear sjell një përmirësim të mëtejshëm të saktësisë statistikore të 
modeleve ekzistuese. Studimet e aplikuara për këtë qëllim evidentojnë dhe 
nxjerrin në pah avantazhet e modeleve parashikuese që bazohen në këto 
metoda. Kjo është e vërtetë si në rastin e modeleve të inteligjencës artificiale, 
ashtu edhe në rastin e modeleve me shumë variabla të bazuar në metodat 
bajesiane të vlerësimit. Aplikimi i teknikave të vlerësimit jolinear mund të 
realizohet në një periudhë afatmesme, duke dhënë një efekt pozitiv në proceset 
e vendimmarrjes së BSH-së. 

Rezultatet e punëve kërkimore të vitit 2020 tregojnë se modelimi empirik është 
një instrument i vlefshëm për të ndihmuar në zbatimin e politikave operacionale 
për miradministrimin e likuiditetit. Modelet empirike të studiuara gjatë vitit 2020 
kanë ndihmuar në përftimin e rezultate të besueshme e të sakta për periudha 
afatshkurtra deri në 5 javë dhe kanë shpjeguar mjaft mirë karakteristika të tregut 
që lidhen me prirjet kohore, me sezonalitetin dhe me luhatje të tregut në ditë 
specifike të një muaji. Kjo njohuri empirike ndihmon në filtrimin më të saktë të 
informacionit të disponuar në lidhje me administrimin e likuiditetit. 

Këto dhe studime të tjera janë bërë objekt i diskutimit në aktivitetet dhe 
konferencat e organizuara nga BSH-ja apo institucione të tjera, ku merren 
komente e vërejtje me qëllim përmirësimin e mëtejshëm të tyre. Në këtë kuadër, 
BSH-ja organizoi “Takimin e 14të të Kërkimeve për Evropën Juglindore”. Ky 
aktivitet i përvitshëm ndërkombëtar u organizua në formën e një konference 
virtuale. Aktiviteti gjykohet të ketë përmbushur qëllimin e tij si një platformë për 
diskutimin e kërkimit shkencor në ekonomi dhe për rritjen e bashkëpunimit me 
bankat qendrore dhe me universitetet në Evropën Juglindore e më gjerë. 

Në faqen zyrtare të BSH-së, nën kategorinë “Botime/Botime kërkimore” 
gjendet informacion më i detajuar dhe më i plotë mbi të gjitha punët kërkimore 
të BSH-së. Punë të tjera kërkimore publikohen në formën e artikujve në Revistën 
Ekonomike të BSH-së. Revista me frekuencë gjashtëmujore “Të rejat shkencore 
në Bankën e Shqipërisë” ka për qëllim informimin në lidhje me materialet 
studimore të sapo përfunduara apo ato në proces, materialet e prezantuara në 
aktivitet me karakter shkencor të organizuara nga BSH-ja. 

2.11. integrimi eVropian

BSH-ja ka vijuar të japë kontributin e saj në përmbushjen e detyrimeve që 
rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit, raport Progreset e Komisionit 
evropian, Nënkomitetet e përbashkëta Be-Shqipëri si dhe Plani Kombëtar për 
integrimin evropian. Ajo është kryesuese në dy grupet Ndërinstitucionale të 
Punës për 2 kapituj të acquis. 
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Shqipëria ka vazhduar të zbatojë detyrimet nga Marrëveshja e Stabilizim-
Asociimit (MSA), si dhe nga takimet e përbashkëta BE-Shqipëri. Më 25 mars 
2020, Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi propozimin e Komisionit Evropian 
mbi hapjen e negociatave të anëtarësimit të Shqipërisë dhe ftoi Komisionin të 
paraqesë kuadrin e negociatave për anëtarësim për Shqipërinë. Në vendimin 
e këtij Këshilli, Shqipërisë i kërkohet të vazhdojë reformat e ndërmarra si kusht 
për mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare. 

BSH-ja ka vazhduar drejtimin e dy Grupeve Ndërinstitucionale të Punës për 
kapitujt e acquis-së të BE-së: Kapitulli 17 – Politikat Ekonomike dhe Monetare, 
si dhe Kapitulli 4 – Lëvizja e lirë e kapitalit. Njëkohësisht, BSH-ja ka vazhduar 
të kontribuojë në mënyrë aktive në kapituj të tjerë, ku përmendim: Kapitullin 
9 –Shërbimet financiare; Kapitullin - Kriteri Ekonomik; Kapitullin 18 – Statistikat 
dhe Kapitullin 32 – Kontrolli financiar. BSH-ja përgatit periodikisht raporte mbi 
ecurinë e fushave që kapitujt e sipërpërmendur mbulojnë, si dhe planifikon 
masat ligjore dhe rregullatore në PKIE, të cilat kontribuojnë në përafrimin me 
acquis-në e BE-së. BSH-ja ka miratuar 100% masat rregullatore të parashikuara 
në PKIE për vitin 2020 dhe evidentuar masat e parashikuara për përafrim të 
mëtejshëm me acquis-në e BE-së. 

BSH-ja është përfaqësuar në takimin vjetor në nivel të lartë të Komitetit të Stabilizim-
Asociimit, në takimet e dy Nënkomiteteve: 1) Tregu i brendshëm dhe Konkurrenca, 
si dhe 2) Çështjet Ekonomike, Financiare dhe Statistikat, si dhe në Dialogun 
Ekonomik dhe Financiar midis BE-së dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe 
Turqisë. Në takimet e mësipërme është diskutuar në nivel politik dhe teknik mbi 
çështje si: hartimi dhe zbatimi i politikës monetare, stabiliteti financiar, treguesit 
dhe zhvillimet e sektorit bankar, përfshirjen financiare të popullatës, etj. 

Në muajin tetor 2020, Komisioni Evropian publikoi Raport Progresin 2020 
për Shqipërinë. Ky dokument përmban progresin e bërë nga Shqipëria gjatë 
periudhës mars 2019- tetor 2020.

Në fushën e politikës monetare, raporti nënvizon sërish se është përmbushur 
objektivi kryesor i BSH-së, arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve, dhe se 
ajo është një institucion financiarisht i pavarur dhe disponon instrumente të 
mjaftueshme, kompetenca dhe kapacitete administrative për të funksionuar 
efektivisht dhe për të hartuar një politikë monetare eficiente. Në vijim nevojitet 
një përafrim i mëtejshëm i Ligjit të BSH-së.

Në fushën e Lëvizjes së lirë të kapitalit, sipas Raport Progresit, Shqipëria 
është e përgatitur në mënyrë të moderuar, veçanërisht në fushën e sistemit të 
pagesave, përmes miratimit të Ligjit 55/2020 “Për shërbimet e pagesave”. 
Miratimi dhe zbatimi i tij konsiderohet si një hap i rëndësishëm i integrimit në 
Single European Payment Area (SEPA) dhe kërkesave të Kapitullit 4 në aspektin 
e shërbimeve të pagesave. Gjithashtu, nëpërmjet tij u mundësua përafrimi i 
një Direktive të rëndësishme evropiane në fushën e sistemeve të pagesave në 
tregun e brendshëm. Raporti evidenton progres edhe në fushën e parandalimit 



Raporti Vjetor, 2020

95 Banka e Shqipërisë

të pastrimit të parave, në plotësimin e disa prej rekomandimeve të Moneyval, 
kryesisht nëpërmjet krijimit të grupit ndërinstitucional të punës, ku BSH-ja bën 
pjesë. Më konkretisht, BSH-ja ka shënuar progres në drejtim të efektivitetit të 
procesit të mbikëqyrjes së institucioneve të licencuara dhe të mbikëqyrura prej 
saj në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, 
duke siguruar monitorim dhe kontroll të shtuar në këto subjekte si nëpërmjet 
ekzaminimeve në vend dhe mbikëqyrjes e analizës nga jashtë.

Në lidhje me zhvillimet në sektorin bankar, në Raport Progres theksohet se BSH-
ja ka vazhduar përafrimin e rregulloreve të sektorit bankar me kuadrin Bazel 
III, veçanërisht në raportin e likuiditetit dhe kuadrin e politikës makroprudenciale. 
Gjithashtu, është bërë progres në përafrimin me acquis-në e BE-së në fushën e 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme. 

2.12. Bashkëpunimi ndërkomBëtar

MARRëDHëNIET ME FONDIN MONETAR NDëRKOMBëTAR

Republika e Shqipërisë vazhdon të qëndrojë në kuotën e 139.3 milion SDR 
dhe zotëron 2.858 vota ose 0.06% të shumës së përgjithshme të votave të të 
gjithë anëtarëve të FMN-së. Ajo ndodhet në të njëjtën konstituencë me Italinë, 
Greqinë, Portugalinë, Maltën dhe San Marinon. Kjo konstituencë ka një total 
207.948 vota ose rreth 4.13% e shumës së përgjithshme të votave të të gjithë 
anëtarëve të FMN-së. Shuma totale e akorduar dhe e lëvruar deri më 31 
dhjetor 2020 është 388.9 milion SDR.

Marrëdhëniet e Shqipërisë me FMN-së vijojnë të përqendrohen nën konsultimet 
e Nenit IV. Bordi Ekzekutiv i FMN-së përfundoi Rishikimin e parë të Monitorimit 
Pas-Programit me Shqipërinë në 23 nëntor. 

Në muajin prill 2020, Bordi Ekzekutiv i FMN-së miratoi 190.5 milion USD në 
Mbështetje Emergjente për Shqipërinë për të luftuar Pandeminë COVID-19 nën 
Instrumentin e Financimit të Shpejtë. 

Drejtorët Ekzekutivë përgëzuan autoritetet shqiptare për ruajtjen e stabilitetit 
makroekonomik dhe financiar deri më tani, dhe mirëpritën përgjigjet e tyre për 
të mbështetur jetët dhe jetesën në përgjigje të tërmetit të nëntorit 2019 dhe 
pandemisë COVID-19.

MARRëDHëNIET ME GRuPIN E BANKëS BOTëRORE

Grupi i Bankës Botërore ka filluar punën në Shqipëri në vitin 1991 dhe ka 
mbështetur një sërë projektesh, duke synuar zbutjen e menjëhershme të varfërisë 
dhe sigurimin e mjeteve të qëndrueshme dhe zhvillimit afatgjatë për të nxitur 
rritjen e mëtejshme. Në dy dekadat e përfshirjes në Shqipëri, Grupi i Bankës 
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Botërore ka ofruar mbi 2.2 miliardë US$ asistencë përmes angazhimeve 
të Shoqatës Ndërkombëtare të Zhvillimit (IDA), Bankës Ndërkombëtare për 
Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), Korporatës Ndërkombëtare Financiare (IFC) 
dhe Agjencisë Multilaterale për Garantimin e Investimeve (MIGA). Aktualisht 
portofoli i BB-së, numërohen 12 projekte me një total prej 738 milionë dollarë 
kredi: IDA 35 milionë dollarë dhe IBRD 703 milionë dollarë, si dhe 24 milionë 
dollarë në formën e granteve.

BASHKëPuNIMI TEKNIK

Gjatë vitit 2020, BSH-ja ka zbatuar projektin e binjakëzimit me fondet IPA 
“Forcimi i kapaciteteve të BSH-së në kuadër të përafrimit me legjislacionin e 
Bashkimit Evropian”, me Bankën e Italisë dhe Deutsche Bundesbank, si dhe 
mbështetjen e Bankës Kombëtare të Rumanisë dhe Bankës së Francës. Fushat 
kryesore të projektit ishin: i) Fuqizimi i kapaciteteve institucionale të BSH-së 
përmes përafrimit me modelin e Sistemit Evropian të Bankave Qendrore, në 
drejtim të pavarësisë, llogaridhënies dhe transparencës, kontrollit të brendshëm; 
ii) Forcimi i rolit të mbikëqyrjes dhe të stabilitetit financiar, në përputhje me 
kuadrin Evropian dhe praktikat më të mira ndërkombëtare, si dhe thellimin e 
mëtejshme të luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit; iii) 
Harmonizimi i procesit të vendimmarrjes së politikës monetare të BSH-së me 
atë të zbatuar në BQE dhe Sistemin Evropian të Bankave Qendrore (SEBQ), 
përfshirë dhe garantimin e qëndrueshmërisë së tregut financiar dhe pozicionit 
të jashtëm të vendit; iv) Forcimi i kapaciteteve administrative të BSH-së.

Për shkak të pandemisë së Covid-19, projekti u pezullua për një periudhë 
3 mujore, për të vijuar më pas në platformën online. Deri në fund të vitit u 
realizuan: 59 aktivitete (grup eventesh, study visits etj.) ose ndryshe 98% e 
planit fillestar; 105 evente (misione, webinars etj.), 99% e planit fillestar. Në 
këtë projekt morën pjesë 72 ekspertë, të cilët ofruan ekspertizën e tyre për rreth 
78 punonjës së BSH-së. 

Gjithashtu, ka vijuar zbatimi i projektit 2-vjeçar “Programi për forcimin e 
kapaciteteve të Bankave Qendrore në Ballkanin Perëndimor me fokus integrimin 
në Sistemin Evropian të Bankave Qendrore”. Projekti konsiston në dy shtylla, ku 
komponenti i parë ka të bëjë me një seri trajnimesh nga ekspertët e bankave 
qendrore të SEBQ-së dhe BQE-së, ndërsa komponenti i dytë me bashkëpunimin 
dypalësh. Fushat në të cilat shtrihet ky projekt janë ato të mbikëqyrjes bankare, 
stabilitetit financiar, rimëkëmbjes dhe ndërhyrjes së jashtëzakonshme, politikës 
monetare, sistemeve të pagesave, statistikave, përputhshmërisë dhe integrimit 
në BE, politikave të qeverisjes, kontabilitetit dhe auditimit të brendshëm. 

Edhe ky projekt, për shkak të situatës së krijuar nga pandemia, u pezullua 
fillimisht për të vijuar punën në formatin online. Përsa i përket komponentit të 
parë, deri më tani janë zhvilluar 13 trajnime 3-ditore nga 20 të tilla. Gjithashtu, 
është mbajtur një seminar i nivelit të lartë (nga 2 seminare në total). Përsa i 
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përket komponentit të dytë, masat dypalëshe janë riskeduluar online, sikurse 
dhe intershipi me Bankën e Austrisë. 

Edhe gjatë vitit të kaluar ka vazhduar bashkëpunimi me Shkollën Ekonomike 
dhe të Shkencave Politike të Londrës (London School of Economics and Political 
Science, LSE). Në muajin tetor u organizua konferenca e përbashkët vjetore 
me temë: “COVID-19: Ndikimi në ekonominë reale dhe përshtatja e politikave 
të bankave qendrore”. Qëllimi i konferencës ishte diskutimi rreth ndikimit të 
COVID-19 në ekonominë reale, si në vendet me ekonomi të zhvilluar ashtu edhe 
në ato me ekonomi në zhvillim; përshtatja e politikave të bankave qendrore në 
përgjigje të sfidave që lindën si rrjedhim i gjendjes së krijuar nga pandemia, 
me fokus rajonin e Evropës Juglindore dhe në veçanti Shqipërinë. 

Gjithashtu, në kuadër të bashkëpunimit me LSE-së, në datën 26 shkurt 2020, 
Guvernatori Sejko mbajti një leksion në ambientet e saj, me temë “Sfidat 
financiare në ekonomitë e vogla të hapura - perspektiva e bankës qendrore”. 
Ky leksion u organizua në kuadër të bashkëpunimit që BSH-ja ka ndër vite 
me LSE-në dhe u ndoq nga ekspertë ndërkombëtarë në fushën e ekonomisë, 
akademikë të Universitetit, nga studentë të huaj dhe shqiptarë, që studiojnë 
pranë kësaj shkolle.

PjESëMARRjE Në AKTIVITETE NDëRKOMBëTARE SI KONFERENCA, 
FORuME E SEMINARE

Më poshtë jepet një përmbledhje e aktiviteteve ndërkombëtare ku titullarët e 
BSH-së kanë marrë pjesë.

•	 Në	datat	14-15	janar	2020,	në	Vjenë	(Austri),	Guvernatori	i	BSH-së,	
z. Gent Sejko, mori pjesë në punimet Forumit për vendet e Evropës 
Qendrore dhe Lindore (EQL) – një organizim i përvitshëm i “Euromoney” 
që mbledh në një tryezë të përbashkët diskutimi, figura të njohura të 
fushës politike, ekonomike e financiare nga vendet e EQL-së. 

•	 Në	datën	26	 shkurt	 2020,	Guvernatori	 Sejko	mbajti	 një	 leksion	 në	
ambientet e LSE-së me temë “Sfidat financiare në ekonomitë e vogla të 
hapura - perspektiva e bankës qendrore”. 

•	 Në	datën	28	shkurt	2020,	Guvernatori	i	BSH-së,	z.	Gent	Sejko,	mori	
pjesë në Mbledhjen e Konstituencës së FMN-së dhe të Grupit të Bankës 
Botërore, zhvilluar në Athinë, Greqi. Ky takim mblodhi së bashku 
guvernatorët dhe ministrat e financave të vendeve anëtare të kësaj 
konstituence, për të diskutuar mbi zhvillimet më të fundit të ekonomisë 
botërore dhe ekonomive përkatëse.

•	 Në	datën	1	qershor	2020,	Guvernatori	i	BSH-së,	z.	Gent	Sejko,	mori	
pjesë në takimin e 43-të të Klubit të Guvernatorëve të vendeve të Azisë 
Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit. Pjesëmarrës në këtë 
takim, i cili u zhvillua online, qenë drejtuesit e bankave qendrore të 
vendeve anëtare të Klubit si: Banka Qendrore e Republikës së Turqisë, 
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Banka e Sllovenisë, Banka Kombëtare e Rumanisë, Banka Kombëtare 
e Bullgarisë, Banka Kombëtare e Çekisë, Banka e Greqisë, Banka 
Qendrore e Malit të Zi, Banka Kombëtare e Serbisë, Banka e Izraelit, 
Banka Kombëtare e Polonisë, Banka Qendrore e Republikës Popullore 
të Kinës etj.

•	 Në	 datën	 9	 tetor	 2020,	 Guvernatori	 i	 BSH-së,	 z.	 Gent	 Sejko,	 në	
cilësinë e Guvernatorit të Republikës së Shqipërisë në FMN, mori pjesë 
në takimin e parë të Mbledhjeve Vjetore të FMN-së dhe të Grupit të 
Bankës Botërore, të cilat këtë vit u zhvilluan online.

•	 Në	datën	19	tetor	2020,	Guvernatori	 i	BSH-së,	z.	Gent	Sejko,	dhe	
Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, zj. Anila Denaj, zhvilluan takime 
online me zj. Anna Bjerde, Zëvendëspresidente e Bankës Botërore për 
Rajonin e Evropës dhe Azisë Qendrore dhe me z. Alfred Kammer, 
Drejtor i Departamentit për Evropën në FMN, në kuadër të Mbledhjeve 
Vjetore të FMN-së dhe të Grupit të Bankës Botërore.

•	 Në	datën	22	 tetor	 2020,	Guvernatori	 i	 BSH-së,	 z.	Gent	 Sejko,	 në	
cilësinë e Guvernatorit të Republikës së Shqipërisë në FMN, mori 
pjesë në takimin online të Ministrave të Financave dhe Guvernatorëve 
të Bankave Qendrore të vendeve të Evropës Qendrore, Lindore dhe 
Juglindore (EQLJL) me Drejtoren e Përgjithshme të FMN-së, zj. Kristalina 
Georgieva, në kuadër të Mbledhjeve Vjetore të FMN-së dhe të Grupit 
të Bankës Botërore.

2.13. këshillimi dhe koordinimi me institucione të 
tjera Vendore

BSH-ja është e pavarur në hartimin dhe zbatimin e politikës monetare. 
Krahas objektivit të saj primar, BSH-ja është e angazhuar për të ndihmuar 
edhe në zhvillimin e shëndetshëm e të qëndrueshëm të ekonomisë në vend. 
Për të realizuar këto angazhime, ajo rakordon punën e saj me institucionet 
e ndryshme publike, ato ndërkombëtare dhe palët e tjera të interesuara. Me 
qëllim harmonizimin e vendimmarrjes së saj me politikat e tjera ekonomike e 
financiare, BSH-ja ka ushtruar rolin e saj si këshilltar, duke dhënë opinione dhe 
sugjerime mbi politikat e institucioneve partnere.

Gjatë vitit 2020, BSH-ja ka dhënë opinion mbi Strategjinë Afatmesme 
të Menaxhimit të Borxhit Publik, 2021-2023. BSH-ja theksoi se vijimi i 
konsolidimit të borxhit publik dhe drejtimi i politikave për uljen e tij në afatin e 
mesëm ka rëndësi të madhe në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik në vend, 
si një parakusht i nevojshëm në arritjen e qëndrueshmërisë së borxhit publik. 
Gjithashtu, në opinionin e saj, Banka sugjeroi ruajtjen e raporteve të borxhit 
në valutë ndaj borxhit total, duke u kujdesur që ky raport të mos rritet. Në këtë 
mënyrë, ulet ekspozimi i vendit ndaj goditjeve në tregjet e huaja.
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Në kuadër të zbatimit të projektit nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë 
për emetimin e titujve referencë të borxhit shtetëror nëpërmjet ndërmjetësve të 
përzgjedhur financiarë, BSH-ja ka vijuar angazhimin e saj për implementimin 
e plotë dhe të suksesshëm të këtij projekti. Ky projekt synon zhvillimin e tregut 
primar dhe atij sekondar të titujve të borxhit shtetëror, duke kontribuuar në 
transmetimin e politikës monetare të BSH-së. 

Zhvillimi i tregjeve të titujve nëpërmjet plotësimit të kuadrit rregullator, ka qenë 
edhe objekti kryesor i bashkëpunimit midis BSH-së dhe AMF-së. 

BSH-ja është e përfaqësuar në Komitetin e Borxhit të Brendshëm, i cili ka 
për qëllim marrjen e vendimeve për administrimin e likuiditetit në tregun e 
brendshëm, me një kosto sa më të ulët dhe shpërndarje eficiente. Koordinimi 
i punës në këtë Komitet shërben për mënjanimin e situatave të tensionuara në 
tregjet e brendshme, minimizimin e luhatshmërisë së normave të interesit dhe 
përmirësimit të parashikimit të nevojave për likuiditet nga sistemi bankar.

BSH-ja është anëtare e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF). Edhe 
gjatë vitit 2020, BSH-ja ka shkëmbyer informacion dhe ka bashkërenduar 
veprimet me autoritetet e tjera publike që janë pjesë e GKSF-së. Krahas 
vlerësimeve mbi gjendjen e sistemit financiar dhe mënyrën e ndikimit të tyre nga 
efektet e pandemisë, me agjencitë relevante është bashkëpunuar në kuadër të 
projektit të binjakëzimit, dhe proceseve të caktuara siç janë ato të provave të 
rezistencës dhe të ndërhyrjes se jashtëzakonshme.

BSH-ja kryeson Komitetin Kombëtar të Pagesave - një organ ndërinstitucional 
me karakter strategjik, konsultues dhe komunikues - vendimet e të cilit kanë për 
objektiv të kontribuojnë në rritjen e sigurisë, qëndrueshmërisë dhe efikasitetit 
të sistemit kombëtar të pagesave në Shqipëri. Komiteti, që prej vitit 2018, ka 
ndërmarrë një rol kyç në nxitjen e përfshirjes dhe edukimit financiare, si dhe 
promovimin e përdorimit të instrumenteve elektronike. Në këtë kuadër, objektivi 
i Komitetit dhe masat e marra në këtë drejtim janë ndërthurur me një sërë 
nismash kombëtare e rajonale ku mund të përmendim Grupin Ndërinstitucional 
të Punës për Zhvillimin e Tregtisë Elektronike në Shqipëri, Strategjinë Kombëtare 
të Diasporës dhe Emigracionit, si dhe planin e veprimit për Tregun e Përbashkët 
Rajonal në kuadër të CEFTA-s. 
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2.14. transparenca dhe komunikimi me puBlikun

Komunikimi me publikun përbën një hallkë të rëndësishme në aktivitetin e 
BSH-së, si në përmbushjen e detyrimit për të ofruar transparencë maksimale 
të vendimmarrjes dhe efektivitetit të saj, ashtu edhe për arritjen e objektivit 
të përhershëm të rritjes së besueshmërisë së këtij institucioni qendror. Në 
këtë kuadër, BSH-ja e vlerëson komunikimin ndërveprues me publikun si një 
çështje parësore dhe me rëndësi strategjike, për të transmetuar tek opinioni 
publik, sa më drejt dhe kuptueshëm, politikën monetare të zbatuar prej saj.

Një BANKë qENDRORE E HAPuR DHE TRANSPARENTE

Viti 2020 ishte vit i vështirë dhe sfidues për ekonominë shqiptare, për shkak të 
situatës së krijuar nga pandemia, dhe komunikimi me publikun i është përgjigjur 
sfidave të krijuara nga kjo situatë. Në këtë kuadër, komunikimi me publikun 
synoi informimin e tij me masat e menjëhershme dhe të vazhdueshme të marra 
nga BSH-ja për të minimizuar pasojat e pandemisë në ekonomi dhe sistemin 
financiar shqiptar në veçanti, si dhe për të mbështetur qytetarët dhe bizneset, 
të prekur nga gjendja e rënduar financiare e krijuar nga pandemia. 

Në faqen tonë të internetit u krijua një rubrikë e veçantë ku të gjithë qytetarët 
mund të merrnin informacion të shumëllojshëm nga vendimmarrja e Këshillit 
Mbikëqyrës deri te aktiviteti operacional i përditshëm i BSH-së për zbutjen e 
efekteve negative të shkaktuara nga pandemia në mirëqenien e individëve 
dhe bizneseve. Ky komunikim transparent ndihmoi në rritjen e efektivitetit të 
politikave të ndjekura nga BSH-ja, duke bërë që publiku të kuptojë në kohë dhe 
si duhet vendimet e marra prej saj dhe t’i vlerësojë drejt ato.

Gjatë tremujorit të dytë të vitit - periudha me kufizimin më të madh të masave 
distancuese - u realizuan 27 intervista të administratorëve dhe përfaqësuesve 
të BSH-së, me qëllim informimin e publikut mbi masat e marra nga ana e BSH-
së për përballimin e situatës. Po gjatë këtij tremujori pati një fluks të shtuar 
të kërkesave të publikut për informacion, lidhur me modalitetet e shtyrjes së 
kësteve të kredive për kredimarrësit e bankave dhe institucioneve jobanka, 
kërkesa që kanë marrë përgjigje të plotë në një kohë shumë eficiente.

Duke filluar nga muaji mars 2020, gjithë aktivitetet publike të BSH-së u zhvilluan 
në formatin online, në respektim të masave për minimizimin e përhapjes së 
pandemisë. 

Komunikimi i BSH-së u plotësua në mënyrë të vazhdueshme dhe në kohë reale 
me një sërë raportesh periodike, vrojtimesh, analizash, të dhënash, vlerësimesh 
e opinionesh të BSH-së mbi gjendjen makroekonomike të vendit dhe rolin e 
Bankës në mbështetje të stabilitetit financiar të tij. 
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Një vend të rëndësishëm në komunikimin me publikun zë edhe komunikimin me 
median. Edhe gjatë vitit 2020, ka vijuar ky komunikim, nëpërmjet konferencave 
për shtyp, fjalimeve, prezantimeve dhe kumtesave të mbajtura në aktivitete të 
organizuara nga BSH-ja apo institucioneve të tjera vendase dhe të huaja, 
intervistave të dedikuara apo pjesëmarrjes në emisione televizive, shprehjes 
së qëndrimeve për çështje specifike me interes për BSH-në apo aktiviteteve të 
tjera publike të Guvernatorit dhe përfaqësuesve të tjerë të saj. Po ashtu, me 
median janë zhvilluar edhe 7 prezantime virtuale “off the records” të raporteve 
të saj periodike. Këto takime synojnë orientimin e medias në leximin e drejtë 
të vendimmarrjes së BSH-së dhe vlerësohen si një mjet mjaft efikas komunikimi. 

Për të rritur ndërveprimin me publikun, gjatë vitit 2020, kemi vazhduar 
komunikimin dixhital nëpërmjet rrjeteve sociale Twitter (informacion), Facebook 
(edukim financiar) YouTube (video) dhe Flickr (foto), duke transmetuar aktivitetin 
e përgjithshëm të BSH-së tek opinioni publik, në një kohë sa më të shpejtë dhe 
të plotë.

AKtiVitete BreNDA VeNDit

•	 Në	datën	13	maj	2020,	BSH-ja	organizoi	takimin	me	sistemin	bankar	
dhe biznesin me temë “Marrëdhëniet Biznes-Bankë: Sfidat e përbashkëta 
ekonomike në kushtet e pandemisë globale Covid-19”. Ky takim i 
organizuar në ambientet e BSH-së, me nismën dhe nën drejtimin e 
Guvernatorit Sejko, kishte për qëllim nxitjen e bashkëpunimit midis këtyre 
dy grupeve të interesit për të përballuar sfidat e përbashkëta ekonomike 
të krijuara nga pandemia Covid-19, si dhe ofrimin e një platforme për 
shkëmbimin e ideve dhe nevojave mbi instrumentet që do të përdoren 
dhe masat e mëtejshme për t’u ndërmarrë.

•	 Më	 29	 tetor	 2020,	 BSH-ja,	 në	 bashkëpunim	me	 LSE-në,	 organizoi	
konferencën	virtuale	me	temë	“COVID-19:	Ndikimi	në	ekonominë	reale	
dhe përshtatja e politikave të bankave qendrore”. Në këtë aktivitet, morën 
pjesë përfaqësues të lartë të bankave qendrore të rajonit, politikëbërës në 
fushën e ekonomisë dhe financave në vend, përfaqësues të organizmave 
ndërkombëtare e institucioneve financiare, të komunitetit të biznesit, si 
dhe përfaqësues nga bota akademike. Qëllimi i kësaj konference ishte 
diskutimi	rreth	ndikimit	 të	COVID-19	në	ekonominë	reale	si	në	vendet	
me ekonomi të zhvilluar ashtu edhe në ato me ekonomi në zhvillim; 
përshtatja e politikave të bankave qendrore në përgjigje të sfidave që 
lindën si rrjedhim i gjendjes së krijuar nga pandemia, me fokus rajonin 
e Evropës Juglindore, dhe në veçanti Shqipërinë. 

Paneli përmbyllës i konferencës, ai i Guvernatorëve, moderohej zj. Danae 
Kyriakopoulou, Kryeekonomiste, Forumi Zyrtar i Institucioneve Monetare 
dhe	 Financiare	 (OMFIF)	 dhe	 mblodhi	 në	 një	 diskutim	 të	 përbashkët	
Zëvendësguvernatoren e Parë të BSH-së, zj. Luljeta Minxhozi; Guvernatoren e 
Bankës Kombëtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, zj. Anita Angelovska 
Bezhoska; Guvernatorin e Bankës Kombëtare të Kroacisë, z. Boris Vuj ; 
Zëvendësguvernatorin e Bankës Kombëtare të Rumanisë, z. Leonardo Badea; 
Kryeekonomistin komentator pranë gazetës londineze Financial Times, z. 
Martin Wolf; Drejtoren e Departamentit të Analizave Ekonomike dhe Kërkimeve 
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në Bankën Kombëtare të Austrisë, zj. Doris Ritzberger-Grünwald; dhe ish-
Guvernatorin e Bankës Qendrore të Argjentinës dhe ish-drejtorin ekzekutiv të 
Bankës së Anglisë, z. Mario Blejer.

•	 Në	datat	 10-11	dhjetor	2020,	 BSH-ja	 organizoi	Workshop-in	 XIV	 të	
Kërkimeve Ekonomike për Evropën Juglindore. Ky workshop synon të 
ofrojë një forum diskutimi të punëve dhe projekteve kërkimore të kryera 
nga BSH-ja gjatë vitit 2020, dhe të nxisë shkëmbimin e pikëpamjeve 
midis kërkuesve të BSH-së dhe kërkuesve nga bankat qendrore të rajonit 
e më gjerë, si dhe nga akademia vendase dhe e huaj, mbi rezultatet e 
kërkimit shkencor për çështjet e lidhura me aktivitetin e bankave qendrore.

•	 Në	datën	21	dhjetor	2020,	nën	kujdesin	e	Guvernatorit	të	BSH-së,	z.	
Gent Sejko, u zhvillua online ceremonia e shpalljes së çmimeve fituese të 
konkursit të hapur “Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për vitin 
2020”. Fituesit e këtij viti ishin: çmimi i parë për zj. Megi Jaupi, studente 
në Universitetin e Zyrihut ETH, Zvicër, me temën “Generative Adversarial 
Netëorks for Multivariate Return Simulation and Robust Portfolio 
Optimization”,	çmimi	i	dytë	për	z.	Argi	Hanku,	student	në	Universitetin	
e Vjenës, Austri, me temën “Evaluating Loë Frequency Liquidity Proxies” 
dhe çmimi i tretë për zj. Eda Meta, studente në Universitetin “Berlin School 
of Economics and Laë”, Gjermani, me temën “Assessment of the impact 
of CoCo bonds on banks”. 

Një BANKë qENDRORE E PëRGjEGjSHME DHE llOGARIDHëNëSE

Si një institucion i pavarur, BSH-ja synon të informojë qytetarët dhe në veçanti 
Kuvendin e Shqipërisë mbi gjithë veprimtarinë e saj.

Marrëdhëniet institucionale me Kuvendin e Shqipërisë zhvillohen në disa 
drejtime, ku vendin më të rëndësishëm e zënë seancat dëgjimore të Guvernatorit 
në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave (KEF) dhe seancat 
plenare të Kuvendit. Në muajin qershor 2020, Guvernatori prezantoi Raportin 
Vjetor të BSH-së në KEF dhe më pas në muajin korrik në Kuvendin e Shqipërisë, 
duke iu përgjigjur sipas rastit edhe interesit të deputetëve për çështje të veçanta 
të lidhura me të. 

Qytetarët mund të gjejnë informacion të plotë dhe të përditësuar mbi gjendjen 
ekonomiko-financiare dhe zhvillimet kryesore makroekonomike të vendit, si dhe 
rolin e kontributin e BSH-së në këtë drejtim, në faqen zyrtare të internetit: www.
bankofalbania.org. 

Gjatë vitit 2020, BSH-ja vijoi me përditësimin e rregullt të faqes së saj të 
internetit, e cila pati rreth 1.3 milionë vizitorë, të cilët e vizituan faqen tonë rreth 
3.7 milionë herë dhe shfletuan në total rreth 6.4 milionë rubrika.

Botimet e realizuara gjatë vitit 2020 janë, si çdo vit, periodike dhe joperiodike, 
dhe numërojnë rreth 4500 faqe analiza, statistika dhe studime në gjuhën 
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shqipe dhe atë angleze, që përfaqëson edhe numrin më të lartë të faqeve të 
botuara nga BSH-ja në dekadën e fundit. Seti i raporteve periodike, edhe gjatë 
këtij viti, ka ruajtur të njëjtën strukturë: Raporti Vjetor (vjetor), Raporti i Politikës 
Monetare (tremujor), Raporti i Stabilitetit Financiar (gjashtëmujor) dhe Raporti 
i Mbikëqyrjes (vjetor). Përveç raporteve periodike, kjo gamë pasurohet më tej 
me Buletinin Zyrtar (në varësi të mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës), Revistën 
“Bankingu Qendror” (gjashtëmujore), Revistën Ekonomike (gjashtëmujore), 
revistën “Të reja shkencore në Bankën e Shqipërisë” (gjashtëmujore), Librin e 
konferencës vjetore shkencore 2019 “Një botë e re e guximshme? E ardhmja 
e bankingut në vendet evropiane në zhvillim”, si dhe materialet e ndryshme 
studimore dhe edukative.

Gjatë vitit 2020, BSH-ja ka vijuar politikën e shpërndarjes falas të botimeve të 
saj, duke pasur në konsideratë edhe përqasjen në fushën e përgjegjshmërisë 
sociale të reduktimit të botimeve në letër. 

Në funksion të informimit të publikut, BSH-ja i përgjigjet edhe kërkesave 
të shumta për informacion të qytetarëve në formë të shkruar ose në formë 
elektronike, në varësi të përzgjedhjes që kanë bërë ata vetë. Gjatë vitit 2020, 
i janë kthyer përgjigje 80 kërkesave zyrtare drejtuar koordinatorit për të drejtën 
e informimit, rreth 1200 email-eve drejtuar adresës elektronike të përgjithshme 
të BSH-së, si dhe rreth 630 mesazheve me kërkesa për informacion ardhur në 
faqen tonë në Facebook.

2.15. edukimi financiar 

edukimi financiar i publikut është një pjesë e rëndësishme e veprimtarisë së 
BSH-së. Ai është realizuar përmes aktiviteteve dhe programeve edukuese, 
vizitave në Muze, ekspozitave, si dhe botimeve të veçanta dhe periodike. 
fokusi i aktivitetit të BSH-së në këtë drejtim, ka dy objektiva kryesorë: 
prezantimin e rolit dhe funksioneve të Bankës qendrore tek publiku dhe 
kultivimin e përforcimin e një kulture financiare në shoqërinë shqiptare. 

BOTIMET EDuKATIVE 

Gjatë vitit 2020, ka vijuar shpërndarja e teksteve mësimore “Financat personale 
në duart tuaja” për 4 shkolla të mesme, që kanë zgjedhur ta zhvillojnë lëndën 
(gjithsej 560 tekste) dhe ka vijuar shpërndarja e broshurave dhe materialeve 
edukative të përgatitura në vitet paraardhëse, kryesisht për vizitorët e Muzeut. 

MuZEu I BANKëS Së SHqIPëRISë
 

Që prej tetorit 2015, Muzeu i BSH-së shërben si promotor i komunikimit mes 
Bankës dhe publikut. Guidat, ekspozitat, lojërat interaktive, si dhe informacioni 
i publikuar në Muze e njohin vizitorin me historinë e qarkullimit monetar ndër 
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shekuj, si dhe me koncepte të edukimit financiar. Në këtë Muze, e gjejnë 
veten edhe të pasionuarit pas fushës së numizmatikës dhe historisë financiare 
dhe ekonomike. Gjatë vitit 2020, për shkak të pandemisë COVID-19, Muzeu 
i BSH-së është vizituar nga një numër i vogël vizitorësh rreth 700. Megjithatë 
janë marrë të gjitha masat për mbajtjen hapur të Muzeut, duke zbatuar masat 
anti-COVID. 

PROMOVIMI I KOlEKSIONIT NuMIZMATIK Të BANKëS Së SHqIPëRISë

Pranë Muzeut të BSH-së, vizitorët dhe publiku i gjerë mund të blejnë koleksionin 
numizmatik të monedhave dhe kartëmonedhave shqiptare. Gjatë vitit 2020, 
ka pasur një numër të lartë të interesuarish për blerjen e këtij koleksioni, i cili 
koleksionohet ose mund të përdoret si dhuratë. Çmimet e koleksionit numizmatik 
për shitje publikohen në faqen zyrtare të BSH-së. Koleksioni numizmatik për 
shitje pasurohet me emetime të reja të BSH-së. Gjatë vitit 2020, koleksioni për 
shitje u pasurua me 3 prerje monedhash përkujtimore dhe një medaljon, si dhe 
me prerjet e reja të kartëmonedhave dhe specimeneve të tyre, të hedhura në 
qarkullim në vitin 2019.

AKTIVITETE EDuKATIVE

Mosorganizimi i aktiviteteve edukative në kuadër të Javës Globale të Parasë 
(JGP) 2020 dhe Ditës Ndëkombëtare të Kursimit. Në shkurt 2020, nën 
sloganin “As i vjetër as i ri, jam thjesht Lek!”, BSH-ja në bashkëpunim me 
Shoqatën Shqiptare të Bankave dhe me mbështetjen e ASD-së dhe Ministrisë 
së Arsimit Sportit dhe Rinisë, shpallën kalendarin e aktiviteteve edukative dhe 
ndërgjegjësuese, me rastin e JGP 2020. Situata që pasoi me përshkallëzimin 
e përhapjes së COVID-19 në mbarë globin, detyroi organizatorët fillimisht t’i 
pezullonin e më pas t’i anulonin aktivitetet e planifikuara. Nën koordinimin 
e OECD-së, edhe BSH-ja në bashkëpunim me aktorët e tjerë kombëtarë, i 
anuluan aktivitetet e parashikuara për Javën e Parasë 2020.

Situata e krijuar nga pandemia dhe reduktimi i orarit të mësimit fizik në klasa, 
na detyroi që edhe aktivitetet edukative të planifikuara në kuadër të Ditës 
Ndërkombëtare të Kursimit të anuloheshin për vitin 2020.

Organizimi i aktiviteteve edukative me rastin e Ditës Ndërkombëtare të 
Remitancave. Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Remitancave dhe në kuadër të 
projektit Greenback 2.0, në qershor 2020, BSH-ja dhe BB-ja, në bashkëpunim me 
JA Albania, organizuan disa aktivitete edukuese online (Konkurs debat për studentë 
në gjuhën angleze me temën: Will COVID-19 spark a revolution in financial 
services?; si dhe Kuiz për Runmittance Treasure Hunt - Greenback - Remitancat, një 
çelës për përfshirjen financiare), ku u përfshinë studentë të ekselencës. Aktivitetet, të 
mbështetura financiarisht nga Sekretariati Zviceran i Shtetit SECO, synuan nxitjen 
e mendimit kritik mbi pasojat e pandemisë Covid-19, jo vetëm në sferën socio-
ekonomike, por edhe në shërbimet dhe përfshirjen financiare.


