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5. STRATEGJIA AFATMESME E ZHVILLIMIT TË BSH-SË 
2022–2024

Strategjia afatmesme e zhvillimit përcakton objektivat e kryesorë të BSH-së për 
periudhën 2022-2024, duke planifikuar veprimtaritë e nevojshme për arritjen 
e tyre.

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

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

Strategjia përshkruan, në mënyrë koncize dhe të përmbledhur, angazhimet 
parësore gjatë tri viteve të ardhshme, nisur nga zhvillimet më të fundit në 
ekonominë vendase dhe ndërkombëtare, nga nevoja për rigjallërimin e 
ekonomisë pas pandemisë COVID-19 dhe nga nevoja për modernizimin dhe 
përsosjen e mëtejshme teknologjike të shërbimeve që ofrohen.

Misioni, vizioni dhe vlerat kryesore të Strategjisë mbështeten në prioritetet 
e veprimtarisë së BSH-së të përcaktuara në ligjin organik. Në përputhje 
me objektivin kryesor të stabilitetit të çmimeve, BSH-ja nxit dhe mbështet: (i) 
sistemin e këmbimeve valutore; (ii) tregun e brendshëm financiar; (iii) sistemin e 
pagesave; dhe (iv) ndihmon në përmirësimin e kushteve monetare e kredituese, 
në mbështetje të stabilitetit dhe të zhvillimeve ekonomike të vendit.

Objektivat e tjerë të BSH-së, të kushtëzuar nga objektivi kryesor, nxisin ruajtjen 
e likuiditetit, aftësinë paguese dhe funksionimin normal të sistemit bankar të 
bazuar në parimet e tregut. 

Detyrat e lëna në Rezolutën e Kuvendit për vlerësimin e veprimtarisë së BSH-së 
janë përfshirë automatikisht tek objektivat strategjikë, sipas fushave.

Strategjia përbëhet nga 3 pjesë kryesore në përmbushje të misionit, vizionit 
dhe vlerave të BSH-së. Çdo pjesë ndahet në kapituj që përkojnë me fushat 
kryesore të përgjegjësisë. Objektivat strategjikë synojnë të jenë: (i) të qartë dhe 
të kuptueshëm; (ii) të realizueshëm, duke marrë parasysh burimet njerëzore e 
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financiare, përvojën dhe kualifikimin e personelit, si dhe faktorët e jashtëm; dhe 
(iii) të arritshëm brenda kohëzgjatjes së Strategjisë.

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

a) Ruajtja e stabilitetit monetar
Prioritetet e politikës monetare për trevjeçarin e ardhshëm konsistojnë në: (i) 
përmirësimin e mëtejshëm të kuadrit të hartimit dhe zbatimit të politikës monetare, 
në mënyrë që politika monetare të jetë efektive, eficiente dhe koherente në 
përmbushjen e misionit të saj; (ii) rritjen e koordinimit me politikat fiskale dhe 
makroprudenciale; (iii) nxitjen e zhvillimit të tregjeve të brendshme financiare; 
(iv) përmirësimin e mëtejshëm të transparencës dhe kuptueshmërisë së saj për 
publikun; si dhe (v) forcimin e dialogut dhe bashkëpunimit me partnerët vendas 
dhe të huaj.

Strategjia e politikës monetare do të drejtohet nga: (i) analiza dhe implementimi 
i mësimeve të nxjerra nga përballja me pandeminë COVID-19; (ii) analiza 
e implikimeve që sjell inovacioni i vazhdueshëm i tregjeve dhe produkteve 
financiare; (iii) monitorimi i rreziqeve klimatike për mjedisin ekonomik e 
financiar; dhe (iv) praktikat më të mira të bankingut qendror.

b) Promovimi i stabilitetit të sistemit financiar 
BSH-ja synon forcimin e rolit të saj në kuadër të politikës makroprudenciale, 
duke hartuar kuadrin nënligjor për instrumentet që vendosen mbi huamarrësin 
dhe për operacionalizimin e shtesës makroprudenciale të kapitalit për rrezikun 
sistemik. Në linjë me angazhimet botërore në drejtim të vlerësimit dhe monitorimit 
të ndryshimeve klimatike, do të kryhet një vlerësim për ndikimin e rreziqeve që 
mund të sjellin ndryshimet e klimës mbi veprimtarinë bankare dhe financiare, si 
dhe instrumentet e mundshme për adresimin e tyre.

Adoptimi i standardeve ndërkombëtare të kapitalit dhe likuiditetit – Bazel III 
– dhe të akteve të tyre implementuese në Bashkimin Evropian (rregullorja dhe 
direktiva për kërkesat e kapitalit), synon forcimin e qëndrueshmërisë së sektorit 
bankar, që të jetë në një pozicion sa më të mirë për përthithjen e goditjeve. Kjo 
synon, gjithashtu, që bankat të vazhdojnë të financojnë aktivitetin dhe rritjen 
ekonomike.

Në cilësinë e Autoritetit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme, BSH-ja do të do 
të fokusohet në fuqizimin e vazhdueshëm të aftësisë së sektorit bankar për 
zbatimin e ndërhyrjes së jashtëzakonshme, si dhe në përditësimin e rregullt të 
metodologjisë për përcaktimin e kërkesës minimale.

c) Nxitja e funksionimit normal të sistemit të pagesave
Në fushën e sistemeve të pagesave do të vijojë zbatimi i risive rregullative dhe 
infrastrukturore të ndërmarra deri më tani si: (i) operacionalizimi i skemës së 
Debitimit Direkt; (ii) zgjerimi i pjesëmarrjes në sistemet e pagesave për aktorët e 
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rinj në treg; (iii) operacionalizimi i shlyerjes së pagesave në euro brenda vendit. 
Njëkohësisht do të vazhdojë puna për përmirësimin e aksesit të individëve në 
llogaritë bankare.

d) Përmirësimi i cilësisë së parasë
BSH-ja synon ruajtjen e cilësisë së kartëmonedhave në qarkullim, me qëllim 
rritjen e besueshmërisë së publikut te paraja. Për këtë arsye, do të plotësohet 
prodhimi i kartëmonedhave me dizajn të përmirësuar dhe hedhja e tyre në 
qarkullim gjatë vitit 2022.

e) Administrimi i rezervës valutore
BSH-ja miraton e zbaton politikën e kursit të këmbimit dhe administron rezervën 
valutore të Republikës së Shqipërisë, në përputhje me praktikat më të mira 
ndërkombëtare. Në funksion të përmirësimit të administrimit, BSH-ja synon 
diversifikimin e instrumenteve të investimit.

f) Hartimi dhe shpërndarja e statistikave 
Objektivat kryesorë në fushën e përgatitjes dhe shpërndarjes së statistikave 
janë: (i) zhvillimi dhe implementimi i standardeve dhe kërkesave ndërkombëtare; 
(ii) përmirësimi i infrastrukturës në mbledhjen, përpunimin dhe shpërndarjen e 
informacionit statistikor; dhe (iii) shtimi i treguesve të rinj statistikorë, në zbatim 
të detyrimeve për vendet kandidate në Bashkimin Evropian. 

g) Forcimi i mirëqeverisjes së institucionit 
Forcimi i mirëqeverisjes nënkupton, së pari, rritjen e pavarësisë së BSH-së, në 
përputhje me standardet e Sistemit Evropian të Bankave Qendrore. Mirëqeverisja 
është e lidhur ngushtë me llogaridhënien në lidhje me funksionet, burimet fizike, 
njerëzore dhe financiare. Objektivat në këtë fushë përfshijnë harmonizimin e 
mëtejshëm me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (SNRF) dhe 
përmirësimin e ndërlidhjes së proceseve të planifikimit strategjik dhe buxhetimit. 
Në këtë kuadër, do të vijojë plotësimi i manualit të kontabilitetit në përputhje 
me SNRF-të brenda kontekstit të operacioneve/transaksioneve të BSH-së.

Auditimi i brendshëm shërben si një këshillues i besueshëm i administratorëve 
dhe i Komitetit të Auditimit. Veprimtaria e tij do të përqendrohet në sigurimin e 
pajtueshmërisë me standardet ndërkombëtare të auditimit të brendshëm dhe në 
rritjen e mbështetjes për Komitetin e Auditit. 

Në fokus do të jetë, gjithashtu, përmirësimi i kuadrit për administrimin e rrezikut 
operacional përmes implementimit të një programi për ruajtjen, analizën dhe 
krijimin e raporteve mbi rrezikun, si dhe përmirësimi i raportimit për efektivitetin 
e planeve të veprimit, me qëllim reduktimin e rrezikut operacional. 

Kuadri i Menaxhimit të Vijueshmërisë së Veprimtarisë do të përditësohet, duke 
konsideruar problematikat e rezultuara nga pandemia.
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Në fushën e teknologjisë së informacionit do të punohet në drejtim të modernizimit 
të mëtejshëm të mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave me karakter statistikor.

BSH-ja synon rritjen e transparencës nëpërmjet zgjerimit të informacionit dhe 
përmirësimit të vazhdueshëm të kanaleve të komunikimit me publikun e grupet e 
ndryshme të interesit, si dhe përmirësimin e edukimit dhe përfshirjes financiare.


