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5. STRATEGJIA AFATMESME E ZHVILLIMIT TË BANKËS 
SË SHQIPËRISË, 2019 – 2021

Strategjia afatmesme paraqet ambicien e Bankës së Shqipërisë për periudhën 
trevjeçare në vijim. Ky dokument është në vazhdën e implementimit të strategjisë 
2016–2018, e cila u përditësua në nëntor 2017.

Strategjia ruan të pandryshuar misionin, vizionin dhe vlerat e Bankës 
së Shqipërisë, të përcaktuara në vitin 2016. Këto zbërthehen në tekstin e 
Strategjisë, në mënyrë që objektivat strategjikë të përputhen me to.

Objektivat strategjikë përcaktojnë drejtimet e përgjithshme dhe prioritetet në 
veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë. Objektivat përcaktohen në ligjin organik 
dhe lidhen me: (i) stabilitetin e çmimeve (objektivi kryesor); (ii) sistemin e 
këmbimeve valutore; (iii) tregun e brendshëm financiar; (iv) sistemin e pagesave; 
dhe (v) përmirësimin e kushteve monetare e kredituese, në mbështetje të 
stabilitetit dhe të zhvillimeve ekonomike të vendit. 

Objektivat e tjerë të Bankës së Shqipërisë, të kushtëzuara 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 Bankës së 
Shqipërisë janë përfshirë automatikisht tek objektivat strategjikë, sipas fushave.

Strategjia përbëhet nga 3 pjesë kryesore që adresojnë implementimin e 
misionit, vizionit dhe vlerave të Bankës së Shqipërisë. Çdo pjesë ndahet në 
kapituj që përkojnë me fushat kryesore të përgjegjësisë së institucionit. 

Objektivat strategjikë synojnë të jenë: (i) të qartë dhe të kuptueshëm; (ii) të 
mundshëm për t’u realizuar, duke marrë parasysh burimet njerëzore dhe 
financiare, përvojën dhe kualifikimin e personelit, si dhe faktorët e jashtëm; dhe 
(iii) të arritshëm brenda periudhës afatmesme. Një organizim i tillë mundëson 
ofrimin e një informacioni sa më të detajuar lidhur me objektivat strategjikë, 
veprimtaritë dhe njësitë përgjegjëse për realizimin e tyre. Nga ana tjetër, ai i 
shërben një monitorimi më të mirë të zbatimit të veprimtarive të parashikuara 
në Strategji.

Në vijim paraqiten sfidat kryesore me të cilat do të përballet Banka e Shqipërisë 
gjatë periudhës trevjeçare.
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a) Ruajtja e stabilitetit monetar
Për periudhën 2019-2021, synohet rritja e efektivitetit, fleksibilitetit dhe 
transparencës së politikës monetare. Zhvillimi i politikës monetare bazohet në 
trendet e zhvillimeve të brendshme e të jashtme, identifikimin e sfidave të së 
ardhmes dhe në shfrytëzimin e praktikave më të mira botërore të fushës.

Banka e Shqipërisë do të zhvillojë kapacitetet profesionale për vënien në zbatim 
të fleksibilitetit të shtuar të instrumenteve të politikës monetare dhe mekanizmave 
të ndjekjes së tregut të brendshëm të këmbimeve valutore.

Objektivat në fushën e statistikave lidhen me plotësimin e standardeve sasiore 
të metodologjive ndërkombëtare dhe legjislacionit të Bashkimit Evropian, lidhur 
me përmbajtjen dhe raportimin e statistikave pranë organizmave evropiane 
dhe ndërkombëtare.

b) Plotësimi i nevojave të ekonomisë për para dhe përmirësimi i 
cilësisë së kartëmonedhave
Plotësimi i nevojave në rritje të ekonomisë për para të gatshme dhe të përshtatshme 
për qarkullim do të arrihet përmes hedhjes në qarkullim të kartëmonedhave me 
dizajn të përmirësuar, si dhe prodhimit të prerjes së re 10,000 Lekë.

Garantimi i cilësisë synon ruajtjen e integritetit të kartëmonedhës dhe ofrimin 
e një imazhi dinjitoz të Bankës së Shqipërisë dhe të vetë shtetit shqiptar. 
Gjithashtu, do të punohet në drejtim të përmirësimit të elementeve të sigurisë së 
kartëmonedhës shqiptare dhe rritjes së bashkëpunimit në fushën e luftës kundër 
falsifikimit, me autoritetet kombëtare dhe evropiane. 

c) Nxitja e funksionimit normal të sistemit të pagesave
Banka e Shqipërisë synon rregullimin e veprimtarisë së operimit të infrastrukturave 
të klerimit e të shlyerjes së titujve dhe zgjerimin e kapaciteteve institucionale 
për licencimin dhe mbikëqyrjen e tyre. Gjithashtu, do të punohet në drejtim të 
konsolidimit të mjedisit rregullator lehtësues për pagesat me vlerë të vogël.

Banka e Shqipërisë do të nxisë përdorimin e instrumenteve elektronike të 
pagesave, nëpërmjet zhvillimeve infrastrukturore, për të garantuar qarkullimin e 
sigurt, të shpejtë dhe me kosto të ulët, të parasë në ekonomi. Gjatë periudhës 
afatmesme, do të finalizohet hartimi i skemës së debitimit direkt ndërbankar dhe 
do të punohet për krijimin e platformës kombëtare për procesimin e pagesave 
elektronike SWITCH dhe Instant Payments.

d) Promovimi i stabilitetit të sistemit financiar
Banka e Shqipërisë do të angazhohet në vlerësimin, monitorimin dhe identifikimin 
e veprimeve për trajtimin e rreziqeve të sistemit financiar, veçanërisht rrezikut 
sistemik dhe sektorit bankar. Kjo veprimtari do të kryhet në bashkëpunim me 
autoritete të tjera publike.
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Në fokus do të jenë: (i) përafrimi i kuadrit rregullator me legjislacionin e Bashkimit 
Evropian dhe parimet e Komitetit të Bazelit; (ii) konsolidimi i mbikëqyrjes së 
bazuar në rrezik; dhe (iii) reduktimi i mëtejshëm i stokut të kredive me probleme, 
në zbatim të Planit Kombëtar për Kreditë e Këqija.

Në cilësinë e Autoritetit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme, Banka e Shqipërisë 
do të punojë për hartimin e planeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme për çdo 
bankë, brenda afatit ligjor.

e) Forcimi i mirëqeverisjes së institucionit
Banka e Shqipërisë synon harmonizimin e plotë të ligjit të vet organik me 
Statutin e Sistemit Evropian të Bankave Qendrore. Një vëmendje e veçantë 
do t’i kushtohet rritjes së cilësisë së auditimit të brendshëm dhe shndërrimit të 
kuadrit të Administrimit të Rrezikut Operacional në një instrument eficient të 
parandalimit dhe minimizimit të rrezikut ndaj të cilit ekspozohet institucioni. 

Së fundmi, Banka e Shqipërisë synon të rrisë efektivitetin në procedurat e 
prokurimit, të sigurojë mirëpërdorimin e fondeve dhe të ulë shpenzimet e veta 
procedurale.


