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5. STRATEGJIA AFATMESME E ZHVILLIMIT TË BANKËS 
SË SHQIPËRISË 2020 – 2022

Strategjia afatmesme paraqet ambicien e Bankës së Shqipërisë për periudhën 
2020-2022. Ky dokument është një përditësim i Strategjisë për periudhën 
2019-2021, përmes të cilit u zgjat afati i zbatimit përtej vitit 2021 dhe u 
përcaktuan objektivat kryesorë për periudhën afatmesme në vijim. Zgjatja e 
afatit reflekton edhe objektivat e realizuar në fund të vitit 2019, të cilët nuk 
figurojnë më në përmbajtjen e Strategjisë. Aty ku ka qenë e nevojshme, janë 
parashikuar objektiva të rinj ose janë ndryshuar objektivat ekzistues.

Rishikimi i strategjisë ishte një masë e domosdoshme për miratimin e buxhetit 
të Bankës së Shqipërisë për vitin 2020 dhe buxhetin orientues afatmesëm 
për vitet 2021-2022. Rregullorja “Për buxhetimin në Bankën e Shqipërisë” 
e koncepton buxhetimin si një proces parashikimi të shpenzimeve dhe të 
ardhurave të Bankës, në funksion të përmbushjes së detyrave të ngarkuara nga 
ligji organik dhe të objektivave të përcaktuar në Strategjinë Afatmesme. Ky 
buxhet ndahet në zëra të detajuar për vitin e parë financiar të buxhetuar dhe 
në zëra përmbledhës dhe orientues për vitin e dytë dhe atë të tretë pasardhës. 
Buxheti rishikohet çdo vit, në përputhje me objektivat dhe programet e punës së 
njësive. Shtrirja e kohëzgjatjes së strategjisë ishte e nevojshme, në mënyrë që të 
mbështeteshin zërat e buxhetit orientues afatmesëm për vitet 2021 dhe 2022. 

Strategjia mban të pandryshuar Misionin, Vizionin dhe Vlerat e Bankës së 
Shqipërisë, të cilët zbërthehen në tekstin e dokumentit, në mënyrë që objektivat 
strategjikë të përputhen me to. Objektivat strategjikë përcaktojnë drejtimet 
e përgjithshme dhe prioritetet në veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë. Ata 
parashikohen 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 strategjikë synojnë të jenë: (i) të qartë dhe të kuptueshëm; (ii) të 
realizueshëm, duke marrë parasysh burimet njerëzore dhe financiare, përvojën 
dhe kualifikimin e personelit, si dhe faktorët e jashtëm; dhe (iii) të arritshëm 
brenda periudhës afatmesme.

Objektivat e tjerë të Bankës së Shqipërisë, 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 Bankës për vitin 2018 janë përfshirë automatikisht 
tek objektivat strategjikë.

Strategjia përbëhet nga tre pjesë kryesore, të cilat adresojnë implementimin e 
Misionit, Vizionit dhe Vlerave të Bankës. Çdo pjesë ndahet në kapituj, të cilët 
përkojnë me fushat kryesore të përgjegjësisë së institucionit. Një organizim i 
tillë mundëson ofrimin e një informacioni sa më të detajuar lidhur me objektivat 



Raporti Vjetor, 2019

121 Banka e Shqipërisë

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. 

Drejtimet kryesore të punës së Bankës së Shqipërisë në tre vitet e ardhshme 
kanë të bëjnë me ruajtjen e stabilitetit monetar dhe financiar në vend, sigurimin 
e një sistemi eficient të pagesave dhe plotësimin e nevojave të ekonomisë 
për para, si dhe forcimin e mirëqeverisjes së institucionit. Më në detaj ato 
përshkruhen në vijim.

a) Ruajtja e stabilitetit monetar 

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

Operacionet e Bankës së Shqipërisë do të synojnë miradministrimin e rezervës 
valutore, duke plotësuar nevojat për likuiditet në monedhë të huaj, të lidhura me: 
zbatimin dhe mbështetjen e politikës monetare dhe asaj të kursit të këmbimit; 
ruajtjen e stabilitetit financiar; mbulimin e nevojave të vendit në periudha krize; 
dhe ruajtjen e fondit të rezervës. Ndër prioritetet kryesore janë edhe nxitja 
e zhvillimeve në tregun e brendshëm dhe përmirësimi i rezultatit financiar të 
investimit të rezervës valutore.

b) Promovimi i stabilitetit të sistemit financiar

Objektivi final i politikës makroprudenciale është të ndihmojë në sigurimin e 
stabilitetit të të gjithë sistemit financiar, përmes parandalimit dhe zbutjes së 
rreziqeve sistemike dhe forcimit të rezistencës së sistemit financiar. Për këtë 
arsye, Banka e Shqipërisë synon zhvillimin e instrumenteve, metodologjive dhe 
procedurave makroprudenciale që lidhen me rreziqet sektoriale. 

Mbikëqyrja bankare do të vijojë të ketë në fokus sigurimin e një sistemi financiar 
të shëndetshëm, që garanton besimin e qytetarëve, siguron stabilitet dhe 
kontribuon në një rritje ekonomike të qëndrueshme. Zhvillimi i kuadrit rregullator 
do të vijojë i orientuar drejt përafrimit me standardet e Bazel III dhe legjislacionit 
të Bashkimit Evropian. Gjithashtu, do të punohet për: konsolidimin e mëtejshëm 
të procesit të mbikëqyrjes së bazuar në rrezik; reduktimin e stokut të kredive 
me probleme; dhe ndjekjen e vazhdueshme të zhvillimeve teknologjike dhe 
inovacioneve, në sistemin financiar dhe në sistemet e pagesave.

Në cilësinë e Autoritetit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme, Banka e Shqipërisë 
synon realizimin e ndërhyrjeve të organizuara në bankat me paaftësi 
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paguese, duke minimizuar ndikimet në ekonominë reale, financat publike dhe 
stabilitetin financiar. Gjatë periudhës afatmesme, puna do të fokusohet në: 
fuqizimin e aftësive për ndërhyrje të jashtëzakonshme në banka; plotësimin 
e kuadrit rregullator dhe metodologjik; monitorimin e Fondit të Ndërhyrjes së 
Jashtëzakonshme; si dhe forcimin e kapaciteteve njerëzore dhe logjistike.

c) Nxitja e funksionimit normal të sistemit të pagesave

Në fushën e pagesave, Banka e Shqipërisë synon nxitjen dhe mbikëqyrjen 
e funksionimit normal të sistemit të pagesave; rregullimin e instrumenteve të 
pagesave dhe të shërbimeve mbi transfertat elektronike; krijimin e një tregu 
bashkëkohor dhe gjithëpërfshirës të pagesave me vlerë të vogël; dhe nxitjen e 
përdorimit të instrumenteve elektronike.

d) Plotësimi i nevojave të ekonomisë për para dhe përmirësimi i cilësisë 
së kartëmonedhave në qarkullim

Ruajtja e cilësisë së kartëmonedhave në qarkullim është në funksion të rritjes së 
besueshmërisë së publikut te paraja. Objektivat kryesorë në këtë drejtim janë: 
plotësimi i nevojave të ekonomisë për para të gatshme dhe të përshtatshme për 
qarkullim; përmirësimi i cilësisë së kartëmonedhave; mbrojtja nga falsifikimi dhe 
përmirësimi i administrimit; si dhe forcimi i sigurisë fizike të vlerave monetare. 

e) Forcimi i mirëqeverisjes së institucionit

Banka e Shqipërisë synon harmonizimin e plotë të ligjit të saj organik me 
Statutin e Sistemit Evropian të Bankave Qendrore. Mirëqeverisja përfshin 
llogaridhënien në lidhje me funksionet, burimet fizike, njerëzore dhe financiare 
të institucionit. Ajo nënkupton gjithashtu edhe harmonizimin e mëtejshëm 
me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar dhe përmirësimin e 
ndërlidhjes së proceseve të planifikimit strategjik dhe buxhetimit.


