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GJATË KËTIJ VITI...

•	 Ky	vit	shënoi	një	rimëkëmbje	 të	shpejtë	 të	kërkesës	e	 të	prodhimit,	si	dhe	
përmirësim të punësimit. Një vit më parë, disa aktivitete u pezulluan për shkak 
të pandemisë COVID-19, duke shkaktuar tkurrje historike të ekonomisë sonë 
dhe asaj të huaj. Politikat mbështetëse, vaksinimi i popullatës, dhe më pak 
kufizime, sollën uljen e pasigurive dhe përshpejtimin e kërkesës jashtë dhe 
brenda vendit në vitin 2021.

•	 Rritja	e	PBB-së	në	tre	tremujorët	e	parë	të	vitit	rezultoi	10.4%,	me	kontribute	
pozitive nga të gjithë sektorët. Vëllimi i prodhimit arriti nivelet e periudhës 
përpara tërmetit dhe pandemisë. Politikat e forta stimuluese monetare dhe 
fiskale krijuan mbështetjen kryesore për rritjen e ekonomisë në vend. 

•	 Norma	mesatare	e	inflacionit	shënoi	vlerën	2.0%.	Inflacioni	bazë,	gjithashtu	
shënoi rritje në reflektim të zgjerimit të kërkesës së brendshme. Inflacioni 
u rrit ndjeshëm në fund të vitit, për shkak të çmimeve të larta në tregjet 
ndërkombëtare. Ai pritet të qëndrojë përkohësisht në nivele të larta, si pasojë 
e zhvillimeve në tregjet botërore, dhe të zbresë drejt objektivit 3.0% gjatë 
vitit 2023.

•	 Politika	monetare	ka	vijuar	të	jetë	lehtësuese,	duke	mbështetur	rritjen	ekonomike	
dhe forcimin e inflacionit në përputhje me ruajtjen e stabilitetit të çmimeve. 
BSH-ja nuk e ka ndryshuar normën bazë nga niveli 0.5%, duke ruajtur normat 
e interesit në ekonomi në nivele të ulëta dhe duke nxitur kreditimin. 

•	 Veprimtaria	e	sektorit	financiar	është	përmirësuar,	ndërsa	rreziqet	vlerësohen	
të kontrolluara. Aktivet e bankave janë zgjeruar, përfitueshmëria dhe 
rentabiliteti janë rritur, dhe cilësia e portofolit të kredisë është përmirësuar. 
Raporti i kredive me probleme ka zbritur në nivelin më të ulët në dekadën e 
fundit, në 5.65%. 

•	 BSH-ja	ka	bërë	ndryshime	në	kuadrin	rregullator	të	mbikëqyrjes	bankare	me	
synim përafrimin e tij me legjislacionin e Bashkimit Evropian dhe dokumentet 
e Bazelit. Këtë vit, përfundoi hartimi i kuadrit rregullator për zbatimin e ligjit 
mbi shërbimet e pagesave. Ndryshime të rëndësishme rregullatore janë bërë 
në funksion të forcimit të mbrojtjes së konsumatorit. 

•	 Me	asistencën	e	BERZH	dhe	PwC,	BSH-ja	bëri	një	vlerësim	 të	pavarur	 të	
ekuivalencës së kuadrit rregullativ mbikëqyrës me kërkesat e Autoritetit Bankar 
Evropian. Ky vlerësim doli në përfundimin se kuadri rregullativ dhe praktikat 
mbikëqyrëse të BSH-së janë në nivel të lartë ekuivalente dhe të përafruara 
me standardet e Bashkimit Evropian. 

•	 Gjatë	 vitit,	 përfundoi	 procesi	 për	 hartimin	 e	 planeve	 të	 ndërhyrjes	 së	
jashtëzakonshme të të gjitha bankave që operojnë në vend, si dhe u plotësua 
kuadri rregullator për zbatimin e ligjit mbi ndërhyrjen e jashtëzakonshme.

•	 Përfunduan	dy	projekte	mjaft	të	rëndësishme	infrastrukturore	për	shërbimet	e	
pagesave. Në tetor u realizua operacionalizimi i skemës ndërbankare për 
“Debitimin Direkt”, dhe në janar 2022 nisi funksionimin sistemi AIPS EURO 
për shlyerjen e pagesave në euro brenda vendit për klientët e bankave. 
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•	 Përmirësimi	i	kuadrit	rregullativ	të	infrastrukturës	së	pagesave	ka	sjellë	rritjen	e	
përdorimit të instrumenteve elektronike të pagesave. Gjatë vitit 2021 u arritën 
shënjestrat e Strategjisë Kombëtare të Pagesave me Vlerë të Vogël (2018-
2023) për: (i) pagesat elektronike për frymë, dhe (ii) zotërimin e llogarive 
për pagesa. 

•	 Në	qershor	u	prezantuan	dy	prerje	të	serisë	së	re	të	kartëmonedhave,	prerjet	
1000 Lekë dhe 10000 Lekë. Prerja 10000 Lekë është prerja më e lartë dhe 
hidhet për herë të parë në qarkullim. 

•	 Rezerva	valutore	u	rrit	me	rreth	1	miliardë	euro,	duke	arritur	nivelin	4.974	
miliardë euro. Në bashkëpunim me Bankën Botërore, po përmirësohet 
infrastruktura dhe baza rregullative për zgjerimin e klasës së instrumenteve 
për investim. 

•	 Në	 fushën	 e	 statistikave	 ka	 vijuar	 puna	 për	 harmonizimin	 e	 tyre	 sipas	
standardeve të acquis communitare.

•	 Në	 nëntor,	 nisi	 fushata	 ndërgjegjësuese	 për	 përdorimin	 e	 termit	 të	 saktë	
Lek, “As i vjetër e as i ri, jam thjesht Lek!”. Kjo është një fushatë kombëtare 
disavjeçare që synon të edukojë publikun e gjerë me përdorimin e 
terminologjisë në veprimet e tyre financiare. 

•	 Për	shkak	të	pandemisë,	puna	e	stafit	është	kryer	e	kombinuar	me	prezencë	
fizike dhe online. Të gjitha aktivitetet kryesore të Bankës së Shqipërisë kanë 
vijuar normalisht punën, pa asnjë ndërprerje. 

•	 Në	nëntor,	Këshilli	Mbikëqyrës	miratoi	Strategjinë	Afatmesme	të	Zhvillimit	të	
Bankës së Shqipërisë për periudhën 2022-2024. Në përputhje me objektivat 
e kësaj strategjie, ai miratoi buxhetin orientues afatmesëm.


