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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 rritje vjetore të çmimeve të konsumit prej 3% në afatin e 
mesëm.

Nëpërmjet përmbushjes së këtij objektivi, Banka e Shqipërisë kontribuon 
në zhvillimin e qëndrueshëm të ekonomisë dhe në rritjen e mirëqenies së 
shtetasve shqiptarë.

Vendimet e politikës monetare merren nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së 
Shqipërisë. Ato bazohen në një kuadër bashkëkohor analize e parashikimi, i 
cili mundëson formulimin e një politike monetare konsistente me përmbushjen 
e objektivit të inflacionit. Ky kuadër shfrytëzon të gjithë gamën e informacionit 
të disponuar, si dhe mbështetet në modele të testuara ekonometrike dhe në 
praktikat më të mira të bankingut qendror.

Banka e Shqipërisë ruajti një kah stimulues të politikës monetare gjatë vitit 
2019. Ky qëndrim u diktua nga nivelet ende të ulëta dhe nën objektiv të 
inflacionit. Ai synoi të ruajë të ulëta kostot e financimit dhe të krijojë premisa 
për një ecuri më të qetë të kursit të këmbimit, në mbështetje të rritjes ekonomike, 
punësimit dhe pagave, duke ndihmuar kthimin e ekonomisë në ekuilibër dhe të 
inflacionit në objektiv.

Në përputhje me këtë synim, Banka e Shqipërisë mbajti të pandryshuar normën 
bazë të interesit, në nivelin 1.00%, vijoi të orientojë tregun mbi ruajtjen e kahut 
lehtësues të politikës monetare në horizontin afatmesëm, si dhe furnizoi bankat 
dhe sektorin financiar me likuiditetin e kërkuar.

Kursi stimulues i politikës monetare ka mundësuar përmirësimin e kushteve të 
financimit, zgjerimin e aktivitetit kreditues, përmirësimin e gjendjes financiare 
të bizneseve dhe familjeve, dhe kufizimin e presioneve forcuese mbi kursin 
e këmbimit, duke nxitur rritjen e kërkesës për mallra dhe shërbime. Rritja e 
kërkesës ka sjellë zgjerimin e punësimit, të pagave dhe të kostove të prodhimit, 
çka ka ndihmuar ruajtjen e inflacionit pranë objektivit të Bankës së Shqipërisë.
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Megjithatë, presionet e brendshme dhe të huaja inflacioniste nuk paraqiten 
ende të mjaftueshme për kthimin e inflacionit në objektiv. Kjo dikton ruajtjen e 
kahut stimulues të politikës monetare edhe në afatin e mesëm.

2.1.1 POLITIKA MONETARE GJATË VITIT 2019

Ekonomia shqiptare vijoi të rritet gjatë vitit 2019, por ritmi i rritjes ekonomike 
erdhi në ngadalësim krahasuar me vitin paraardhës. Kjo ecuri u ndikua nga 
një sërë faktorësh, kryesisht me natyrë kalimtare, si rënia e fortë e prodhimit 
të energjisë elektrike, përfundimi gradual i punimeve në projektet madhore 
energjetike dhe pasojat e tërmetit, që goditi vendin në fund të vitit.

Megjithatë, ndonëse këto goditje reduktuan ritmin e rritjes, ato nuk prekën 
trendet afatmesme të zhvillimit të vendit dhe nuk ndikuan treguesit kryesorë të 
stabilitetit ekonomik e financiar të tij.

Të dhënat e INSTAT-it tregojnë se ekonomia shqiptare u rrit me 2.9% gjatë 
tre tremujorëve të parë të vitit, kundrejt normës prej 4.1% të rritjes së shënuar 
në të njëjtën periudhë të vitit 2018. Burimet kryesore të rritjes ishin zgjerimi 
i konsumit dhe rritja e eksportit të shërbimeve, si pasojë e vijimit të trendit 
pozitiv të turizmit. Rritja e kërkesës agregate solli një shfrytëzim më të mirë 
të kapaciteteve prodhuese. Punësimi u rrit me mesatarisht 2.8% gjatë vitit 
2019, shkalla e papunësisë zbriti në nivelin 11.2% në tremujorin e katërt, 
duke regjistruar dhe nivelin më të ulët historik të saj, ndërsa treguesi i pagës 
mesatare u rrit me 3.8%. Po ashtu, bizneset raportojnë një shfrytëzim më të 
lartë të kapaciteteve të tyre prodhuese, ndërkohë që aftësia e tyre e shërbimit 
të borxhit erdhi në përmirësim. Këta tregues sugjerojnë se ekonomia shqiptare 
po lëviz drejt potencialit, çka pritet të pasqyrohet dhe në kthimin gradual të 
inflacionit në objektiv brenda dy viteve të ardhshme.

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

Burimi: Instat, Banka e Shqipërisë.
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Inflacioni mesatar i vitit 2019 rezultoi në nivelin 1.4%, duke ardhur në rënie 
nga viti i shkuar. Reduktimi i inflacionit pasqyroi përcjelljen më të plotë të 
mbiçmimit të kursit të këmbimit dhe rënien e inflacionit të mallrave në tregjet 
ndërkombëtare. Nga ana tjetër, presionet e brendshme inflacioniste kanë 
ardhur në rritje, sikurse ilustrohet nga rritja e pagave dhe e kostove të tjera të 
prodhimit në tregun vendas. Megjithatë, rritja e kostove mbetet e ngadaltë dhe 
përcjellja e tyre tek çmimet e konsumit mbetet ende e dobët.

Nivelet ende të ulëta dhe nën objektiv të inflacionit, diktuan ruajtjen e kahut 
stimuluese të politikës monetare gjatë vitit 2019. Stimuli monetar u transmetua 
nëpërmjet ruajtjes së normës bazë në nivelin e saj minimal historik, nëpërmjet 
furnizimit me likuiditet të sektorit bankar, si dhe nëpërmjet orientimit të tregut mbi 
kahun e pritur të politikës monetare në të ardhmen.

Stimuli monetar i Bankës së Shqipërisë është transmetuar nëpërmjet disa 
kanaleve.

Së pari, stimuli monetar solli uljen e çmimit të kredisë në lekë dhe reduktimin 
e kostove të financimit të sektorit privat, i cili tashmë shfaqet në nivelet e tija 
minimale historike.

Ulja e kostove të financimit ka nxitur rritjen e kreditimit, në mbështetje të zgjerimit 
të konsumit dhe të investimeve. E rregulluar për kreditë e nxjerra jashtë bilancit 
dhe kursin e këmbimit, kredia për sektorin privat u rrit me rreth 8% gjatë vitit 
2019. Kreditimi i sektorit privat pati një kompozim më të mirë sektorial, duke 
shfaqur një orientim në rritje drejt financimit të nevojave të biznesit për investim. 
Po ashtu, struktura sipas monedhave të kredisë vijoi të përmirësohet. Raporti i 
kredisë në lekë ndaj kredisë totale u rrit në 48.7%, nga 47.2% në vitin 2018, 
dhe 44.7% në vitin 2017.

Gra�k 2. Transmetimi i stimulit monetar në normat e interesit të kredive, 
depozitave dhe bonove të thesarit*

Burimi: Banka e Shqipërisë. * Ndryshime kumulative prej �llimit të ciklit lehtësues të politikës monetare 
(në pikë përqindjeje)
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Së dyti, paralelisht me nxitjen e kreditimit, politika jonë monetare stimuluese ka 
sjellë reduktimin e kostos së shërbimit të borxhit për bizneset dhe familjet. Duke 
marrë parasysh çmimin e indeksuar të kredisë në lekë dhe afatin e shkurtër të 
maturimit mesatar të saj, stimuli monetar vlerësohet të ketë reduktuar koston e 
shërbimit të borxhit të tyre rreth një intervali 14-15 miliardë lekë për vitin 2019.

Së treti, politika monetare stimuluese ka krijuar premisa për një kurs më të 
qëndrueshëm këmbimi gjatë vitit 2019. Ndonëse Banka e Shqipërisë nuk ishte 
e pranishme në tregun e brendshëm valutor në funksion të kontrollit të kursit të 
këmbimit, krijimi i një ambienti të qetë monetar ndihmoi në stabilizimin e tij. 
Efektet pozitive të këtij stabilizimi në ekonomi dhe inflacion do të ndihen më të 
plota në vitin 2020 e në vazhdim.

Së katërti, përdorimi i instrumentit të orientimit mbi të ardhmen e politikës 
monetare ka ndihmuar në qetësimin e tregjeve financiare, në reflektim të një 
qartësie më të madhe mbi trajektoren e inflacionit dhe të normave të interesit.

Nëpërmjet këtyre kanaleve të transmetimit, politika jonë monetare stimuluese 
ka kontribuar në nxitjen e rritjes ekonomike dhe në forcimin e presioneve të 
brendshme inflacioniste.

HAPËSIRË INFORMUESE 1: POLITIKA MONETARE DHE NDIKIMI I SAJ NË 
EKONOMI

Qëllimi i kësaj hapësire informuese është të paraqesë vlerësimin e ndikimit të 
politikës monetare në rritjen ekonomike në vend1. Hapësira informuese është 
e ndarë në tre pjesë: në pjesën e parë trajtohen shkurtimisht kanalet e ndikimit 
të politikës monetare në ekonomi, në pjesën e dytë detajohet metodologjia e 
ndjekur dhe në pjesën e fundit paraqiten rezultatet.

Kanalet e ndikimit të politikës monetare 
Politika monetare shërben si instrument i administrimit të kërkesës agregate, duke 
synuar të zbusë luhatjet ciklike të ekonomisë, të kontrollojë pritjet inflacioniste 
dhe të reduktojë luhatjet e padëshirueshme në bilancet financiare të biznesit, 
familjeve dhe sektorit financiar. Politika monetare nuk ka ndikim në potencialin 
e ekonomisë dhe normën afatgjatë të rritjes së saj, i cili është subjekt i reformave 
të ndryshme strukturore.

Në një ekonomi të vogël dhe të hapur, si në rastin e Shqipërisë, politika monetare 
ndikon aktivitetin ekonomik nëpërmjet tre kanaleve kryesore:

Së pari, nëpërmjet ndikimit të saj në ofertën e likuiditetit dhe në nivelin e 
normave të interesit, politika monetare ndikon koston e huamarrjes së re, 
disponueshmërinë e kredisë dhe koston e shërbimit të borxhit ekzistues për 
biznesin dhe familjet. Në këtë mënyrë, politika monetare shërben si instrument 
për nxitjen e kërkesës agregate dhe të rritjes ekonomike (në rastin e një politike 
monetare stimuluese), dhe anasjelltas.



Raporti Vjetor, 2019

25 Banka e Shqipërisë

Së dyti, nëpërmjet ndikimit të saj në preferencat relative të agjentëve ekonomikë 
për të zotëruar instrumente financiare në lekë apo në valutë, politika monetare 
ndikon dhe kursin e këmbimit në ekonomi. Në rastin e një politike monetare 
stimuluese, kursi i këmbimit ka tendencë të dobësohet, duke nxitur rritjen e 
eksporteve.

Së treti, nëpërmjet ndikimit të saj në pritjet e operatorëve ekonomikë mbi treguesit 
ekonomikë dhe monetarë, politika monetare ndikon po ashtu dhe vendimet e tyre 
për konsum e investime. Në rastin e një politike monetare stimuluese, pritjet për 
kosto të ulëta financimi në të ardhmen nxitin biznesin dhe familjet të kërkojnë 
më shumë kredi bankare dhe të ndërmarrin më shumë konsum e investime.

Metodologjia e vlerësimit të ndikimit të politikës monetare në rritjen ekonomike

Vlerësimi i kontributit të politikës monetare në rritjen ekonomike nënkupton 
matjen e ndikimit të normave të interesit dhe të kursit real të këmbimit në rritjen 
ekonomike, të cilat vijnë vetëm si rezultat i kursit të ndjekur të politikës monetare.
Për të përftuar këtë vlerësim janë kryer tre ushtrime: 

− Në ushtrimin e parë është vlerësuar individualisht efekti i të gjithë 
komponentëve që përcaktojnë pozicionin ciklik të ekonomisë dhe është 
veçuar ndikimi që normat reale të interesit në tregun financiar kanë mbi 
rritjen ekonomike.

− Në ushtrimin e dytë është përftuar ndikimi që politika monetare ka mbi 
kursin nominal të këmbimit. Ndikimi i vlerësuar është përdorur për të 
gjeneruar një kurs këmbimi alternativ pa ndikimin e politikës monetare. 
Me anë të këtij kursi këmbimi alternativ është rivlerësuar një efekt shtesë në 
rritjen ekonomike pa ndikimin e politikës monetare në kursin e këmbimit.

− Duke shfrytëzuar rezultatet mbi ndikimin e politikës monetare në rritjen 
ekonomike dhe në kursin e këmbimit është vlerësuar ndikimi i agreguar në 
normat e inflacionit, duke përfshirë edhe kanalin e pritjeve të agjentëve 
ekonomikë në të ardhmen.

Këto vlerësime janë kryer me anë të modelit të politikës monetare të përdorur 
nga Banka e Shqipërisë për kryerjen e parashikimeve afatmesme.

Rezultatet

Në mënyrë të përmbledhur, konkluzionet tona janë si më poshtë:

− Kontributi pozitiv i politikës monetare në përmirësimin e pozicionit ciklik 
të ekonomisë dhe në përshpejtimin e ritmit rritës të saj është rritur në 
mënyrë progresive gjatë periudhës 2017-2019. Kjo ecuri reflekton normat 
e ulëta të interesit në tregun financiar, zvogëlimin e primeve të rrezikut 
dhe përshpejtimin e kreditimit të ekonomisë. Për të gjithë periudhën, efekti 
pozitiv në rritjen mesatare ekonomike për shkak të politikës monetare 
stimuluese vlerësohet në 0.6 p.p.

− Politika monetare jep një ndikim kumulativ në nivelin e aktivitetit ekonomik, 
të matur sipas PBB-së reale. Deri në tremujorin e tretë të vitit 2019, si 
rezultat i efektit pozitiv të politikës monetare lehtësuese të ndjekur nga 
Banka e Shqipërisë, aktiviteti ekonomik real në vend është rreth 1.9 
p.p. më i lartë kundrejt një PBB-je alternative pa kontributin e politikës 
monetare. 

Rezultatet e këtij ushtrimi paraqiten grafikisht në vijim.
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− Kursi stimulues i politikës monetare ka ndikuar në gjenerimin e presioneve 
nënçmuese mbi kursin nominal të këmbimit. Përgjatë periudhës 2017-2019, 
kursi nominal i këmbimit ka ndjekur një trajektore mbiçmuese kryesisht 
në linjë me prirjen e tij afatgjatë por edhe i ndikuar nga një goditje e 
fortë mbiçmuese gjatë vitit 2018. Megjithatë, në mungesë të kontributit të 
politikës monetare, ky mbiçmim do të ishte mesatarisht 0.5 p.p. më i fortë.

− Ndikimi i politikës monetare akomoduese mbi rritjen ekonomike dhe mbi 
kursin e këmbimit ka ndikuar në presione inflacioniste më të larta. Këto të 
fundit janë intensifikuar gjatë viteve 2018-2019 në linjë me kohë-veprimin 
e kanalit të transmisionit të politikës monetare. Inflacioni vjetor për vitet 
2017-2019 vlerësohet të jetë përkatësisht 0.2 p.p., 1.p.p. dhe 0.75 p.p. 
më i lartë si rezultat i ndikimit të politikës monetare. Vlerësimet tregojnë 
se ndikimi pozitiv i politikës monetare në rritje ekonomike është kanali 
dominues mbi ndikimin në inflacion.

1 Një vlerësim i ngjashëm është publikuar dhe në Raportin Vjetor 2017 të Bankës së 
Shqipërisë. Për më shumë informacion, shih “Hapësirë informuese 1: Politika monetare 
në Shqipëri dhe kontributi i saj në rritjen ekonomike”, Raporti Vjetor 2017, faqe 27.

Gra�k 3. Rritja ekonomike kumulative, faktike dhe pa kontributin e politikës 
monetare (majtas); PBB-ja reale kumulative vjetore, faktike dhe pa kontributin e 

politikës monetare (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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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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Banka e Shqipërisë vlerëson se ruajtja e kahut stimulues të politikës monetare do 
të jetë e nevojshme dhe në të ardhmen, për të mbështetur kthimin e ekonomisë 
në ekuilibër dhe për të nxitur kthimin e inflacionit në objektiv. Ekonomia pritet të 
vijojë përmirësimin e saj ciklik, e mbështetur nga ambienti financiar me norma 
të ulëta interesi, nga rritja e punësimit dhe e pagave dhe nga përmirësimi i 
bilanceve financiare të sektorit privat. Përmirësimi i pozicionit ciklik të ekonomisë 
pritet të sjellë shfrytëzimin më të mirë të kapaciteteve prodhuese dhe forcimin e 
presioneve të brendshme inflacioniste. Mbi bazën e këtyre pritjeve, inflacioni 
parashikohet të kthehet pranë objektivit brenda dy viteve të ardhshme.

Banka e Shqipërisë ka përmbushur prioritetet e saj afatmesme të politikës monetare
Prioritetet e politikës monetare, sikundër parashtrohen në Strategjinë Afatmesme 
të Bankës së Shqipërisë për periudhën 2019–2021, synojnë rritjen e efektivitetit, 
fleksibilitetit dhe transparencës së saj, duke ndihmuar përshtatshmërinë e saj në 
një mjedis ekonomik dhe financiar dinamik e kompleks.

Gjatë vitit 2019 është shënuar progres në disa drejtime, të cilat përmblidhen 
në tabelën më poshtë.
Prioriteti strategjik Drejtimet kryesore të punës gjatë vitit 2019

1. Zhvillimi i kuadrit analizues 
dhe parashikues të politikës 
monetare, duke synuar 
përmirësimin e mëtejshëm 
cilësor të procesit të hartimit e 
zbatimit të politikës monetare

− Pasurimi i punës kërkimore, e cila është përcjellë në publik nëpërmjet hapësirave infor-
muese në raporte periodike, si dhe në materiale studimore të publikuara në faqen e 
internetit;

− Zhvillimi dhe pasurimi i aparatit parashikues është realizuar nëpërmjet shtimit të numrit dhe 
kapaciteteve analizuese e parashikuese të modeleve në dispozicion, dhe rritjes së cilësisë 
e gamës së produkteve të tyre;

− Përmirësimi i procesit parashikues është realizuar nëpërmjet thellimit të analizës së kushteve 
fillestare dhe identifikimit më të plotë të sjelljes së trendeve afatgjata në ekonomi.

2. Mirëmbajtja dhe zhvillimi i 
kuadrit të instrumenteve të 
politikës monetare, duke 
synuar rritjen e efektivitetit dhe 
fleksibilitetit të saj

− Rritja e eficiencës së administrimit të likuiditetit të sistemit bankar, nëpërmjet zbatimit të 
kuadrit të parashikimit të nevojave të sektorit bankar për likuiditet dhe publikimit të parashi-
kimit afatshkurtër të likuiditetit;

− Rritja e eficiencës së vendimeve operacionale, nëpërmjet zbatimit të kuadrit të vlerësimit të 
nivelit të mjaftueshëm të rezervës valutore;

− Përfshirja në nismat e ndërmarra për zhvillimin e tregjeve financiare.

3. Përmirësimi i mëtejshëm i ko-
munikimit me publikun për të 
rritur kuptueshmërinë, parashi-
kueshmërinë dhe efektivitetin 
e politikës monetare

− Shtimi i informacionit të publikuar, me seri të inflacionit bazë dhe të pritjeve inflacioniste;

− Takime periodike me grupet e interesit, përfshirë mediat, bankat, etj.;

− Përmirësimi, pasurimi dhe rritja e qartësisë e kuptueshmërisë së raporteve e materialeve 
periodike;

− Përdorimi i forward guidance, si instrument i politikës monetare për komunikimin e saj;

4. Zhvillimi i mëtejshëm i komu-
nikimit dhe bashkëpunimit me 
partnerët e brendshëm dhe 
të huaj, në interes të rritjes 
së sinergjisë së politikave të 
brendshme ekonomike dhe 
të mbështetjes së procesit të 
integrimit evropian

− Forcimi i dialogut me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë me synim harmonizimin e 
politikave makroekonomike;

− Përmbushja e detyrimeve për raportim pranë BE-së, sipas kërkesave nga koordinatorët 
kombëtarë;

− Njohja dhe zbatimi i detyrimeve që vijnë nga procesi i integrimit evropian;

− Shkëmbimi i informacionit me bankat e tjera qendrore dhe institucionet ndërkombëtare, 
përfshirë FMN-në, BB-në, etj.
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2.1.2 ECURIA E AKTIVITETIT EKONOMIK

Ekonomia shqiptare vijoi të rritet gjatë vitit 2019, e mbështetur kryesisht nga 
rritja e konsumit privat dhe e eksportit të shërbimeve. Megjithatë, ngadalësimi 
i investimeve dhe dobësia e eksportit të mallrave ndikoi në ngadalësimin e 
ritmeve të përgjithshme të rritjes. Ky ngadalësim pasqyroi kryesisht goditje 
të ofertës, të lidhura me prodhimin më të ulët të energjisë elektrike dhe me 
reduktimin e ritmit të punimeve në projekte madhore energjetike me financim 
të huaj. Rritja e kërkesës agregate solli rritjen e punësimit, rënien në nivele 
minimale historike të normës së papunësisë dhe rritjen e pagave.

Nga ana tjetër, situata jo e favorshme e prodhimit dhe eksportit të energjisë 
nxiti zgjerimin e deficitit tregtar dhe atij korrent gjatë vitit. Megjithatë, treguesit 
e qëndrueshmërisë së pozicionit të jashtëm të vendit shënuan përmirësim. Së 
fundi, politika fiskale vijoi të ruajë kahun e saj konsolidues; deficiti primar 
vijoi të mbetet në territor pozitiv dhe borxhi publik shënoi rënie, por intensiteti 
i konsolidimit fiskal u ngadalësua.

Rritja ekonomike gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2019 rezultoi 2.9%, një 
normë kjo më e ulët se rritja e shënuar në të njëjtën periudhë të një viti më 
parë.1 Informacioni i marrë nga treguesit e tërthortë sasiorë dhe cilësorë, në 
kushtet e materializmit të ndikimit negativ nga goditja e tërmetit të datës 26 
nëntor 2019, sugjeron një moderim të ritmit të rritjes ekonomike në tremujorin 
e katërt të vitit 2019.

Ngadalësimi i ritmit të rritjes ekonomike në nëntë muajt e parë të vitit 2019 
është i lidhur ngushtë me performancën e sektorit prodhues. Pakësimi i kontributit 
të sektorit, në 0.3 pikë përqindje nga 2.2 një vit më parë, reflektoi kryesisht 

1 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 2019, të 
publikuar në datën 24 dhjetor 2019. 

Gra�k 5. Rritja e PBB-së reale (në %) dhe kontributet e komponentëve (në pikë 
përqindje). Tendenca e vlerës së shtuar reale bruto në ekonomi dhe në sektorë

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë. *Të dhënat janë gjysmë përfundimtare. ** Një vlerësim i 
parë. Shënim: Indekset e vlerës së shtuar reale bruto për ekonominë dhe sektorët llogariten si shumë 

lëvizëse e vlerave tremujore për katër tremujorë.
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prodhimin më të ulët të energjisë elektrike, dhe në një masë më të vogël, rritjen 
më të ngadaltë të aktivitetit ndërtues. Prodhimi i energjisë elektrike ndikoi me 
rreth 0.8 pikë përqindje në kahun rënës ecurinë vjetore të PBB-së, nga +1.2 
pikë përqindje në të njëjtën periudhë të një viti më parë. Lidhur me aktivitetin 
ndërtues, zhvillimet në të pasqyruan kryesisht hyrjen drejt fazës së përfundimit të 
projektit Gazsjellës Trans Adriatik (TAP). Si rezultat, kontributi pozitiv i ndërtimit 
në rritjen vjetore të PBB-së u zvogëlua në 0.1 pikë përqindje. Ndërkohë, 
përmirësimi i aktivitetit bujqësor dhe atij industrial, u përkthye në një efekt më të 
lartë sesa në të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Rritja e PBB-së i atribuohet në masën më të madhe sektorit të shërbimeve2, 
kontributi i të cilit llogaritet rreth 2.1 pikë përqindje. Vlera e shtuar e shërbimeve, 
e cila u zgjerua me një normë mbi mesataren historike të saj, u mbështet kryesisht 
nga aktiviteti i degës “Tregti, transport, akomodim dhe shërbim ushqimor”. 
Kontributi i “Tregtisë, transportit, akomodimit dhe shërbimit ushqimor”, prej rreth 
0.9 pikësh përqindjeje në rritjen ekonomike, u drejtua nga aktiviteti tregtar. 
Edhe degë të tjera të shërbimeve e shtuan ndikimin e tyre në PBB. Ndërkohë, 
ndër degët e pakta me ndikim ngadalësues në PBB, veçohet ajo e “Arteve, 
argëtimit, çlodhjes dhe aktiviteteve të tjera të shërbimit”, e cila në reflektim të 
mbylljes së aktivitetit të lojërave të fatit njohu tkurrje të vlerës së shtuar.

Kërkesa e brendshme ka pasur ndikimin kryesor në rritjen ekonomike gjatë 
vitit 2019
Kërkesa e brendshme u zgjerua me 2.4% në 
nëntëmujorin e parë të vitit 2019.3 Ndikimi kryesor 
ka buruar nga konsumi i popullatës, i cili u rrit me 
3.1% në terma vjetorë, dhe nga konsumi publik. 
Nga ana tjetër, investimet u pakësuan me rreth 0.4% 
në terma vjetorë.

Konsumi privat vijoi prirjen rritëse gjatë vitit 2019
Konsumi privat regjistroi një rritje të qëndrueshme 
gjatë vitit 2019, të krahasueshme me atë të një viti 
më parë. Në terma mesatarë, konsumi privat u rrit 
me 3.1% gjatë nëntëmujorit të parë të vitit, duke 
qenë dhe kontribuuesi kryesor i zgjerimit të kërkesës 
agregate. Rritja e konsumit privat reflektoi rritjen e 
vazhduar të pagave dhe të punësimit, si dhe ecurinë 
e besimit konsumator, niveli i të cilit, pavarësisht 

2 Degët kryesore të shërbimeve janë: “Tregti, transport, akomodim dhe shërbim ushqimor”, 
“Informacion dhe komunikacion”, “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”.

3 Kërkesa e brendshme përbëhet nga komponentët e konsumit final (ku përfshihen konsumi final 
i popullatës, konsumi final i administratës publike dhe konsumi i institucioneve jofitimprurëse) 
dhe të formimit bruto të kapitalit fiks. Në terma të llogarive kombëtare, konsumi privat në këtë 
raport i referohet konsumit final të popullatës, ndërsa investimet janë ekuivalente me formimin 
bruto të kapitalit fiks.

Gra�k 6. Ecuria e kërkesës së brendshme

Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë.
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luhatjeve afatshkurtra, mbeti mbi mesataren historike. Paralelisht me to, zgjerimi 
i shpenzimeve konsumatore u mbështet nga norma të ulëta interesi dhe kushte 
të lehtësuara financiare.

Investimet shënuan rënie të lehtë gjatë vitit 2019
Vëllimi i investimeve ra me 0.4% gjatë tre tremujorëve të parë të vitit 2019, duke 
pasqyruar tkurrjen e investimeve të sektorit privat, ndërkohë që investimet publike 
dhanë një kontribut të ulët, por pozitiv, në rritje. Ngadalësimi i investimeve 
private ka pasqyruar hyrjen në fazën përmbyllëse të investimeve në ndërtimin 
e projektit të Gazsjellësit Trans Adriatik (TAP). Duke përjashtuar këtë zhvillim, 
vëllimi i investimeve private dhe totale vijon të paraqitet në rritje, duke pasqyruar 
dhe faktorët mbështetës të tyre. Rritja e investimeve private ka vazhduar të 
ndikohet pozitivisht nga shfrytëzimi më i mirë i kapaciteteve prodhuese, kërkesa 
e qëndrueshme konsumatore, si dhe nga kushtet e lehtësuara financiare.

Konsolidimi fiskal ishte i pranishëm edhe në 2019, por intensiteti i konsolidimit 
erdhi në rënie
Politika fiskale vijoi ciklin konsolidues edhe për vitin 2019. Megjithatë, ritmet 
e konsolidimit fiskal ishin më të zbehura nga një vit më parë. Kështu, balanca 
primare rezultoi në një suficit prej rreth 0.2% të PBB-së, por ky suficit ishte 0.4 
pikë përqindje më i ulët se një vit më parë. Për rrjedhojë, aktiviteti i sektorit 
publik pati një efekt pozitiv në kërkesën agregate dhe rritjen ekonomike të vitit 
2019.

Deficiti buxhetor për vitin 2019 rezultoi në nivelin 31.5 miliardë lekë, ose rreth 
1.9% të PBB-së. Ndryshe nga vitet e mëparshme, deficiti u financua tërësisht nga 
burime të brendshme, duke mundësuar dhe reduktimin e borxhit të huaj me rreth 
9.4 miliardë lekë. Transferimi i likuiditetit të tepërt të krijuar në vitin 20184 për t’u 
4 Kjo tepricë u krijua kryesisht nga emetimi i Eurobond-it në tregjet ndërkombëtare në rreth 500 

milionë euro. 

Gra�k 7. Ecuria e konsumit privat (majtas) dhe e investimeve (djathtas)

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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përdorur gjatë vitit 2019, financoi deficitin me rreth 22.8 miliardë lekë. Nga ana 
tjetër, huamarrja në tregun e brendshëm të titujve u rrit me rreth 17.8 miliardë lekë. 
Për vitin 2019, huamarrja e re në formën e emetimeve të titujve të qeverisë të 
denominuara në monedhën vendase rezultoi rreth 27.5 miliardë lekë, ndërkohë që 
qeveria maturoi dhe dy obligacionet e fundit të emetuara në euro në tregun vendas. 
Huamarrja e re në tituj të denominuar në monedhën vendase konsistoi kryesisht në 
emetimin e obligacioneve referencë me maturim tre, pesë dhe dhjetëvjeçar.

Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë (MFE), stoku i 
borxhit publik u vlerësua në 66.5% të PBB-së në vitin 2019, nga 67.8% në vitin 
2018.5 Rënia e borxhit publik i atribuohet në masën më të madhe hendekut 

5 Të dhënat për stokun e borxhit publik i referohen publikimit të MFE-së për tremujorin e tretë të 
vitit 2019. 

Gra�k 8. Natyra e politikës �skale*

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë.
*Për detajet metodologjike, referojuni hapësirës informuese “Politika �skale dhe ciklet e biznesit” në 

raportin vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2017.
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Gra�k 9. De�citi buxhetor dhe �nancimi (majtas) dhe borxhi publik (djathtas), 
ndaj PBB-së

Burimi: INSTAT, MFE dhe llogaritje të sta�t të BSH-së.
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pozitiv mes rritjes ekonomike dhe interesave të paguara mbi borxhin. Po ashtu, 
edhe natyra konsoliduese e politikës fiskale u reflektua në reduktim të borxhit, 
ndonëse në masë më të ulët se një vit më parë.

Shpenzimet buxhetore të vitit 2019 ishin 491.9 miliardë lekë, ose rreth 3.3% 
më të larta nga një vit më parë. Në rritjen e shpenzimeve ndikuan kryesisht 
shpenzimet për pensionet, për personelin, si edhe ato për pushtetin lokal. Në kah 
të kundërt me to, ndikoi ecuria e shpenzimeve për interesa dhe e shpenzimeve 
kapitale. Madhësia e sektorit publik, e shprehur si raport i shpenzimeve publike 
ndaj PBB-së, u vlerësua në rreth 29.2%, nivel i ngjashëm me një vit më parë. 

Të ardhurat buxhetore për vitin 2019 ishin rreth 460.3 miliardë lekë, ose rreth 
2.3% më të larta në terma vjetorë. Të ardhurat tatimore u vlerësuan në rreth 27.3% 
të PBB-së, ose rreth 0.4 pikë përqindje më të ulëta se një vit më parë. Profili i 

të ardhurave tatimore gjatë vitit 2019, është ndikuar 
negativisht nga të ardhurat e TVSh-së. Tkurrja e tyre 
reflektoi, ndër të tjera, lehtësirat fiskale në mbështetje të 
sektorëve të veçantë të ekonomisë, si edhe rimbursimet 
më të larta nga një vit më parë. Nga ana tjetër, 
ndikimin më të lartë në rritjen e të ardhurave e dhanë 
të ardhurat nga tatimi mbi të ardhurat personale, të 
ndikuara kryesisht nga dividendët më të lartë të paguar 
nga kompanitë private.

Bilanci i shkëmbimeve me jashtë u përkeqësua 
lehtësisht në terma realë, duke kontribuar negativisht 
në rritjen ekonomike për 9 muajt e parë të vitit 2019

Deficiti tregtar u zgjerua me rreth 0.2% në terma 
realë gjatë 9-mujorit të parë të vitit. Ecuria e tij u 

Gra�k 10. Të ardhurat dhe shpenzimet

Burimi: INSTAT, MFE dhe llogaritje të sta�t të BSH-së.
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Burimi: Instat dhe Banka e Shqipërisë.
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përcaktua kryesisht nga rritja e importit me rreth 4.1%, në pasqyrim të rritjes me 
3.6% të importit të mallrave dhe rritjes me 4.9% të importit të shërbimeve. Nga 
ana tjetër, eksportet u rritën me 5.1% në terma realë, ku eksporti i shërbimeve 
regjistroi një rritje prej 9.2%, ndërkohë që eksporti i mallrave ra me 8.2%. 
Rënia e këtyre të fundit lidhet kryesisht me ndikimin nga eksporti i energjisë 
elektrike.

2.1.3 TREGU I PUNËS

Tregu i punës vijoi të shfaqë dinamika të përmirësuara gjatë nëntë muajve të 
parë të vitit 2019. Shkalla e papunësisë ndoqi tendencën rënëse të shfaqur që 
prej vitit 2016, duke qëndruar në tremujorin e tretë 2019 në nivelin historik më 
të ulët, rreth 11.4%.6 Kjo normë ishte 0.8 pikë përqindje më poshtë nivelit të 
shënuar në të njëjtin tremujor të një viti më parë. Papunësia njohu rënie jo vetëm 
sipas gjinisë, por edhe sipas grup-moshave, ndonëse shkalla e saj mbetet më 
e lartë midis të rinjve. Për sa i takon punësimit në ekonomi, ky tregues u rrit me 
2.7% gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2019 nga 3.5% të njëjtën periudhë të 
një viti më parë. Rritja e punësimit u mbështet kryesisht nga sektori i shërbimeve, 
i cili shënoi një ritëm rritjeje lehtësisht më të shpejtë, dhe në një masë më të 
vogël nga industria.

Tabelë 1. Tregues të tregut të punës (%)
2016 2017 2018 2019

T1 T2 T3
Punësimi (15 vjeç e lart, ndryshime vjetore) 6.5 3.3 3.0 1.4 3.4 3.3
- Në bujqësi 3.9 -2.0 0.7 -1.8 0.3 0.2
- Në industri (përfshirë ndërtimin) 11.0 3.4 5.1 3.0 4.4 6.0
- Në shërbime 7.8 8.4 4.2 3.6 5.7 4.8
Shkalla e punësimit (15 – 64 vjeç) 55.9 57.4 59.5 60.3 61.4 61.5
Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës (15 – 64 vjeç) 66.2 66.8 68.3 69.0 69.8 69.8
Shkalla e papunësisë (15 vjeç e lart) 15.2 13.7 12.3 12.1 11.5 11.4
Paga mesatare mujore për një të punësuar (ndryshime vjetore nominale) -0.8 3.0 3.3 4.9 4.5 3.7
Paga mesatare mujore për një të punësuar (ndryshime vjetore reale) -2.1 1.1 1.3 3.3 3.1 2.3

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të Bankës së Shqipërisë. 
Shënim: Vlerat e paraqitura për punësimin janë mesatare të ndryshimeve vjetore të treguesit për 
katër tremujorët e viteve përkatëse. Ndryshimet vjetore të pagave në terma realë janë të llogaritur 
duke mbajtur parasysh inflacionin vjetor.

Rritja e punësimit, kombinuar me vendimet për rritjen e pagës minimale në vend 
dhe pagave në segmente të përcaktuara të sektorit publik, kanë ndikuar në 
kahun rritës ecurinë e pagave në ekonomi në nëntë muajt e parë të vitit 2019. 
Gjatë kësaj periudhe, rritja vjetore e pagës mesatare mujore bruto për një të 
punësuar me pagë rezultoi mesatarisht 4.3%, nga 3.0% në nëntë muajt e parë 
të vitit 2018. Në terma realë, kjo rritje page ishte rreth 2.9% nga 0.9% në të 
njëjtën periudhë të një viti më parë.

6 Analiza e punësimit dhe e papunësisë bazohet në të dhënat e Anketës Tremujore të Forcave 
të Punës, grup-mosha 15 vjeç +. 
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1.1.4 BILANCI I PAGESAVE DHE POZICIONI I JASHTËM I EKONOMISË

Deficiti i llogarisë korrente ka vijuar të shfaqë një trend rënës

Raporti i deficitit korrent ndaj PBB-së zbriti në nivelin 6.8% për 9-mujorin e parë 
të vitit 2019, nga 7.3% gjatë vitit 2018 dhe 10.8% në vitin 2014. Kontribut 
të rëndësishëm në këtë drejtim ka dhënë zvogëlimi i deficitit tregtar në raport 
me PBB-në, nga 19.0% në vitin 2014, në 13.7% në vitin 2018 dhe 12.8% në 
nëntëmujorin e parë 2019.

Ecuria e deficitit tregtar gjatë vitit 2019 pasqyroi dy dinamika të ndryshme: 
rritjen e deficitit të tregtisë në mallra dhe rritjen e suficitit të tregtisë në shërbime. 
Deficiti tregtar i mallrave u rrit me 12.8% për 9-mujorin e parë 2019, duke 
pasqyruar kryesisht rënien e eksportit dhe rritjen e importit të energjisë elektrike. 
Si rrjedhojë, eksportet e mallrave janë pakësuar me rreth 7.3%, ndërkohë që 
importet janë zgjeruar me 7.5%. Nga ana tjetër, suficiti i llogarisë së shërbimeve 
është zgjeruar me 11.9% në terma vjetorë. Eksportet e shërbimeve janë rritur 
me rreth 9.9%, ku ndikimi kryesor ka buruar nga shërbimet e udhëtimit (turizmi), 
ndërsa importet e shërbimeve u rritën me 8.7%.

Pavarësisht luhatjeve që kanë karakterizuar periudhën 2018 - 2019, ecuria e 
eksporteve ka ndjekur një trend të vazhduar rritës gjatë viteve të fundit, e nxitur 
më së shumti nga ecuria pozitive e eksportit të shërbimeve dhe kryesisht atyre 
të udhëtimit. Nga ana tjetër, eksporti i mallrave ka qenë faktori pas goditjeve të 
vazhdueshme që paraqet struktura e përgjithshme eksportuese. Për sa i përket 
importeve, ecuria e mallrave ka qenë përgjithësisht e qëndrueshme dhe në linjë 
me ecurinë e përgjithshme ekonomike dhe të kërkesës agregate. Fenomen i ri 
ka qenë rritja e shpejtë e importit të shërbimeve lidhur në masë dërrmuese me 
shërbimet e udhëtimit.

Deficiti i të ardhurave parësore është zgjeruar me rreth 62.5 milionë euro në 
terma vjetorë, ndikuar nga rritja e shpejtë e të ardhurave dalëse të lidhura me 
investimet direkte. Nga ana tjetër, teprica pozitive e të ardhurave dytësore 
është rritur me 3.6%, kryesisht si pasojë e rritjes vjetore të remitancave me rreth 
3.9%. Në rastin e remitancave, ndër vite është vënë re një pakësim gradual 
i rëndësisë së këtyre flukseve në raport ndaj PBB-së. Ky raport zbriti nga rreth 
9.0% në vitin 2009, në 5.2% në vitin 2018 dhe 5.1% për nëntëmujorin e 
parë 2019.

Financimi i deficitit të llogarisë korrente mbështetet në flukse valutore 
joborxhkrijuese

Flukset e investimeve të huaja direkte kanë luajtur rolin kryesor në financimin e 
deficitit korrent. Për 9-mujorin e parë të vitit 2019, flukset hyrëse janë zgjeruar 
me rreth 7.4% dhe vlerësohen në rreth 8.0% ndaj PBB-së. Gjatë vitit 2019, është 
vënë re një pakësim i flukseve të lidhura me sektorin energjetik si pasojë e hyrjes 
së projekteve madhore në fazat përfundimtare të ndërtimit. Flukse kompensuese 
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janë regjistruar në sektorin e industrisë nxjerrëse dhe të informacionit dhe 
komunikacionit. Pavarësisht kësaj, sektori i energjisë zë vendin e parë në terma 
të strukturës sektoriale të stokut të IHD-ve. Flukset hyrëse në këtë sektor kanë 
gjeneruar kontributet kryesore për rritjen e ndjeshme të IHD-ve gjatë viteve të 
fundit. Nga ana tjetër, projektet po hyjnë në fazat përfundimtare të ndërtimit 
dhe kjo mendohet të ndikojë në flukset e ardhshme të IHD-ve.

Për sa i përket origjinës së IHD-ve, në vitin 2019 është vënë re një rritje e 
peshës relative të Bullgarisë në kurriz të Greqisë. Ky fenomen lidhet me shitjen 
e një kompanie të sektorit të komunikacioneve pranë një operatori me origjinë 
nga Bullgaria. 

Ecuria e eksporteve dhe importeve pasqyroi kushtet e pafavorshme në 
ambientin e huaj si dhe ndikimin rënës në prodhimin e energjisë elektrike

Ecuria e eksporteve ka reflektuar kërkesën e dobët ndërkombëtare, çmimet 
e ulëta të lëndëve bazë dhe mbiçmimin e kursit të këmbimit. Eksportet e 
mallrave mbeten relativisht të përqendruara në pak kategori, ku grupi “Tekstile 
dhe këpucë” vazhdon të zotërojë pjesën kryesore me rreth 39.6% të totalit 
të eksportuar për vitin 2019. Në tërësi, struktura eksportuese nuk ka shfaqur 
ndryshime thelbësore gjatë viteve të fundit. Mund të vihet re një rritje e peshës 
relative të ushqimeve, për shkak të rritjes së eksporteve në vendet fqinje. 
Megjithatë, nuk kanë qenë të tillë sa të përmbysin raportet ekzistuese mes 
kategorive.

Struktura importuese është më e larmishme, ku peshën kryesore e zënë kategoritë 
“Makineri, pajisje, pjesë këmbimi”, “Ushqime, pije, duhan” dhe “Produkte 
kimike dhe plastike”. Gjatë vitit 2019 u rrit pesha e kategorisë “Minerale, lëndë 
djegëse, energji elektrike”, si reflektim i importit të rritur të energjisë elektrike. 

Gra�k 12. Struktura sektoriale (majtas) dhe sipas origjinave për stokun e 
Investimeve të Huaja Direkte në fund të tremujorit të tretë 2019 (% ndaj totalit)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Ashtu sikurse eksportet, edhe struktura importuese ka rezultuar përgjithësisht 
solide gjatë viteve me shumë pak ndryshime në raportet relative mes kategorive.

Vendet e Bashkimit Evropian dhe më konkretisht Italia, mbeten partnerët kryesorë 
tregtarë. Gjatë vitit 2019, rezulton një pakësim relativ i peshës së Italisë si 
pasojë e performancës jo të mirë të eksporteve të kategorisë “Tekstile dhe 
këpucë”. E njëjta gjë vihet re edhe për vendet ku kryesisht eksportohet energji 
elektrike, si Zvicra. Gjatë viteve të fundit, është vënë re një rritje e lehtë e peshës 
relative të disa vendeve fqinje sikurse Kosova, Serbia, Maqedonia dhe Mali i 
Zi. Në mënyrë të veçantë, Kosova ka ngjitur gradualisht shkallët në strukturën 
e përgjithshme duke u bërë partner i dytë tregtar. Ecuria e mirë eksportuese 
e ushqimeve, lëndës djegëse, metaleve dhe më së fundi, e energjisë elektrike 
drejt këtyre vendeve, ka qenë faktori pas këtyre zhvillimeve. 

Gra�k 13. Struktura eksportuese (majtas) dhe importuese (djathtas) për mallrat 
në vitin 2019 (% ndaj totalit)

Burimi: INSTAT.
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Gra�k 14. Destinacionet eksportuese (majtas) dhe origjina e importeve 
(djathtas) për mallrat në vitin 2019 (%)

Burimi: INSTAT.
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Treguesit e qëndrueshmërisë së borxhit të jashtëm kanë vazhduar të 
përmirësohen gjatë vitit 2019

Stoku i borxhit të huaj ka shënuar vlerën 8.328 miliardë euro në tremujorin 
e tretë 2019, me një zgjerim prej 3.4% krahasuar me një vit më parë. Ai 
vlerësohet në nivelin 61.6% ndaj PBB-së nominale të vjetorizuar nga 65.2% 
në fund të vitit 2018. Nga pikëpamja strukturore mbizotëron borxhi qeveritar 
me rreth 45.7% të totalit, pasuar nga borxhi i korporatave depozitëmarrëse 
(17.1%) dhe ai i lidhur me investimet direkte (20.4%). Në terma të maturitetit, 
mbizotëron borxhi afatgjatë me rreth 80.6%. Për sa i përket instrumenteve, 
huatë dhe investimet në monedha dhe depozita përbëjnë rreth 70.0%. Pesha e 
investimeve të portofolit mbetet mjaft e ulët. Në tërësi nuk vihen re ndryshime të 
rëndësishme në strukturën e borxhit në vite. Nga ana tjetër, vihet re një pakësim 
i ndjeshëm i raportit të borxhit ndaj PBB-së nominale nga 74.4% në fund të vitit 
2015, në rreth 61.6% në fund të tremujorit të tretë 2019.

Në terma të qëndrueshmërisë, është vënë re një përmirësim i treguesve të 
aftësisë ripaguese afatgjatë gjatë vitit 2019. Raporti i stokut të borxhit ndaj 
eksportit të mallrave dhe shërbimeve ka rezultuar 156.2% në tremujorin e tretë 
të vitit 2019. Ndërkohë, një vit më parë, ky raport ishte 161.5%. Në të 
njëjtën kohë, raporti i stokut të borxhit ndaj të ardhurave fiskale shënoi 221.5% 
krahasuar me 237.8% një vit më parë. Si treguesit e qëndrueshmërisë, ashtu 
edhe ata të likuiditetit kanë shfaqur tendenca të qarta përmirësimi prej vitit 
2015. 

2.1.5 INFLACIONI DHE FAKTORËT PËRCAKTUES TË TIJ

Ecuria e inflacionit gjatë vitit 2019 reflektoi efektin global të rënies së çmimeve 
të mallrave të përdorimit të gjerë dhe një koniunkturë çmimesh të ndikuar nga 
goditje të ofertës në kahun rënës. Normat pozitive të rritjes ekonomike dhe 
stabilizimi i treguesve të tregut të punës kanë zbutur hendekun midis prodhimit 
aktual dhe atij potencial, por nuk e kanë eliminuar atë duke mbështetur kështu 
vlerësimin se presionet inflacioniste nga ana e kërkesës mbeten ende të 
pamjaftueshme.

Inflacioni mesatar për vitin 2019 rezultoi 1.4% nga 2.0% që ishte një vit më 
parë. Inflacioni u ngadalësua nga 1.9% në tremujorin e parë në 1.4% në 
tremujorin e dytë dhe të tretë, ndërkohë që në tremujorin e fundit shënoi vlerën 
më të ulët prej 1.3%. 

Nga perspektiva makroekonomike, megjithëse hendeku negativ i prodhimit 
vijoi ngushtimin, ecuria e dobët nga krahu i çmimeve të huaja, ecuria e zgjatur 
mbiçmuese e kursit dhe prania e efekteve bazë, kanë mbajtur vlerat e inflacionit 
poshtë atyre të vitit të kaluar. 
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Vlerat e ulëta të inflacionit gjatë vitit reflektuan presionet e ulëta që vijnë nga 
çmimet e artikujve ushqimorë, çmimet e karburanteve dhe atyre të strehimit.

Luhatjet e inflacionit gjatë vitit të kaluar, u përcaktuan në pjesën më të madhe 
nga grupi i ushqimeve. Të dy kategoritë e ushqimeve formuan rreth 80% të 
inflacionit total. Episodet afatshkurtra me natyrë sezonale që ndikojnë në çmimet 
e kategorisë “Ushqime të papërpunuara” kanë përcaktuar dhe luhatjet e vlerës 
së inflacionit. Intensiteti më i dobët sezonal i çmimeve të kësaj kategorie në disa 
periudha të vitit shkaktoi rënie të inflacionit të kësaj kategorie. Në kategorinë 
“Ushqime të përpunuara” rezultantja e luhatjeve të lehta të çmimeve të grupeve 
përbërëse të saj, ishte thuajse e njëjtë me atë të një viti më parë. Për rrjedhim, 
kontributi i kësaj kategorie rezultoi i njëjtë me një vit më parë.

Tabelë 2. Kontributi i kategorive kryesore në inflacionin vjetor (në pikë 
përqindje)*

T1
‘17

T2
 ‘17

T3
‘17

T4
‘17

T1
‘18

T2
‘18

T3
‘18

T4
‘18

T1
‘19

T2
‘19

T3
‘19

T4
‘19

Ushqime të përpunuara 0.6 0.5 0.2 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3
 Bukë ë drithëra 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.1
 Qumësht, djathë dhe vezë 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
Ushqime të papërpunuara 1.3 1.1 1.2 1.3 0.9 1.1 1.0 0.9 1.3 0.8 0.7 0.8
 Fruta 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.1 0.0 -0.1 -0.3 0.0 0.1 0.4
 Perime 0.9 0.7 0.7 0.6 0.2 0.9 0.9 0.9 1.5 0.8 0.6 0.4
Shërbime 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1
Mallra me çmime të rregulluara 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
 Furnizim me ujë 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Strehim (qira) 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.1 0.2 0.1 0.0
Mallra konsumi joushqimor 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0
 Karburant 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 -0.1
Mallra konsumi afatgjatë 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
Inflacioni total (%) 2.4 2.0 1.7 1.8 1.9 2.2 2.2 1.8 1.6 1.4 1.4 1.3

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë. 
*Në tabelë janë paraqitur disa nga grupet kryesore të kategorive.

Gra�k 15. In�acioni vjetor dhe objektivi (majtas). In�acioni në vendet e rajonit 
dhe në BE (djathtas)

Burimi: INSTAT dhe Banka e Shqipërisë.
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Kategoritë e tjera kanë ulur kontributet e tyre në inflacionin total krahasuar me 
vitin e kaluar. Ato formuan rreth 15% të inflacionit total, krahasuar me 40% 
një vit më parë. Kategoria “Mallra konsumi joushqimor” kontribuoi me vlera të 
ulëta pozitive në inflacionin e vitit 2019. Kontributi i saj rezultoi rreth -0.2 pikë 
përqindje më i ulët sesa ai i një viti më parë. Kjo ecuri ka reflektuar inflacionin 
dhe kontributin në vlera negative të karburanteve si pasojë e: prirjes rënëse të 
çmimeve të naftës deri në fundin e vitit; mbiçmimit të monedhës vendase; efektit 
të bazës së lartë krahasuese të një viti më parë.

Çmimet e komponentëve të tjerë më të qëndrueshëm të inflacionit, ku përfshihen 
çmimet e strehimit të shërbimeve dhe ato të mallrave të konsumit afatgjatë, 
kontribuuan gjithashtu më pak në formimin e inflacionit total krahasuar me një 
vit më parë. Kontributi i kategorisë “Strehim-qira”, rezultoi 0.3 pikë përqindjeje 
më i ulët, në pasqyrim të efektit të bazës së lartë krahasuese të vitit të kaluar dhe 
qëndrimit thuajse konstant të indeksit gjatë vitit 2019. Kategoria “Shërbime” 
ka kontribuar lehtësisht në inflacionin total, duke ruajtur sjelljen e dy viteve të 
mëparshme. Kontributi i kategorisë “Mallra konsumi afatgjatë” ishte pozitiv, por 
me ndikim thuajse të papërfillshëm në inflacionin total. Kategoria “Mallra dhe 
shërbime me çmime të rregulluara”, kontribuoi me 0.2 pikë përqindje më pak 
në inflacion gjatë vitit 2019, për shkak të shuarjes së efektit të rritjes së çmimit 
të ujit një vit më parë.

Presionet e brendshme inflacioniste mbetën të ulëta gjatë vitit 2019, megjithë 
përmirësimin e ngadaltë të pozicionit ciklik të ekonomisë

Përmirësimi i pozicionit ciklik të ekonomisë vijoi gjatë nëntë muajve të parë 
të vitit 2019. Rritja e punësimit, e pagave dhe e shkallës së shfrytëzimit të 
kapaciteteve, vazhdojnë të kontribuojnë në forcimin e presioneve inflacioniste 
me origjinë zhvillimet në ekonominë e brendshme. Megjithatë, pozicionimi 
i ekonomisë ende nën potencialin e saj dhe sjellja mbiçmuese e kursit të 

Gra�k 16. Tregues të gjendjes ciklike të ekonomisë* (majtas) dhe dekompozimi i 
in�acionit sipas komponentëve afatgjatë dhe afatshkurtër (djathtas)

Burimi: INSTAT dhe vlerësime të Bankës së Shqipërisë. Shënim: Treguesit e hendekut të shkallës së 
papunësisë dhe hendekut të prodhimit mbulojnë nëntë muajt e parë të vitit 2019, ndërkohë që in�acioni 

bazë dhe hendeku i normës së shfrytëzimit të kapaciteteve përfaqësojnë zhvillimet e gjithë vitit 2019. 
*Hendeku i prodhimit është mesatare e disa matjeve mbi të cilën është aplikuar metoda e mesatares 

lëvizëse. Hendeku i normës së shfrytëzimit të kapaciteteve është llogaritur si devijim i vlerës aktuale nga 
mesatarja përkatëse historike, dhe më pas është zbatuar metoda e mesatares lëvizëse. Hendeku i shkallës 

së papunësisë vlerësohet si mesatare e hendeqeve të papunësisë sipas 3 metodave, të cilat vlerësojnë 
normën ekuilibër të papunësisë (NAIRU dhe NAWRU). Hendeku i papunësisë është i shprehur si diferencë 

e shkallës ekuilibër me shkallën faktike të papunësisë dhe më pas zbatohet metoda e mesatares lëvizëse
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këmbimit ndikojnë në reagimin më të ngadaltë të inflacionit bazë, në një kohë 
që edhe përcjellja e rritjes së pagave në kostot e prodhimit vijon të jetë e 
pamjaftueshme.

Presionet inflacioniste me natyrë afatgjatë erdhën në rritje gjatë vitit 2019. 
Ato rezultuan më të qëndrueshme gjatë periudhës prill-dhjetor 2019, ndonëse 
me kontribut më të ulët se një vit më parë, përkatësisht 0.5 kundrejt 0.7 pikë 
përqindjeje. Ky reduktim pasqyroi kryesisht efektin e bazës së lartë krahasuese 
nga çmimet e strehimit (qirave), ndërkohë që efekti frenues nga kursi i këmbimit 
vlerësohet më i moderuar. Në reduktimin e inflacionit total gjatë vitit 2019, 
ndikoi më së shumti ngadalësimi i kontributeve nga komponentët afatshkurtër, 
0.9 nga 1.4 pikë përqindje në vitin 2018. 

Presionet e huaja inflacioniste paraqitën luhatshmëri më të ulët gjatë vitit 2019

Treguesi i “Çmimeve të huaja” u zgjerua me 4.9% në terma vjetorë gjatë 
vitit 2019, ritëm ky i ngadalësuar krahasuar me vitin 2018. Ndërkohë, kursi 
nominal efektiv i këmbimit pësoi një mbiçmim në masën 4.8%. Si rrjedhojë, 
indeksi i presioneve të huaja inflacioniste (TPHI)7 u zgjerua vetëm me 0.1% në 
terma mesatarë vjetorë.

Në pasqyrim të zhvillimeve të kaluara në çmimet e huaja dhe në kursin e 
këmbimit, kontributi i inflacionit të importuar ishte relativisht më i ulët sesa ai i 
dhënë nga inflacioni i brendshëm, duke qëndruar përkatësisht në raportet 48% 
me 52%, në terma mesatarë për vitin 2019.

7 TPHI llogaritet si shumë e ndryshimeve vjetore të indeksit të çmimeve të huaja dhe të indeksit 
NEER për periudhat referuese.

Gra�k 17. TPHI dhe formimi i tij (majtas); kontributi i in�acionit të importuar 
dhe të brendshëm (djathtas)

Burimi: INSTAT dhe llogaritje të BSh.
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2.1.6 TREGJET FINANCIARE DHE TREGUESIT MONETARË

Tregjet financiare kanë manifestuar prime të ulëta të rrezikut, likuiditet të 
përshtatshëm dhe norma interesi në rënie. Norma bazë e interesit në nivele të 
ulëta historike, komunikimi i vazhdueshëm me tregun mbi orientimin e politikës 
monetare në të ardhmen, si dhe nivelet e përshtatshme të deficitit të likuiditetit, 
kanë mbështetur rënien e normave të interesit të kredisë. Zhvillimet në tregun 
valutor kanë qenë gjithashtu të qeta, karakterizuar nga zbutje e mbiçmimit të 
lekut dhe luhatshmëri e ulët.

Kredia për sektorin privat është përmirësuar, duke reflektuar kushtet më të mira 
të ofertës për kredi dhe ndryshimet strukturore në sektorin bankar. Në veçanti, 
kreditimi në lekë ka dhënë kontributin kryesor në këtë përmirësim, i mbështetur 
edhe nga kushtet e lehtësuara monetare. Këto të fundit kanë kontribuar pozitivisht 
edhe në zgjerimin monetar përgjatë vitit 2019. 

Deficiti i likuiditetit në sistemin bankar ka qenë në nivele të përshtatshme dhe 
normat e interesit në tregun ndërbankar janë luhatur pranë normës bazë, në 
linjë me objektivin operacional të politikës monetare

Banka e Shqipërisë ka vijuar të furnizojë bankat me likuiditet gjatë vitit 2019, 
në përputhje me nevojat e tyre për financim. Deficiti i likuiditetit në sistem, i 
cili rezultoi më i ulët se një vit më parë8, ishte brenda niveleve të përshtatshme 
për sigurimin e një përcjelljeje të qëndrueshme të stimulit monetar në tregun 
ndërbankar e më tej. Normat afatshkurtra në këtë treg shënuan një rënie të 
lehtë kundrejt vitit të mëparshëm, duke ruajtur diferenca minimale kundrejt 
normës bazë dhe luhatshmëri të ulët.

8 Dy faktorë kanë ndikuar në uljen e deficitit të likuiditetit gjatë vitit 2019. Së pari, nevojat për 
financim të sistemit ishin më të ulëta si rrjedhojë e kërkesës më të ulët të qeverisë në pjesën 
e parë të vitit, diktuar nga emetimi i eurobondit në fund të vitit 2018. Së dyti, hyrja në fuqi 
e rregullores për mbajtjen e rezervës së detyruar në valutë në monedhën origjinale solli një 
çlirim të likuiditetit në lekë në fund të muajit gusht.

Gra�k 18. Ecuria e tregut ndërbankar (majtas) dhe e tregut valutor (djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Presionet mbiçmuese mbi lekun janë zbehur dhe tregtimi i monedhave të 
huaja ka qenë i qetë 

Forcimi i monedhës vendase u reduktua ndjeshëm gjatë vitit 2019. Presionet 
mbiçmuese mbi lekun vijuan të ishin të pranishme, por në nivele më të 
përmbajtura në krahasim me një vit më parë. Ato u përqendruan kryesisht në 
tremujorin e dytë dhe atë të tretë të vitit, të karakterizuar nga një sezon më i 
mirë turistik krahasuar me vitin e kaluar. Mbiçmimi vjetor i lekut kundrejt euros, 
e cila është edhe monedha kryesore e shkëmbimit të mallrave dhe shërbimeve 
me jashtë, arriti në 1.0% në dhjetor, nga niveli maksimal prej 7.4% të shënuar 
në dhjetor të vitit të kaluar. Ecuria e dollarit amerikan në tregun vendas ka 
reflektuar forcimin e tij në tregun ndërkombëtar; leku u nënçmua kundrejt tij me 
mesatarisht 1.7% gjatë këtij viti.

Zhvillimet në tregun valutor kanë qenë të qeta gjatë vitit 2019 dhe monedhat e 
huaja janë tregtuar brenda parametrave normalë të tregut. Treguesit e rrezikut 
dhe të luhatshmërisë9 iu rikthyen vlerave normale të tyre, pas goditjes që morën 
në vitin 2018. Gjithashtu, në treg nuk u vërejtën pritshmëri të njëanshme për 
mbiçmim apo nënçmim të kursit10. Ecuria e këtyre treguesve dëshmon për 
normalizim të pritjeve të agjentëve në treg dhe mungesë të ndërmarrjes së 
pozicioneve spekulative nga ana e tyre mbi ecurinë e ardhshme të kursit.

9 Spread-et bid-ask në kuotimet e kursit eur/lek dhe treguesit e luhatshmërisë kanë rezultuar në 
nivele të ulëta. 

10 Treguesi i anshmërisë për mbiçmim/nënçmim llogaritet si raport i numrit të ditëve kur leku është 
mbiçmuar ndaj numrit të ditëve kur leku është nënçmuar, në një horizont kohor rrëshqitës prej 
250 ditësh. Vlera të këtij treguesi pranë 1 tregojnë për numër të barabartë rastesh mbiçmimi 
dhe nënçmimi. Nëse ky tregues është ndjeshëm dhe në mënyrë persistente mbi 1, në treg ka 
presione të njëanshme për mbiçmim dhe anasjelltas.

Gra�k 19. Tregues të presioneve dhe rrezikut në tregun valutor*

Burimi: Banka e Shqipërisë.
*Indeksi i presioneve në tregun valutor mat masën e ndryshimit në kursin e këmbimit që nevojitet për të 

amortizuar zhbalancim mes kërkesës dhe ofertës në tregun valutor. Llogaritja e tij konsiston në zhveshjen 
e ndryshimit të kursit të këmbimit nga faktorë të politikës monetare vendase dhe të huaj (diferencën mes 

normave të interesit të lekut kundrejt dollarit amerikan dhe euros, si dhe ndryshimin e rezervës valutore të 
Bankës së Shqipërisë). Vlera nën 0 të tij dëshmojnë për presione mbiçmuese dhe anasjelltas.
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Yield-et e letrave me vlerë të qeverisë janë shfaqur në rënie dhe kurba e yield-
eve është sheshuar

Yield-et e letrave me vlerë të qeverisë janë luhatur në nivele më të ulëta gjatë 
vitit 2019 krahasuar me një vit më parë. Yield-i 12-mujor rezultoi 1.6%, nga 
2.0% që ishte mesatarisht në vitin 2018. Zhvendosja e ofertës së qeverisë në 
tituj me maturitet afatgjatë gjatë këtij viti është akomoduar nga një kërkesë më 
e lartë e sistemit për të investuar në këta tituj. Ky zhvillim është reflektuar në 
presione rënëse më të forta në yield-et e obligacioneve afatgjata dhe në zbutje 
të pjerrësisë së kurbës së yield-eve. Reduktimi i yield-eve të titujve me maturitet 
deri në dy vjet ishte mesatarisht 0.5 pikë përqindje gjatë këtij viti, përkundrejt 
rënies mesatare prej 1.3 pikë përqindjeje të atyre me maturitet mbi dy vjet. 

Normat e interesit të kredive dhe depozitave në lekë kanë shënuar rënie

Vijimësia e stimulit monetar dhe mungesa e presioneve të likuiditetit në sistem 
kanë krijuar kushtet për rënie të mëtejshme të normave të interesit të depozitave 
dhe të kredive gjatë vitit 2019. Norma mesatare e interesit për depozitat me 
afat në lekë rezultoi 0.8%, me një rënie margjinale kundrejt vitit të kaluar. 
Gjithashtu, bizneset dhe individët kanë përfituar financim bankar më të lirë 
gjatë këtij viti. Normat mesatare të interesit për këto dy segmente rezultuan 
përkatësisht 6.3% dhe 6.6%, duke qenë secila 0.4 pikë përqindje më e ulët 
se një vit më parë. Luhatshmëria afatshkurtër e yield-eve nuk është transmetuar 
në normat e interesit të kredisë. Këto të fundit kanë ruajtur një spread mesatar 
kundrejt yield-it 12-mujor të njëjtë me vitin e kaluar.

Gra�k 20. Ecuria e yield-eve në tregun primar dhe e normave të 
interesit në lekë

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Aktiviteti kreditues ka përmirësuar normat e rritjes, i mbështetur nga kushtet 
më të mira të ofertës për kredi dhe ndryshimet strukturore në sektorin bankar

Normat vjetore të rritjes së kredisë për sektorin privat11 janë përshpejtuar gjatë 
vitit 2019. Rregulluar për efektin e mbiçmimit të kursit të këmbimit, ky portofol 
është zgjeruar me rreth 7% në terma mesatarë vjetorë. Në fund të vitit, stoku i 
kredisë për sektorin privat vlerësohet në rreth 36.5% ndaj PBB-së, ose 1.2 pikë 
përqindje më i lartë se një vit më parë. Dinamika e kreditimit është mbështetur 
nga lehtësimi i vazhdueshëm i standardeve të kreditimit, ndërsa kërkesa për 
kredi është shfaqur e luhatshme gjatë vitit. Përmirësimi i ofertës së bankave për 
kredi ka reflektuar ndryshimet pozitive në sektorin bankar gjatë vitit 2019 - në 
drejtim të konsolidimit dhe pastrimit të bilanceve nga kreditë e këqija - të cilat 
kanë diktuar një përqasje më favorizuese të bankave ndaj financimit të sektorit 
privat. Për më tepër, politika monetare stimuluese ka përkrahur orientimin e 
ofertës së bankave për kreditimin në monedhën vendase. Aktiviteti i shtuar 
kreditues në lekë ka dhënë kontributin kryesor në rritjen e portofolit të kredisë 
për sektorin privat, me një normë mesatare vjetore prej 8.7%. Kredia në valutë 
shfaqet gjithashtu në rritje, duke shënuar rritje me 5.4% mesatarisht gjatë vitit, 
rregulluar për luhatjet në kursin e këmbimit. 

Ecuria sipas segmenteve të tregut evidenton rritje të kredisë si për bizneset, 
ashtu edhe për individët. Norma vjetore e zgjerimit të kredisë për biznese është 
përmirësuar në mesatarisht 7.2%. Ky portofol ka dhënë kontributin më të lartë 
në rritjen e kredisë gjatë vitit, në ndryshim nga ecuria e tij në vitet e fundit. Pjesa 
më e madhe e kësaj rritjeje është kanalizuar në financimin e investimeve (rreth 
66%), ndërsa një pjesë më e vogël në mbulimin e nevojave të bizneseve për 
likuiditet. Kredia për individë ka vijuar të shënojë ritme të qëndrueshme rritjeje, 
me një normë mesatare vjetore prej 6.9% gjatë vitit. Kontributin më të lartë në 

11 Të dhënat e kredisë janë të rregulluara për efektin e kredive të nxjerra jashtë bilancit të 
bankave, si edhe për efektin e luhatjeve në kursin e këmbimit. 

Gra�k 21. Ecuria e kredisë dhe depozitave në sistemin bankar

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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rritjen e këtij portofoli – mbi 70% të saj – e ka dhënë kredia hipotekare, me 
një rritje vjetore të tepricës prej 7.4%. Portofoli i kredisë konsumatore u zgjerua 
mesatarisht me 5.6%, duke shfaqur ngadalësim krahasuar me një vit më parë. 

Paraja e gjerë në ekonomi është zgjeruar gjatë vitit 2019, krahasuar me 
tkurrjen që pësoi një vit më parë. Treguesi i parasë së gjerë, agregati M3, ka 
shënuar një rritje mesatare vjetore me 3.4%. Zgjerimi i masës monetare është 
mbështetur nga rritja e kredisë për ekonominë dhe financimi i sektorit publik me 
mjete monetare nga sistemi bankar. Në kahun e pasivit, ky tregues ka vijuar 
të preket nga ndryshimet strukturore. Në kushtet e normave të ulëta të interesit, 
agjentët ekonomikë kanë vazhduar t’i zhvendosin kursimet e tyre në banka 
në instrumente më afatgjata, duke përfituar norma më të favorshme interesi. 
Këto zhvendosje janë kryesisht drejt depozitave me afat maturimi mbi dy vjet, 
të cilat nuk përfshihen në llogaritjen e parasë së gjerë12. Ndërkohë, struktura 
e agregatit M3 reflekton zhvendosje drejt përbërësit likuid, ku vërehet rritje e 
mëtejshme e instrumenteve afatshkurtra - si depozitat pa afat dhe mbajtja e 
parasë në formë cash. Raportet e depozitave pa afat dhe depozitave me afat 
maturimi mbi dy vjet ndaj totalit të depozitave rezultojnë në 47% dhe 13.5% 
përkatësisht në fund të periudhës. Stoku total i depozitave në sistemin bankar 
u zgjerua me 4.5% në terma mesatarë vjetorë. Në fund të vitit, ato vlerësohen 
në rreth 70.4% si raport ndaj PBB-së, ose 1.7 pp më i lartë se në vitin 2018. 
Ecuria e depozitave është mbështetur kryesisht nga performanca e mirë e 
depozitave në valutë. Stoku i tyre shënoi rritje me 5.4% mesatarisht gjatë vitit, 
duke reflektuar kryesisht flukset e larta valutore nga jashtë. Stoku i depozitave 
në lekë u rrit me 3.7% në terma mesatarë vjetorë. Zgjerimi i depozitave në lekë 
është mbështetur gjerësisht nga depozitat e individëve. Ecuria e depozitave të 
biznesit është shfaqur e luhatshme, në varësi të aktivitetit të tyre ekonomik dhe 
nevojave afatshkurtra për likuiditet.

12 Në bazë të Metodologjisë së Hartimit të Statistikave Monetare, treguesi i parasë së gjerë 
përbëhet nga paraja jashtë bankave dhe depozitat me maturim deri në dy vjet (në të gjitha 
monedhat).
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HAPËSIRË INFORMUESE 2: FAKTORËT QË KANË MBËSHTETUR RIMËKËMBJEN 
E KREDITIMIT

Aktiviteti kreditues i bankave luan një rol të rëndësishëm për rritjen ekonomike 
dhe ecurinë e inflacionit në vend. Për këto arsye, ecuria e tij ka qenë në fokus të 
vazhdueshëm të analizave dhe punës së Bankës së Shqipërisë. Në këto analiza 
janë trajtuar faktorët që kanë ndikuar fillimisht në rënien e kreditimit në vend 
dhe më pas në rimëkëmbjen e ngadaltë të tij.

Analiza empirike tregon se rritja e ulët e aktivitetit kreditues vitet e fundit është 
diktuar, më së shumti, nga faktorët e ofertës.13 Në këtë kontekst, analizat 
sugjerojnë se përmirësimi i ritmeve të rritjes së portofolit të kredisë gjatë vitit 
2019 pasqyron si rritjen e kërkesës për kredi, ashtu edhe lehtësimin e kushteve 
të ofertës.

Nga ana e kërkesës, rigjallërimi i aktivitetit kreditues të bankave është mbështetur 
nga përmirësimi i konsumit dhe i tregut të punës, nga rritja ekonomike si dhe 
nga kushtet financiare lehtësuese. Nga ana e ofertës, rimëkëmbja e ritmeve të 
rritjes së kreditimit pasqyroi përmirësimet e mëposhtme në ofertën për kredi14:

- Ndryshimet e pronësisë, hyrja e aktorëve të rinj dhe konsolidimi në 
sektorin bankar kanë ndihmuar në një përqasje më pozitive të bankave 
për financimin e ekonomisë, sikurse vihet re në lehtësimin e standardeve 
të kreditimit dhe në rritjen e konkurrencës mes bankave. Treguesit e 
përqendrimit të portofolit të kredisë bankare15 shfaqen në rënie krahasuar 
me vitin 2018, duke konfirmuar rritjen e konkurrencës mes bankave. 

- Rreziku i kredisë ka ardhur në rënie, sikurse tregon raporti i kredive 
13 Hapësirë informuese 6: Ecuria e faktorëve të ofertës dhe kërkesës për kredi - Raporti 

vjetor 2018, Banka e Shqipërisë.
14 Hapësirë informuese 5: Ndikimi i kërkesës dhe ofertës në ecurinë e kredisë - Raporti 

vjetor 2017, Banka e Shqipërisë. 
15 Në literaturë dy treguesit kryesorë që përdoren për vlerësimin e përqendrimit të aktivitetit 

bankar janë treguesi Herfindahl- Hirschman dhe treguesi i përqendrimit të 4 bankave më 
të mëdha të sistemit. Të dy këta tregues, të përllogaritur sipas metodologjive përkatëse 
për totalin e kredisë, tregojnë vlera në rënie drejt niveleve optimale gjatë vitit 2019.

Gra�k 22. Kreditimi i bankave për sektorin privat ndër vite

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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me probleme ndaj totalit, i cili ka shënuar 8.4% në fund të vitit 2019, 
nivelin më të ulët të dhjetë viteve të fundit. Rënia e këtij treguesi 
sinjalizon uljen e probabilitetit të perceptuar të moskthimit të kredisë si 
dhe atë të humbjes potenciale të bankës, duke ndikuar në gatishmërinë 
e bankave për të marrë përsipër rrezik. Ulja e rrezikut të kreditit është 
rezultat i Planit të Masave për Kreditë me Probleme të miratuar në fund 
të vitit 2015. Masat e përcaktuara në këtë strategji ndërinstitucionale 
përfshijnë ndryshimet ligjore në lidhje me rastet e falimentit, ndryshimet 
në procedurat përmbarimore dhe në trajtimin fiskal të kredive me 
probleme, masat e ndërmarra nga Banka e Shqipërisë për ristrukturimin 
e tyre, si edhe zbatimi i skemës “Përqasja e Tiranës” për zgjidhjen e 
kredive me probleme të klientëve të mëdhenj. Paralelisht, përmirësimi 
i aktivitetit ekonomik dhe i bilanceve të bizneseve kanë ndihmuar në 
rritjen e kreditimit dhe në reduktimin e raportit. Pastrimi i bilanceve të 
bankave nga kreditë me probleme ka mundësuar gjithashtu që bankat 
të angazhohen më shumë drejt aktivitetit kreditues. 

- Ulja e ndikimit të politikave të shtrënguara të diktuara nga “mëmat” për 
bankat evropiane ka qenë një tjetër faktor i rëndësishëm në rritjen e 
ofertës për kredi. Ndryshimet në pronësinë e bankave të ndodhura në 
dy vitet e fundit tregojnë për një rritje të bankave me kapital vendas, 
dhe për pasojë, rënie të peshës në kreditim të bankave me kapital të 
huaj. Ndryshimi i strukturës së pronësisë të sektorit tonë bankar ka nxitur 
sipërmarrjen e rrezikut nga ana e bankave dhe rrjedhimisht ka ndikuar 
në rritjen e ofertës për kredi. 

Dinamika e kreditimit në vend ka rezultuar e ngjashme me atë të rajonit të 
EQJL-së. Kredia për sektorin privat në këtë rajon ka shënuar një normë vjetore 
rritjeje prej rreth 4.4% gjatë vitit 201916. Duke përjashtuar Shqipërinë, Bullgarinë 
dhe Serbinë, kredia për sektorin privat dominohet nga portofoli i kredisë për 
individë. Për këto vende, raporti i ulët i kredisë për biznese ndaj PBB-së, ndër 
të tjera, është një tregues i tregjeve financiare më të zhvilluara. Bizneset në 
këto vende kanë akses në instrumente alternative financimi të aktivitetit të tyre, 
krahas sektorit bankar. Ndryshe nga vendet e tjera të rajonit, kredia bankare 
16 Kredia për sektorin privat në vendet e rajonit është e rregulluar për luhatjet në inflacion 

dhe në kursin e këmbimit.

Gra�k 23. Faktorët e ofertës për kredi 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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është burimi kryesor i rritjes së bizneseve në vend. Rikthimi i fokusit të bankave 
në financimin e nevojave të bizneseve është një zhvillim pozitiv dhe i mirëpritur. 

Tabelë 3. Tregues kryesorë makroekonomikë dhe financiarë
  2015 2016 2017 2018 2019*
Inflacioni (mesatar)
Inflacioni total (në %) 1.9 1.3 2.0 2.0 1.4
Inflacioni bazë (në %) -0.2 0.2 0.8 0.9 0.7
Rritja ekonomike    
Rritja reale e PBB-së (vjetore në %) 2.2 3.3 3.8 4.1 2.9
PBB/Frymë (në euro) 3,556 4,043  
Tregu i punës1
Shkalla e pjesëmarrjes në forcën e punës  (15-64 vjeç) 64.2 66.2 66.8 68.3 69.5
Norma e papunësisë (15-64 vjeç) 17.1 15.2 13.7 12.3 11.7
Sektori fiskal
Balanca buxhetore (me grantet, % të PBB-së) -4.1 -1.8 -2.0 -1.6 -1.9
Të ardhurat buxhetore (në % të PBB-së) 26.4 27.6 27.7  27.4 27.3
Shpenzimet buxhetore (në % të PBB-së) 30.5 29.4 29.7  29.0 29.2
Borxhi publik (në % të PBB-së)** 72.7 72.3 70.1 67.8 66.5
Sektori i jashtëm  
Llogaria korrente (përjashtuar transfertat zyrtare, në % të PBB-së) -8.7 -8.0 -8.1 -7.3 -7.1
Importet në mallra (fob, në % të PBB-së) 29.9 30.9 31.3 30.1 29.3
Eksportet në mallra (fob, në % të PBB-së) 7.5 6.7 6.9 7.7 6.7
Investimet e huaja direkte (% PBB-së) 8.7 8.6 7.7 7.9 8.0
Sektori monetar e financiar  
Norma e repo-s (fund periudhe) 1.75  1.25  1.25 1.00 1.00
Agregati M3 (rritje vjetore, fund periudhe) 1.8 3.9 0.3 -0.2 4.3
Kredia për sektorin privat (rritje vjetore, fund periudhe)2 2.4 3.1 3.3 1.9 6.9
Depozita/PBB-së3 72.6  74.2  71.4  68.7  70.4 
Kredi/PBB-së3  37.0  37.1  36.4  35.3  36.5 
Yield-i 12-mujor (mesatar) 3.3 1.8  2.4 2.0 1.6
Kursi i këmbimit, lek/usd (mesatar) 126  126.0 119.1 108.0 109.9
Kursi i këmbimit, lek/euro (mesatar ) 139.7  136.1 134.2 127.6 123.0
Kursi nominal efektiv, NEER 113.8 110.2 105.2 96.8 92.0
Sektori Bankar
Raporti i kredive me probleme/kredi total (%) 18.2 18.2 13.2 11.1 8.4

Burimi: INSTAT, Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë. 
* Të dhënat për rritjen ekonomike, për tregun e punës dhe për sektorin e jashtëm i përkasin 

9-mujorit të parë të vitit 2019. 
** Buletini i MFE, tremujori i katërt 2018. 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 2019.

Gra�k 24. Kredia për sektorin privat në vendet e rajonit EQJL

Burimi: IMF, bankat qendrore të vendeve përkatëse; llogaritje të autorëve
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2.2. OPERACIONET MONETARE

Banka e Shqipërisë 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 kryesor 
përmbushjen e objektivit operacional të Bankës së Shqipërisë - orientimin e 
normave afatshkurtra të interesit të tregut ndërbankar pranë normës bazë të 
interesit të Bankës së Shqipërisë dhe minimizimin e luhatjeve të tyre.

Gjatë vitit 2019, norma mesatare e interesit e tregtuar në tregun ndërbankar 
njëditor ka qenë 0.02 pikë përqindjeje nën normën bazë, ndryshe nga viti 
2018, kur është tregtuar mesatarisht 0.02 pikë përqindje mbi normën bazë. 
Të dy vitet e fundit tregojnë për tregtim shumë më pranë normës bazë se në 
periudhën 2014-2017, kur norma mesatare është luhatur mesatarisht 0.03-
0.07 pikë përqindje nën normën bazë. Norma e interesit në tregun ndërbankar 
javor ka qenë 0.01 pikë përqindje mbi normën bazë kundrejt mesatarisht 0.02 
pikë përqindje mbi normën bazë në vitin 2018. Kjo sjellje është e ndryshme 
nga ajo në katër vitet e mëparshme kur norma javore luhatej nën normën bazë. 
Gjatë vitit 2019, mungesa e likuiditetit është rikthyer në nivelet mesatare të 5 
viteve të mëparshme, në 28.50 miliardë lekë pasi ka qenë mesatarisht mbi 30 
miliardë lekë në vitet 2017 dhe 2018. 

Banka e Shqipërisë ka injektuar likuiditet të përhershëm prej rreth 15 miliardë 
lekë nga fundi i muajit gusht, periudhë kjo kur përfundoi afati 12-mujor gjatë të 
cilit një pjesë e rezervës së detyrueshme në valutë mbahej në monedhën lekë. 
Gjithashtu, operacionet e blerjes së valutës nga bankat e nivelit të dytë kanë 
ndikuar në shtimin e likuiditetit të përhershëm për rreth 19.0 miliardë lekë. Në 
të njëjtën kohë, Banka e Shqipërisë, ka ofruar valutë për Ministrinë e Financave 
dhe Ekonomisë për kundravleftën e 8.20 miliardë lekëve, duke ndikuar në 
uljen e likuiditetit në lekë në llogarinë e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. 
Ndryshimi i portofolit të letrave me vlerë të emetuara në lekë nga qeveria 
shqiptare ka qenë i papërfillshëm, në rënie me 463 milionë lekë. 

Efekti i likuiditetit të tepërt të përqendruar në një bankë ka vijuar të jetë i 
pranishëm në treg, por me peshë në vëllimet e tregtuara më të ulët se më parë, 
duke ulur presionin për tregtim nën normën bazë. 
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Edhe gjatë vitit 2019, është ruajtur tendenca e rritjes së peshës së huadhënies 
të kolateralizuar në vëllimin e tregtimit në tregun ndërbankar. Tregtimet me afat 
më të gjatë se një javë kanë qenë të rralla. Në reflektim të tendencës rënëse 
të mungesës së likuiditetit, pesha e injektimeve të Bankës së Shqipërisë me 
maturim më të gjatë se një javë ka rënë në 39% gjatë vitit 2019, kundrejt 46% 
në vitin 2018. 

Tabelë 4. Struktura e operacioneve injektuese të likuiditetit nga Banka e 
Shqipërisë
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Instrumenti kryesor 58% 74% 55% 60% 64% 55% 80.7% 61.6% 54% 61 %
Injektimet afatgjata 42% 26% 45% 40% 36% 45% 19.3% 39.4% 46% 39%

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Banka e Shqipërisë ka kryer operacione strukturore, duke synuar rritjen e peshës 
së veprimeve në tregun sekondar. Gjatë vitit 2019, janë blerë 7.8 miliardë 
lekë bono thesari në tregun sekondar, kundrejt 11.50 miliardë lekëve në vitin 
2018 dhe 9.30 miliardë lekëve në vitin 2017. Pjesëmarrja e bankave në këto 
ankande ka qenë e lartë në 9 muajt e parë të vitit, por mjaft e ulët në tremujorin 
e fundit të tij. 

LEHTËSITË E PËRHERSHME

Lehtësitë e përhershme – depozita njëditore dhe kredia njëditore pranë Bankës 
së Shqipërisë - i shërbejnë bankave tregtare për të administruar likuiditetin në 
bazë ditore si dhe përcaktojnë një korridor në të cilin luhaten normat e interesit 
në tregun ndërbankar. Pas ngushtimit të korridorit në vitin 2018 në 1.80 pikë 
përqindje, gjatë vitit 2019 nuk ka pasur ndryshime si në normën bazë, ashtu 
dhe në normën e depozitës dhe kredisë njëditore, duke e ruajtur korridorin të 
pandryshuar. 

Instrumenti i depozitës njëditore është përdorur çdo ditë në mesatarisht 6.74 
mld lekë kundrejt mesatarisht 4.55 mld lekë gjatë vitit 2018. Përdorimi i kredisë 
njëditore është ulur në vetëm 16 raste kundrejt 42 rasteve në vitin 2018 dhe 
20 rasteve në vitin 2017. Rritja e cilësisë së parashikimit dhe rritja e limiteve të 
pjesëmarrjes së bankave në ankandet injektuese të Bankës së Shqipërisë kanë 
pasur një ndikim pozitiv në uljen e rasteve të përdorimit të kredisë. 

REZERVA E DETYRUAR

Rezerva e detyruar në lekë është instrument i politikës monetare që synon 
rregullimin e likuiditetit në sistemin bankar dhe krijon mundësi për stabilizimin e 
normave të interesit rreth normës bazë të Bankës së Shqipërisë. 

Në vitin 2018, në kuadër të masave për rritjen e përdorimit të monedhës 
kombëtare në tregun financiar, normat e mobilizimit për mbajtjen e rezervës 
së detyruar në Lek, Dollar Amerikan dhe Euro ndryshuan. Norma e mobilizimit 
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për monedhën e vendit u ul nga 10% në 5.0% dhe 7.5%, në varësi të llojit të 
detyrimit. Ajo për valutat e huaja u rrit në 12.5% dhe 20% në varësi të shkallës 
së ekspozimit të bankave nga detyrimet në valutë, ku për bankat që kanë një 
ekspozim më të madh aplikohet një normë më e lartë. Në gusht të vitit 2019 
përfundoi periudha 1-vjeçare, ku një pjesë e detyrimeve për rezervën në valutë 
mund të mbahej si kundravleftë në lekë. 

Për të rritur shkallën e transmetimit të politikës monetare dhe duke ndjekur 
standardin e Bankës Qendrore Evropiane, norma e remunerimit të rezervës së 
detyruar në lekë është rritur në 100% të normës bazë, nga 70% që ishte në vitin 
2018. Ky vendim ka rritur masën e likuiditetit që ka referencë të kostos normën 
bazë të interesit. Remunerimi i llogarive të rezervës së detyrueshme në valutë 
dhe i tepricave të bankave në Bankën e Shqipërisë, nuk ka ndryshuar. Duke 
filluar nga muaji shtator 2016, norma e interesit të remunerimit për rezervën e 
detyruar në euro është e barabartë me normën e depozitës njëditore së Bankës 
Qendrore Evropiane, e cila në vitin 2019 u ul në -0.50%. Norma e remunerimit 
të rezervës së detyruar në USD është 0% që prej vitit 2011. Normat e interesit 
të remunerimit të rezervave të tepërta në lekë dhe dollarë amerikanë kanë vijuar 
të jenë 0% gjatë vitit 2019, sikurse dy vitet e fundit. Nga ana tjetër, norma e 
interesit të remunerimit të rezervës së tepërt në euro ka mbetur në nivelin 0.25 
pikë përqindje më e ulët se norma e interesit të depozitës të Bankës Qendrore 
Evropiane.
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2.3. STABILITETI FINANCIAR DHE POLITIKA 
MAKROPRUDENCIALE

Në përputhje me kuadrin ligjor në të cilin mbështetet veprimtaria e saj, 
Banka e Shqipërisë ka një rol parësor në hartimin dhe zbatimin e politikës 
makroprudenciale, e cila ka si objektiv final ruajtjen e stabilitetit financiar. 
Politika makroprudenciale përfshin analizën dhe vlerësimin e rrezikut sistemik 
dhe zbatimin e masave, kryesisht me natyrë prudenciale, për zbutjen e tij. 
Sipas “Strategjisë së Politikës Makroprudenciale”17, kjo politikë kontribuon 
në ruajtjen e stabilitetit financiar, së pari duke vepruar për parandalimin 
e akumulimit të rreziqeve në sistemin financiar dhe, së dyti, duke forcuar 
rezistencën e sistemit financiar. 

Kuadri i politikës makroprudenciale që përfshin përkufizimet për stabilitetin 
financiar dhe rrezikun sistemik, ciklin e politikës makroprudenciale dhe 
procesin e vendimmarrjes, objektivin final dhe objektivat e ndërmjetëm, 
treguesit që përdoren për monitorimin e rrezikut sistemik dhe instrumentet 
që mund të përdoren për përmbushjen e secilit nga objektivat e ndërmjetëm, 
si edhe parimet e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe të komunikimit e 
transparencës, përcaktohen dhe shpjegohen në Strategjinë e Politikës 
Makroprudenciale.

2.3.1. POLITIKA MAKROPRUDENCIALE 

Gjatë vitit 2019, Banka e Shqipërisë ka realizuar një pjesë të konsiderueshme 
dhe të rëndësishme të objektivave të parashikuar në Strategjinë Afatmesme 
për vitet 2019-202118 në drejtim të mbështetjes dhe ruajtjes së stabilitetit 
financiar. Të gjithë objektivat strategjikë të periudhës orientohen drejt zhvillimit 
të instrumenteve, treguesve dhe mjeteve analitike që mundësojnë monitorimin 
e rreziqeve sistemike dhe përmbushjen e objektivave të ndërmjetëm të politikës 
makroprudenciale. Ato janë: 

1. zbutja dhe parandalimi i rritjes së tepërt të kreditimit dhe borxhmarrjes;
2. zbutja dhe parandalimi i mospërputhjeve të mëdha në maturime dhe i 

mungesës së likuiditetit;
3. kufizimi i përqendrimeve të drejtpërdrejta dhe të tërthorta të ekspozimeve;
4. kufizimi i sipërmarrjes së tepërt të rrezikut nga institucionet financiare me 

rëndësi sistemike;
5. ruajtja e qëndrueshmërisë së infrastrukturës financiare.

Puna e Bankës së Shqipërisë për zbatimin e politikës makroprudenciale u 
përqendrua në ndërtimin dhe zbatimin e shtesave të kapitalit si instrumente 

17 “Strategjia e Politikës Makroprudenciale” është miratuar me vendimin të Këshillit Mbikëqyrës 
nr. 38, datë 2.8.2017 dhe gjendet e publikuar në lidhjen: https://www.bankofalbania.
org/Stabiliteti_Financiar/Politika_makroprudenciale/Strategjia_makroprudenciale/. 

18 “Strategjia Afatmesme e Zhvillimit të Bankës së Shqipërisë për periudhën 2019 – 2021”. 
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makroprudenciale, dhe në zhvillimin e një pakete të plotë treguesish analitikë 
për monitorimin dhe paralajmërimin e ecurisë së rreziqeve sistemike.

RREGULLORJA PËR SHTESAT MAKROPRUDENCIALE TË KAPITALIT

Një ndër objektivat e parashikuar në Strategjinë Afatmesme në kuadër 
të promovimit të stabilitetit të sistemit financiar ishte zbatimi i shtesave 
makroprudenciale të kapitalit për sektorin bankar, të cilat përmirësojnë 
rezistencën e sektorit bankar ndaj rreziqeve sistemike me natyrë ciklike dhe 
strukturore. Pas një periudhe disamujore konsultimi me industrinë bankare 
dhe me strukturat përkatëse brenda Bankës së Shqipërisë, në qershor 2019, 
Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë miratoi rregulloren “Për shtesat 
makroprudenciale të kapitalit”. Rregullorja parashikon përdorimin e shtesës 
konservuese të kapitalit, të shtesës kundërciklike të kapitalit, të shtesës së 
kapitalit për bankat sistemike dhe të shtesës së kapitalit për rrezikun sistemik, 
si instrumente të politikës makroprudenciale. Gjithashtu, rregullorja përafron 
në mënyrë të plotë përcaktimet dhe përkufizimet përkatëse me legjislacionin 
e Bashkimit Evropian19. Rregullorja dhe materialet metodologjike shoqëruese 
për llogaritjen e normës së shtesës kundërciklike për Shqipërinë dhe llogaritjen 
e notës së rëndësisë sistemike dhe të shtesës së kapitalit për bankat sistemike 
janë publikuar20. 

Në përputhje me dispozitat e kësaj rregulloreje, në fund të çdo tremujori duke 
filluar nga tremujori i dytë i vitit, Banka e Shqipërisë ka publikuar tre vendime 
të Guvernatorit21, të cilat shpallin kërkesën për shtesën konservuese të kapitalit, 
për shtesën kundërciklike të kapitalit, si edhe listën e bankave me rëndësi 
sistemike dhe shtesat e kërkuara të kapitalit për secilën prej tyre. Për herë 
të parë, bankat duhet të raportojnë përmbushjen e kërkesave përkatëse për 
shtesat makroprudenciale të kapitalit duke filluar nga fundi i muajit mars 2020. 
Gjatë gjysmës së dytë të vitit 2019, Banka e Shqipërisë dhe sektori bankar 
janë angazhuar për ndërtimin dhe testimin e sistemit të raportimit, me të cilin 
bankat do të raportojnë përmbushjen e shtesave makroprudenciale të kapitalit. 

Vendosja e shtesave makroprudenciale të kapitalit përfaqëson një arritje 
të rëndësishme në drejtim të përafrimit me standardin përkatës të Bashkimit 
Evropian të përcaktuar në legjislacionin e Parlamentit Evropian dhe Këshillit 

19 Rregullorja (BE) nr. 575/2013 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit të Evropës “Mbi kërkesat 
prudenciale për institucionet e kreditit dhe kompanitë e investimeve” e njohur si Rregullorja për 
Kërkesat e Kapitalit dhe Direktiva 2013/36/BE “Mbi aksesin ndaj aktivitetit të institucioneve 
të kreditit dhe mbikëqyrjen prudenciale të institucioneve të kreditit dhe kompanive të investimit”. 

20 Rregullorja është miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 41, datë 5.6.2019 dhe, 
së bashku me metodologjitë shoqëruese, gjendet e publikuar në faqen e internetit të Bankës 
së Shqipërisë në lidhjen: https://www.bankofalbania.org/Stabiliteti_Financiar/Politika_
makroprudenciale/Instrumentet_e_politikes_makroprudenciale/Akte_te_miratuara/. 

21 Vendimi i datës 28.6.2019 “Për caktimin e shtesave makroprudenciale” dhe vendimet e datave 
30.9.2019 dhe 24.12.2019 “Për caktimin e shtesës kundërciklike të kapitalit”. Vendimet 
publikohen në faqen e Bankës së Shqipërisë në lidhjen: https://www.bankofalbania.org/
Stabiliteti_Financiar/Politika_makroprudenciale/Instrumentet_e_politikes_makroprudenciale/
Instrumentet_dhe_Vendimet/. 
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të Evropës dhe me standardet përkatëse teknike të publikuara nga Autoriteti 
Bankar Evropian dhe Bordi Evropian i Rrezikut Sistemik. 

HAPËSIRË INFORMUESE 2: SHTESAT MAKROPRUDENCIALE TË KAPITALIT

Shtesa konservuese e kapitalit ka për qëllim të ruajë kapitalin e një banke. 
Në vendet e Bashkimit Evropian, kjo shtesë ka vlerën maksimale 2.5%. Për 
Shqipërinë, rregullorja përcakton që kjo shtesë ka vlerën 0.5% për vitin 2020, 
dhe do të ngjitet gradualisht në nivelin 2.5% duke filluar nga 1 janari 2024. 
Kjo shtesë do të zbatohet në të njëjtën masë, për secilën nga bankat.

Shtesa kundërciklike e kapitalit synon të shërbejë si kundërpeshë për 
prociklikalitetin në sistemin financiar. Zbatimi i kërkesës për këtë shtesë kapitali 
iu jep mundësi bankave që të mbledhin kapital gjatë periudhave kur rreziku 
sistemik me natyrë ciklike është në rritje. Rezerva e kapitalit e mbledhur në 
këtë mënyrë, rrit rezistencën e bankave dhe krijon kushte më të mira për 
përthithjen e humbjeve në rastin e materializimit të rrezikut në të ardhmen. Në 
këtë mënyrë, luhatshmëria në ciklin e kreditimit zbutet dhe kontributi i bankës 
në ndërmjetësimin financiar është më i qëndrueshëm. Në Bashkimin Evropian, 
kjo normë ka filluar të shpallet që nga viti 2015, dhe reflekton zhvillimet në 
ciklin financiar të secilit vend. Pjesa më e madhe e vendeve evropiane aktualisht 
aplikojnë një shtesë kundërciklike të kapitalit midis vlerave 0% dhe 1%, dhe 
një numër më i vogël vendesh aplikojnë shtesa që arrijnë deri në 2.5%. Në 
Shqipëri, Banka e Shqipërisë e shpall këtë normë çdo tre muaj, për ekspozimet 
e përshtatshme të bankave brenda vendit.

Shtesat e kapitalit që aplikohen mbi institucionet me rëndësi sistemike reflektojnë 
rëndësinë e këtyre bankave për qëndrueshmërinë e sistemit financiar. Për 
institucionet financiare me rëndësi sistemike, aplikimi i kërkesave për kapital 
shtesë në nivel botëror22 kryhet sipas një metodologjie të hartuar nga Komiteti i 
Bazelit për Mbikëqyrjen Bankare dhe identifikimi i tyre në nivel juridiksionesh23 
të veçanta realizohet sipas një metodologjie të zhvilluar nga Autoriteti Bankar 
Evropian. Lista e bankave me rëndësi sistemike në nivel botëror deri në fund 
të vitit 2019 numëronte 30 banka dhe intervali i shtesës ishte 1.0% - 2.5%. 
Edhe metodologjia e përdorur nga Banka e Shqipërisë, reflekton standardin 
ndërkombëtar. Bankat renditen sipas notës së rëndësisë sistemike, që reflekton 
një kombinim të dimensioneve të madhësisë, të ndërlidhjes, të shkallës së 
zëvendësueshmërisë dhe të ndjeshmërisë lokale. Mbi bazën e renditjes dhe 
përfshirjes në shportat përkatëse, përcaktohet edhe shtesa e kapitalit për bankën 
me rëndësi sistemike. 

Shtesa e kapitalit për rrezikun sistemik synon të adresojë rreziqe sistemike të 
natyrës afatgjatë dhe me natyrë jociklike. Kjo shtesë, që si rregull mund të variojë 
nga 1% deri në 3%, ka një spektër relativisht të gjerë përdorimi dhe synon ato 
rreziqe të cilat nuk adresohen në mënyrë të mjaftueshme nga shtesat e tjera 
makroprudenciale të kapitalit. Edhe rregullorja e Bankës së Shqipërisë i jep 
kësaj mase një fleksibilitet të gjerë, por aktualisht kjo masë nuk është përdorur.

22 Global Systemically Important Institutions – GSIIs.
23 Other Systemically Important Institutions – O-SIIs.
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HARTA MAKROPRUDENCIALE E RREZIQEVE SISTEMIKE

Gjatë vitit 2019, Këshilli Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë mori në shqyrtim 
për herë të parë analizën gjashtëmujore24 “Zhvillimet në treguesit e hartës 
makroprudenciale”. Harta përmbledh dhe monitoron ecurinë e treguesve të 
përzgjedhur të rrezikut sistemik, të grupuar sipas objektivave të ndërmjetëm të 
politikës makroprudenciale. 

Për secilin objektiv janë përzgjedhur ata tregues që sinjalizojnë më mirë 
rrezikun sistemik rreth të cilit është ndërtuar objektivi25. Monitorimi i sinjaleve të 
rrezikut që kap secili prej treguesve bëhet duke krahasuar vlerën aktuale dhe 
ecurinë në kohë të treguesit ndaj një vlere kritike ose pragu krahasues. Tejkalimi 
i pragut krahasues nga një tregues i caktuar, i paraqitur në hartë me një sistem 
të veçantë intervalesh, sinjalizon akumulim të rrezikut sistemik.

Tabelë 5. Tregues kryesorë të hartës makroprudenciale sipas objektivave të 
ndërmjetëm dhe pragjet krahasuese përkatëse
Objektivi i ndërmjetëm Emri i treguesit bazë Pragu krahasues

Zbutja dhe parandalimi i 
rritjes së tepërt të kreditimit 
dhe borxhmarrjes

Hendeku i raportit “Kredi për ekonominë/ PBB” 2 p.p.
Ndryshimi vjetor në tepricën e kredisë 9%
Ndryshimi vjetor i kredisë në valutë të pambrojtur nga kursi i këmbimit 0%
Ndryshimi vjetor i Indeksit të Çmimit të Banesave 4%
Treguesi i Paralajmërimit të Hershëm Plotësues (TPHP) 0.5%
Treguesi i Materializimit të Stresit Bankar (TMSB) 0.5%

Zbutja dhe parandalimi i 
mospërputhjeve të mëdha në 
maturime dhe i mungesës së 
likuiditetit

Aktive likuide ndaj totalit të aktiveve 20%
Gap-i kumulativ deri në 7 ditë 0%
Spread-i i kursit ndërbankar Lek/Euro MH/1
Mesatarja tremujore e interesit ditor ndërbankar MH/1

Kufizimi i përqendrimeve të 
drejtpërdrejta dhe të tërthorta 
të ekspozimeve

Ekspozimet e mëdha ndaj kapitalit bazë të nivelit të parë 200%
Ekspozimet ndaj 5 shteteve kryesore ndaj aktiveve të bankave MH/1
Detyrimet e SHKK-ve dhe IFJB-ve ndaj bankave/Aktivet e SHKK-ve dhe IFJB-ve 20%
Aktivet në valutë ndaj totalit të aktiveve 40%

Kufizimi i sipërmarrjes 
së tepërt të rrezikut nga 
institucionet financiare me 
rëndësi sistemike

Ekspozimi ndërbankar ndaj totalit të aktiveve të bankave MH/1
Pretendimet e jorezidentëve ndaj totalit të detyrimeve të bankave 8%
Indeksi Herfindahl për zëvendësueshmërinë (sektori bankar) 2200
Indeksi Herfindahl për notën e rëndësisë sistemike (bankat sistemike) 3000

1/Mesatare historike

Përveç analizës së treguesve dhe rreziqeve për secilin objektiv, raporti 
përmban edhe një seksion të veçantë me rekomandime mbi masat me natyrë 
makroprudenciale që mund të ndërmerren, modifikohen ose çaktivizohen gjatë 
periudhës në vazhdim. Gjatë vitit 2019, në bazë të analizës së treguesve 
të hartës makroprudenciale, nuk është rekomanduar asnjë masë me natyrë 
makroprudenciale përveç shtesave makroprudenciale të kapitalit të parashikuara 
në rregulloren përkatëse. 

24 Ky raport përgatitet për tremujorin e parë dhe të tretë të vitit. 
25 P.sh. për objektivin e parë, që synon zbutjen dhe parandalimin e rritjes së tepërt të kreditimit, 

dy nga treguesit bazë janë hendeku i raportit “Kredi për ekonominë/PBB” dhe “Ndryshimi 
vjetor në tepricën e kredisë”.
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2.3.2. STABILITETI FINANCIAR DHE VLERËSIMI I RREZIQEVE 

Situata financiare e sektorit bankar dhe e sistemit financiar deri në fund të 
vitit 2019 mbetet e qëndrueshme dhe me nivele të mira fitimi. Kushtet 
makroekonomike kanë qenë të favorshme dhe politika monetare vijoi të ruante 
kahun lehtësues. Shkalla e ndërmjetësimit financiar nuk ka ndryshuar në krahasim 
me një vit më parë, duke mbetur në nivelin 107% të PBB-së, ndërkohë që tkurrja 
e lehtë në peshën e sektorit bankar është kompensuar nga rritja e peshës 
së institucioneve financiare jobanka, shoqërive të kursim-kreditit dhe shoqërive 
të sigurimit. Sektori bankar, i cili zë rreth 90% të peshës në ndërmjetësimin 
financiar, e mbylli vitin 2019 me një rezultat financiar pozitiv, me një nivel të 
mirë kapitalizimi, me likuiditet të bollshëm dhe mjaft më të lartë nga kërkesat 
minimale rregullatore, dhe me përmirësim të ndjeshëm të cilësisë së aktiveve 
krahasuar me një vit më parë. Në tërësi, aktiviteti i sektorit bankar u zgjerua me 
2% gjatë vitit 2019, ku kontributin kryesor e ka dhënë zgjerimi në veprimet me 
titujt. Treguesit e kthimit nga aktivet dhe nga kapitali shënuan përkatësisht 1.4% 
dhe 13.5%, me një rritje të lehtë ndaj një viti më parë. Raporti i mjaftueshmërisë 
së kapitalit regjistroi një rënie me 0.4 pikë përqindje, në nivelin 18.3%, duke 
mbetur dukshëm më lart në krahasim me kërkesat rregullatore. 

VLERËSIMI I RREZIQEVE SISTEMIKE 

Banka e Shqipërisë vlerëson se ekspozimi i sektorit bankar ndaj rreziqeve 
sistemike mbetet i kontrolluar. Megjithatë, vijueshmëria për një kohë të gjatë e 
mjedisit me norma të ulëta interesi ka ushtruar presion mbi ecurinë e të ardhurave 
neto nga interesi dhe strukturën e afatit të maturimit të depozitave bankare. 
Nga ana tjetër, përdorimi i valutës në sektorin bankar dhe në ekonominë reale 
mbetet i gjerë, dhe kjo dukuri e ekspozon veprimtarinë bankare ndaj rrezikut të 
likuiditetit në valutë dhe ndaj rrezikut të tërthortë të kursit të këmbimit. 

Duke u përqendruar tek sinjalet që vijnë nga treguesit e hartës makroprudenciale, 
vërehet se rreziqet e lidhura me ekspansionin e kredisë dhe rritjen e niveleve 
të borxhit paraqiten në nivele të ulëta. Për rrezikun e lidhur me mospërputhjen 
në afatet e maturimit dhe gjendjen e likuiditetit të tregut, treguesit përkatës 
sinjalizojnë rritje të rrezikut, por prania e bollshme e aktiveve likuide shërben si 
mekanizëm për zbutjen e rrezikut që mund të vijë nga luhatshmëria e likuiditetit. 
Lidhur me rrezikun nga nivelet e përqendrimit të veprimtarisë bankare, 
treguesit përgjithësisht tregojnë se përqendrimi i aktivitetit të sektorit bankar 
drejt huamarrësve të mëdhenj, subjekteve të tjera financiare jobankare dhe 
sektorëve të ekonomisë është në nivele të pranueshme. Në të njëjtën kohë, 
nivelet e përqendrimit të veprimtarisë sipas monedhave mbeten mbi pragun 
krahasues dhe kanë nevojë të monitorohen në vazhdimësi. Rreziku sistemik 
që buron nga institucionet financiare me rëndësi sistemike, vlerësohet të ketë 
ardhur në rënie, por pesha e bankave me rëndësi sistemike në sektorin bankar 
mbetet e rëndësishme. 
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Në tërësi, zhvillimet në treguesit e tregut të pasurive të paluajtshme, në diferencat 
e afateve mesatare të maturimit mes aktiveve dhe detyrimeve të sektorit bankar, 
të përqendrimit të ekspozimit të sektorit bankar ndaj valutave dhe të peshës së 
bankave me rëndësi sistemike, kanë nevojë të monitorohen me kujdes dhe në 
vijimësi.

RREZIQET E AKTIVITETIT 

Rreziku i kredisë vlerësohet të ketë shënuar zbutje të ndjeshme. Raporti i kredive 
me probleme ra në 8.4% nga 11.1% në fund të vitit 2018, dhe stoku i kredive 
me probleme u zvogëlua me rreth 25% duke reflektuar pakësimin kryesisht në 
stokun e kredive me probleme për biznesin, afatin e gjatë dhe monedhën e 
huaj. Mbulimi i tepricës së kredisë me provigjione dhe kolateral mbetet në 
nivele të përshtatshme. Përmirësimi në cilësinë e portofolit të kredisë ka ardhur si 
rezultat i shlyerjeve, fshirjeve dhe ristrukturimit të një pjese të kredive të humbura 
dhe atyre me probleme. Aktiviteti i kreditimit nga bankat është mbështetur 
nga zgjerimi i kredisë në monedhën vendase të dhënë kryesisht për bizneset, 
ndërkohë që kredia në valutë ka shënuar rënie në terma vjetorë. Banka e 
Shqipërisë vlerëson që kërkesa ndaj bankave për fshirjen e detyruar të kredive 
të klasifikuara si të humbura për më shumë se 2 vjet, do të vijojë të ndihmojë në 
rënien e stokut të kredive me probleme dhe pastrimin e bilanceve të bankave 
nga aktivet me probleme gjatë viteve në vazhdim. Në të njëjtën kohë, Banka e 
Shqipërisë i udhëzon vazhdimisht bankat të bëjnë kujdes me cilësinë e kredisë 
së re dhe me monitorimin e vazhdueshëm të kredive të reja me probleme. 

Rreziku i normave të interesit dhe rreziku i drejtpërdrejtë dhe i tërthortë i kursit 
të këmbimit në aktivitetin e sistemit financiar dhe sektorit bankar mbeten të 
pranishëm dhe nuk kanë shënuar ndryshime të ndjeshme në krahasim me një 
vit më parë. Vlerat aktuale dhe ecuria e hendekut midis aktiveve dhe pasiveve 
dhe veçanërisht hendekut të vlerësuar për aktivet dhe pasivet me normë interesi 
të ndryshueshme, sugjerojnë që sektori bankar mbetet i ekspozuar ndaj rrezikut 
të normave të interesit. Megjithatë, një rritje e shpejtë dhe e afërt e normave 
të interesit, veçanërisht në kushtet e krijuara pas tërmetit të 26 nëntorit 2019, 
vlerësohet si një ngjarje me probabilitet të ulët ndodhjeje në të ardhmen 
afatshkurtër. 

Rreziku i drejtpërdrejtë i kursit të këmbimit vijon të mbetet i kufizuar duke qenë se 
pozicionet e hapura valutore të sektorit bankar dhe bankave të veçanta zënë një 
pjesë shumë të vogël të kapitalit rregullator dhe janë dukshëm nën kufijtë e sipërm 
rregullatorë. Ekspozimi ndaj rrezikut të tërthortë të kursit të këmbimit vijon të jetë 
i konsiderueshëm duke qenë se raporti i kredive në valutë të pambrojtura nga 
lëvizjet në kursin e këmbimit ndaj tepricës së kredive në valutë mbetet i lartë (45%), 
pavarësisht pakësimit të peshës së kredive në valutë ndaj tepricës së kredive. 

Në kuadër të angazhimit sipas strategjisë ndërinstitucionale për fuqizimin e 
përdorimit të monedhës vendase (dhe uljen e përdorimit të valutës), Banka e 
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Shqipërisë ka marrë disa masa dhe ka vijuar të publikojë dy herë në vit raportet 
e parashikuara në Memorandumin e Bashkëpunimit26 për vlerësimin e efektit të 
tyre. Analiza tregon se ndryshimet, ndonëse pozitive, kanë qenë të vogla dhe 
mund të nevojitet më shumë kohë për shpërfaqjen e plotë të ndikimit të masave. 
Banka e Shqipërisë vlerëson se përmbushja me sukses e objektivit të strategjisë 
ndërinstitucionale në drejtim të rritjes së përdorimit të monedhës kombëtare, 
kërkon angazhimin e plotë dhe të vazhdueshëm të institucioneve përgjegjëse. 

26 Memorandumi i nënshkruar nga Ministria e Financave, Banka e Shqipërisë dhe Autoriteti i 
Mbikëqyrjes Financiare nr. 1069, datë 18.4.2017 “Për zgjerimin e përdorimit të monedhës 
kombëtare në sistemin financiar dhe ekonominë shqiptare”. 



Raporti Vjetor, 2019

59 Banka e Shqipërisë

2.4. MBIKËQYRJA

Funksioni mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë ka si objektiv kryesor 
identifikimin dhe kontrollin e hershëm të rreziqeve kryesore si rreziku i 
kredisë, rreziku i likuiditetit, rreziku operacional, rreziku i normës së interesit, 
rreziku i kapitalit dhe përfitueshmërisë, rreziku reputacional dhe pastrimin e 
parave e financimin e terrorizmit në banka. Gjithashtu, vlerësimi i kontrollit 
të brendshëm dhe efektiviteti i qeverisjes korporative përbëjnë një fokus të 
veçantë në mbikëqyrje, si faktorë të rëndësishëm të zbutjes së rreziqeve në 
të gjithë sferën e veprimtarisë së bankave, por edhe të subjekteve të tjera 
jobanka, të cilat licencohen nga Banka e Shqipërisë. 

Veprimi në kohën e duhur dhe marrja e masave rregulluese efektive nëpërmjet 
mbikëqyrjes së vazhdueshme dhe zbatueshmëria e tyre, mbetet një nga 
hallkat e rëndësishme për të finalizuar me sukses qëllimin fundor - ruajtjen e 
shëndetit të subjekteve financiare.

2.4.1. ZHVILLIMET KRYESORE

Viti 2019 përmbylli procesin e konsolidimit të bankave të nisur vitet e 
mëparshme, duke e çuar numrin e tyre në 12. Ky proces riformatoi tregun 
bankar vendas, i cili tashmë sheh një rritje të pranisë së kapitalit vendas, ku 4 
banka me peshë 29.3% në treg, zotërohen nga ky kapital. Gjatë vitit 2019 u 
përmbyll procesi i transferimit të pronësisë për dy banka, përthithja e një banke 
si dhe vetëlikuidimi i një banke tjetër. Konkretisht:

– Pjesa zotëruese e pronësisë së aksioneve të Bankës Tirana kaloi nga 
Banka e Pireut tek aksionerët e rinj, Grupi Balfin, kalim ky i miratuar 
nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë. Me këtë kalim është 
përmbyllur edhe kalimi i administrimit të bankës tek aksioneri i ri.

– Pjesa zotëruese e pronësisë së aksioneve të Bankës Societe Generale 
Albania kaloi në pronësinë e aksionerit të OTP Bank Nyrt, Hungari. Pas 
këtij miratimi, banka ndryshoi edhe emrin në OTP Bank.

– Procesi i përthithjes së plotë të Bankës Ndërkombëtare Tregtare nga 
Banka Union përfundoi plotësisht gjatë vitit pasi ishte miratuar më parë 
transferimi i 100% të aksioneve.

– Bankës së Kreditit të Shqipërisë iu revokua licenca, pas vendimit të 
aksionerëve për likuidimin vullnetar të saj. 

Ndryshime pësoi edhe harta e përfaqësimit të bankave me degë në rajone 
të ndryshme të vendit, e cila erdhi në rënie. Kjo tendencë erdhi kryesisht si 
rrjedhojë e konsolidimit të sistemit bankar dhe e reduktimit të numrit të bankave. 

Gjatë vitit u finalizua miratimi i kuadrit rregullator për zbatimin e projektit Tirana 
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Approach27, i cili përshkoi një fazë intensive diskutimesh me grupet e interesit, 
duke përfshirë edhe përfaqësuesit e projektit FinSAC. Ky projekt synon të krijojë 
një platformë bashkëpunimi (jashtëgjyqësore) midis bankave për trajtimin e 
kredimarrësve në vështirësi financiare. 

Për herë të parë në 10 vitet e fundit, treguesi i kredive me probleme ra në 
nivel njëshifror. Vlera e kredive me probleme arriti në 48.2 miliardë lekë, me 
një rënie vjetore prej 25%. Zhvillimet në cilësinë e portofolit të kredisë vijojnë 
të mbeten në vëmendjen mbikëqyrëse, nëpërmjet inspektimeve në vend apo 
nxitjes së zgjidhjeve jashtëgjyqësore sipas platformës së re, veçanërisht në 
kushtet e ndikimeve të mundshme negative nga tërmeti i datës 26 nëntor 2019. 
Ndërkohë, faktori i fshirjeve të kredive me probleme, veçanërisht pas ndryshimit 
rregullativ nëpërmjet të cilit bankat detyrohen të fshijnë kreditë e klasifikuara të 
humbura për më shumë se 2 vjet (nga 3 vjet sipas rregullit të mëparshëm), pritet 
të kontribuojë në rënien e treguesve të kredisë me probleme. 

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) Banka e Shqipërisë është përfshirë në zbatimin e planit kombëtar 
të masave, në drejtim të përmirësimit të kuadrit rregullator dhe forcimit të 
efektivitetit të procesit mbikëqyrës. Për rrjedhojë, vlerësimi i ekspozimit të rrezikut 
të subjekteve ndaj parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit 
(PPP/PFT ) ka qenë në fokus të punës për rishikimin e kuadrit rregullator bankar 
dhe të ekzaminimeve. Gjetjet dhe rekomandimet nga ky proces u faktorizuan 
në hartimin e planeve mbikëqyrëse për subjektet më të ekspozuara, të tilla si 
zyrat e këmbimit valutor (ZKV). Sipas këtyre planeve u inspektuan 97 ZKV për 
PPP/PFT, për 31 nga të cilat u morën masa mbikëqyrëse dhe administrative 
për mangësitë e konstatuara, dhe për 7 prej tyre iu revokua licenca. 

Procesi mbikëqyrës edhe këtë vit u karakterizua nga një seri bashkëpunimesh me 
institucione vendase dhe të huaja në funksion të realizimit të objektivave të Bankës 
së Shqipërisë dhe përafrimeve me standardet më të mira ndërkombëtare. Ndër 
institucionet vendase u bashkëpunua veçanërisht me Drejtorinë e Përgjithshme 
të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) në zbatim të rekomandimeve 
të Moneyval dhe raportimeve përkatëse tek ekspertët e Moneyval dhe FATF 
(Grupit të veprimit Financiar), kryerjes së inspektimeve të përbashkëta si edhe 
rishikimit të kuadrit ligjor e rregullator. Po kështu, u asistua edhe Autoriteti i 
Mbikëqyrjes Financiare në disa inspektime në sektorin bankar, në funksion të 
përmbushjes së detyrimeve ligjore dhe rregullative të këtij autoriteti. 

Bashkëpunimi me institucionet e huaja financiare u shtri në disa dimensione. 
Gjatë këtij viti u realizua pjesëmarrja në kolegjet mbikëqyrëse të organizuara 
nga Banka Qendrore Evropiane, me qëllim shkëmbimin e informacionit për 

27 Që nga momenti i ideimit, prezantimit e deri në momentin e miratimit e zbatimit, kjo rregullore 
është quajtur si “Tirana Approach”, duke bërë një paralelizëm me nisma të ngjashme të marra 
nga vende të tjera, por me specifika që lidhen me objektin e saj dhe kontekstin ekonomik e 
ligjor në të cilin do të gjente zbatim.
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disa prej bankave me origjinë nga BE, të cilat operojnë në tregun shqiptar. 

Këtë vit nisi komunikimi me Bankën Kombëtare të Hungarisë me fokus nënshkrimin 
e një marrëveshjeje bashkëpunimi, kryesisht për shkëmbim informacioni. 
Marrëveshja paraprake pritet të ratifikohet gjatë vitit 2020. 

Bashkëpunimi me FMN-në ka vijuar në zbatim të projektit disavjeçar për 
zhvillimin e kapaciteteve mbikëqyrëse dhe institucionale sipas një qasjeje të 
bazuar në rrezik, pjesë e strategjisë së Bankës së Shqipërisë. Në këtë kontekst 
dallojmë veçanërisht hartimin e metodologjisë së brendshme mbi Procesin e 
Rishikimit dhe Vlerësimit Mbikëqyrës (i njohur si SREP), si edhe rregullore të tjera 
të përfunduara e të miratuara gjatë vitit 2019. Projekti do të vijojë edhe gjatë 
pjesës së parë të vitit 2020, ku parashikohet kalibrimi i kërkesave për kapital 
shtesë të bankave sipas shtyllës së dytë të kuadrit të Bazelit për mjaftueshmërinë 
e kapitalit, si edhe prezantimi në industrinë bankare i disa rregulloreve të 
rishikuara, apo të reja, sipas praktikave më të mira të tregut. Gjithashtu, ka 
vijuar bashkëpunimi me EBRD-në për projektin për përmirësimin e kuadrit 
rregullator në drejtim të qeverisjes së shëndetshme të bankave, nëpërmjet 
asistencës teknike dhe ekspertizës të Deloitte Londër dhe Shqipëri. 

2.4.2. EKZAMINIMET NË VEND

Gjatë vitit 2019, janë zhvilluar 17 ekzaminime të plota dhe të pjesshme, duke 
mbuluar pothuaj të gjitha bankat, 3 subjekte jobanka, 1 SHKK dhe 97 zyra të 
këmbimit valutor. Programi i inspektimeve ka marrë parasysh edhe zhvillimet në 
strukturën e tregut bankar si dhe angazhimet e Bankës së Shqipërisë në kuadër 
të përmbushjes së rekomandimeve të ekspertëve të Moneyval. 

Tabelë 6. Numri i ekzaminimeve sipas viteve dhe sipas tematikës

Inspektim
e të kryera në 

subjekte

Rreziku Strategjik

Rreziku O
rganizativ

Rreziku i Kredisë

Rreziku i Likuiditetit

Rreziku i N
orm

ës së Interesit

Rreziku i Tregut

Teknologjia e Inform
acionit 

dhe e Kom
unikim

it

Rreziku O
peracional

Rreziku Reputacional

Përfitueshm
ëria

Kapitali

2017 9 12 13 10 10 9 11 8 11 10 11

2018 8 10 9 8 8 8 9 8 48 9 8

2019 13 13 16 13 13 14 13 13 113 13 15

Ekzaminimet e kryera në banka kanë pasur si objekt vlerësimin në vend të të 
gjitha rreziqeve, ekzaminime tematike për vlerësimin e rreziqeve specifike të 
evidentuara, si dhe ekzaminime për ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të 
lëna në ekzaminime të mëparshme. 
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Ekzaminimet tematike kanë qenë kryesisht të fokusuara tek procesi i administrimit 
të portofolit të kredive me probleme, në funksion të uljes së qëndrueshme të tij. 
Gjithashtu, ato janë kryer edhe për vlerësimin e metodologjive të brendshme 
të bankave për llogaritjen e kërkesave për kapital për rreziqet e identifikuara 
së brendshmi, sipas udhëzimit “Për procesin e vlerësimit të brendshëm të 
mjaftueshmërisë së kapitalit”. 

Rekomandimet e lëna kanë evidentuar rreziqet kryesore ndaj të cilave janë 
të ekspozuara bankat. Natyra e tyre lidhet me përmirësimin e cilësisë së 
administrimit të rreziqeve nëpërmjet përmirësimeve metodologjike, cilësisë 
së analizave të brendshme e sistemeve të informacionit, si dhe nëpërmjet 
ndryshimeve në kuadrin e brendshëm rregullativ e procedural. Rekomandimet 
kanë pasur si objekt edhe përmirësimin e drejtimit të bankave dhe rritjen e rolit 
të këshillave drejtues në administrimin e bankës, si nëpërmjet rritjes së kërkesave 
për informacion ashtu edhe nëpërmjet monitorimit të strukturave ekzekutive. 
Ndërkohë, për strukturat e tjera të brendshme të bankave është kërkuar forcimi 
i linjave të kontrollit dhe ngritja cilësore e funksionit të rrezikut. 

Përgjithësisht bankat kanë pasur një reagim pozitiv ndaj rekomandimeve të 
lëna, duke plotësuar një pjesë të mirë të tyre brenda afateve të parashikuara. 
Njëkohësisht, për rekomandimet e lidhura me cilësinë e qeverisjes, ndarjen e 
përshtatshme të përgjegjësive, efektivitetin e sistemeve të kontrollit të brendshëm, 
fuqizimin e njësisë së rrezikut dhe të përputhshmërisë etj., procesi i përmirësimit 
është i vazhdueshëm dhe vijon paralelisht me rritjen e vëllimeve të biznesit. 

Gjatë ekzaminimeve të subjekteve financiare jobanka dhe shoqërive të kursim-
kreditit (SHKK), vëmendja, gjatë vitit 2019, është përqendruar tek subjektet që 
zhvillojnë aktivitetin kreditues, qiranë financiare dhe mikrokredinë. Ekzaminimet 
kanë evidentuar zhvillimin e shpejtë të këtyre subjekteve. Rekomandimet 
përkatëse theksojnë se rritja e vëllimit të aktivitetit të këtyre subjekteve duhet të 
shoqërohet paralelisht edhe me rritjen e cilësisë së qeverisjes, të infrastrukturës 
së sistemit të informacionit dhe të kontrollit të brendshëm. 

Çështje të tjera të evidentuara lidhen me nevojën për një klasifikim më 
konservator të një pjese të portofolit të kredisë, duke krijuar edhe fondet rezervë 
përkatëse, sigurimin e transparencës së plotë në marrëdhëniet me klientët etj.

Pjesë e procesit mbikëqyrës është edhe reagimi i shpejtë në rastet e identifikimit 
të rreziqeve potenciale apo thyerjeve të treguesve të raportuar nga subjektet 
banka dhe jobanka. Edhe gjatë vitit 2019, krahas ekzaminimeve në vend, 
ka pasur korrespondenca e kontakte të shpeshta me të gjitha subjektet në 
përgjigje të ngjarjeve apo zhvillimeve me potencial për të ndikuar në gjendjen 
financiare të tyre, shoqëruar me masa dhe kërkesa specifike mbikëqyrëse. 
Banka e Shqipërisë ka pezulluar në dy raste licencën e aktivitetit për subjekte 
që nuk kanë ruajtur nivelin minimal të kapitalit të kërkuar, si dhe në një rast 
është lëshuar urdhri për rritjen e kapitalit.
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2.4.3. RISHIKIMI I KUADRIT RREGULLATIV DHE METODOLOGJIK

Gjatë vitit 2019, Banka e Shqipërisë hartoi disa akte të reja rregullative, si dhe 
rishikoi disa akte në fuqi të mbikëqyrjes bankare, të cilat kanë synuar përafrimin 
e mëtejshëm me ndryshimet e fundit në acquis (direktivat dhe rregulloret) e 
Bashkimit Evropian (BE) dhe në dokumentet e Komitetit të Bazelit. Në vijim 
paraqiten ndryshimet kryesore rregullative të miratuara gjatë vitit 2019.

I. Për përafrimin e kërkesave rregullative me kërkesat e Bazel III, u miratuan 
përkatësisht: 

- Disa ndryshime në rregulloren “Për kapitalin rregullator të bankës”, të 
cilat përafrojnë kërkesat e Bankës së Shqipërisë për raportet e kapitalit, 
përpjesëtimisht me kërkesat e Bazel III.

- Rregullorja e re “Për raportin e mbulimit me likuiditet”, e cila synon të 
plotësojë kuadrin rregullativ në fuqi për administrimin e rrezikut të likuiditetit, 
nëpërmjet prezantimit të një treguesi të ri (raportit të mbulimit me likuiditet), 
si dhe të përcaktimit të kërkesave për bankat mbi krijimin e një rezerve 
likuiditeti që në kushte të stresuara të likuiditetit arrin të mbulojë flukset dalëse 
neto, brenda një horizonti kohor prej 30 ditësh kalendarike. 

- Udhëzimi i ri “Për stress test-et e bankave”, i cili përcakton kërkesat 
dhe metodologjitë mbi kryerjen e stress test-eve nga bankat, si pjesë e 
procesit të tyre të administrimit të rreziqeve, veçanërisht në kuadër të 
procesit të vlerësimit të brendshëm të mjaftueshmërisë së kapitalit. 

II. Në zbatim të rekomandimeve të ekspertëve të Moneyval, të lëna gjatë Raundit 
V të vlerësimit për Shqipërinë, u rishikuan të tetë rregulloret e licencimit dhe të 
mbikëqyrjes në lidhje me parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit. Konkretisht, u miratuan ndryshime rregullative në:

- Rregulloren “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së bankave dhe 
degëve të bankave të huaja në Republikën e Shqipërisë”; 

- Rregulloren “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet 
financiare jobanka”;

- Rregulloren “Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së shoqërive të 
kursim-kreditit dhe të unioneve të tyre”; 

- Rregulloren “Për licencimin, organizimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen 
e zyrave të këmbimit valutor”; 

- Rregulloren “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e subjekteve 
financiare jobanka”;

- Rregulloren “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit”;

- Rregulloren “Për mbikëqyrjen e konsoliduar”; 
- Rregulloren “Për mbikëqyrjen e transaksioneve bankare në rrugë elektronike”.

Ndryshimet në rregulloret e licencimit parashikojnë kryesisht kërkesa shtesë të 
Bankës së Shqipërisë për subjektet aplikuese, gjatë procesit të licencimit, lidhur 
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me integritetin e aksionerëve/ortakëve (duke përfshirë edhe aksionerët/ortakët 
indirektë dhe përfituesit e fundit), por duke e zgjeruar fokusin edhe te personat 
e lidhur me aksionerët/ortakët, nëse kanë rekorde kriminale, si dhe kërkesa për 
subjektet mbi procesin e rivlerësimit në vazhdimësi të integritetit të aksionerëve/
ortakëve dhe raportimin e rezultateve të paktën një herë në vit në Bankën e 
Shqipërisë. Ndryshimet në rregulloren “Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë 
e subjekteve financiare jobanka” konsistojnë në parashikimin e kërkesave për 
funksionin/njësinë e kontrollit të brendshëm dhe për funksionin e përputhshmërisë, 
si njësi të pavarura dhe pjesë të rëndësishme të sistemit të kontrollit, si dhe të 
përgjegjësive dhe detyrave të këtyre funksioneve. Ndërsa ndryshimet në tre aktet 
e tjera, synojnë forcimin e mëtejshëm të kërkesave të autoritetit mbikëqyrës për 
subjektet, për një administrim më të mirë të rrezikut të pastrimit të parave dhe të 
financimit të terrorizmit, si në nivel individual, ashtu edhe në nivel grupi.

III. Në funksion të përmbushjes së angazhimeve të marra nga Banka e 
Shqipërisë, në kuadër të Planit Kombëtar për Adresimin e Kredive me 
Probleme (Tirana Approach), u miratuan:

- Kërkesat e rregullores “Për trajtimin jashtëgjyqësor nga bankat, të 
kredimarrësve në vështirësi financiare”, e cila synon të nxisë trajtimin e 
kredimarrësve në vështirësi financiare, nëpërmjet një bashkëpunimi të 
strukturuar dhe eficient ndërmjet bankave. Kjo rregullore parasheh të 
shërbejë si një platformë bashkëpunimi, ku bankat koordinojnë përpjekjet 
dhe gjejnë zgjidhje që reflektojnë natyrën e vështirësisë së huamarrësit, 
duke i krijuar atij lehtësira për gjenerimin e likuiditeteve, për vazhdimin dhe 
rimëkëmbjen e veprimtarisë dhe për shlyerjen e detyrimeve ndaj bankave.

- Disa ndryshime në rregulloren “Për administrimin e rrezikut të kredisë nga 
bankat dhe degët e bankave të huaja”, të cilat janë në linjë me rregulloren 
e re të sipërpërmendur dhe që synojnë forcimin e kritereve të klasifikimit 
dhe provigjionimit të kredive të ristrukturuara, pas datës 1 janar 2021, kur 
këto ndryshime do të hyjnë në fuqi, si dhe parashikojnë reduktimin e afatit 
të fshirjes së kredive të humbura nga bankat, nga 3 vjet në 2 vjet.

IV. Gjatë vitit 2019, janë përgatitur edhe disa projektakte të reja ose 
projektndryshime të akteve rregullative në fuqi, të cilat pritet të miratohen 
gjatë vitit 2020. Konkretisht:

- Në vijim të përafrimit të vazhdueshëm me kërkesat e rregullores evropiane 
(CRR) 575/2013/EU “Mbi kërkesat prudenciale për institucionet e 
kreditit dhe shoqëritë e investimit”, janë hartuar disa projektndryshime në 
rregulloren “Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit”, të cilat synojnë 
kryesisht prezantimin e metodës së bazuar në vlerësimin e cilësisë së 
kredisë së vetë kundërpartisë, për përcaktimin e peshave të rrezikut për 
disa ekspozime të veçanta; 

- Janë hartuar disa projektndryshime në rregulloren “Për administrimin e 
rrezikut nga ekspozimet e mëdha të bankave”, bazuar në ndryshimet 
e vitit 2019 në rregulloren përkatëse të BE-së, si dhe në dokumentet e 
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Komitetit të Bazelit mbi regjimin e ekspozimeve të mëdha; 
- Ka përfunduar puna për hartimin e rregullores “Për përcaktimin e kushteve 

për dhënien e miratimit paraprak për marrëveshjen e mbështetjes 
financiare brenda grupit bankar”, e cila u hartua në zbatim të ligjit për 
ndërhyrjen e jashtëzakonshme. 

2.4.4. KUADRI LICENCUES DHE MIRATIMET

Sektori bankar shqiptar vazhdoi të dominohet nga filialet e grupeve të huaja 
bankare me origjinë të kapitalit nga Bashkimi Evropian. Numri i bankave u 
reduktua në 12, nga 14 banka që operonin në fund të vitit 2018. 

Reduktimi i numrit të bankave në fund të vitit 2019 vjen si rezultat i revokimit të 
licencave të dy bankave, pas përfundimit të procesit të bashkimit me përthithje 
të Bankës Ndërkombëtare Tregtare sh.a. nga Banka Union sh.a. dhe kalimit në 
procesin e likuidimit vullnetar të Bankës së Kreditit të Shqipërisë sh.a.

Gjatë vitit 2019, Banka e Shqipërisë dha miratimet paraprake: për transferimin 
e 100% të pronësisë së aksioneve të Bankës Ndërkombëtare Tregtare sh.a. tek 
Banka Union sh.a. dhe riorganizimin juridik të Bankës Union sh.a. nëpërmjet 
bashkimit me përthithje me Bankën Ndërkombëtare Tregtare sh.a.; për zotërimin 
e pjesëmarrjes influencuese/kontrollit të aksioneve të kapitalit të tre bankave; për 
shtimin e veprimtarisë financiare në rolin e agjentit në sigurime për një bankë; për 
ndryshimet e statuteve të bankave: për emërimet e auditorëve ligjorë të të gjitha 
bankave; për emetimin ose shlyerjen e borxhit të varur nga bankat; për nënshkrimin 
e marrëveshjes me të tretët (outsourcing), për ofrimin e shërbimeve e-banking; etj.

Banka e Shqipërisë dha miratimet edhe për 64 administratorë të bankave, 
të cilët sipas pozicioneve renditen respektivisht në: 31 anëtarë të këshillave 
drejtues, 13 anëtarë të komiteteve të kontrollit dhe 20 drejtues ekzekutivë dhe 
drejtues të kontrollit të brendshëm.

Tabelë 7. Struktura e pronësisë së bankave (numri i bankave, fund i periudhës)
2015 2016 2017 2018 2019

Bankat në Shqipëri, prej të cilave: 16 16 16 14 12
Degë të bankave të huaja - - - -
Struktura e pronësisë së bankave, sipas origjinës së kapitalit, prej të cilave:
Me kapital privat në shumicën e pronësisë të huaj1 13 13 13 11 8
- nga vendet e Bashkimit Evropian 9 9 9 7 62

- nga Turqia 1 1 1 1 13

- nga një institucion financiar ndërkombëtar (Arabia Saudite) 1 1 1 1 14

Me kapital privat me shumicën e pronësisë vendase 3 3 3 3 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 2019 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 2019 janë: Banka Union, Banka Credins, 

Banka Amerikane e Investimeve dhe Banka Tirana.
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Rrjeti i bankave brenda territorit të Republikës së Shqipërisë u zgjerua me 5 
degë të reja, ndërkohë që bankat njoftuan reduktimin e numrit të degëve/
agjencive (nëpërmjet mbylljes, bashkimit) për 23 degë/agjenci brenda vendit. 
Në fund të vitit 2019, bankat ushtrojnë veprimtarinë e tyre nëpërmjet 429 
degëve/agjencive bankare”. 

Mbështetur në aplikimet e paraqitura, Banka e Shqipërisë pajisi me licencë një 
subjekt financiar jobankë për ushtrimin e veprimtarisë financiare të faktoringut 
(Tirana Capital Trade sh.p.k.) dhe një institucion financiar të mikrokredisë 
(Micro Credit Risk sh.p.k.). Ndërkohë, iu pezullua licenca e veprimtarisë dy 
subjekteve financiare jobanka. Në fund të vitit 2019, ushtrojnë veprimtarinë 
financiare 32 subjekte financiare jobanka të licencuara. Ndërkohë, pjesë e 
miratimeve për subjektet financiare jobanka kanë qenë miratimet paraprake për 
9 administratorë dhe miratimet për transferimin e pjesëmarrjes influencuese/
kontrollit të kuotave të kapitalit tek tre subjekte. 

Në vitin 2019 u licencua një shoqëri e re e kursim-kreditit (Tirana Invest Kredit 
2000) dhe në fund të vitit numërohen 14 shoqëri të kursim-kreditit dhe një union 
i shoqërive të kursim-kreditit.

Gjatë vitit 2019 u licencuan 51 zyra të reja të këmbimit valutor dhe iu revokua 
licenca 11 zyrave ekzistuese. Në fund të vitit 2019, ushtrojnë aktivitetin 503 
zyra të këmbimit valutor. 

Tabelë 8. Numri i bankave, subjekteve financiare jobanka, shoqërive të 
kursim-kreditit dhe zyrave të këmbimit valutor të licencuara nga Banka e 
Shqipërisë (fund i periudhës)

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

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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2.5. NDËRHYRJA E JASHTËZAKONSHME

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

Gjatë vitit 2019, funksioni i ndërhyrjes së jashtëzakonshme në Bankën e 
Shqipërisë e ka orientuar veprimtarinë e tij në 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. 

 
Me qëllim fuqizimin e aftësisë për ndërhyrje të jashtëzakonshme, Banka e 
Shqipërisë është angazhuar në hartimin e planeve specifike për çdo bankë 
sistemike, si dhe në përmirësimin e vazhdueshëm të raportimit të bankave në 
këtë drejtim. Pjesë e rëndësishme e aktivitetit të këtij funksioni ka qenë edhe 
identifikimi dhe vlerësimi i funksioneve kritike të bankave, si dhe vlerësimi i 
planeve të rimëkëmbjes të hartuara nga bankat për ndikimin që kanë këto 
plane në aftësinë për ndërhyrje të jashtëzakonshme në bankë. Në funksion 
të rregullimit të procesit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme dhe në zbatim të 
detyrimeve ligjore, Banka e Shqipërisë ka hartuar dhe miratuar disa akte 
nënligjore. Së fundi, procesi i administrimit dhe monitorimit të Fondit për 
Ndërhyrje të Jashtëzakonshme është përmirësuar në vazhdimësi në kuadër të 
përmbushjes në afat të nivelit të synuar të këtij fondi. 

Viti 2019 shënon pjesëmarrjen për herë të parë të Autoritetit të Ndërhyrjes së 
Jashtëzakonshme të Shqipërisë në Kolegjet e Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme 
në nivel evropian, të cilat organizohen nga Bordi i Përbashkët për Ndërhyrjen e 
Jashtëzakonshme (SRB) për bankat apo grupet bankare evropiane të cilat janë 
në juridiksionin e SRB-së. Kjo pjesëmarrje është e rëndësishme për harmonizimin 
e praktikave të ndërhyrjes së jashtëzakonshme për filialet e bankave evropiane 
që veprojnë në Shqipëri.

2.5.1. FUQIZIMI I AFTËSISË PËR NDËRHYRJE TË JASHTËZAKONSHME NË 
BANKA DHE PLANET E NDËRHYRJES SË JASHTËZAKONSHME

Në përmbushje të objektivit të fuqizimit të aftësisë për ndërhyrje të 
jashtëzakonshme në banka, gjatë vitit 2019, Banka e Shqipërisë ka përfunduar 
ciklin e parë të hartimit të planeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme për 
bankat sistemike, sipas rregullores “Mbi përmbajtjen e planeve të ndërhyrjes 



Raporti Vjetor, 2019

68Banka e Shqipërisë

së jashtëzakonshme” dhe informacionit të raportuar nga sektori bankar për 
këtë qëllim. Pjesë e rëndësishme e këtyre planeve është hartimi i analizës 
strategjike të modelit të biznesit për secilën bankë, identifikimi i funksioneve 
me rëndësi kritike të cilat duhet të vijojnë të ofrohen edhe në ndërhyrje të 
jashtëzakonshme, vlerësimi i ndërvarësive kritike të brendshme dhe të jashtme 
të bankës, identifikimi i infrastrukturës së shërbimeve financiare dhe sistemeve 
kritike që i mbështesin ato etj. 

Në planin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme është parashikuar strategjia e 
preferuar për ndërhyrjen e jashtëzakonshme, si dhe instrumenti që do ta realizojë 
këtë strategji. Gjithashtu, në të janë parashikuar disa masa për sigurimin e 
vazhdimësisë financiare dhe operacionale që do të sigurojnë vazhdimësinë 
e biznesit të bankës pas ndërhyrjes së jashtëzakonshme. Plani parashikon, 
gjithashtu, komunikimin me grupet e interesit, si një element i rëndësishëm i 
transparencës në respekt të parimeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme. 
Një element tjetër i rëndësishëm i planit është analiza vlerësuese e aftësisë 
për ndërhyrje të jashtëzakonshme, si një mjet për të identifikuar pengesat e 
mundshme për realizimin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme dhe ndjekjen e 
masave për minimizimin e tyre. 

HAPËSIRË INFORMUESE 3: PLANET E NDËRHYRJES SË JASHTËZAKONSHME

Banka e Shqipërisë është përgjegjëse për hartimin e planit të ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme për çdo bankë. Ky plan përmban në mënyrë të detajuar të 
gjitha hapat e nevojshme që duhen ndërmarrë në rast se një bankë ndodhet 
në një situatë të paaftësisë paguese. 

Plani i ndërhyrjes së jashtëzakonshme synon kryesisht: të shpjegojë funksionimin 
e bankës dhe funksionet kritike të saj, të cilat janë të rëndësishme për ekonominë; 
të identifikojë pengesat e mundshme ndaj zbatimit të planit të ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme; si dhe të përgatisë të gjithë infrastrukturën e nevojshme (ligjore, 
financiare, operacionale) për zbatimin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme në rast 
se banka do të ishte në vështirësi.

Hartimi i planeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme kalon nëpër disa hapa, të 
cilët shpjegohen shkurtimisht në vijim. 

Hapi i parë në hartimin e planit është përgatitja e analizës strategjike të bankës, 
ku Banka e Shqipërisë analizon strukturën e bankës, pronësinë dhe kuadrin 
ligjor të saj, pozicionin financiar, modelin e biznesit, funksionet kritike që ofron, 
ndërvarësitë e brendshme që ka banka ndaj grupit bankar ku bën pjesë dhe 
ndërvarësitë e jashtme ndaj palëve të treta, si dhe sistemet operacionale dhe 
infrastrukturën e bankës.

Hapi i dytë është përzgjedhja e strategjisë së preferuar të ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme. Ky hap është i rëndësishëm për të përcaktuar se si do 
të veprohet me bankën në rast paaftësie paguese: do të likuidohet sipas 
procedurave të likuidimit të detyruar apo do të vendoset në ndërhyrje të 
jashtëzakonshme, ku Banka e Shqipërisë do të zbatojë një ose më shumë nga 
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instrumentet që ligji ka përcaktuar për këtë qëllim. Në rast se vlerësohet se banka 
duhet të vendoset në ndërhyrje të jashtëzakonshme në përmbushje të objektivave 
të ligjit, atëherë Banka e Shqipërisë përcakton strategjinë dhe instrumentet 
specifike që parashikon të përdorë për ndërhyrjen e jashtëzakonshme në bankë.

Hapi i tretë në hartimin e planit është sigurimi i vazhdimësisë operacionale dhe 
financiare në bankë, edhe në rast se ajo ndodhet në vështirësi. Në këtë pjesë, 
plani i ndërhyrjes së jashtëzakonshme vlerëson të gjitha procedurat që duhet 
të hartojë banka në mënyrë që të sigurojë vazhdimësinë e burimeve financiare 
dhe atyre operacionale, gjatë zbatimit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, por 
edhe pas saj.

Hapi i katërt lidhet me aksesin në informacion dhe planin e komunikimit. Në këtë 
pjesë të planit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme shpjegohen të gjitha rregullat 
dhe procedurat për të siguruar se Banka e Shqipërisë ka gjithë informacionin 
e nevojshëm për zbatimin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme, në kohën e duhur. 
Plani përfshin dhe komunikimin e brendshëm në bankë por dhe më gjerë, për të 
gjitha fazat në të cilat kalon aktivizimi i planit: para, gjatë dhe pas ndërhyrjes 
së jashtëzakonshme.

Hapi i pestë përfshin përmbledhjen e planit dhe vlerësimin e aftësisë për 
ndërhyrje të jashtëzakonshme. Në këtë hap duhet të identifikohen të gjitha 
pengesat potenciale ndaj zbatimit të planit, duke vënë në dijeni bankën për 
tërësinë e hapave që duhet të ndërmarrë për t’i hequr ato. 

Planet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme hartohen në bashkëpunim me sektorin 
bankar, i cili është i përfshirë në dhënien e informacionit të nevojshëm për 
hartimin e këtyre planeve si dhe në angazhimin e heqjes së pengesave potenciale 
ndaj zbatimit të planit përkatës. Plani rishikohet çdo vit, duke përditësuar 
informacionet përkatëse në përputhje me zhvillimet në bankë si dhe thellimin e 
mëtejshëm të hapave operacionalë për zbatimin eficient të tij.

Mbështetur në përvojën e fituar, për ciklin e dytë të mbledhjes së informacioneve 
për planet e ndërhyrjes së jashtëzakonshme, janë rishikuar formularët e 
raportimit, duke reflektuar përmirësime në strukturën e informacionit. Bashkë me 
formularët është rishikuar udhëzuesi28 për plotësimin e formularëve të planeve 
për ndërhyrjen e jashtëzakonshme. 

Në shtator 2019, në kuadër të planeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, 
janë organizuar takime dypalëshe me përfaqësues të bankave sistemike, për 
njohjen me përmbajtjen e planeve gjatë të cilave është diskutuar mbi strategjinë 
dhe instrumentin e përzgjedhur, kërkesën për instrumente të kapitalit rregullator 
dhe detyrime të pranuara si dhe pengesat e identifikuara për hartimin e një 
plani eficient të ndërhyrjes së jashtëzakonshme. 

28 Udhëzuesi për plotësimin e formularëve të planeve për ndërhyrjen e jashtëzakonshme 
dhe formularët për mbledhjen e informacionit të nevojshëm për planet e ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme gjenden të publikuar në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë në lidhjen:

 https://www.bankofalbania.org/Nderhyrja_e_Jashtezakonshme/Planifikimi_i_nderhyrjes_
se_jashtezakonshme/



Raporti Vjetor, 2019

70Banka e Shqipërisë

Së fundi, meqenëse vazhdimësia e funksioneve kritike përbën një nga objektivat 
e ndërhyrjes së jashtëzakonshme dhe një pjesë të rëndësishme të procesit të 
planifikimit të saj, gjatë vitit 2019 është realizuar një analizë e detajuar për 
identifikimin e këtyre funksioneve bazuar në metodologjinë e hartuar për këtë 
qëllim. Kjo metodologji merr në konsideratë ndikimin që do të kishte ndërprerja 
e funksionit kritik që ofron banka në palët e treta dhe aftësinë e tregut për ta 
zëvendësuar atë. 

2.5.2. PLOTËSIMI I KUADRIT RREGULLATOR DHE METODOLOGJIK PËR 
NDËRHYRJEN E JASHTËZAKONSHME 

Gjatë vitit 2019 janë finalizuar dhe kanë marrë miratim në Këshillin Mbikëqyrës 
të Bankës së Shqipërisë dy akte nënligjore të hartuara në zbatim të ligjit 
nr.133/2016 “Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka 
në Republikën e Shqipërisë”.

Kështu, Këshilli Mbikëqyrës ka miratuar rregulloren “Për përcaktimin e nivelit 
të ushtrimit të kompetencave në Bankën e Shqipërisë për rimëkëmbjen dhe 
ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka”, në të cilën përcaktohen organet e 
brendshme të Bankës së Shqipërisë dhe drejtuesit e njësive organizative të saj, 
të cilët nxjerrin aktet administrative individuale në zbatim të kompetencave të 
Bankës së Shqipërisë për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme. 

Gjithashtu, Këshilli Mbikëqyrës ka miratuar rregulloren “Vlerësimi për qëllime 
të ndërhyrjes së jashtëzakonshme” në të cilën përkufizohen kushtet dhe kriteret 
për përzgjedhjen e vlerësuesit të pavarur, kriteret dhe metodologjia e vlerësimit 
përpara dhe pas ndërhyrjes së jashtëzakonshme, si dhe vlerësimi i detyrimeve 
nga instrumentet derivative. Kjo rregullore është në përputhje me Standardet 
Teknike Rregullatore të Autoritetit Bankar Evropian (EBA) dhe direktivën e 
Bashkimit Evropian “Mbi rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në 
institucionet e kreditit dhe firmat e investimit”.

Gjatë vitit 2019, Banka e Shqipërisë ka hartuar versionin e parë të rregullores 
“Mbi kërkesat minimale për instrumente të kapitalit rregullator dhe detyrimeve 
të pranuara – MREL”, e cila është pjesërisht në përputhje me Direktivën “Për 
rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka II”, e njohur si 
BRRD II, lidhur me kapacitetin përthithës të humbjeve dhe atë të rikapitalizimit 
të institucioneve të kreditit dhe firmave të investimit, si dhe me rregulloren 
2019/876 të Këshillit dhe Parlamentit Evropian. 

Në hartimin e një kuadri rregullator të plotë dhe në përputhje me standardet 
evropiane të hartuara së fundi në fushën e ndërhyrjes së jashtëzakonshme, Banka 
e Shqipërisë është mbështetur në mënyrë të vazhdueshme nga konsulenca e 
Bankës Botërore nëpërmjet FINSAC29.

29 FINSAC është Qendra për Këshillim në Sektorin Financiar, e vendosur në Vjenë.
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2.5.3. FONDI I NDËRHYRJES SË JASHTËZAKONSHME DHE MONITORIMI 
I MJETEVE FINANCIARE TË TIJ

Ligji nr.133/2016 “Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme 
në banka në Republikën e Shqipërisë”, mandaton Bankën e Shqipërisë për 
përllogaritjen e nivelit të synuar të Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme dhe 
kontributin vjetor për secilën bankë. 

Në zbatim të ligjit, niveli i synuar i Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme 
është 0.5% e detyrimeve totale të sektorit bankar dhe llogaritet 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 2019, ishte 
6.49 miliardë lekë. Në prill 2019, bankat kanë plotësuar pagesën e vitit të dytë 
të kontributeve vjetore në Fondin e Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme në vlerën 
650 milionë lekë. Këto kontribute, të cilat përbëjnë mjetet financiare të Fondit 
të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme, administrohen nga Agjencia e Sigurimit 
të Depozitave në përputhje me kriteret e vendosura në politikën e investimit 
të mjeteve financiare të Fondit. Në fund të vitit 2019, Fondi i Ndërhyrjes së 
Jashtëzakonshme arriti nivelin rreth 1.3 miliardë lekë.

Në kuadër të administrimit të Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme, Banka e 
Shqipërisë ka bashkëpunuar vazhdimisht me Agjencinë e Sigurimit të Depozitave, 
për monitorimin e administrimit të mjeteve financiare të fondit, përmirësimin dhe 
përshtatjen e kuadrit rregullator në përputhje me ndryshimet strukturore të ndodhura 
në sektorin bankar, si dhe automatizimin e raportimeve të sektorit bankar në 
kuadër të llogaritjes së nivelit të synuar dhe kontributit vjetor të fondit. 

2.5.4. FORCIMI I KAPACITETEVE NJERËZORE DHE LOGJISTIKE 

Objektiv i rëndësishëm i veprimtarisë së funksionit të ndërhyrjes së jashtëzakonshme 
në Bankën e Shqipërisë ka qenë dhe forcimi i kapaciteteve njerëzore dhe 
logjistike, i cili ka të bëjë me rritjen cilësore të përgatitjes së stafit të angazhuar 
në këtë fushë, e cila është një fushë në zhvillim edhe në nivel evropian. 

Në këtë drejtim, gjatë vitit 2019, funksioni i ndërhyrjes së jashtëzakonshme 
është përfaqësuar në konferenca, workshop-e e takime ndërkombëtare, të 
organizuara nga Bordi i Përbashkët i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme. 

Gjatë këtij viti ka pasur një bashkëpunim të frytshëm edhe me njësi të 
ndryshme në Bankën e Shqipërisë, në përmbushje të objektivave institucionalë. 
Bashkëpunimi me funksionin mbikëqyrës ka konsistuar në vlerësimin e planeve 
të rimëkëmbjes së bankave, me qëllim vlerësimin e opsioneve të rimëkëmbjes 
që mund të ndikojnë në ndërhyrjen e jashtëzakonshme në bankë, por dhe në 
hartimin e disa projektrregulloreve me synim plotësimin e kuadrit rregullator 
në përmbushje të detyrimeve të ligjit nr.133/2016 “Për rimëkëmbjen dhe 
ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka në Republikën e Shqipërisë”.
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2.6. EMETIMI I MONEDHËS

Banka e Shqipërisë 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 Bankës së Shqipërisë 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.

Pas një periudhe më shumë se 23-vjeçare dhe një pune 4-vjeçare, Banka e 
Shqipërisë mundësoi prodhimin e serisë së re të kartëmonedhave me kurs 
ligjor

Një nga përgjegjësitë kryesore të Bankës së Shqipërisë është të garantojë 
besimin e publikut në paranë tonë. Banka qendrore e bën këtë duke emetuar 
një kartëmonedhë që i komunikon publikut shqiptar siguri dhe qëndrueshmëri. 
Kjo sepse kartëmonedhat përfaqësojnë formën më të prekshme të parasë dhe 
janë në shërbim të të gjithë qytetarëve. 

Pas një periudhe më shumë se 23-vjeçare dhe një pune 4-vjeçare, Banka e 
Shqipërisë mundësoi prodhimin e serisë së re të kartëmonedhave me kurs ligjor. 
Seria e re e kartëmonedhave do të përbëhet nga 6 prerje: 200, 500, 1000, 
2000, 5000 dhe 10000 Lekë. Më 30 shtator 2019, u prodhuan dhe u 
hodhën në qarkullim prerjet e para të serisë së re, ato 200 Lekë dhe 5000 Lekë, 
si dhe u mundësua prodhimi i materialeve të shtypit të kartëmonedhave të tjera 
të serisë, të cilat pritet të hidhen në qarkullim në vitet në vijim. Kartëmonedha e 
prerjes 10 000 Lekë pritet të prodhohet gjatë vitit 2020.
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Arsyet kryesore të përmirësimit të serive të kartëmonedhave vijnë nga ndryshimet 
e vazhdueshme në kohë, të lidhura kryesisht me teknikat më të avancuara të 
dizajnit, teknologjinë e prodhimit të materialit bazë, si dhe me atë që përbën 
dhe elementin kryesor - pajisjen e kartëmonedhës me elemente bashkëkohore 
dhe të sofistikuara të sigurisë. Këto ndryshime i japin kartëmonedhës shqiptare 
pamjen e një kartëmonedhe moderne, në të njëjtën kohë rezistente, me cilësi, 
integritet dhe besueshmëri të lartë, të krahasueshme me ato të vendeve më të 
përparuara. 

Banka e Shqipërisë e sheh kartëmonedhën edhe si një mjet komunikimi, duke 
transmetuar në kohë mesazhe të identitetit tonë kombëtar, nëpërmjet shfrytëzimit 
të mundësisë për të evokuar momentet më të rëndësishme të historisë dhe 
për të nderuar personalitete të shquara të saj. Seria e re e kartëmonedhave 
shqiptare ruan të njëjtën tematikë me kartëmonedhat ekzistuese, e cila ndjek 
konceptin e pasqyrimit të epokave historike, nëpërmjet paraqitjes së portreteve 
të personaliteteve simbol të tyre. Dizajni i kartëmonedhës së re, krahas portretit 
të personit, përfshin edhe elemente të tjera stilistike, të cilat lidhen me arritje të 
veçanta të figurës historike të portretizuar.

Numri dhe vlera e kartëmonedhave dhe monedhave në qarkullim u rrit në 
vitin 2019 

Në fund të vitit 2019, rezultuan rreth 140 milionë copë kartëmonedha në 
qarkullim me vlerë rreth 297.5 miliardë lekë30. Në krahasim me vitin 2018, 
numri i kartëmonedhave në qarkullim është rritur me rreth 3.6 milionë copë 
(2.6%), ndërsa në vlerë kemi një rritje prej 16.3 miliardë lekësh (5.8%). 
Ndryshimi i këtyre treguesve vjen si pasojë e trendit që vazhdon të ndjekë 
struktura e parasë në qarkullim në favor të kartëmonedhave me vlerë nominale 
5000 Lekë dhe 2000 Lekë. Vlera mesatare e një kartëmonedhe në qarkullim, 

30 Është numri dhe vlera e kartëmonedhave të hedhura në qarkullim nga Banka e Shqipërisë. 

Gra�k 25. Struktura e kartëmonedhave dhe monedhave në qarkullim, 
31 dhjetor 2019

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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në fund të vitit 2019 arriti në 2126 lekë, kundrejt 2062 lekësh në fund të vitit 
2018.

Në fund të vitit 2019, rezultuan 217 milionë copë monedha metalike kundrejt 
199 milionë monedhash në fund të vitit 2018. Vlera e monedhave metalike në 
fund të vitit arriti 5.4 miliardë lekë, kundrejt 4.8 miliardë në fund të vitit 2018. 

Shpejtësia e riciklimit të cash-it është ulur dhe cilësia e kartëmonedhës në 
qarkullim është rritur

Gjatë vitit 2019, u përpunuan rreth 93 milionë copë kartëmonedha, të cilat u 
kontrolluan për autenticitet dhe përshtatshmëri për riqarkullim. Norma e sortimit31 
ishte 20%, kundrejt 24.3% në vitin 2018. Kartëmonedhat e papërshtatshme 
për qarkullim janë zëvendësuar rast pas rasti me kartëmonedha të reja të 
përshtatshme për qarkullim. 

Koeficienti i qarkullimit të kartëmonedhës32 për vitin 2019 rezultoi në vlerën 
0.67, që do të thotë se një kartëmonedhë kthehet mesatarisht më pak se një 
herë në vit në sportelet e Bankës së Shqipërisë33. Ky koeficient është më i lartë 
për prerjet 500 Lekë, 1000 Lekë (rreth 1.4 dhe rreth 0.98) dhe më i vogël për 
prerjet 5000 dhe 200 Lekë (seria e vjetër) (rreth 0.14 dhe 0.41). 

Banka e Shqipërisë synon rritjen dhe përforcimin e kapaciteteve tekniko-
administrative dedikuar mbrojtjes së kartëmonedhave nga falsifikimi 

Në kuadër të mbrojtjes së monedhave dhe kartëmonedhave nga falsifikimi, 
strukturat përkatëse të Bankës së Shqipërisë kanë zhvilluar aktivitete të ndryshme 
të vazhdueshme me natyrë parandaluese. Këto aktivitete janë fokusuar kryesisht 
në trajnimin e stafeve profesioniste të cash-it, inspektime, procese testimi dhe 
monitorimi të makinave/pajisjeve autentifikuese dhe sortuese të përdoruara 
nga stafi, etj.

Gjatë vitit 2019, sasia e kartëmonedhave dhe monedhave metalike të 
falsifikuara zbuluar në qarkullim ka pësuar rritje në masën 16% krahasuar me 
vitin 2018. Gjithsesi, kjo sasi mbetet e papërfillshme krahasuar me sasinë e 
kartëmonedhave të vërteta në qarkullim.

Në ndryshim nga vitet e kaluara, prerja 2000 Lekë zë pjesën më të madhe të 
totalit të kartëmonedhave të falsifikuara, e pasuar nga prerjet 500 dhe 1000 
Lekë. Këtë vit është rritur numri i kartëmonedhave të falsifikuara të prerjes 5000 
Lekë, ku në total janë identifikuar 99 copë të tilla. Për sa i takon monedhës 
metalike, më e falsifikuara vazhdon të jetë prerja 50 Lekë (139 copë). 

31 Është raporti i numrit të kartëmonedhave të papërshtatshme për qarkullim mbi numrin total të 
kartëmonedhave të përpunuara gjatë një viti.

32 Është raporti i numrit të kartëmonedhave të arkëtuara në sportelet e Bankës së Shqipërisë mbi 
gjendjen mesatare vjetore të numrit të kartëmonedhave në qarkullim.

33 Për vitin 2018, ky koeficient ishte 0.79.
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Nga aspekti teknik dhe/ose teknologjik i fenomenit të 
falsifikimit të kartëmonedhave kombëtare, dominojnë 
riprodhimet me teknikë bazë printime digjitale me 
ngjyra - kryesisht ink-jet, të shoqëruara me aplikimin e 
metodave shtesë artizanale për imitimin e elementeve 
dhe/ose tipareve të sigurisë kryesisht me natyrë 
vizuale dhe ato të prekjes. Indeksi i vlerësimit të 
ngjashmërisë së kartëmonedhave të falsifikuara me 
ato me kurs ligjor është i ulët, që do të thotë se ato 
vlerësohen me rrezikshmëri të ulët për t’u pranuar si të 
vërteta. Në pak raste ndeshen imitime të elementeve 
të sigurisë të lexueshme nga pajisjet autentifikuese/
sortuese.

Gra�k 26. Trendi i kartëmonedhave të 
falsi�kuara në vite (për copë)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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2.7. SISTEMET E PAGESAVE

Ekzistenca e sistemeve të sigurta dhe efikase të pagesave është parakusht 
i domosdoshëm dhe jetik për funksionimin e sistemit ekonomik. Operimi, 
mbikëqyrja dhe reformimi i sistemeve të pagesave luajnë një rol thelbësor 
në garantimin e sigurisë, qëndrueshmërisë dhe efikasitetit të infrastrukturës 
së tregjeve financiare dhe bëjnë të mundur realizimin e shkëmbimeve midis 
aktorëve ekonomikë. Vetë përçimi i politikës monetare si edhe stabiliteti 
financiar bazohen në ekzistencën e infrastrukturave të besueshme dhe 
efikase të sistemit të pagesave. Në përmbushje të këtyre funksioneve, Banka 
e Shqipërisë përtej operimit të qëndrueshëm të sistemeve të pagesave, i ka 
kushtuar vëmendje të veçantë dhe konsolidimit të mëtejshëm të rolit mbikëqyrës 
në fushën e sistemeve të shlyerjes së titujve, si dhe shërbimeve të pagesave si 
pjesë përbërëse e këtyre sistemeve.

2.7.1. MBIKËQYRJA E SISTEMEVE TË PAGESAVE

Një hap i rëndësishëm në drejtim të mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave 
është rregullimi i aktivitetit të sistemeve të shlyerjes së titujve nga operatorët 
privatë. Në këtë kuadër, në vitin 2019, Banka e Shqipërisë miratoi rregulloren 
nr.26/2019, datë 28.03.2019 “Për licencimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen 
e operatorëve të sistemeve për shlyerjen e titujve”, e cila përcakton kushtet dhe 
standardet e licencimit dhe mbikëqyrjes së sistemeve për shlyerjen e titujve. 
Miratimi i saj krijoi parakushtet e nevojshme për licencimin nga ana e Bankës 
së Shqipërisë, në muajin nëntor, të operatorit privat i cili do të shlyejë dhe 
regjistrojë titujt e emetuar nga kompanitë private. Operimi i këtij sistemi nga 
kompania ALREG sh.a plotëson infrastrukturën e nevojshme për funksionimin e 
bursës dhe tregjeve të kapitaleve në Shqipëri. 

Nga pikëpamja e përmirësimeve ligjore e rregullative, gjatë këtij viti, Banka e 
Shqipërisë ka intensifikuar përpjekjet për miratimin e projektligjit “Për shërbimet 
e pagesave”, i cili transpozon në legjislacionin shqiptar direktivën e Bashkimit 
Evropian 2015/2366 “Për shërbimet e pagesave në tregun e brendshëm”. 
Këto përpjekje janë materializuar në miratimin e projektligjit nga Këshilli i 
Ministrave në muajin dhjetor dhe kalimin e tij në Kuvendin e Shqipërisë për 
miratim. 

Zbatimi i këtij projektligji në tregun vendas do të reformojë dhe modernizojë 
shërbimet e pagesave, duke i dixhitalizuar ato si dhe duke prezantuar shërbime 
inovative në këtë treg. Këto zhvillime do të nxisin ndërveprimin në distancë 
të aktorëve të ndryshëm të përfshirë në ciklin e pagesave. Në këtë kuadër, 
paraqitet i nevojshëm krijimi i rregullave dhe standardeve teknike për garantimin 
e sigurisë së autentifikimit në inicimin dhe procesimin e pagesave elektronike 
në distancë. 
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HAPËSIRË INFORMUESE 5: SHËRBIMET E REJA TË PROMOVUARA NGA 
PROJEKTLIGJI “PËR SHËRBIMET E PAGESAVE”

Shërbimet e reja që synon të nxisë projektligji kanë për qëllim të lehtësojnë 
aksesin e publikut të gjerë në shërbimet elektronike të pagesave, si nga 
pikëpamja e kostove ashtu edhe nga lehtësia e përdorimit, rrjedhimisht duke 
promovuar edhe tregtinë elektronike. Këto shërbime konsistojnë në: 

Shërbimet e inicimit të pagesave, të cilat ofrohen kryesisht nga kompanitë Fintech 
dhe luajnë rolin e një ndërmjetësi midis konsumatorëve dhe bizneseve për 
blerjen e mallrave dhe shërbimeve në distancë. Risia kryesore e këtij shërbimi 
qëndron në faktin se konsumatorët mund të kryejnë blerje në distancë edhe pse 
nuk zotërojnë një kartë debiti apo krediti, por zotërojnë një llogari bankare të 
aksesueshme nëpërmjet internetit. Nga ana tjetër, këto institucione lehtësojnë 
investimet e nevojshme të ndërmarra nga bizneset për të tregtuar në mënyrë 
elektronike.

Gjithashtu, shërbimet e informimit mbi llogarinë u mundësojnë konsumatorëve 
dhe bizneseve të kenë një pamje të përgjithshme mbi gjendjen e tyre financiare, 
për shembull, duke u mundësuar konsumatorëve të konsolidojnë llogaritë e 
ndryshme rrjedhëse që mund të kenë me një ose më shumë banka dhe të 
kategorizojnë shpenzimet e tyre sipas tipologjive të ndryshme (ushqim, energji, 
qira, kohë të lirë etj.), duke përzgjedhur kështu dhe shërbimet më efikase në 
terma të kostove për secilën kategori, si dhe duke i ndihmuar në buxhetimin dhe 
planifikimin financiar. Në shumë raste, këto lloj shërbimesh ndihmojnë edhe 
në identifikimin e alternativës më pak të kushtueshme për kryerjen e pagesave. 

Shërbimet e inicimit të pagesave dhe ato të informimit mbi llogarinë do të 
ofrohen nga entitete të licencuara nga Banka e Shqipërisë. Këto institucione 
do të kenë të drejtën të kërkojnë informacion nga banka e konsumatorit në 
lidhje me gjendjen e llogarisë. Kjo e drejtë u garantohet institucioneve vetëm 
pas marrjes së një miratimi nga konsumatori, miratim i cili do të realizohet me 
mjete komunikimi në distancë, dhe si rrjedhojë kërkon zhvillimin e të gjitha 
kushteve teknike për garantimin e sigurisë dhe vërtetimin që pëlqimi është dhënë 
vërtet nga konsumatori-zotëruesi i llogarisë. Vlen të theksohet se komunikimi 
midis bankës dhe këtyre institucioneve, jo domosdoshmërisht do të bazohet 
në një marrëveshje dypalëshe mes tyre, duke nënkuptuar nevojat për marrjen 
e masave të nevojshme nga ana e bankave për një autentifikim të thelluar të 
klientit duke qenë se banka mban barrën kryesore për të kompensuar klientin 
në rast mashtrimi.

Banka e Shqipërisë ka filluar punën për zbatimin e standardeve teknike të 
krijuara nga Autoriteti Evropian për Bankat. Zbatimi i këtyre standardeve është 
i domosdoshëm për të nxitur ndërveprimin e institucioneve që ofrojnë shërbime 
pagesash edhe në tregun evropian. 

Së fundi, gjatë vitit 2019, Banka e Shqipërisë ka punuar për të përmirësuar 
kuadrin rregullativ që lidhet me operimin e sistemit të pagesave AIPS (për 
pagesa me vlerë të madhe) dhe AECH (për pagesa me vlerë të vogël). Këto 
rishikime, ndër të tjera, synojnë të akomodojnë edhe risitë e projektligjit “Për 
shërbimet e pagesave”, duke mundësuar aksesin e institucioneve financiare 
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jobanka në sistemin AECH, si dhe krijimin e kushteve për promovimin e 
pagesave elektronike. 

2.7.2. ROLI REFORMATOR I BANKËS SË SHQIPËRISË NË FUSHËN E 
SISTEMEVE TË PAGESAVE

Në kuadër të promovimit të reformave në tregun e pagesave, Banka e Shqipërisë 
ka luajtur një rol aktiv në zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Pagesave me Vlerë 
të Vogël (2018-2023). Më konkretisht, gjatë kësaj periudhe janë organizuar 
një sërë takimesh dhe konsultimesh me aktorë të ndryshëm me qëllim zbatimin 
e planveprimit të kësaj strategjie, si dhe është organizuar mbledhja e pestë 
e Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave (KKSP) në muajin tetor 2019, 
me qëllim promovimin e mëtejshëm të projekteve. Rezultatet kryesore të këtyre 
masave lidhen me: 

- Analizën e pagesave të institucioneve shtetërore ku u identifikuan nevojat dhe 
mundësitë kryesore për ndërhyrje në kuadër të përdorimit të instrumenteve 
elektronike për këto shërbime. Në këtë drejtim, vëmendje e veçantë iu 
kushtua mundësisë së operimit të një payroll-i të qendërzuar për administratën 
publike, si dhe hapësirave të përdorimit të shërbimeve bankare për pagesa 
që lidhen me sigurimet shoqërore dhe ato sociale. Gjithashtu, ka pasur 
bashkëpunim edhe në kuadër të formalizimit të ekonomisë në lidhje me 
zbatimin e ligjit “Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit”, ose i 
njohur ndryshe si “Projektligji për fiskalizimin”. 

- Janë marrë masa edhe në kuadër të projekteve, të cilat lidhen me 
zhvillimin e infrastrukturave dhe masave për reduktimin e komisioneve të 
shërbimeve të pagesave ku mund të përmendim, sistemin e shlyerjeve 
të pagesave në euro brenda vendit, projektin për SWITCH-in kombëtar 
dhe pagesave në kohë reale (instant payment), si dhe mundësisë për 
analizimin dhe reduktimin e komisioneve të paguara nga tregtarët për 
pagesat me kartë. 

- Së fundi, por jo më pak e rëndësishme, vëmendje i është kushtuar dhe 
edukimit financiar nëpërmjet vijimit të projektit Greenback (2.0)34. Për 
më shumë, në mbledhjen e KKSP-së u evidentua qartazi nevoja për 
hartimin e një strategjie kombëtare për edukimin financiar në mbështetje 
të reformave të ndërmarra.

2.7.3. ECURIA E SISTEMEVE TË PAGESAVE AIPS DHE AECH

Infrastruktura kryesore për procesimin e pagesave ndërbankare në Shqipëri 
përbëhet nga dy sistemet e pagesave të cilat operohen nga Banka e Shqipërisë: 

34 Programi Greenback 2.0 është pjesë e Programit të Dërgesave të Emigrantëve dhe Pagesave 
financuar nga Sekretariati Shtetëror Zviceran për Çështje Ekonomike (SECO) dhe i administruar 
nga Grupi i Bankës Botërore. Projekti synon edukimin financiar të familjeve dërguese (për vendet 
pritëse të emigrantëve) dhe pritëse (për vendet si Shqipëria të cila janë pritëse remitancash), 
si dhe rritjen e efikasitetit në treg për dërgesat e emigrantëve me synim kryesor reduktimin e 
kostove që mbartin këto transferta. 
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sistemi AIPS (konsiderohet si infrastruktura bazë për shlyerjen e pagesave në 
monedhën kombëtare dhe shlyerjen e transaksioneve të tregjeve financiare) si 
dhe sistemi AECH (i cili ofron klerimin e transaksioneve ndërbankare të klientëve 
të bankave, individë dhe biznese). Gjatë vitit 2019, të dy këto sisteme kanë 
funksionuar në mënyrë të sigurt dhe efikase duke ofruar një disponueshmëri 
maksimale, përkatësisht 99.46 % për sistemin AIPS dhe 99.9% për sistemin 
AECH.

Sistemi i shlyerjes së pagesave ndërbankare me vlerë të madhe 
(AIPS)

Në sistemin AIPS, u shlye një vëllim prej 125,766 transaksionesh me një vëllim 
total të likuiditetit të qarkulluar në sistem prej 10,453 miliardë lekësh. Krahasuar 
me një vit më parë, vëllimi i transaksioneve të shlyera ka shënuar rënie me rreth 
0.2%, ndërsa vlera e transaksioneve të shlyera ka reflektuar rritje me 14%. 
Prirje në rritje paraqet dhe vlera e transaksioneve të procesuara në AIPS në 
raport me PPB-në35, duke diktuar një përdorim gjithnjë e në rritje të sistemit dhe 
rëndësinë e këtij sistemi në ekonominë shqiptare. 

Analiza sipas tipologjisë së transaksioneve, tregon se zëri “Pagesa për klientë” 
(me peshë 59% të numrit të pagesave) ka ndjekur ritme rritëse36 krahasuar 
me vitin e kaluar. Kredia Brenda Ditës (KBD) ndërkohë ka reflektuar ulje si në 
terma të numrit, ashtu edhe të vlerës (përkatësisht me 40% dhe 44%). Ulja e 
përdorimit të Kredisë Brenda Ditës reflekton një rënie të ekspozimit të sistemit 
ndaj rrezikut të likuiditetit. 

35 PBB-ja e vitit 2019 është 1,685,604.16 milionë lekë. Burimi: Banka e Shqipërisë dhe INSTAT. 
36 Respektivisht me 5% në numër dhe 4% në vlerë nga viti 2018.

Gra�k 27. Ecuria e numrit dhe vlerës së transaksioneve të procesuara në AIPS 
(majtas) dhe në AECH (djathtas) 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Sistemi i klerimit të pagesave me vlerë të vogël (AECH)

Aktiviteti i sistemit AECH ka pasqyruar rritje krahasuar me një vit më parë në 
terma absolute të numrit dhe vlerës së pagesave të kleruara (respektivisht rritje 
prej 11.4% dhe 11.5%). 

Sipas grafikut të mësipërm, vërehet një trend rritës i transaksioneve të procesuara 
në sistemin AECH, për një periudhë kohore nga nisja e aktivitetit operacional 
të tij (2005-2019).

Analizimi dhe shpërndarja e pagesave sipas pjesëmarrësve tregon se peshën 
kryesore të transaksioneve të procesuara në sistemin AECH e zënë pagesat 
për klientë të iniciuara nga bankat. Në vitin 2019 kemi një rritje të numrit të 
transaksioneve të procesuara nga bankat tregtare prej 16% si dhe të vlerës së 
tyre prej rreth 15% krahasuar me vitin 2018, duke arritur në një nivel përdorimi 
të sistemit për këtë qëllim në masën 64% ndaj totalit të aktivitetit. Prirja në 
rritje e numrit të transaksioneve nga bankat tregon familjarizimin e publikut me 
instrumentet e pagesave dhe përdorimin e tyre në nivel ndërbankar. 

2.7.4. INSTRUMENTET E PAGESAVE

Rritja e përdorimit të instrumenteve të pagesave në ekonominë shqiptare ka 
vijuar edhe përgjatë vitit 2019. Kjo është reflektuar në një rritje vjetore të numrit 
të pagesave me 23.8%, duke arritur nivelin e rreth 18.6 milionë pagesave në 
total, si edhe në një rritje të lehtë të vlerës së tyre prej 3.15%. 

Analizimi i pagesave sipas instrumenteve të përdorura tregon një zgjerim të 
vazhdueshëm të pagesave elektronike të tilla si kartat bankare, transfertat e 
kreditit në formë elektronike (home banking) si dhe paraja elektronike (kartat e 

Gra�k 28. Ecuria e numrit të instrumenteve të pagesave në vite (majtas) dhe 
përdorimi në numër i instrumenteve të pagesave, gjatë 2019, nga individët dhe 

bizneset (djathtas) 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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parapaguara). Rritja e peshës së pagesave elektronike është reflektuar në një 
tkurrje të vazhdueshme të transfertave të kreditit në formë letër, të cilat në vitin 
2019 zunë një peshë rreth 30% ndaj totalit të vëllimit të pagesave. 

Home Banking

Inicimi i transfertave të kreditit në formë elektronike realizohet nëpërmjet 
shërbimeve “home banking”37 të cilat ofrohen nga 11 banka nga 12 të tilla 
që operojnë në vend. Këto shërbime po gjejnë një përdorim gjithnjë e më të 
gjerë në tregun shqiptar, duke u përdorur gjithnjë e më shumë jo vetëm për 
shërbimet bazike të informimit mbi llogarinë, por edhe për kryerjen e pagesave 
online. Më konkretisht, në vitin 2019 vihet re një rritje e konsiderueshme prej 
24.45% e vëllimit të pagesave “home banking” dhe 
një rritje e lehtë e vlerës së këtyre transaksioneve prej 
8.39%, krahasuar me një vit më parë. Kontribut në 
rritjen e përdorimit të “home banking”, vlerësohet 
të ketë zhvillimi i infrastrukturës, si edhe përhapja e 
mundësive për të aksesuar internetin përmes zotërimit 
të një “smart-phone” sidomos edhe nëpërmjet 
aplikacioneve të vetë bankave të aksesueshme 
nëpërmjet telefonave celularë. Rol pozitiv vlerësohet të 
kenë luajtur edhe politikat e bankave, me promovimin 
e këtyre mënyrave alternative të pagesave, çka është 
reflektuar në shtimin e llogarive të aksesueshme në 
distancë me rreth 10.64% krahasuar me të njëjtën 
periudhë të vitit 2018, dhe një rritje të këtyre të fundit 
ndaj totalit të gjithë llogarive në 14.79% krahasuar 
me të njëjtën periudhë të një viti më parë. 

Kartat bankare 

Në fund të vitit 2019, të gjitha bankat38 që operojnë në Republikën e 
Shqipërisë 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 të ndjeshme përsa i përket numrit të POS-ve duke 
shënuar një rritje me 28.29% krahasuar me vitin 2018. Pavarësisht prirjes 
pozitive të shtimit në numër të terminaleve POS e reflektuar në raportin POS për 
1,000,000 banorë (i cili në vitin 2019 rezulton në një numër prej 3,911), 
përqendrimi i tyre vijon të jetë mjaft i lartë në qarkun e Tiranës39, në masën 
84.40%.

37 Këto produkte mundësojnë aksesimin e llogarisë bankare në distancë, nëpërmjet një linje 
interneti, linje telefoni apo një software-i që banka i vë në dispozicion klientit të saj.

38 Në fund të vitit 2019 rezultojnë gjithsej 12 banka të nivelit të dytë në sistemin bankar (nga 
14 në fund të 2018).

39 Ndarja e qarqeve bëhet sipas degëve të Bankës së Shqipërisë. 

Gra�k 29. Llogari të aksesueshme nga interneti 
ndaj totalit të llogarive (djathtas) 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Zhvillime pozitive kanë shënuar dhe terminalet për përdorimin e kartave me 
para elektronike, të cilat vijojnë të paraqesin ritme rritëse në masën 23.18% 
krahasuar me fundin e vitit 2018. Nxitja e përdorimit të instrumenteve të parasë 
elektronike vlerësohet të ketë ndikim në përfshirjen financiare të popullsisë 
duke mundësuar aksesin në shërbime bankare (hapjen e një llogarie paraje 
elektronike dhe zotërimin e një karte të parapaguar) nga kategori të popullsisë 
të cilat nuk mund të kenë akses në shërbime të tjera, si për shembull nuk janë 
pagamarrës. 

Gjatë vitit 2019, vihet re një rritje me 7.4% e emetimit të kartave të debitit 
dhe me 7.9% e kartave të kreditit. Gjithashtu, funksionimi në treg i kartave me 
funksion paraje elektronike, ka vijuar të mbajë ritme të njëjta krahasuar me vitin 
paraardhës. 

Gjatë vitit 2019, vijon rritja e ndjeshme në numrin dhe vlerën e pagesave me 
karta në POS-e fizike dhe virtuale, përkatësisht me 37.6% dhe me 23.3%. Në 
terma relativë, numri i pagesave të kryera me karta të parapaguara arrin deri 
në 7.1% të pagesave me karta debiti dhe krediti.

Produktet e parasë elektronike, bazuar në kuadrin ligjor dhe rregullativ të Bankës 
së Shqipërisë, ofrohen dhe nga institucionet financiare jobanka të licencuara 
si institucione të parasë elektronike. Aktualisht në tregun shqiptar, operojnë dy 
institucione të parasë elektronike. Gjatë vitit 2019, këto institucione së bashku 
kanë kryer një vëllim prej afërsisht 2.78 milionë pagesash me para elektronike, 
me një vlerë prej 7,734 milionë lekësh. Paraja elektronike edhe pse vijon të 
tregojë një trend rritës përsëri mbetet në nivele të ulëta, por duke krijuar një 
vlerë të shtuar për atë pjesë të popullsisë që nuk ka akses në llogaritë bankare.
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2.8. ADMINISTRIMI I REZERVËS VALUTORE

Banka e Shqipërisë 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, përcakton qartë qëllimet për të cilat mbahet 
rezerva valutore. Në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare, qëllimet 
e mbajtjes së rezervave janë zbatimi dhe mbështetja e politikës monetare dhe 
politikës së kursit të këmbimit, si edhe ruajtja e stabilitetit financiar. Si objektiva 
parësorë të procesit të administrimit të rezervës valutore janë përcaktuar likuiditeti 
dhe siguria, ndërkohë që sigurimi i të ardhurave 
nga administrimi i portofolit të rezervës përfaqëson 
objektivin e tretë, për sa kohë nuk cenohen objektivat 
e likuiditetit dhe të sigurisë. Emrat e titujve në të cilat 
investohet rezerva valutore 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-40). 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-. 

Në fund të dhjetorit 2019, stoku i rezervës valutore 
rezultoi 3,359.70 milionë euro, ku përfshihet edhe 
ari monetar, në një shumë prej 119.34 milionë Eur 
ose 3.6% e totalit.
    

Përbërja e portofolit të rezervës sipas monedhave

Në fund të vitit 2019, përbërja sipas monedhave e rezervës valutore bruto 
ishte: Usd 20.0%; Eur 65.1%; Gbp 2.6%; Jpy 2.4%; Aud 1.4%; Sdr 3.3%; Ar 
3.6%; Rmb 1.8%. 

Përbërja e portofolit të rezervës sipas afatit të maturimit

Në fund të vitit 2019, 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, nuk tejkalon 1.1% të portofolit të rezervës. Portofoli i administruar nga 
40 Emrat/instrumentet e renditura deri në BBB- përfshihen në kategorinë “Për investim” (investment 

grade). 

Gra�k 30. Ecuria e rezervës valutore 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

01/01/
2014

04/01/
2014

07/01/
2014

10/01/
2014

01/01/
2015

04/01/
2015

07/01/
2015

10/01/
2015

01/01/
2016

04/01/
2016

07/01/
2016

10/01/
2016

01/01/
2017

04/01/
2017

07/01/
2017

10/01/
2017

01/01/
2018

04/01/
2018

07/01/
2018

10/01/
2018

Rez. Bruto Rez. Neto



Raporti Vjetor, 2019

84Banka e Shqipërisë

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

Rreth 84% e portofolit të rezervës valutore rezulton e investuar në 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 (69.6%), ndjekur nga banka/
institucione të tjera financiare (13.7%), institucione shumëpalëshe (8.8%), 
agjenci (5.4%), institucione të garantuara nga qeveritë (1.5%) dhe autoritete 
qeveritare/organe publike (1.0%).

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 0.71% për vitin 2019, 
krahasuar me 0.22% për vitin paraardhës. Kthimi në nivele të ulëta pasqyron 
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 negativ. 
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 ulëta. 

Kontributi në kthim i monedhës Eur, e cila përbën më shumë se 60% të portofolit 
të rezervës, ishte negativ në pasqyrim të situatës së normave negative të interesit 

Gra�k 31. Peshat sipas klasave të renditjes (majtas) dhe sipas 
emetuesve/kundërpalëve (djathtas), në fund të vitit

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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në Eurozonë. Ndërkaq kontributi në kthim i monedhës Usd dhe monedhave të 
tjera të rezervës ishte pozitiv, si rrjedhojë e bazës më të lartë të normave të 
interesit në këto monedha mesatarisht gjatë vitit. 

Zhvillime të tjera në kuadër të funksionit të administrimit të 
rezervës valutore 

Gjatë vitit 2019 u realizua një vlerësim nga këndvështrimi strategjik për peshën 
e arit monetar në portofolin e rezervës valutore. Në përfundim të këtij vlerësimi, 
Këshilli Mbikëqyrës në muajin maj mori vendim për blerjen e shumës 94 lingota 
ar (37,600 onz ose rreth 1.05 ton ar). Blerjet për shumën e miratuar të arit 
monetar u realizuan gradualisht gjatë periudhës qershor – dhjetor. 

Për sa i takon zhvillimeve kryesore në kuadër të marrëdhënieve të biznesit me 
kundërpalët, në vitin 2019 u rinovua Marrëveshja e Mirëkuptimit me Bankën 
për Rregullime Ndërkombëtare (BIS), për vijueshmërinë e disponibilitetit të linjës 
së kreditit në valutë në shumën 500 milionë euro me këtë institucion. Paketa 
e plotë e dokumentacionit lidhur me këtë marrëveshje u nënshkrua për herë 
të parë në vitin 2018, ku Marrëveshja e Mirëkuptimit kishte një afat 1-vjeçar 
me mundësi rinovimi. Në rinovimin e radhës të Marrëveshjes së Mirëkuptimit 
u zgjerua dhe kolaterali i pranuar për linjën e kreditit, në formën e titujve të 
investimit nga portofoli i rezervës valutore. 

Në përputhshmëri të plotë me qëllimet e mbajtjes së rezervës valutore, 
marrëveshja është një mekanizëm i rëndësishëm në dispozicion të Bankës së 
Shqipërisë, krahas marrëveshjes Swap të lidhur me Bankën Popullore të Kinës, 
për të vepruar në situata të nevojave emergjente për likuiditet në valutë. 

HAPËSIRË INFORMUESE 6: FLUKSET QË NDIKUAN REZERVËN VALUTORE, 
GJATË VITIT 2019

Gjatë vitit 2019, rezerva valutore bruto, e vlerësuar dhe e raportuar në 
monedhën Eur, është ulur me rreth 36.21 milionë euro, duke regjistruar në fund 
të muajit dhjetor vlerën 3,359.70 milionë Eur. Viti 2019 është karakterizuar 
sërish nga një luhatshmëri e lartë e nivelit të rezervave të tepërta të bankave të 
nivelit të dytë pranë Bankës së Shqipërisë. Faktorët kryesorë që kanë ndikuar 
rezervën bruto paraqiten të grupuara si më poshtë: 

•	 Veprimet	e	lidhura	me	aktivitetin	e	Ministrisë	së	Financave	dhe	Ekonomisë	
kanë pasur ndikim negativ në shumën 324.23 milionë euro, sipas zërave 
të mëposhtëm:

•	 hyrje	neto	nga	lëvrimi	i	huave	të	dhëna	176.60	milionë	euro;
•	 transferta	përfshirë	shërbimin	e	borxhit	500.83	milionë	euro.
•	 Veprimet	e	bankave	të	nivelit	të	dytë	dhe	subjekteve	të	tjera	kanë	pasur	

ndikim pozitiv në shumën 65.48 milionë euro, sipas zërave të mëposhtëm:
•	 derdhje	nga	bankat	e	nivelit	 të	dytë	në	llogarinë	e	tyre	pranë	Bankës	

së Shqipërisë për plotësimin e rezervës së detyrueshme për veprime që 
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lidhen me kapitalin, etj. 1,944.16 milionë euro;
•	 transferta	1,883.34	milionë	euro;
•	 hyrje	neto	për	llogari	të	subjekteve	të	tjera	(ASD,	etj.)	4.66	milionë	euro.
•	 Veprimet	e	Bankës	së	Shqipërisë	kanë	pasur	ndikim	pozitiv	në	shumën	

184.77 milionë euro, sipas zërave të mëposhtëm:
•	 blerje	e	valutës	nga	bankat	e	nivelit	të	dytë	dhe	institucione	të	tjera	157.08	

milionë euro:
o nga bankat e nivelit të dytë 154.60 milionë euro;
o nga institucione të tjera (në neto) 2.48 milionë euro.

•	 hyrje	nga	interesa,	kupona,	etj.	(të	llogaritura	në	bazë	cash-i)	të	krijuara	
nga investimi i rezervës valutore llogariten në 32.51 milionë euro;

•	 shlyerja	e	detyrimeve	të	mbetura	të	Bankës	së	Shqipërisë	ndaj	FMN-së	
0.27 milionë euro; 

•	 transferta	4.55	milionë	euro.
•	 Faktorët	e	 tregut	kanë	pasur	ndikim	pozitiv	në	shumën	37.77	milionë	

euro, sipas zërave të mëposhtëm:
•	 luhatjet	në	kursin	e	këmbimit	të	monedhave	në	përbërje	të	rezervës	valutore	

kanë ndikuar pozitivisht vlerën e rezervës bruto të raportuar në Eur me 
37.46 milionë euro;

•	 efekti	i	rivlerësimit	për	portofolin,	si	rrjedhojë	e	luhatjes	së	normave	të	
interesit, llogaritet në një vlerë lehtësisht pozitive 0.31 milionë euro2.

Efekti neto i veprimeve swap të realizuara me Ministrinë e Financave dhe 
Ekonomisë për vitin 2019 është 36.98 milionë euro, ndërkohë që vëllimi total i 
veprimeve swap (konsideruar blerje-shitje) është 196.98 milionë euro. Në tetor 
2019 u realizua me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe një shitje me 
të drejta të plota në shumën 66 milionë euro.
2 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.
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2.9. STATISTIKAT

Në përputhje me përcaktimet në ligjin “Për Bankën e Shqipërisë”, Programin 
Zyrtar të Statistikave si dhe Ligjin për Statistikat Zyrtare, Banka e Shqipërisë 
në ushtrimin e veprimtarisë së saj 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.

Banka e Shqipërisë është prodhuese e statistikave – kryesisht në lidhje me 
tregjet financiare, me institucionet dhe me infrastrukturën financiare. Ajo 
prodhon të dhëna, para së gjithash dhe në funksion të proceseve dhe organeve 
vendimmarrëse. Njëkohësisht, Banka e Shqipërisë kryen funksione statistikore 
në shërbim të publikut, duke qenë një nga agjencitë kombëtare statistikore në 
vend. 

Për të përmbushur nevojën për rritjen e vëllimit dhe cilësisë së të dhënave 
statistikore, fokusi i punës në Bankën e Shqipërisë është krijimi i një kornize 
statistikore kombëtare, e cila do të integrohet në kornizën statistikore evropiane, 
mbështetur në infrastruktura moderne të teknologjisë së informacionit dhe 
metodologji të standardizuar.

Aktivitetet e ndërmarra gjatë vitit 2019, synuan një rritje të përmirësimit të 
cilësisë, besueshmërisë dhe konsistencës së të dhënave të prodhuara në 
përputhje të plotë me legjislacionin kombëtar, si dhe me standardet sasiore 
të metodologjive ndërkombëtare dhe ato të Bashkimit Evropian, vlerësuar 
pozitivisht në raportet e FMN-së dhe të Eurostat-it.

Çka shënoi vitin 2019 në fushën e statistikave, janë zhvillimet e rëndësishme në 
statistikat e llogarive financiare, statistikat financiare të qeverisë dhe statistikat 
e sektorit të jashtëm. Për herë të parë, është realizuar një transmetim zyrtar i të 
dhënave në llogarinë financiare në Eurostat. Transmetimi është një hap përpara 
drejt përafrimit me kërkesat evropiane, si një nga angazhimet strategjike të 
Bankës së Shqipërisë. 

Gjatë vitit 2019, fokusi i aktiviteteve statistikore ka qenë në përmirësimin 
e cilësisë dhe detajimit të statistikave të sektorit të jashtëm dhe rritjes së 
transparencës në komunikim me publikun përmes shpërndarjes së të dhënave 
statistikore dhe njoftimeve për shtyp.

- Në shtator 2019, në përputhje me kornizën kohore të parashikuar 
në Programin e Transmetimit të të Dhënave pranë Eurostat-it, është 
finalizuar raportimi për herë të parë i Tregtisë Ndërkombëtare të 
Shërbimeve (2017-2018) dhe tregues të tjerë si të ardhurat nga puna, 
dërgesat nga emigrantët, me ndarje gjeografike sikundër parashikohet 
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në rregulloren e Eurostat-it, duke plotësuar detyrime që rrjedhin nga 
“Plani i Veprimit për Statistikat Ekonomike, Monetare dhe Financiare 
për vendet kandidate dhe kandidatët potencialë në BE”. Gjithashtu, për 
herë të parë u publikuan në faqen e Bankës së Shqipërisë, të dhënat 
e detajuara sipas shteteve dhe sipas llojit të shërbimeve (eksport dhe 
import).

- Në përputhje me kornizën kohore të parashikuar në Programin e 
Transmetimit ESA 201041, Banka realizoi për herë të parë transmetimin 
e të dhënave mbi Llogaritë Financiare të Shqipërisë në Eurostat 
nëpërmjet platformës SDMX duke përmbushur kështu një detyrim të 
vendit në kuadër të integrimit evropian. Statistikat e llogarive financiare 
kanë marrë ekspertizën dhe vlerësimin e disa misioneve të drejtuara 
nga ekspertë të FMN-së dhe Eurostat-it.

- Gjatë vitit 2019, janë përmirësuar afatet e raportimit të rregullt për 
tabelat EDP42 (Procedura e Deficitit të Tejkaluar) pranë Eurostat-it - 
raportuar në muajt prill dhe tetor 2019 (duke përmbushur kështu afatet 
e Eurostat-it). Nën mbështetjen e projektit rajonal “Statistikat Financiare 
të Qeverisë” të koordinuar nga FMN është përmirësuar cilësia e hartimit 
të të dhënave të sektorit të qeverisë, si bazë për përpilimin e tabelave të 
borxhit të qeverisë dhe EDP. Projekti pritet të finalizohet në prill 2020, 
me një produkt shumë të rëndësishëm siç është ai i ndërtimit të një sistemi 
IT për hartimin e automatizuar të statistikave financiare të qeverisë dhe 
zhvillimin e statistikave. 

 
Banka e Shqipërisë, në kuadër të konsistencës së statistikave, është pjesë e 
projekteve të përbashkëta me institucione kombëtare dhe ndërkombëtare

- Banka e Shqipërisë është pjesë e projektit të përbashkët të FMN-
EUROSTAT për vendet e Ballkanit Perëndimor, mbi statistikat e sektorit 
të jashtëm.

Projekti ka për qëllim përmirësimin e të dhënave të marra në burim, konsistencën 
e brendshme dhe ndërsektoriale të statistikave të sektorit të jashtëm me statistikat 
e tjera, nxitjen e bashkëpunimit ndërmjet prodhuesve të statistikave në vend. 
Projekti do të zgjasë 30 muaj dhe do të përfundojë në qershor 2021.

- Banka e Shqipërisë ka koordinuar dhe finalizuar me sukses punën për 
zhvillimin e treguesve të disbalancave makroekonomike (MIP indicators) 
për Shqipërinë, në bashkëpunim me INSTAT-in dhe mbështetje me 
ekspertizë nga Bashkimi Evropian. 

41 Sistemi Evropian i Llogarive, ESA 2010.
42 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 në 
drejtim të respektimit të dy kritereve të Maastricht-it. 
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Procedura e Imbalancave Makroekonomike (Macroeconomic Imbalance 
Procedure - MIP) është një sistem për monitorimin e politikave ekonomike dhe 
zbulimin në kohë të rreziqeve të mundshme në funksionimin normal të ekonomisë 
së shteteve anëtare dhe të Bashkimit Evropian në tërësi. MIP është pjesë e 
gjashtë propozimeve legjislative për qeverisjen ekonomike të miratuara nga 
Parlamenti dhe Këshilli i Evropës në nëntor 2011, dhe si e tillë ajo është pjesë 
e EU acquis për t’u përshtatur nga vendet kandidate deri në datën e aderimit. 
Në gusht 2019 u raportuan në Eurostat burimet e të dhënave të nevojshme 
për hartimin e treguesve kryesorë dhe ndihmës të disbalancave ekonomike. 
Aktualisht nga 14 treguesit kryesorë të MIP, disponohen të dhëna për 12 prej 
tyre. Progres është bërë gjithashtu në hartimin e treguesve ndihmës së platformës 
MIP. Për Bankën mbetet objektiv zgjatja e serive kohore të llogarive financiare, 
duke filluar nga viti 2007. 

- Banka plotësoi gamën e treguesve të qëndrueshmërisë financiare me 
tregues të rinj për transmetim në FMN, si dhe vijoi pjesëmarrjen në 
Anketën e Aksesit dhe Përdorimit të Shërbimeve Financiare43 të FMN-
së. 

Pyetësori “Aksesi dhe përdorimi i shërbimeve financiare” (FAS) i ideuar nga 
FMN, mbledh në frekuencë vjetore informacion për vlerësimin e aksesit dhe 
përdorimin e shërbimeve financiare nga konsumatorët e një ekonomie. FAS 
siguron të dhëna gjeografike dhe demografike mbi shërbimet financiare ofruar 
individëve dhe biznesit nga korporatat financiare. Me shtrirje kohore nga viti 
2014, në pyetësor u përfshinë edhe të dhëna mbi zhvillimet më të fundit në 
shërbimet e mobile money. Duke marrë shkas nga rritja e interesit lidhur me 
statistikat gjinore të përfshirjes financiare, raportimi i fundit i FAS përfshiu edhe 
të dhëna lidhur me statistikat gjinore të përfshirjes financiare në Shqipëri. Të 
dhënat publikohen në FMN (http://data.imf.org/FAS).

Zhvillimi i fushave të reja statistikore – fokusi në të dhëna të grimcuara

Rregullimi statistikor dhe udhëzimet e Bankës Qendrore Evropiane kanë qenë 
primarë në zhvillimin e statistikave të sektorit financiar të Shqipërisë, me burime 
të rëndësishme dhe bashkëpunim ndërkombëtar të orientuara në zhvillimin e 
tyre. Fokusi në statistikat e sektorit financiar, vitet e fundit, ka qenë kryesisht në 
drejtim të harmonizimit me ESA 2010. Këtu nuk përfshihet vetëm raportimi i 
institucioneve monetare dhe financiare, por edhe harmonizimi me udhëzimet 
tek subjektet jobanka në drejtim të rritjes së nivelit të detajimit të të dhënave. 
Përqendrimi në zhvillimin e statistikave të fondeve të sigurimeve dhe pensioneve, 
gjatë vitit 2019 nuk ishte përjashtim nga kjo prirje.

Projekti “Përmirësimi i Regjistrit të Kredive në funksion të rritjes së shkallës së 
përdorimit të tij dhe harmonizimit me standardet metodologjike të BQE-së”, 
identifikoi rivlerësimin dhe zgjerimin e fushave dhe funksioneve që zotëron 

43 (Access to and Use of Financial Services, FAS).
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regjistri aktual i kredive, në funksion edhe të harmonizimit me standardet 
metodologjike të BQE-së44 dhe thellimit të analizës në Bankën e Shqipërisë 
përmes rritjes së shkallës së përdorimit të regjistrit të kredisë përtej nevojave 
mbikëqyrëse. 

Në një koncept më statistikor, zhvillimi i sistemit aktual synon të realizojë një 
grupim të dhënash analitike mbi çdo linjë kredie, në një bazë të dhënash 
të harmonizuar që do të mbështesë disa funksione qendrore të Bankës së 
Shqipërisë, si vendimmarrja në politikën monetare, mbikëqyrja mikro dhe 
makroprudenciale, si dhe hulumtimin ekonomik në Bankë. Përdorimi i këtij seti të 
detajuar të dhënash do të mundësojë realizimin e analizave dhe krahasimeve, 
të cilat nuk mund të sigurohen në bazë të të dhënave të agreguara. 

Hartimi i statistikave të letrave me vlerë ka marrë një zhvillim të veçantë vitet e 
fundit për shkak të zhvillimeve strukturore në tregjet financiare ndërkombëtare. 
Detajimi i informacionit të disponueshëm mbi letrat me vlerë është i nevojshëm 
për të identifikuar rreziqet nga ndërlidhja financiare ndërkufitare dhe e 
brendshme, si dhe për matjen e shkallës së rreziqeve. Për këtë arsye, gjatë 
vitit 2019 është punuar në drejtim të përcaktimit të kuadrit metodologjik dhe 
burimeve të informacionit, si dhe për ndërtimin e një funksionaliteti software 
për mbledhjen dhe përpilimin e të dhënave të grimcuara në lidhje me letrat 
me vlerë të mbajtura nga institucionet kredituese dhe filialet e tyre në vend, në 
përputhje me kërkesat në rregulloren e BQE-së 2015/730. 

Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim me INSTAT-in, zhvilloi për herë të parë 
gjatë vitit 2019, Vrojtimin mbi Financat dhe Konsumin e Familjeve Shqiptare. 
Qëllimi kryesor i këtij vrojtimi është mbledhja e detajuar e të dhënave në nivel 
mikro mbi pasurinë reale dhe financiare të familjeve shqiptare, si dhe mbi 
strukturën e detyrimeve, të ardhurave dhe të shpenzimeve të tyre, bazuar në 
një metodologji të standardizuar të zhvilluar nga HFCN (Household Finance 
and Consumption Network), që udhëhiqet Banka Qendrore Evropiane në 
bashkëpunim me bankat e tjera qendrore të vendeve anëtare të BE-së. 

Vrojtimi mbi financat dhe konsumin e familjeve shqiptare u pranua dhe u 
plotësua gjithsej nga 2261 familje në gjithë territorin e Shqipërisë, të zgjedhura 
në mënyrë rastësore nga INSTAT-i, bazuar në parimin e proporcionalitetit. 

Statistikat moderne nuk perceptohen pa mbështetjen e fuqishme të teknologjisë 
së informacionit 

Viti 2019 mbylli me sukses projektin “Automatizimi i sistemit përpilues dhe 
raportues të statistikave të Sektorit të Jashtëm”. Në dhjetor u krye instalimi i 
software të sistemit dhe kanë filluar testimet, përpara se të vendoset në përdorim 
i plotë. 

44 Është synuar përafrimi me AnaCredit (Analitical Credit Report) – platformën më të re të krijuar 
nga BQE, ku të gjitha vendet anëtare kanë detyrim të raportojnë sipas të njëjtit standard të 
harmonizuar në metodologji dhe definicione.
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2.10.  PUNA KËRKIMORE

Banka e Shqipërisë 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 Bankës së Shqipërisë, 
si një institucion që zotëron metodologjitë 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 Bankës 
së Shqipërisë.

Nëpërmjet hulumtimit të hipotezave e analizave të thella ekonomike dhe 
financiare, krijimit dhe përmirësimit të modeleve të reja për ekonominë 
shqiptare, aktiviteti kërkimor dhe shkencor i Bankës së Shqipërisë ka pasur 
si qëllim këshillimin dhe mbështetjen e vendimmarrjes në përmbushje të 
objektivave të politikës monetare, stabilitetit financiar, mbikëqyrjes bankare, 
përfshirjes financiare dhe edukimit financiar. 

Kërkimi shkencor dhe veprimtaria kërkimore dokumentohet gjithsej në 31 
materiale studimore, artikuj shkencorë dhe hartimin e analizën e dy vrojtimeve 
statistikore që kanë në fokus studimin dhe analizën empirike të zhvillimeve 
monetare e financiare në ekonominë shqiptare. Kjo veprimtari është përqendruar 
kryesisht te temat e lidhura me analizën e zhvillimet e kursit të këmbimit, politikën 
monetare, stabilitetin financiar e mbikëqyrjen bankare, si dhe ndërveprimin 
ndërmjet tyre. 

Studimet e kryera gjatë vitit 2019 synojnë të japin një vlerësim për: efektet që 
faktorët makrofinanciarë të Eurozonës, si dhe luhatjet e likuiditetit global e ato 
të kursit të këmbimit kanë në ekonominë shqiptare; matjen dhe vlerësimin e 
efekteve që kanë konkurrenca, përqendrimi dhe sjellja e bankave në stabilitetin 
e sistemit financiar; hulumtimin e lidhjes midis stabilitetit bankar edhe tregut të 
pasurive të patundshme; efektet që mikrofrekuencat e ndryshimit të çmimeve 
kanë mbi formimin e pritjeve inflacioniste dhe ngurtësinë e çmimeve në 
ekonomi; dhe hulumtimin mbi ndikimin e ndërsjellë ndërmjet tregut të punës 
dhe rritjes ekonomike në vend.

Në aspektin metodologjik, aktiviteti kërkimor është përqendruar në pasurimin 
e metodologjive të analizës empirike për vlerësimin e goditjeve në ekonomi 
dhe parashikimin e treguesve ekonomikë e financiarë. Studimet kanë synuar 
përfshirjen e teknikave bashkëkohore në fushën e modelimit me qëllim 
përmirësimin e portofolit të modeleve ekonometrike, të ndërtuara përmes 
zbatimit të metodologjisë së vlerësimit Bayesian, si dhe metodat e identifikimit 
të ekuilibrave strukturorë për pasurimin e modeleve autoregresive të analizës 
dhe të parashikimit. 



Raporti Vjetor, 2019

92Banka e Shqipërisë

Puna kërkimore gjatë vitit 2019 ka studiuar edhe zhvillimet teknologjike, të tilla 
si blockchain dhe kripto asetet, si dhe efektet që ato mund të kenë te paraja 
dhe sistemi financiar. Studimi përshkruan natyrën e këtyre risive dhe diskuton 
avantazhet dhe rreziqet që adoptimi i tyre mund të sjellë për sistemin bankar, 
bizneset, konsumatorët dhe për vetë funksionet e bankës qendrore. Nevoja për 
rregullimin e këtyre aktiviteteve lidhet jo vetëm me sfidat që ato mund të sjellin 
për efektshmërinë e politikave monetare dhe mbikëqyrjen e sistemit bankar, por 
mbi të gjitha për qëndrueshmërinë e stabilitetit financiar.

Aktiviteti kërkimor ka kontribuar në pasurimin e informacionit statistikor në 
funksion të analizës dhe të vendimmarrjes së Bankës së Shqipërisë përmes 
dy vrojtimeve statistikore në nivel kombëtar që synonin hulumtimin dhe njohjen 
e sjelljes së familjeve shqiptare në lidhje me investimet, pasurinë, konsumin, 
përfshirjen dhe edukimin financiar. 

Gjatë vitit 2019 u realizua për herë të parë “Vrojtimi mbi Financat dhe Konsumin 
e Familjeve Shqiptare”, mbështetur në metodologjinë e Bankës Qendrore 
Evropiane. Informacioni i anketës vjen në nivel familjeje (dhe individi) dhe 
pasuron informacionin statistikor me aspekte të ndryshme të nivelit dhe strukturës 
së pasurisë dhe borxhit, burimeve e përdorimit të tyre, punësimit e të ardhurave, 
sjelljes së familjeve (individit) në raport me konsumin e kursimet. Këto të dhëna 
nuk disponoheshin deri më sot nga burime të tjera zyrtare, Banka e Shqipërisë, 
INSTAT-i apo agjenci të tjera statistikore. 

Gjithashtu, në kuadër të vlerësimit të njohurive, sjelljeve dhe qëndrimeve 
financiare të publikut, u krye vrojtimi i tretë “Kultura Financiare në Shqipëri”. 
Sikurse edhe në dy vrojtimet e mëparshme, ai bazohet në metodologjinë e 
OECD/INFE-s. Të dy këto studime japin një informacion statistikor të rëndësishëm 
për ndërtimin e një strategjie kombëtare për edukimin dhe përfshirjen financiare. 

Në faqen zyrtare të Bankës së Shqipërisë, nën kategorinë “Botime/Botime 
kërkimore” gjendet informacion më i detajuar dhe i plotë mbi të gjitha punët 
kërkimore të Bankës së Shqipërisë. Punë të tjera kërkimore publikohen në 
formën e artikujve në Revistën Ekonomike të Bankës së Shqipërisë. Revista me 
frekuencë gjashtëmujore “Të rejat shkencore në Bankën e Shqipërisë” ka për 
qëllim informimin në lidhje me materialet studimore të sapopërfunduara apo ato 
në proces, materialet e prezantuara në aktivitetin “Seminaret e së Premtes” apo 
në aktivitete të tjera të organizuara nga Banka e Shqipërisë.
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2.11. INTEGRIMI EVROPIAN

Shqipëria ka vazhduar të zbatojë detyrimet e dala nga Marrëveshja e 
Stabilizim-Asociimit (MSA), si dhe nga takimet e përbashkëta BE-Shqipëri. 
Pas rekomandimit pozitiv të Komisionit Evropian për hapjen e negociatave 
me Shqipërinë, Këshilli i Bashkimit Evropian, mbledhur në muajin tetor 2019, 
vendosi shtyrjen e marrjes së vendimit për hapjen e negociatave para mbajtjes 
së samitit të Zagrebit, BE - Ballkani Perëndimor, parashikuar në muajin maj 
2020. 

Banka e Shqipërisë 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. 

Banka e Shqipërisë 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, Banka 
e Shqipërisë ka vazhduar të kontribuojë në mënyrë aktive në Kapitullin 9 – 
Shërbimet financiare; Kapitullin - Kriteri Ekonomik; Kapitullin 18 – Statistikat 
dhe Kapitullin 32 – Kontrolli financiar. Banka e Shqipërisë përgatit periodikisht 
raporte mbi ecurinë e fushave që kapitujt e sipërpërmendur mbulojnë, si dhe 
planifikon në PKIE masat ligjore dhe rregullatore, të cilat kontribuojnë në 
përafrimin me acquis-në e BE-së. 

Banka e Shqipërisë është përfaqësuar në takimin vjetor në nivel të lartë të 
Komitetit të Stabilizim-Asociimit si dhe në takimet e dy Nënkomiteteve: 1) Tregu 
i brendshëm dhe Konkurrenca, si dhe 2) Çështjet Ekonomike, Financiare dhe 
Statistikat. 

Në datën 29 maj 2019, Komisioni Evropian publikoi Raport Progresin 2019 
për Shqipërinë. Ky dokument përmban progresin e bërë nga Shqipëria gjatë 
periudhës mars 2018 deri në mars 2019. Në fushën e politikës monetare, raporti 
nënvizon se është përmbushur objektivi kryesor i bankës qendrore, domethënë 
arritja dhe ruajtja e stabilitetit të çmimeve dhe se Banka e Shqipërisë 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 raport shprehet se është 
bërë progres në fushën e sistemit të pagesave, pasi është miratuar dokumenti 
strategjik “Sistemet e Shlyerjes dhe Pagesave”, si dhe është përgatitur Strategjia 
mbi Sistemin e Pagesave me Vlerë të Vogël. Për sa i përket bankave dhe 
institucioneve financiare, në raport shprehet se Banka e Shqipërisë ka vazhduar 
të përafrojë kuadrin rregullator bankar dhe manualet mbikëqyrëse me Bazel II 
dhe Bazel III dhe se Shqipëria ka një sistem identifikimi të bankave sistemikisht 
të rëndësishme, të ngjashëm me praktikën e BE-së. 
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Në lidhje me adresimin e rekomandimeve të dala nga Raport Progresi 2019 i 
Komisionit Evropian, gjatë gjithë vitit, Banka e Shqipërisë ka përqendruar punën 
në përafrimin e kuadrit rregullator me standardin Bazel III. Më konkretisht, janë 
miratuar: rregullorja “Për shtesat makroprudenciale të kapitalit”45 me qëllim 
përcaktimin e mënyrës së zbatimit të secilës prej shtesave makroprudenciale 
të kapitalit dhe të kombinimit të tyre; rregullorja “Mbi kapitalin rregullator të 
bankave”; rregullorja “Për raportin e mbulimit me likuiditet” 46, e cila përafron 
rregulloret evropiane 575/2013/EC dhe 2015/61/EU dhe kuadrin e 
Bazel III; udhëzimi “Mbi stres –testet e bankave” 47, rregullorja “Mbi raportin e 
mjaftueshmërisë së kapitalit”. 
 
Në drejtim të forcimit të luftës ndaj pastrimit të parave dhe financimit të 
terrorizmit, në përputhje dhe me Rekomandimet e Moneyval-it për Shqipërinë, 
Banka e Shqipërisë ka miratuar një sërë ndryshimesh48 në rregulloret e sistemit 
bankar. Këto ndryshime synojnë forcimin e mëtejshëm të kritereve që duhet të 
përmbushin subjektet në menaxhimin më të mirë të rrezikut të pastrimit të parave 
dhe financimit nga terrorizmi. 

Një çështje tjetër e evidentuar është rritja e përfshirjes financiare të popullatës. 
Për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë ka hartuar një dokument të natyrës 
strategjike, i cili ka në qendër të tij promovimin e përdorimit të sistemeve dhe 
instrumenteve të pagesave për të mundësuar rritjen e përfshirjes financiare të 
popullatës. Nga ky këndvështrim, Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë dy hapa të 
rëndësishëm: 1) hartimin dhe dërgimin për miratim të projektligjit “Për shërbimet 
e pagesave” (PSD2), i cili transpozon direktivën e rishikuar të Bashkimit Evropian 
2015/2366; 2) hartimin e një projektligji që do të transpozojë direktivën e 
Bashkimit Evropian “Për llogarinë e pagesave” brenda vitit 2020.

Një çështje e fundit por jo më pak e rëndësishme lidhet me ecurinë e kredive 
me probleme. Gjatë këtij viti, Banka e Shqipërisë vuri në zbatim planin e 
veprimit të ashtuquajtur “Tirana Approach”, nëpërmjet të cilit synohet trajtimi i 
kreditorëve të mëdhenj me probleme që kanë ekspozime në më shumë se një 
bankë. 

45 Vendimi nr.41, datë 5.6.2019 i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.
46 Vendimi nr. 27, datë 28.3.2019 i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.
47 Vendimi nr. 60, datë 4.9.2019 i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.
48 Vendimet nr. 46 , nr. 47, nr. 48, nr. 49, dhe 50 të datës 3.7.2019 dhe vendimet nr. 78, 

79, dhe 80 të datës 18.12.2019 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.
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2.12. BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

Marrëdhëniet me Fondin Monetar Ndërkombëtar

Republika e Shqipërisë vazhdon të qëndrojë në kuotën e 139.3 milionë 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 në total 207.948 vota 
ose rreth 4.13% të shumës së përgjithshme të votave të të gjithë anëtarëve të FMN-
së. Shuma totale e akorduar dhe e lëvruar deri më tani është 277.31 milion SDR.
 
Marrëdhëniet e Shqipërisë me Fondin Monetar Ndërkombëtar vijojnë të 
përqendrohen në konsultimet e Nenit IV, të cilat u përmbyllën më 26 nëntor 
nga Bordi Ekzekutiv i FMN-së. Gjatë vitit 2019, Bankën e Shqipërisë e kanë 
vizituar disa misione të FMN-së për të ofruar asistencë teknike dhe konsultë në 
fusha të ndryshme si sistemi i pagesave, stabiliteti financiar, statistika, politika 
monetare, mbikëqyrja bankare dhe kontabiliteti.

Marrëdhëniet me grupin e Bankës Botërore

Grupi i Bankës Botërore mbështet Shqipërinë përmes Kuadrit të Partneritetit që 
mbulon periudhën 2015-2019, i cili synon të mbështesë aspiratat e Shqipërisë 
për të pasur rritje të barabartë dhe integrim në Bashkimin Evropian. Ndër 
vite, Grupi i Bankës Botërore ka ofruar mbi 2.2 miliardë dollarë asistencë 
për vendin. Aktualisht, numërohen 11 projekte me një total prej 718 milionë 
dollarë amerikanë kredi të IDA-s (35 milionë dollarë) dhe kredi të IBRD-së (683 
milionë dollarë).

Shqipëria bën pjesë në konstituencën e përbërë nga Greqia, Italia, Portugalia, 
Malta dhe Timori Lindor.

Në kuadër të programit “Për Administrim dhe Konsulencë në Investimin e 
Rezervës Valutore” (RAMP), bashkëpunimi me Bankën Botërore ka vijuar me 
dhënien e asistencës teknike për vënien në zbatim të një modeli të integruar të 
rrezikut të kreditit dhe normës së interesit. 

Përgjatë vitit 2019, Banka e Shqipërisë ka vazhduar të përfitojë nga asistenca 
e Bankës Botërore në fushat e sistemeve të pagesave, analizën e tregut të 
remitancave, si dhe ndërhyrjes së jashtëzakonshme. Përsa i përket rimëkëmbjes 
dhe ndërhyrjes së jashtëzakonshme, Banka e Shqipërisë ka vazhduar të 
përfitojë asistencën e Bankës Botërore për hartimin e akteve rregullative, si dhe 
identifikimin dhe vlerësimin e funksioneve me rëndësi kritike.

Bashkëpunimi teknik

Banka e Shqipërisë në muajin tetor ka filluar zbatimin e projektit të binjakëzimit 
me fondet IPA “Forcimi i kapaciteteve të Bankës së Shqipërisë (BSH) në kuadër 
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të përafrimit me legjislacionin e Bashkimit Evropian”, projekt i cili po zbatohet 
nga Banca d’Italia dhe Deutsche Bundesbank. Fushat kryesore të projektit janë: 
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 mëtjshëm të luftës kundër pastrimit të 
parave dhe financimit të terrorizmit; iii) Harmonizimi i procesit të vendimmarrjes 
së politikës monetare të Bankës së Shqipërisë me atë të zbatuar në Bankën 
Qendrore Evropiane dhe Sistemin Evropian të Bankave Qendrore, përfshirë 
dhe garantimin e qëndrueshmërisë së tregut financiar dhe pozicionit të jashtëm 
të vendit; iv) Forcimi i kapaciteteve administrative të Bankës së Shqipërisë.

Përgjatë vitit të kaluar, Banka e Shqipërisë në veprimtarinë e saj, i ka kushtuar 
një vend të veçantë bashkëpunimit me bankat qendrore të Bashkimit Evropian. 
Më konkretisht, Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me bankat e rajonit ka 
nisur zbatimin e 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. 

Gjatë vitit të kaluar ka vazhduar bashkëpunimi me Shkollën Ekonomike dhe 
të Shkencave Politike të Londrës (London School of Economics and Political 
Science). Në muajin tetor u organizua konferenca vjetore me temë: “Një botë 
e re e guximshme? E ardhmja e bankingut në vendet evropiane në zhvillim: 
rikonceptimi i përmasës, strukturës, pronësisë, politikave dhe incentivave të tij”. 
Qëllimi i kësaj konference ishte vlerësimi i luhatjeve të vazhdueshme jo vetëm 
në sektorin bankar, por edhe më gjerë në sektorin financiar, sidomos për sa u 
takon madhësisë, origjinës, pronësisë dhe incentivave globale dhe rajonale si 
dhe rrjedhojat për sektorin bankar shqiptar dhe rajonin e Evropës Juglindore. 
Ndër të tjera, konferenca trajtoi mënyrën se si përballen bankat në rajonin e 
Evropës Juglindore dhe në veçanti në Shqipëri me sfidat e reja që lindin si 
nga institucionet rregullatore ashtu edhe nga institucionet financiare jobanka; 
mënyrën se si bankat e ndryshojnë modelin e tyre të biznesit; mënyrën se si 
angazhohen në krijimin dhe ofrimin e produkteve financiare inovative; si edhe 
nëse mund të vazhdojnë të veprojnë si ndërmjetës financiarë tradicionalë.

Banka e Shqipërisë ka vijuar bashkëpunimin me FSVC-në (Financial Services 
Volunteer Corps), ku vlen të theksohet mbështetja në ndërtimin e kapaciteteve 
të Departamentit të Mbikëqyrjes për kryerjen e testeve të nevojshme dhe të 
përshtatshme për aksionerët e bankave dhe institucioneve jobanka/ndarja e 
përvojës së ekspertëve të FSVC-së me stafin e Departamentit të Mbikëqyrjes 
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mbi praktikat më të mira në rregulloret e licencimit. Gjithashtu, FSVC ka 
ofruar mbështetjen e saj edhe në fushat e statistikave, sistemeve të pagesave, 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme, etj.

Gjithashtu, gjatë vitit 2019, ka vazhduar bashkëpunimi në kuadër të mbështetjes 
nga ana e Sekretariatit për Çështjet Ekonomike të Shtetit Zviceran (SECO). Në 
qendër të këtij bashkëpunimi ishte veprimtaria kërkimore në Bankën e Shqipërisë 
në drejtim të forcimit të kapaciteteve studimore të Bankës së Shqipërisë, si dhe 
në fushën e politikës monetare. 

Në kuadër të asistencës teknike të ofruar nga Banka Evropiane për Rindërtim 
dhe Zhvillim (BERZH), për pasurimin e kuadrit të parashikimit dhe të modelimit 
ekonomik dhe për rritjen e aftësive analitike të modeleve në përdorim, Banka e 
Shqipërisë ka vijuar të përfitojë nga asistenca e ofruar nga ekspertët e BERZH-it.

Pjesëmarrje në aktivitete ndërkombëtare si konferenca, forume e 
seminare

Më poshtë jepet një përmbledhje e aktiviteteve ndërkombëtare ku titullarët e 
Bankës së Shqipërisë kanë marrë pjesë:

- Në datat 15-16 janar, Guvernatori Sejko mori pjesë në Forumin 
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 të organizuar në Vjenë (Austri).

- Në datat 28-29 janar, Zëvendësguvernatorja e Dytë e Bankës së 
Shqipërisë, zj. Natasha Ahmetaj, mori pjesë në konferencën me temë: 
“Balancimi i mundësive dhe rreziqeve Fintech - zbatimi i Axhendës së 
Balit”, në Vjenë, Austri.

- Në datën 15 shkurt, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent 
Sejko, mori pjesë në Mbledhjen e Konstituencës të Fondit Monetar 
Ndërkombëtar (FMN) dhe të Grupit të Bankës Botërore (BB), në 
Valletta, Maltë. Ky takim mblodhi së bashku guvernatorët dhe ministrat 
e financave të vendeve anëtare të konstituencës, në diskutime mbi 
zhvillimet e fundit të ekonomisë botërore dhe ekonomive përkatëse.

- Në datat 25-26 mars, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent 
Sejko, mori pjesë në takimin e 41-të të Klubit të Guvernatorëve 
të vendeve të Azisë Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit, i 
zhvilluar në Stamboll, Turqi.

- Në datën 4 prill, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 
mori pjesë në takimin e Komitetit Rajonal për Evropën të Organizatës 
Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave, i cili u organizua nga 
Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD), në bashkëpunim me 
Organizatën Ndërkombëtare të Siguruesve të Depozitave (IADI), në 
ambientet e Bankës së Shqipërisë.

- Në datat 12-14 prill, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 



Raporti Vjetor, 2019

98Banka e Shqipërisë

mori pjesë në Mbledhjet e Pranverës të Fondit Monetar Ndërkombëtar 
(FMN) dhe të Grupit të Bankës Botërore (BB), në Washington. 

- Në datat 13-15 qershor, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent 
Sejko, mori pjesë në Samitin Vjetor të Vendeve të Rajonit të mbajtur 
në Beçiç, Mal i Zi, bashkë me guvernatorë e përfaqësues të lartë të 
bankave qendrore, ministra financash dhe drejtorë tatimesh nga vendet 
e rajonit, si Bosnje-Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, 
Kroacia, Kosova dhe Shqipëria.

- Në datën 15 korrik, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 
mori pjesë në konferencën e dytë të nivelit të lartë me temë “Demografia, 
punësimi dhe rritja ekonomike: Duke përshkuar të ardhmen në vendet e 
Evropës Qendrore dhe Juglindore”, organizuar nga Banka Kombëtare e 
Kroacisë dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) në Dubrovnik, Kroaci.

- Në datat 18-20 tetor, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 
në cilësinë e Guvernatorit të Republikës së Shqipërisë në FMN, mori 
pjesë në Mbledhjet Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe 
të Grupit të Bankës Botërore (BB), të cilat u zhvilluan në Uashington. Në 
këto mbledhje të organizuara në tryeza të përbashkëta, vendimmarrësit 
më të lartë të FMN-së dhe BB-së, guvernatorët e ministrat e financave të 
vendeve anëtare, si dhe përfaqësues të botës akademike, biznesit dhe 
shoqërisë civile, diskutojnë mbi zhvillimet e fundit dhe pritshmërinë për 
të ardhmen e ekonomisë botërore.

- Në datën 19 nëntor, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 
mori pjesë në konferencën e nivelit të lartë “Rreziqet dhe mundësitë në një 
sektor financiar dinamik - Perspektiva zhvillimore”, organizuar nga Banka 
Qendrore e Republikës së Kosovës me rastin e 20-vjetorit të themelimit të saj.

- Në datat 20-22 nëntor, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent 
Sejko, mori pjesë në takimin e 42-të të Klubit të Guvernatorëve të 
vendeve të Azisë Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit. Ky takim 
u zhvillua në Pragë me pjesëmarrjen e drejtuesve të bankave qendrore 
të vendeve anëtare të Klubit.

Memorandume bashkëpunimi

- Në datën 1 mars, z. Gent Sejko, Guvernator i Bankës së Shqipërisë 
nënshkroi Memorandumin e Mirëkuptimit midis Sekretariatit të Shtetit 
Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO) dhe Bankës së Shqipërisë 
lidhur me zbatimin e fazës së dytë të programit të asistencës dypalëshe 
dhe zhvillimit të kapaciteteve për bankat qendrore, për vitet 2018-2022.

- Në datën 19 nëntor, z. Gent Sejko, Guvernator i Bankës së Shqipërisë 
nënshkroi një Memorandum Bashkëpunimi në fushën e qeverisjes së 
korporatave me Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, Bankën 
Kombëtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Bankën Qendrore të 
Malit të Zi, Bankën Qendrore të Bosnje–Hercegovinës. Ky memorandum 
synon bashkëpunimin e palëve në fushën e mbikëqyrjes, kërkimit 
dhe vendimmarrjes lidhur me treguesit e qeverisjes së korporatave të 
bankave të rajonit.
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2.13. ROLI I KËSHILLTARIT

Banka e Shqipërisë është e pavarur në hartimin dhe zbatimin e politikës monetare. 
Krahas objektivit të saj primar, Banka e Shqipërisë 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, Banka e Shqipërisë ka ushtruar rolin e saj si këshilltar duke dhënë 
opinione dhe sugjerime mbi politikat e institucioneve partnere. 

Gjatë vitit 2019, Banka e Shqipërisë ka dhënë opinion mbi Strategjinë 
Afatmesme të Menaxhimit të Borxhit Publik, 2020-2022. Banka e Shqipërisë 
theksoi rëndësinë që ka vijimi i konsolidimit të borxhit publik në ruajtjen e 
stabilitetit makroekonomik në vend dhe në uljen e primeve të rrezikut. 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. 

Në fund të vitit, Banka e Shqipërisë këshilloi lidhur me Projektbuxhetin e vitit 
2020. Opinioni përkatës theksoi nevojën për koordinimin e politikës fiskale me 
atë monetare në interes të qëndrueshmërisë makroekonomike, si dhe respektimin 
e kufijve të treguesve buxhetorë të përcaktuar në Ligjin Organik të Buxhetit. 

Banka e Shqipërisë 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 
tregje, minimizimin e luhatshmërisë së normave të interesit dhe përmirësimit të 
parashikimit të nevojave për likuiditet nga sistemi bankar. 

Në kuadër të rolit që ka si anëtare e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar 
(GKSF), Banka e Shqipërisë ka shkëmbyer informacion dhe ka bashkërenduar 
veprimet me autoritetet e tjera publike që janë pjesë e GKSF-së. Në tërësi, 
gjatë vitit të kaluar, me MFE-në dhe me AMF-në janë shkëmbyer opinione 
mbi gjendjen financiare dhe mbikëqyrjen e institucioneve financiare dhe të 
tregjeve të rregulluara, apo edhe mbi projektligje të përgatitura. Me ASD-në, 
si një institucion që ftohet rregullisht në takimet e GKSF-së, bashkëpunimi ka 
qenë i vazhdueshëm në kuadër të vlerësimit të gjendjes financiare të bankave 
dhe përmbushjes së kërkesave ligjore që ndërthurin veprimtarinë e të dy 
institucioneve.

Banka e Shqipërisë kryeson Komitetin Kombëtar të Pagesave, i cili ka si qëllim 
të mbështesë dhe të kontribuojë në rritjen e sigurisë, qëndrueshmërisë dhe 
efikasitetit të sistemit kombëtar të pagesave në Shqipëri. Ai mblidhet çdo vit 
dhe rekomandimet e tij shërbejnë për ndërmarrjen e iniciativave për ndryshime 
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rregullatore në funksion të promovimit të sistemeve të pagesave dhe koordinimit 
të institucioneve pjesëmarrëse në fushën e pagesave.

Gjatë vitit 2019, Banka e Shqipërisë ka kontribuar aktivisht në takime e nisma 
të përbashkëta me institucionet e tjera publike me analiza e diskutime, si 
dhe ka dhënë opinione mbi projektligje të rëndësishme, të cilat prekin edhe 
veprimtarinë e Bankës. 
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2.14. TRANSPARENCA DHE KOMUNIKIMI ME PUBLIKUN

Komunikimi me publikun përbën një hallkë të rëndësishme në aktivitetin e Bankës 
së Shqipërisë, 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, Banka e Shqipërisë 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

Përtej detyrimeve ligjore, Banka e Shqipërisë i komunikon publikut një informacion 
të shumëllojshëm lidhur me rolin dhe veprimtarinë e saj, nga vendimmarrja e 
Këshillit Mbikëqyrës deri te aktiviteti operacional i përditshëm. Ky komunikim 
transparent ndihmon në rritjen e efektivitetit të politikave të ndjekura nga Banka 
e Shqipërisë, duke bërë që publiku të kuptojë në kohë dhe si duhet vendimet e 
marra prej saj dhe t’i vlerësojë drejt ato.

Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë përdor një sërë kanalesh komunikimi 
me qëllim shpjegimin sa më qartë të rolit, objektivit kryesor të saj - ruajtjes së 
stabilitetit të çmimeve, si dhe të mënyrës së përmbushjes së tij.

Strategjia e politikës monetare bazohet në një cikël vendimmarrjeje të 
përcaktuar në një kalendar vjetor prej 8 mbledhjesh të Këshillit Mbikëqyrës. 
Pas çdo mbledhjeje, zhvillohet konferenca për shtyp e Guvernatorit, ku 
shpjegohet për publikun vendimi i marrë nga Këshilli Mbikëqyrës dhe analiza 
e përdorur në mbështetje të këtij vendimi. Në përgjigje të këtij cikli, gjatë vitit 
2019, u organizuan 8 konferenca për shtyp, gjatë të cilave Guvernatori i 
është përgjigjur edhe interesit të medias për çështje të ndryshme të lidhura me 
Bankën e Shqipërisë. Konferencat për shtyp janë shoqëruar me publikimin e 
fjalimeve të Guvernatorit dhe të zbardhjes së pyetje-përgjigjeve përkatëse, në 
gjuhën shqipe dhe angleze.

Gjithashtu, gjatë vitit 2019, pas çdo mbledhjeje u vijua me publikimin e një 
përmbledhjeje të shkurtër me vendimet kryesore të marra nga Këshilli Mbikëqyrës 
i Bankës së Shqipërisë. Të gjitha vendimet publike të Këshillit Mbikëqyrës, 
si dhe urdhrat ose aktet e administratorëve, të zbatueshme nga subjektet e 
licencuara nga Banka e Shqipërisë u botuan të plota në Buletinin Zyrtar të 
Bankës së Shqipërisë, në 8 numra të këtij botimi. 

Komunikimi i Bankës së Shqipërisë plotësohet më tej në mënyrë të vazhdueshme 
dhe në kohë reale me një sërë raportesh periodike, vrojtimesh, analizash, 
të dhënash, vlerësimesh e opinionesh të Bankës së Shqipërisë mbi gjendjen 
makroekonomike të vendit dhe rolin e Bankës në mbështetje të stabilitetit 
financiar të tij. 
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Komunikimi me publikun i përgjigjet interesit, nivelit akademik dhe formimit 
profesional të grupeve të shënjestruara të Bankës së Shqipërisë, ku ndër to një 
vend të rëndësishëm zë dhe media. Në këtë kuadër, media informohet dhe 
sensibilizohet në vazhdimësi mbi çështje që lidhen, si me Bankën e Shqipërisë, 
ashtu edhe me ecurinë ekonomike dhe financiare të vendit. Edhe gjatë vitit 
2019, ka vijuar komunikimi me median, nëpërmjet konferencave për shtyp, 
fjalimeve, prezantimeve dhe kumtesave të mbajtura në aktivitete të organizuara 
nga Banka e Shqipërisë apo institucione të tjera vendase dhe të huaja, 
intervistave të dedikuara apo pjesëmarrjes në emisione televizive, shprehjes 
së qëndrimeve për çështje specifike me interes për Bankën e Shqipërisë apo 
aktiviteteve të tjera publike të Guvernatorit dhe përfaqësuesve të tjerë të saj. 
Gjatë vitit 2019, veprimtaria e Bankës së Shqipërisë i është komunikuar 
publikut kryesisht nëpërmjet njoftimeve e deklaratave për shtyp, fjalimeve, 
intervistave e pjesëmarrjeve në emisione televizive. Ndërkohë që janë zhvilluar 
edhe 7 prezantime “off the record” të raporteve të saj periodike. Këto takime 
synojnë orientimin e medias në leximin e drejtë të vendimmarrjes së Bankës së 
Shqipërisë dhe vlerësohen si një mjet mjaft efikas komunikimi. 

Për të rritur ndërveprimin me publikun, gjatë vitit 2019 kemi vazhduar 
komunikimin dixhital nëpërmjet rrjeteve sociale Twitter (informacion), Facebook 
(edukim financiar) YouTube (video) dhe Flickr (foto), duke transmetuar aktivitetin 
e përgjithshëm të Bankës së Shqipërisë tek opinioni publik, në një kohë sa më 
të shpejtë dhe të plotë. 

Gjatë vitit 2019, një vend të veçantë zuri fushata për njohjen e publikut me 
kartëmonedhat e serisë së re, dy prej të cilave prerja 200 dhe ajo 5000 Lekë u 
hodhën në qarkullim më 30 shtator 2019. Prezantimi dhe hedhja në qarkullim 
e serisë së re së kartëmonedhave përbënte një objektiv strategjik të Bankës së 
Shqipërisë, si në fushën e emetimit të parasë, ashtu edhe në atë të komunikimit 
me publikun dhe edukimit të tij.

Fushata pati një karakter informues dhe edukues të shtrirë në gjithë Republikën 
e Shqipërisë. Për të u përdorën mjetet tradicionale dhe moderne të promovimit 
dhe prezantimit të kartëmonedhës, duke ndjekur shembullin e bankave të tjera 
qendrore në këtë fushë. 

Kjo fushatë përfshiu kanale të shumta komunikimi ndër të cilat mund të përmendim, 
shpërndarje fletëpalosjesh dhe posterash në degët e BSH-së, sportelet e bankave 
tregtare, Posta Shqiptare, zyrat e Gjendjes Civile, zyrat e OSHEE-së, zyrat e 
këmbimit valutor, si dhe në një numër të madh familjesh shqiptare; prezantime në 
faqen e internetit për serinë e re dhe 2 kartëmonedhat 200 Lekë dhe 5000 Lekë; 
aplikacion për elementet e sigurisë së kartëmonedhave, nëpërmjet prezantimit 
vizual dhe dinamik të tyre; spot televiziv dhe radiofonik; prezantim në hapësira 
publike (citylights) në stacione autobusi, ekrane prezantuese, në autobuse, 
aeroport, etj. në Tiranë dhe 10 rrethe të tjera; postime në rrjetet sociale; intervista 
të Guvernatorit dhe Zëvendësguvernatoreve si dhe pjesëmarrje në emisione 
televizive, film prezantues për prodhimin e kartëmonedhës shqiptare.
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Në kuadër të kësaj fushate, Banka e Shqipërisë organizoi dhe një ekspozitë 
lëvizëse në Tiranë dhe 5 rrethe të tjera (Kukës, Korçë, Gjirokastër, Shkodër, 
Vlorë) me qëllim informimin e publikut mbi pamjen dhe elementet e sigurisë së 
kartëmonedhave të reja. 

Falë fushatës së komunikimit, publiku shqiptar pati mundësi të njihej me gjithë 
informacionin e nevojshëm lidhur me serinë e re, më qëllim që kartëmonedhat 
e reja të pranoheshin me lehtësi si mjet pagese nga publiku dhe të përdoreshin 
krahas kartëmonedhave aktuale të qarkullimit.

HAPËSIRË INFORMUESE 7: AKTIVITETE BRENDA VENDIT

•	 Në	 datën	 22	 shkurt	 2019,	 në	 ambientet	 e	 Bankës	 së	 Shqipërisë	 u	
zhvillua ceremonia e promovimit të librit “Paraja, bankat dhe shoqëria. 
Bashkudhëtimi historik që nga fillesat deri në kohët moderne”, të 
autorëve Prof. Dr. Aristotel Pano dhe Akad. Prof. Dr. Anastas Angjeli. Në 
ceremoninë e promovimit të këtij libri merrnin pjesë deputetë të Kuvendit të 
Shqipërisë, përfaqësues nga bota akademike, drejtues të sistemit bankar, 
ekonomistë, përfaqësues nga Banka e Shqipërisë, etj. 

•	 Në	datën	1	mars	2019,	në	ambientet	e	Bankës	së	Shqipërisë	u	zhvillua	
ceremonia e nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit midis 
Sekretariatit të Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike (SECO) dhe 
Bankës së Shqipërisë lidhur me zbatimin e fazës së dytë të programit të 
asistencës dypalëshe dhe zhvillimit të kapaciteteve për bankat qendrore 
për vitet 2018-2022. Marrëveshja u nënshkrua nga Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë, z. Gent Sejko, dhe Ambasadori i Zvicrës në Shqipëri, 
SH.T.Z. Adrian Maître. Falë marrëveshjes së re, Banka e Shqipërisë do 
të jetë pjesë e programit të asistencës dypalëshe në fushën e bankingut 
qendror.

•	 Në	datën	29	maj	2019,	në	ambientet	e	Bankës	Shqipërisë	u	zhvillua	
takimi me temë “Sektori bankar si kontribuues i rëndësishëm në zhvillimin 
ekonomik të vendit”. I kthyer tashmë në një traditë, ky takim ka për qëllim 
forcimin e mëtejshëm të marrëdhënies së bashkëpunimit me sistemin 
bankar. Në takimin e organizuar me iniciativën dhe nën drejtimin 
e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, morën pjesë 
drejtues të Bankës së Shqipërisë, përfaqësuesit ekzekutivë më të lartë të 
bankave tregtare (drejtorë të përgjithshëm dhe zëvendësit e tyre), si dhe 
përfaqësues nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore.

Në vijim të orientimeve të kësaj tryeze, u organizua puna e përbashkët me 
Shoqatën Shqiptare të Bankave për hartimin e një plani veprimi me objektiva 
konkretë për rigjallërimin e kreditimit në ekonominë shqiptare në afat të mesëm. 
Produkt i kësaj pune është Platforma për Rigjallërimin e Kreditimit, e cila përbën 
një plan të përbashkët veprimesh që angazhon Bankën e Shqipërisë dhe 
sistemin bankar për përmirësime rregullative dhe iniciativa konkrete, me synim 
nxitjen e kreditimit si një burim i pazëvendësueshëm për rritjen ekonomike dhe 
ndërmjetësimin financiar. Platforma për Rigjallërimin e Kreditimit do të prekë 
politikat e kreditimit të bankave, sistemet e pagesave dhe edukimin financiar.
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•	 Në	datat	15-19	korrik	2019,	Banka	e	Shqipërisë	në	bashkëpunim	me	
Departamentin e Thesarit të Bankës Botërore organizuan workshop-in 
me temë “Aspektet ligjore të qeverisjes dhe administrimit të portofolit të 
rezervës valutore”. Pjesëmarrës në këtë workshop ishin përfaqësues të 
Bankës Botërore, të Bankës së Shqipërisë, të bankave qendrore nga 28 
vende të ndryshme të botës, si dhe përfaqësues nga institucione financiare. 
Punimet e këtij workshop-i u fokusuan në trajtimin e çështjeve ligjore që 
lidhen me administrimin e rezervës valutore. 

•	 Në	datën	12	shtator	2019,	Banka	e	Shqipërisë	prezantoi	Serinë	e	Re	
të Kartëmonedhave Shqiptare, në një ceremoni të veçantë të organizuar 
me këtë rast. Prezantimi i kësaj serie përbën një ngjarje shumë të 
rëndësishme, një moment të veçantë, jo vetëm për Bankën e Shqipërisë, 
por për gjithë shtetin shqiptar. Pas më shumë se 20 vitesh nga fillimi i 
hedhjes në qarkullim të serisë aktuale të kartëmonedhave Lek, seria e re 
vjen me një dizajn të rifreskuar, duke i dhënë kartëmonedhës shqiptare 
pamjen e një kartëmonedhe moderne, në të njëjtën kohë rezistente, me 
cilësi, integritet dhe besueshmëri të lartë, me standarde bashkëkohore të 
kartëmonedhave. Kjo seri është prodhuar me teknologjinë më të fundit 
të fushës, me elemente të reja sigurie, duke i bërë ato më të sigurta ndaj 
falsifikimit.

•	 Komiteti	Kombëtar	 i	Sistemeve	 të	Pagesave	zhvilloi	mbledhjen	e	 tij	 të	
katërt në datën 1 tetor 2019, drejtuar nga Zëvendësguvernatorja e Parë 
e Bankës së Shqipërisë, zj. Luljeta Minxhozi, njëkohësisht edhe Kryetare 
e këtij Komiteti. Në këtë mbledhje u prezantuan një sërë studimesh 
dhe nismash të ndërmarra nga institucionet pjesëmarrëse, ku mund të 
përmendim: analizimin e pagesave qeveritare dhe nevojave për ndërhyrje 
në kuadër të automatizimit dhe dixhitalizimit të kryer nga Banka Botërore; 
nevojën për ndërhyrje nga ana e Bankës së Shqipërisë për identifikimin e 
klientëve në distancë dhe praktikat më të mira në këtë fushë; studimin mbi 
ekonominë informale dhe mundësitë për ndërhyrje, me qëllim reduktimin 
e tij nëpërmjet promovimit të përdorimit të instrumenteve elektronike të 
pagesave2. 

•	 Në	datën	10	tetor	2019,	nën	drejtimin	e	Guvernatorit,	z.	Gent	Sejko,	Banka	
e Shqipërisë, në bashkëpunim me Shkollën Ekonomike dhe të Shkencave 
Politike të Londrës (London School of Economics and Political Science), 
organizoi konferencën vjetore me temë “Një botë e re e guximshme? 
E ardhmja e bankingut në vendet evropiane në zhvillim: rikonceptimi i 
përmasës, strukturës, pronësisë, politikave dhe incentivave të tij”. Punimet 
e konferencës u hapën me fjalët përshëndetëse të Guvernatorit Sejko; 
Drejtorit të Institutit për Çështjet Globale në Shkollën Ekonomike dhe të 
Shkencave Politike të Londrës, z. Erik Berglof; Presidentit të Republikës 
së Shqipërisë, Sh.T.Z. Ilir Meta, Ministres së Financave dhe Ekonomisë, 
zj. Anila Denaj, Kryetarit të Komisionit të Ekonomisë dhe Financave, z. 
Arben Ahmetaj. 

Paneli përmbyllës i konferencës, Paneli i Guvernatorëve, mblodhi në një 
tryezë të përbashkët diskutimi Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, z. Gent 
Sejko; Zëvendësguvernatoren e Bankës Qendrore të Bosnje-Hercegovinës, zj. 
Želimira Raspudi ; Zëvendësguvernatorin e Bankës Kombëtare të Ukrainës, z. 
Dmytro Sologub; ish-Guvernatorin e Bankës së Estonisë, z. Ardo Hansson; ish-
Guvernatorin e Bankës Qendrore të Argjentinës, LSE dhe IDB, z. Mario Blejer; 
Drejtorin e Institutit për Çështjet Globale në Shkollën Ekonomike dhe të Shkencave 
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Politike të Londrës, z. Erik Berglof; nën drejtimin e Drejtorit të Programit të 
Institutit për Çështjet Globale në Shkollën Ekonomike dhe të Shkencave Politike 
të Londrës, zj. Piroska Nagy-Mohacsi.

•	 Në	datat	5-6	dhjetor	2019,	Banka	e	Shqipërisë	organizoi	Workshop-in	XIII	
të Kërkimeve Ekonomike për Evropën Juglindore. Prej trembëdhjetë vjetësh, 
ky aktivitet synon të ofrojë një forum për diskutimin e punëve kërkimore 
më të fundit mbi çështje ekonomike dhe financiare, të nxisë shkëmbimin 
e pikëpamjeve midis kërkuesve të Bankës së Shqipërisë, bankierëve 
qendrorë, komunitetit akademik, studiuesve dhe politikëbërësve në rajon 
dhe	më	gjerë.	Workshop-i	i	këtij	viti	kishte	në	fokus	të	veçantë,	zhvillimet	
e sektorit të jashtëm dhe ato të stabilitetit financiar, si dhe implikimet e 
tyre për bankat qendrore dhe ekonominë. 

•	 Në	datën	13	dhjetor	2019,	me	rastin	e	mbylljes	së	vitit,	Guvernatori	Sejko,	
zhvilloi një takim me publicistë, analistë të politikës dhe të ekonomisë, 
gazetarë të shtypit të shkruar e medias elektronike. Gjatë këtij aktiviteti, 
u ndanë dhe tre çmimet e konkursit të përvitshëm “Çmimi i Guvernatorit 
për Diplomën më të Mirë për vitin 2019”: çmimi i parë për z. Olsi Pajo, 
student në Universitetin e Bonn-it në Gjermani, çmimi i dytë për zj. Meril 
Canameri, studente në Universitetin e Tiranës dhe çmimi i tretë për z. Isli 
Kola, student në Universitetin Bilkent në Turqi. Ky konkurs organizohet 
çdo vit nga Banka e Shqipërisë dhe i dedikohet studentëve shqiptarë të 
diplomuar gjatë periudhës, brenda dhe jashtë vendit, për punë kërkimore-
shkencore në çështje të lidhura me ekonomiksin monetar e ndërkombëtar, 
stabilitetin e çmimeve dhe atë financiar, integrimin ekonomik etj.

Një bankë qendrore e përgjegjshme dhe llogaridhënëse

Si një institucion i pavarur, Banka e Shqipërisë 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 prill 2019, Guvernatori prezantoi Raportin 
Vjetor të Bankës së Shqipërisë në KEF dhe më pas 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 Bankës së Shqipërisë në këtë drejtim, në faqen zyrtare të 
internetit: www.bankofalbania.org. 

Gjatë vitit 2019, Banka e Shqipërisë vijoi me përditësimin e rregullt të faqes së 
internetit, e cila pati rreth 1.2 milionë vizitorë, të cilët e vizituan faqen rreth 3.7 
milionë herë dhe shfletuan në total rreth 6.4 milionë rubrika.
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Faqja jonë pasurohet vazhdimisht me një sistem të gjerë statistikash për shumë 
sektorë të ekonomisë shqiptare, si: sektori bankar, sektori fiskal, sektori real 
dhe sektori i jashtëm; të cilat publikohen sipas një kalendari të përcaktuar që 
përditësohet çdo gjashtëmujor. Statistikat e Bankës së Shqipërisë gjenden edhe 
në raportet mujore statistikore dhe në raportet tremujore të politikës monetare.

Kjo faqe ofron edhe të gjitha botimet e Bankës së Shqipërisë, të cilat përmbledhin 
informacion të përditësuar mbi ekonominë shqiptare dhe atë botërore; mbi 
zhvillimet në sistemin bankar dhe atë financiar; stabilitetin financiar e paranë; 
ndryshimet e pasurimet e legjislacionit bankar dhe të kuadrit të tij rregullator; si 
dhe mbi çështje të tjera, duke u konsoliduar kështu si burim informacionesh të 
sakta dhe të besueshme për publikun.

Botimet e realizuara gjatë vitit 2019 janë, si çdo vit, periodike dhe joperiodike, 
dhe numërojnë rreth 5200 faqe analiza, statistika dhe studime në gjuhën shqipe 
dhe atë angleze. 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 
2018 “Politika Monetare, Integrimi Ekonomik dhe ‘’Normaliteti i ri’’”, Librin e 
punimeve të Konferencës II të Muzeut të Bankës së Shqipërisë “Roli i parasë 
gjatë luftërave”, si dhe materialet e ndryshme studimore dhe edukative.

Gjatë vitit 2019, Banka e Shqipërisë 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, Banka e Shqipërisë 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 
2019, i janë kthyer përgjigje 80 kërkesave zyrtare për informacion drejtuar 
koordinatorit për të drejtën e informimit, rreth 250 email-eve drejtuar adresës 
elektronike të përgjithshme të Bankës së Shqipërisë dhe rreth 350 mesazheve 
të ardhura në faqen tonë në Facebook.
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2.15. EDUKIMI FINANCIAR 

Edukimi financiar i publikut ka qenë pjesë e rëndësishme e veprimtarisë së Bankës 
së Shqipërisë. Ai është realizuar përmes aktiviteteve dhe programeve edukuese, 
vizitave në Muze, ekspozitave, si dhe botimeve të veçanta dhe periodike. Fokusi 
i aktivitetit të Bankës së Shqipërisë 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. 

Në zbatim të rezolutës së Kuvendit, objektivi i fushatës edukuese gjatë vitit 2019 
ishte dhe ndërgjegjësimi i publikut për mospërdorimin e terminologjisë “lek i ri 
– lek i vjetër”. Botimet edukative dhe ekspozitat e përkohshme të Muzeut kanë 
pasur në vëmendje edukimin e publikut edhe për këtë çështje të rëndësishme. 

Botimet edukative

Gjatë vitit 2019, Banka e Shqipërisë hodhi në qarkullim dy kartëmonedha 
të reja, prerjet 200 Lekë dhe 5000 Lekë. Me këtë rast, u përgatitën dhe u 
shpërndanë në pothuajse të gjithë vendin materiale edukative mbi emisionet 
e reja, në formën e broshurave, fletëpalosjeve dhe fletushkave informuese. 
Gjithashtu, ka vijuar shpërndarja e teksteve mësimore “Financat personale ne 
duart tuaja” për 5 shkolla të mesme që kanë zgjedhur ta zhvillojnë lëndën 
(gjithsej 740 tekste). 

Java e Parasë

Më 25 mars 2019, në ambientet e Muzeut të Bankës së Shqipërisë, u çel 
Java e Parasë për vitin 2019 nën sloganin “Tepër i ri për të folur me Lekë të 
vjetër!”. Banka e Shqipërisë mori pjesë për herë të gjashtë në këtë kremtim, 
ku në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave dhe me mbështetjen 
e Agjencisë së Sigurimit te Depozitave, dhe Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe 
Rinisë, organizuan aktivitete edukative dhe ndërgjegjësuese, duke përfshirë 
në mënyrë të drejtpërdrejtë rreth 4000 nxënës dhe studentë, nga më shumë 
se 90 shkolla të të gjitha niveleve, në mbi 5 qytete. Aktivitetet e organizuara 
përfshinë: konkurse shkollore, leksione në auditoret e universiteteve, si dhe 
vizita të nxënësve në Muzeun e Bankës së Shqipërisë dhe në banka tregtare. 

Dita Ndërkombëtare e Kursimit

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Kursimit, më 31 tetor 2019, Banka e 
Shqipërisë në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave organizuan 
disa aktivitete edukuese. Në zbatim të parimeve më të mira të fushës, kursimi 
duhet të fillojë në një moshë sa më të vogël. Për këtë arsye, nën sloganin 
“Mëso të kursesh, që nesër më shumë të vlesh!”, u organizuan aktivitete 
dhe u shpërndanë botime edukative për nxënësit e ciklit të ulët të shkollave 
9-vjeçare në Tiranë, të cilat synuan edukimin dhe ndërgjegjësimin e tyre për 
miradministrimin e parave dhe kursimit. 
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Samiti II i Diasporës Shqiptare

Në datat 28 shkurt - 2 mars 2019, zhvilloi punimet Samiti II i Diasporës Shqiptare, 
i organizuar nga Qeveria Shqiptare me pjesëmarrjen e personaliteteve 
shqiptare të biznesit, shkencës, artit e kulturës, jashtë vendit. Banka e Shqipërisë 
ishte pjesë integrale e panairit të çelur në ambientet ku u mbajtën punimet e 
samitit, më 1 mars 2019, në Tiranë. Në stendën e Bankës së Shqipërisë u 
prezantuan botime periodike dhe joperiodike të saj, materiale numizmatike, si 
dhe u shfaqën filma edukativë. Stenda e Bankës së Shqipërisë ishte e hapur për 
publikun edhe në Lezhë, në datën 2 mars 2019, në ambientet e bibliotekës 
së këtij qyteti, në kuadër të kremtimeve të 575-vjetorit të Besëlidhjes së Lezhës.
Faqja e Bankës së Shqipërisë në Facebook

E krijuar në vitin 2014, me qëllim nxitjen dhe kultivimin e një kulture financiare, 
faqja e Bankës së Shqipërisë në Facebook, ka shërbyer si një tjetër mënyrë 
për t’iu afruar publikut, kryesisht atij më të ri në moshë. Gjatë vitit 2019, janë 
publikuar rreth 110 postime për ta njohur publikun me materiale edukative, 
kuriozitete numizmatike, aktivitetet dhe botimet e Bankës.

Muzeu i Bankës së Shqipërisë 

Që prej tetorit 2015, Muzeu i Bankës së Shqipërisë 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 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 2019, Muzeu i Bankës së Shqipërisë 
është vizituar nga 3107 individë, ndër të cilët 1600 fëmijë e nxënës, dhe 
1507 mbi moshën 18 vjeç. Për nxënësit e shkollave fillore shfaqen filma 
edukativë, zhvillohen prezantime mbi financat personale, ku përmes kuizeve 
elektronike mund të testojnë njohuritë e përftuara gjatë vizitës. Fëmijëve iu 
shpërndahen edhe paketa mësimore “1,2,3 derrkuci Çufo mëson të kursejë”, 
si dhe broshura e materiale edukative. Tashmë, vizita në Muzeun e Bankës së 
Shqipërisë është përfshirë në programet e shkollave, duke u bërë edhe një nga 
destinacionet më të kërkuara dhe të pëlqyera. 
 
Për nxënësit e shkollave të mesme dhe studentët universitarë ofrohen leksione 
me tema të zgjedhura prej tyre, të cilat prezantohen nga specialistë të Bankës 
së Shqipërisë. 

Çdo vit, Muzeu i Bankës së Shqipërisë organizon aktivitete me qëllim tërheqjen 
e vizitorëve të rinj dhe rritjen e bashkëpunimit me studiues, akademikë, muze 
të ngjashëm dhe jo vetëm, si dhe me institucionet e specializuara në kërkimet 
ekonomike, historike dhe të trashëgimisë kulturore. Për vitin 2019, Muzeu 
zhvilloi një sërë aktivitetesh me karakter historik dhe edukativ, të përmbledhura 
më poshtë:
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Ekspozita e përkohshme “Seria e re e kartëmonedhave Lek”

Në kuadër të fushatës informuese mbi serinë e re të kartëmonedhave Lekë, 
dy prej të cilave u hodhën në qarkullim gjatë vitit 2019, Muzeu i Bankës 
së Shqipërisë çeli një ekspozitë të përkohshme, e cila informon publikun mbi 
prodhimin, elementet e sigurisë dhe personalitetet e simbolet e kartëmonedhave 
të reja Lek. Në këtë ekspozitë, vëmendje i kushtohet pjesës së edukimit të 
fëmijëve, përmes materialeve interaktive ofruar për vizitorët e vegjël pasi ata 
kanë vizituar ekspozitën.

Konferenca III e Muzeut të Bankës së Shqipërisë “Muzetë dhe 
edukimi në të ardhmen”

Në këtë konferencë, të organizuar më 15 nëntor 2019, në mjediset e Bankës 
së Shqipërisë, ishin pjesëmarrës punonjës muzeumesh, ekspertë, kërkues në 
fushën e muzeologjisë dhe edukimit, për të prezantuar e diskutuar gjetjet e 
studimeve apo përvojat e tyre në këtë fushë, duke u fokusuar në rolin që muzetë 
dhe edukimi do të kenë në të ardhmen, në kulturën dhe mirëqenien e vendit.

Punimet e Konferencës III të Muzeut të Bankës së Shqipërisë u përshëndetën 
nga Zëvendësguvernatorja e Parë e Bankës së Shqipërisë, zj. Luljeta Minxhozi, 
nga Ministrja e Kulturës, zj. Elva Margariti, si dhe nga Drejtori i Muzeut Historik 
Kombëtar, Dr. Dorian Koçi. 

Dita Ndërkombëtare e Muzeve

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Muzeve, Muzeu i Bankës së Shqipërisë 
qëndroi i hapur për publikun në datën 18 maj, nga ora 9:00 deri në 20:00. 
Vizitorë të shumtë u njohën me koleksionin numizmatik, historinë e bankës dhe 
financave, si dhe vlerën dhe rolin e parasë. 

Promovimi i koleksionit numizmatik të Bankës së Shqipërisë 

Pranë Muzeut të Bankës së Shqipërisë, vizitorët dhe publiku i gjerë mund të 
blejnë koleksionin numizmatik të monedhave dhe kartëmonedhave shqiptare. 
Gjatë vitit 2019, 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 Bankës së 
Shqipërisë. Koleksioni numizmatik për shitje pasurohet me emetime të reja të 
Bankës së Shqipërisë. Gjatë vitit 2019, janë miratuar të shtypen dy monedha 
përkujtimore me tematika “110-vjetori i Normales së Elbasanit, 1909 – 2019” 
dhe “Apolonia”. Koleksionit për shitje do t’i shtohen edhe prerjet e reja të 
kartëmonedhave dhe specimeneve të tyre, të hedhura në qarkullim në vitin 
2019.


