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5. STRATEGJIA AFATMESME E ZHVILLIMIT TË BANKËS 
SË SHQIPËRISË

Strategjia afatmesme rendit në mënyrë koncize dhe të përmbledhur sfidat kryesore 
me të cilat përballet institucioni gjatë viteve 2016-2018, në përmbushje të mandatit 
të vet ligjor. Implementimi dhe monitorimi periodik i zbatimit të objektivave të 
strategjisë afatmesme është një proces që ndiqet rregullisht nga administratorët 
dhe nga Këshilli Mbikëqyrës. Për vitin 2016, në zbatim të kësaj strategjie, është 
shënuar progresi i mëposhtëm: 

a) Ruajtja e stabilitetit monetar

Në funksion të hartimit të politikës monetare, vëmendja është përqendruar për 
zgjerimin dhe përmirësimin e kuadrit parashikues, analizues dhe raportues të 
politikës monetare, duke shënuar përmirësime në këto drejtime kryesore:

•	 Modelet	 e	 përdorura	 në	 parashikimet	 makroekonomike	 afatmesme	
janë pasuruar me teknika bashkëkohore, duke e zgjeruar infrastrukturën 
ekzistuese me funksione të reja diagnostikues. Gjithashtu, infrastruktura 
ekonometrike është përditësuar, duke synuar ndërtimin e një kuadri më 
gjithëpërfshirës parashikimesh. 

•	 Vrojtimet	e	Besimit	të	Biznesit	dhe	Konsumatorit	që	publikohen	nga	Banka	
e	Shqipërisë,	 janë	përfshirë	në	programin	e	Komisionit	Evropian,	me	
qëllim harmonizimin e tyre me metodologjinë e përbashkët të përdorur 
nga	Komisioni	për	këto	vrojtime.

•	 Raportet	 periodike	 janë	 pasuruar	 me	 tregues	 të	 rinj	 dhe	 analiza	 të	
thelluara të ngjarjeve ekonomike specifike. 

•	 Komunikimi	 i	politikës	monetare	është	përmirësuar	nëpërmjet	 rritjes	së	
transparencës dhe përdorimit të forward guidance, me qëllim rritjen e 
efektivitetit të politikës monetare. 

Vendimmarrja	e	politikës	monetare	është	mbështetur	nga	aktiviteti	shkencor	në	
fushën e kërkimeve ekonomike, ku janë ndërmarrë 22 projekte kërkimi shkencor 
për studimin e thelluar të tematikave të caktuara.

Zbatimi i politikës monetare është mbështetur tek operacionet e ndërhyrjes në 
tregun e hapur. Për përmirësimin e kuadrit operacional është rishikuar procesi 
i parashikimit të likuiditetit të sistemit bankar, në përputhje me eksperiencat 
ndërkombëtare dhe është plotësuar kuadri rregullativ operacional, sipas 
sugjerimeve	të	misionit	të	asistencës	teknike	të	FMN-së.	

Rregullat	për	administrimin	e	rezervës	valutore	kanë	ndryshuar,	duke	zgjeruar	
listën e rreziqeve që monitorohen. Është realizuar projekti për upgrade i sistemit 
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Portfolio Analytic Tools (PAT) II dhe është në proces, implementimi i versionit të 
përmirësuar	të	sistemit	të	Administrimit	të	Thesarit	(Inforex-Loro).	

b) Garantimi i një sistemi financiar të qëndrueshëm dhe eficient

Në funksion të ruajtjes së qëndrueshmërisë së sistemit financiar, është hartuar një 
strategji e politikës makroprudenciale, sipas qasjes së European Systemic Risk 
Board,	janë	agreguar	në	analiza	të	përbashkëta	treguesit	e	ndryshëm	të	vlerësimit	
të rrezikut sistemik, si dhe janë vlerësuar treguesit e paralajmërimit të hershëm.

c) Sigurimi i një veprimtarie bankare të shëndetshme 

Në drejtim të mbikëqyrjes së sistemit bankar: 

•	 Është	miratuar	ligji	për	rimëkëmbjen	dhe	ndërhyrjen	e	jashtëzakonshme	
në	banka,	si	dhe	janë	rishikuar	aktet	që	rregullojnë	shoqëritë	e	kursim-
kreditit dhe unionet e tyre, si dhe aktet që preken nga zbatimi i planit të 
veprimit për reduktimin e kredive me probleme.

•	 Është	në	proces	hartimi	i	një	marrëveshjeje	bashkëpunimi	me	BQE-në	
për mbikëqyrjen e konsoliduar, stabilitetin financiar dhe administrimin e 
krizave,	si	dhe	është	në	proces	një	projekt	asistence	teknike	me	BERZH-
in për rishikimin e aspekteve rregullative/mbikëqyrëse të drejtimit të 
bankave (Coorporate Governance).

d) Rritja e cilësisë së të dhënave statistikore

Në drejtim të përmbushjes së standardeve sasiore të metodologjive 
ndërkombëtare	dhe	legjislacionit	të	Bashkimit	Evropian:	

•	 Është	 hartuar	 metodologjia	 e	 normave	 të	 interesit	 për	 institucionet	
monetare	e	financiare	mbështetur	në	aktet	e	BQE-së,	si	dhe	për	herë	
të parë, janë kompiluar llogaritë financiare sipas sektorëve, konform 
standardit	 metodologjik	 ESA	 2010	 dhe	 është	 publikuar	 në	 baza	
tremujore, Pozicioni i Investimeve Ndërkombëtare, Investimeve Direkte 
(fluks dhe stok) sipas shteteve dhe aktivitetit ekonomik;

•		 Është	vënë	në	funksionim	sistemi	i	automatizuar	i	raportimit	regullator	me	
bankat e sistemit; 

•		 Është	intensifikuar	bashkëpunimi	me	INSTAT	(prodhuesi	zyrtar	i	statistikave	
dhe koordinuesi i sistemit kombëtar statistikor në vend) dhe me palët e 
treta.	Në	 shtator	2016	u	 nënshkrua	Marrëveshja	 e	Mirëkuptimit	mes	
BSh-së,	INSTAT-it	dhe	MF-së	(në	konsultim	me	FMN-në).	

e) Përmirësimi i infrastrukturës së sistemit të pagesave 

Në drejtim të promovimit të sistemit të pagesave:
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•	 Janë	 kryer	me	 sukses	 testimet	paraprake	në	 sistemin	e	pagesave	me	
vlerë	të	vogël	(AECH)	për	të	mundësuar	një	instrument	debitimi	direkt	
ndërbankar. 

•	 Ka	 përfunduar	 faza	 e	 parë	 e	 projektit	 me	 Bankën	 Botërore	 “Për	
matjen	e	kostove	të	instrumenteve	të	pagesave	në	Shqipëri”.	Rezultatet	
paraprake	u	prezantuan	në	mbledhjen	e	Komitetit	Kombëtar	të	Sistemit	
të Pagesave.

f) Përmirësimi i cilësisë së parasë

Me	 qëllim	 rritjen	 e	 besueshmërisë	 së	 publikut	 te	 paraja	 dhe	 mbrojtjen	 e	
monedhave dhe kartëmonedhave nga falsifikimi:  

•	 Është	 rritur	 sasia	 e	 kartëmonedhave	 të	 përpunuara	 me	 sisteme	 të	
avancuara përpunimi, ku 75% e numrit të kartëmonedhave të asgjësuara 
është realizuar online.

•	 Janë	 kryer	 inspektime	 në	 vend	 në	 banka,	 për	 zbatimin	 e	 rregullave	
për integritetin e monedhave në qarkullim. Për herë të parë, çështjet e 
emisionit janë pjesë e raporteve të ekzaminimit të bankave.

•	 Veprimtaria	 e	 degëve	 të	 BSH-së,	 është	 ridimensionuar	 dhe	 përfshirë	
në veprimtarinë e emisionit, si dhe në sistemet CashBook Registry, 
Inforex dhe Oracle Financial dhe ato të pagesave. Është rritur shkalla e 
automatizimit dhe është optimizuar veprimtaria e degëve.

g) Forcimi i mirëqeverisjes së institucionit

Ky	objektiv	përmbushet	në	disa	dimensione:	

Rritja	e	pavarësisë	në	përputhje	me	standardet	e	SEBQ-së

•	 Grupi	i	punës	ka	hartuar	një	pjesë	të	tekstit	të	ligjit	të	ri	organik	dhe	po	
konsultohet	me	Bankën	e	Italisë	dhe	FMN-në.

Rritja	e	llogaridhënies	

•	 Në	 mars	 2016,	 u	 miratuan	 pasqyrat	 financiare	 të	 vitit	 2015,	 në	
përputhje	me	SNRF-të.

Forcimi i auditimit të brendshëm dhe administrimit të rrezikut operacional 

•	 Vazhdon	 puna	 për	 sigurimin	 e	 pajtueshmërisë	 me	 standardet	
ndërkombëtare të auditimit të brendshëm, bazuar në: (i) implementimin 
e planit të masave të nxjerra nga vlerësuesi i jashtëm për të rritur 
plotësinë e standardeve; (ii) rritjen e pavarësisë dhe cilësisë së auditimit 
të	brendshëm,	përmes	forcimit	të	linjave	të	raportimit	te	Drejtimi	i	Lartë	
dhe	 Komiteti	 i	 Auditit;	 (iii)	 ndërgjegjësimin/edukimin	 e	 BSH-së	 mbi	
funksionimin	dhe	ndarjen	e	qartë	të	Linjës	I,	II	dhe	III	të	mbrojtjes,	si	dhe	
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vlerësimin e plotësisë së sistemeve të kontrollit të brendshëm. 
•	 Është	 krijuar	 njësia	 dhe	 është	 formalizuar	 procesi	 i	 administrimit	 të	

rrezikut	operacional	në	BSH.

Rritja	e	transparencës
 
•	 Janë	 realizuar	102	njoftime	për	shtyp,	ndër	 të	cilat:	 (i)	8	konferenca	

për shtyp për vendimmarrjen e politikës monetare; (ii) 9 intervista të 
Guvernatorit dhe 5 intervista të drejtuesve të departamenteve; (iii) 
4	 pjesëmarrje	 në	 seancat	 e	 Komisionit	 Kuvendor	 të	 Ekonomisë	 dhe	
Financave.	6	prezantime	“off the records” të raporteve periodike për 
mediat.

•	 Numërohen	705	mijë	vizitorë	(50%	rritje	nga	viti	2015)	dhe	2	milionë	
vizita	në	faqen	e	internetit	të	BSH-së;	5000	ndjekës	në	Facebook,	ku	
postohen materialet edukative, aktivitetet dhe botimet.

•	 Numërohen	1900	vizitorë	në	Muzeun	e	BSH-së;	1180	tekste	mësimore	
“Financat	 personale	 në	 duart	 tuaja”,	 të	 shpërndara	 në	 8	 shkolla	 të	
mesme.

h) Burimet e BSh-së

Në funksion të përvetësimit të praktikave më të mira të administrimit të 
burimeve	 njerëzore	 të	 SEBQ-së	 dhe	 racionalizimit	 të	 strukturës	 organizative,	
është mundësuar pjesëmarrja e punonjësve në aktivitete trajnuese dhe është 
konsoliduar baza rregullative për financimin e studimeve pasuniversitare dhe 
certifikimeve ndërkombëtare për punonjësit.

Është	 në	 proces	 prokurimi	 rikonstruksioni	 i	 ish-Hotel	 Dajtit.	 Punimet	 pritet	 të	
fillojnë	brenda	shkurtit	2017.

Është rritur eficienca në përdorimin e burimeve financiare, nëpërmjet rishikimit 
të	procesit	të	administrimit	të	vlerave	materiale	në	BSH,	si	dhe	rregullores	për	
buxhetimin.


