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5. Strategjia afatmeSme e zhvillimit të 
BankëS Së ShqipëriSë 2021–2023

Strategjia Afatmesme e Zhvillimit është një udhërrëfyes për veprimtaritë e BSH-
së për periudhën 2021-2023. Strategjia identifikon sfidat me të cilat përballet 
institucioni dhe prioritizon objektivat kryesorë, duke planifikuar veprimtaritë e 
nevojshme për arritjen e tyre. 

Strategjia shërben si kornizë orientuese për procesin e buxhetimit në BSH. 
Procesi i parashikimit të shpenzimeve dhe të ardhurave organizohet në funksion 
të përmbushjes së detyrave të ngarkuara nga ligji organik dhe të objektivave 
strategjikë. 

Miratimi i Strategjisë nga Këshilli Mbikëqyrës, përbën një aspekt të rëndësishëm 
të rolit të organit më të lartë vendimmarrës dhe mbikëqyrës së BSH-së. Ky 
është edhe një element thelbësor i mirëqeverisjes së institucionit, për sa i 
përket ndarjes së përgjegjësive ndërmjet organeve drejtuese për vendosjen e 
prioriteteve, përcaktimin e mjeteve për përmbushjen e tyre dhe monitorimin e 
performancës së realizuar.

Përditësimi i strategjisë shtrin kohëzgjatjen e dokumentit ekzistues përtej vitit 2022, 
duke siguruar mbështetjen e duhur programatike për buxhetin orientues afatmesëm 
për vitet 2022 dhe 2023. Aty ku ka qenë e nevojshme, janë parashikuar objektiva 
të rinj për periudhën 2021-2023, ose janë ndryshuar objektivat ekzistues. 

Përditësimi pasqyron edhe masat e marra nga BSH-ja, në fushën e politikës 
monetare dhe mbikëqyrjes bankare e financiare, për zbutjen e impaktit të 
pandemisë së shkaktuar nga COVID-19 në ekonomi dhe në mbështetje të 
qytetarëve.

Strategjia mban të pandryshuara misionin, vizionin dhe vlerat kryesore të 
institucionit. Ligji organik përcakton prioritetet në veprimtarinë e BSH-së në 
përmbushjen e misionit dhe vizionit. Në përputhje me objektivin kryesor të 
stabilitetit të çmimeve, BSH-ja nxit dhe mbështet: (i) sistemin e këmbimeve 
valutore; (ii) tregun e brendshëm financiar; (iii) sistemin e pagesave; dhe (iv) 
ndihmon në përmirësimin e kushteve monetare e kredituese, në mbështetje të 
stabilitetit dhe të zhvillimeve ekonomike të vendit. 

Objektivat e tjerë të BSH-së, të kushtëzuar nga objektivi kryesor, nxisin ruajtjen 
e likuiditetit, aftësinë paguese dhe funksionimin normal të sistemit bankar 
të bazuar në parimet e tregut. Detyrat e lëna në Rezolutën e Kuvendit për 
vlerësimin e veprimtarisë së BSH-së janë përfshirë automatikisht tek objektivat 
strategjikë, sipas fushave.
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Strategjia përbëhet nga 3 pjesë kryesore në përmbushje të misionit, vizionit dhe 
vlerave të BSH-së. Çdo pjesë ndahet në kapituj që përkojnë me fushat kryesore 
të përgjegjësisë së institucionit. Objektivat strategjikë synojnë të jenë: (i) të qartë 
dhe të kuptueshëm; (ii) të mundshëm për t’u realizuar, duke marrë parasysh 
burimet njerëzore dhe financiare, përvojën dhe kualifikimin e personelit, si dhe 
faktorët e jashtëm; dhe (iii) të arritshëm brenda periudhës afatmesme. 

Në vijim paraqiten sfidat kryesore me të cilat do të përballet BSH-ja gjatë 
periudhës trevjeçare.

a) Ruajtja e stabilitetit monetar 

Politika monetare e BSH-së do të vazhdojë të orientohet drejt ruajtjes së 
stabilitetit të çmimeve. Objektivat për periudhën afatmesme synojnë rritjen e 
efektivitetit të procesit të hartimit të politikës monetare, rritjen e fleksibilitetit të 
instrumenteve të saj, përmirësimin e komunikimit me publikun, si dhe forcimin 
e bashkëpunimit me partnerët brenda dhe jashtë vendit, në interes të rritjes së 
sinergjisë së politikave të brendshme ekonomike dhe të mbështetjes së procesit 
të integrimit evropian.

b) Promovimi i stabilitetit të sistemit financiar

Objektivi final i politikës makroprudenciale është të ndihmojë në sigurimin e 
stabilitetit të të gjithë sistemit financiar, përmes parandalimit dhe zbutjes së 
rreziqeve sistemike dhe forcimit të rezistencës së sistemit financiar. BSH-ja do 
të angazhohet në vlerësimin, monitorimin dhe identifikimin e veprimeve për 
trajtimin e rreziqeve të sistemit financiar, me fokus të veçantë rrezikun sistemik 
dhe sektorin bankar. 

Mbikëqyrja bankare do të vijojë të ketë në fokus sigurimin e një sistemi 
financiar të shëndetshëm, që garanton besimin e qytetarëve, siguron stabilitet 
financiar dhe kontribuon në rritjen ekonomike të qëndrueshme. Zhvillimi i 
kuadrit rregullator do të vijojë i orientuar drejt përafrimit me standardet e Bazel 
III dhe legjislacionit të BE-së. Gjithashtu, do të monitorohen dhe vlerësohen 
efektet e pandemisë së shkaktuar nga COVID-19, në drejtim të rreziqeve të 
kredisë, likuiditetit, teknologjisë së informacionit dhe sigurisë së sistemeve, si 
dhe planifikimi i nevojave për kapital të subjekteve financiare. Bankat do të 
orientohen drejt një qasjeje të bazuar në rrezik, për të adresuar dhe zbutur, 
në kohën e duhur, rreziqet e shtuara dhe dobësitë e identifikuara, si pasojë e 
pandemisë.

Në cilësinë e Autoritetit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme, puna e BH-së do 
të fokusohet në shtrirjen e planifikimit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme – i 
realizuar aktualisht për bankat me rëndësi sistemike – te të gjitha bankat.
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c) Nxitja e funksionimit normal të sistemit të pagesave

BSH-ja do të vijojë punën për zgjerimin e kapaciteteve institucionale dhe do 
të plotësojë kuadrin rregullativ të nevojshëm për kryerjen e një mbikëqyrjeje 
efektive të operatorëve për infrastrukturat e klerimit e të shlyerjes së titujve. 
Gjithashtu, do të punohet për konsolidimin e një mjedisi rregullator lehtësues 
për pagesat me vlerë të vogël, hartimin e akteve nënligjore në zbatim të Ligjit 
“Për shërbimet e pagesave”, dhe adoptimin e Direktivës së BE-së mbi llogaritë 
e pagesave.

d) Përmirësimi i cilësisë së parasë

BSH-ja synon ruajtjen e cilësisë së kartëmonedhave në qarkullim, me qëllim 
rritjen e besueshmërisë së publikut te paraja. Objektivat kryesorë janë plotësimi i 
nevojave të ekonomisë për para të gatshme dhe të përshtatshme për qarkullim, 
përmirësimi i cilësisë së kartëmonedhave, mbrojtja nga falsifikimi dhe përmirësimi 
i administrimit dhe forcimi i sigurisë fizike të vlerave monetare. BSH-ja do të vijojë 
punën për prodhimin dhe hedhjen në qarkullim të kartëmonedhave të serisë së 
re të prerjeve 500, 1000 dhe 2000 Lekë, si dhe prerjes së re 10,000 Lekë. 

e) Administrimi i rezervës valutore

Në funksion të administrimit më të mirë të rezervës valutore synohet diversifikimi 
i gamës së instrumenteve të investimit, duke përfshirë në to edhe: (i) kontratat e 
të ardhmes; (ii) reverse REPO; (iii) mortgage backed securities; dhe (iv) inflation 
linked bonds.

f) Hartimi dhe shpërndarja e statistikave 

Objektivat kryesorë në fushën e përgatitjes dhe shpërndarjes së statistikave 
janë: zhvillimi dhe implementimi i standardeve dhe kërkesave ndërkombëtare; 
përmirësimi i infrastrukturës në mbledhjen, përpunimin dhe shpërndarjen e 
informacionit statistikor; dhe shtimi i treguesve të rinj statistikorë, në zbatim të 
detyrimeve që rrjedhin nga Plani i Veprimit për Statistikat Ekonomike, Monetare 
dhe Financiare, për vendet kandidate në BE.

g) Kërkimi shkencor

Objektivi kryesor afatmesëm në fushën e kërkimit shkencor është integrimi i 
rezultateve të studimeve ekonomike dhe analizave empirike për të ndihmuar 
vendimmarrjen e politikës monetare, stabilitetit financiar, rregullimit të tregut 
financiar, si dhe aspekte të tjera të bankingut qendror.

h) Forcimi i mirëqeverisjes së institucionit 

Forcimi i mirëqeverisjes së BSH-së nënkupton, së pari, rritjen e pavarësisë 
së institucionit, në përputhje me standardet e Traktatit të BE-së dhe Statutit të 
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Sistemit Evropian të Bankave Qendrore. 
Mirëqeverisja nënkupton edhe llogaridhënien në lidhje me funksionet, burimet 
fizike, njerëzore dhe financiare të institucionit. Kjo përfshin harmonizimin 
e mëtejshëm me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar dhe 
përmirësimin e ndërlidhjes së proceseve të planifikimit strategjik dhe buxhetimit. 
BSH-ja është e përkushtuar në zhvillimin e qëndrueshëm të burimeve njerëzore, 
për garantimin e qëndrueshmërisë së shërbimeve dhe adresimin e sfidave të 
reja. Administrimi i burimeve njerëzore ka marrë një rëndësi të veçantë në 
kontekstin e situatës së jashtëzakonshme të shkaktuar nga COVID-19, e cila 
sfidoi modelet tradicionale të punës, duke bërë të nevojshme marrjen e masave 
dinamike për bashkërendimin ndërmjet njësive dhe punonjësve, pa anashkaluar 
sigurimin maksimal të shëndetit në punë.

Auditimi i brendshëm shërben si një këshillues i besueshëm i administratorëve 
dhe i Komitetit të Auditimit. Objektivat kryesorë për periudhën 2021-2023, 
fokusohen në sigurimin e pajtueshmërisë me standardet ndërkombëtare të 
auditimit të brendshëm dhe në ofrimin e asistencës në drejtim të forcimit të rolit 
të Komitetit të Auditimit. 

Gjithashtu, do të vijojë puna për rritjen dhe konsolidimin e nivelit të maturitetit 
të kuadrit për administrimin e rrezikut operacional. Me përfundimin e projektit 
për hartimin dhe implementimin e Programit të Menaxhimit të Vijueshmërisë së 
Veprimtarisë, objektivi kryesor për periudhën afatmesme është ndërgjegjësimi, 
plotësimi, testimi i vazhdueshëm dhe mirëmbajtja e tij, duke marrë parasysh 
sugjerimet dhe problematikat e ngritura nga skuadrat operacionale të krizave, 
të aktivizuara gjatë administrimit të pandemisë së shkaktuar nga COVID-19. 

Politika e teknologjisë së informacionit do të jetë e orientuar drejt përmirësimit të 
infrastrukturës, automatizimit të proceseve, shtimit dhe përmirësimit të shërbimeve 
elektronike, duke u drejtuar gjithnjë nga siguria në teknologjinë e informacionit. 


