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E ardhmja: Shtigjet dhe
sfidat që na presin
1.	Pak fjalë nga Guvernatori
Plani i ri afatmesëm “E ardhmja: shtigjet dhe sfidat që na presin” prezanton
ambicien e Bankës së Shqipërisë për periudhën trevjeçare 2009 – 2011. Kjo
strategji e re e zhvillimit të institucionit tonë, është në vazhdën e plotësimit të një
sërë objektivash që buronin nga dokumenti strategjik i përgatitur për periudhën
2006 – 2008. Nga ana tjetër, ajo skicon një program të ngjeshur për periudhën
afatmesme në vijim.
Dokumenti i përgatitur sintetizon një punë të konsiderueshme të të gjitha njësive
të Bankës së Shqipërisë. Në të është mishëruar një kontribut i madh intelektual,
shkencor dhe largpamës. Ideja mbi të cilën është ndërtuar ky dokument përmbledh
trashëgiminë tonë institucionale ashtu si dhe praktikat më të mira të bankave
qendrore evropiane dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare.
Deviza jonë për periudhën 2009 – 2011, në pak fjalë do të jetë: përafrim
i shpejtë institucional, ligjor dhe rregullativ me Bankat Qendrore Anëtare të
Sistemit Evropian. Energjitë për të përmbushur këtë sfidë madhore do të përfshijnë
funksionet kryesore të bankës qendrore: politikën monetare, sistemin bankar,
infrastrukturën e pagesave, kartëmonedhat dhe administrimin e institucionit.
Puna jonë në të ardhmen, do të jetë e përqendruar në përmbushjen e objektivit
madhor që buron nga ligji për Bankën e Shqipërisë: Stabiliteti i çmimeve të
konsumit. Prioritete të mëdha të punës tonë do të vazhdojnë të jenë garantimi
i stabilitetit financiar të sistemit bankar si dhe funksionimi efikas i sistemit të
pagesave në të gjitha elementet e tij.
Ne mbetemi të angazhuar:
• për të siguruar stabilitetin e çmimeve të konsumit në një horizont
afatmesëm rreth vlerës 3 për qind, kryesisht nëpërmjet orientimit të pritjeve
inflacioniste;
• për të garantuar funksionimin normal dhe gjendjen e shëndoshë të sistemit
bankar të vendit;
• për të nxitur thellimin e mëtejshëm të ndërmjetësimit financiar në
ekonomi;



• për të zhvilluar më tej tregun e parasë në të gjithë komponentët e tij;
• për të rritur më tej transparencën e institucionit duke adoptuar vazhdimisht
praktikat më bashkëkohore të komunikimit dhe edukimit të publikut;
• për të zhvilluar më tej kulturën tonë të re, të përftimit dhe të shkëmbimit të
dijeve bashkëkohore;
• për të përmirësuar më tej praktikat e punësimit të burimeve njerëzore të
kualifikuara;
• për të fuqizuar më tej kapacitetet administrative dhe ato të sigurisë;
• për të siguruar një strukturë më të përshtatshme të parasë fizike në duart e
popullatës në kushtet e një vigjilence gjithnjë e në rritje kundrejt parave të
falsifikuara.
Përmbushja e këtyre angazhimeve do të mundësonte konsolidimin e mëtejshëm
të besimit publik ndaj Bankës së Shqipërisë. Kjo rritje e kredibilitetit të saj, do të
sillte në kthim një rritje të pavarësisë reale të institucionit.
Plani strategjik për periudhën 2009 – 2011, është një përpjekje e të gjitha
departamenteve dhe punonjësve të Bankës së Shqipërisë. Për këtë qëllim,
dëshiroj që t’i falënderoj të gjithë duke besuar se angazhimi dhe serioziteti i tyre
përfaqësojnë një nga vlerat më të çmuara të institucionit tonë.

Ardian Fullani
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2
2. Nga do të jetë e orientuar Busulla
e Bankës së Shqipërisë?
Në periudhën 2009 – 2011, busulla e Bankës së Shqipërisë do të jetë e
orientuar drejt përafrimit të shpejtë me standardet më të mira të modelit të Bankës
Qendrore anëtare e Sistemit Evropian të Bankave Qendrore.
Banka e Shqipërisë, në tre vitet që vijnë, mbetet e angazhuar për konsolidimin e
arritjeve të deritanishme, thellimin e mëtejshëm të reformave të ndërmarra, duke
siguruar një rol të rëndësishëm në rritjen e mëtejshme të mirëqenies ekonomike
dhe financiare të shqiptarëve.

2.1.	Angazhimet e Bankës së Shqipërisë ndaj Publikut.
Në periudhën 3-vjeçare në vijim, Banka e Shqipërisë do të përqendrojë të
gjithë energjinë e saj për të:
• ideuar dhe zbatuar politika monetare, të cilat sigurojnë stabilitetin e
çmimeve dhe besimin tek paraja vendase;
• zhvilluar, promovuar dhe mbikëqyrur sigurinë dhe efektivitetin e sistemit
bankar në Shqipëri;
• garantuar furnizimin e ekonomisë me monedha e kartëmonedha të cilësisë
të lartë të;
• administruar në mënyrë efektive dhe transparente të gjithë veprimtarinë
financiare të institucionit;
• komunikuar qartë objektivat tanë, nëpërmjet një procesi llogaridhënieje të
hapur për publikun.

2.2.	Angazhimet e Bankës së Shqipërisë për Përsosje të
mëtejshme.
Mbështetur në arritjet tona, ne synojmë të plotësojmë angazhimet ndaj publikut,
nëpërmjet një veprimtarie të mbështetur në standardet dhe modelet më të mira
bashkëkohore të bankës qendrore.
Ne mbetemi të angazhuar për të përsosur më tej këtë veprimtari, nëpërmjet
përfshirjes në një proces intensiv kërkimor dhe analizash si dhe nëpërmjet rritjes
dhe forcimit të bashkëpunimit brenda institucionit ashtu dhe me institucione
homologe ndërkombëtare dhe agjenci të tjera vendase dhe të huaja.



Për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë do të përpiqet të promovojë:
•
•
•
•

ide të reja në punën e përditshme;
lidership dhe nxitës të tjerë drejt suksesit;
integritet në punën e përditshme dhe të vendimeve që ne marrim;
diversitet të njerëzve dhe të ideve.

2.3.	Angazhimet ndërmjet njëri – tjetrit.
Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të jetë një vend pune që synon thithjen e
burimeve njerëzore të kualifikuara. Për këtë qëllim, ne mbetemi të angazhuar që
të ofrojmë një mjedis pune ku:
•
•
•
•
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komunikohet qartë dhe në mënyrë transparente;
ndahen njohuritë dhe eksperiencat e fituara;
nxiten talentet dhe karriera;
njihet merita dhe respekti reciprok për atë që bëjmë brenda dhe jashtë
mureve të institucionit.

3
3. Prioritetet madhore të Bankës së Shqipërisë
Zhvillimet e tashme dhe ato të perspektivës kanë krijuar një situatë komplekse
me të cilën duhet të përballemi gjatë tre viteve në vijim. Integrimi i ekonomisë
sonë me standardet dhe praktikat e ndjekura nga Bashkimi Evropian, Banka
Qendrore Evropiane dhe Bankat Anëtare të Sistemit Evropian të Bankave
Qendrore qëndron në rrënjët e përpjekjeve tona për periudhën në vijim.
Megjithatë, zhvillimet globale të fundvitit 2008, kanë krijuar një problematikë
më specifike, duke rritur ndjeshëm nevojën për një kujdes më të madh si përsa i
takon ekuilibrave makroekonomikë ashtu edhe stabilitetit financiar të vendit.
Për këtë qëllim, edhe për periudhën 2009 – 2011, Banka e Shqipërisë do
të vazhdojë t’i kushtojë një vëmendje të veçantë përsosjes së mëtejshme të
qeverisjes dhe llogaridhënies së saj, kryesisht nëpërmjet një transparence në
rritje të pandërprerë.
Zhvillimet e shpejta në teknologji, në tregje, në instrumente, në praktikat dhe
rregullimet e tregut, imponojnë një ndjekje të kujdesshme, në kohë dhe me
veprime të natyrës pararendëse.
Për arsyet specifike të trashëguara, prioritet maksimal do t’i jepet përmirësimit
rrënjësor të infrastrukturës në përgjithësi, kushteve fizike të punës më në
veçanti.
Për këtë qëllim, tre objektivat madhorë, plotësimi i të cilëve do të ndihmonte
në përmbushjen me sukses të kësaj strategjie do të jenë si më poshtë.

3.1.	Përsosja institucionale.
Banka e Shqipërisë do të vazhdojë punën e nisur për të konsoliduar më tej
kornizën e saj institucionale. Synim final mbetet rritja e mëtejshme e kredibilitetit
të fituar në 3 vitet e fundit. Për këtë qëllim, një theks i veçantë do t’i kushtohet
marrëdhënieve ndërinstitucionale, veçanërisht asaj me Kuvendin e Republikës
së Shqipërisë dhe agjencitë e tjera shtetërore përfshirë dhe ekzekutivin shqiptar.
Ambicia për të fuqizuar më tej pavarësinë e saj do të kërkojë para së gjithash
konsolidimin e aleancës së saj me publikun e gjerë. Për këtë arsye vlerësohet
themelore rritja e mëtejshme cilësore e transparencës dhe llogaridhënies.
Komunikimi me publikun dhe me agjentët e tregut më në veçanti do të përsoset
më tej, duke adoptuar praktikat më të mira ndërkombëtare.
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3.2.	Projektet Infrastukturore.
Në mënyrë që Banka e Shqipërisë të përsosë më tej veprimtarinë e saj është
parë e domosdoshme kryerja e disa investimeve infrastrukturore. Motivimi kryesor
është thjeshtimi dhe standardizimi i mëtejshëm i veprimtarisë së përditshme të
Bankës përfshirë dhe përmirësimin e ndjeshëm të kushteve të punës të personelit.
Kushtet aktuale lënë për të dëshiruar si rezultat i kalimit të dekadave të tëra pa
përmirësime të natyrës themelore.

Premisat e Bankës së Shqipërisë.
• Pas përfundimit të projektit për modernizimin e disa prej degëve të Bankës
së Shqipërisë nëpër rrethe është planifikuar që në vitin 2009 të fillojë
modernizimi i godinës së selisë qendrore të Bankës. Krahas modernizimit
të godinës ekzistuese do të ndërtohet një godinë e re për të përballuar më
mirë nevojat e momentit dhe ato të perspektivës.
• Përmirësimi i kushteve të punës do të shtrihet më tej në ndërtimin e një
qendre të re të përpunimit të kartëmonedhës dhe të monedhës, ndërkohë
që dinamika e veprimtarisë së ditëve tona ka bërë të domosdoshme blerjen
e ambienteve të reja.

Të dhënat statistikore
• Rritja e kapaciteteve analizuese dhe parashikuese të Bankës së Shqipërisë ka
nxjerrë në pah nevojën për më shumë informacion statistikor, si për sa i takon
sasisë ashtu dhe për sa i takon frekuencës së publikimit. Për këtë qëllim, Banka
e Shqipërisë do të marrë një rol proaktiv dhe do të bashkëpunojë me të gjitha
institucionet përgjegjëse për nxitjen e zhvillimit të statistikave kombëtare.
• Paralelisht me këtë, Banka e Shqipërisë do të punojë për ndërtimin dhe
publikimin e indikatorëve cilësorë për vlerësimin e ecurisë së ekonomisë,
të tregjeve financiare dhe të pritjeve të agjentëve ekonomikë, kryesisht
nëpërmjet metodës së vrojtimeve.

Baza Ligjore
• Gjatë periudhës që mbulon ky dokument strategjik do të punohet për
përmirësime në kuadrin ligjor që rregullon aktivitetin e Bankës së Shqipërisë,
me busullën e orientuar drejt standardeve dhe legjislacionit të Bashkimit
Evropian dhe të Bankës Qendrore Evropiane.
• Banka e Shqipërisë do të jetë aktive në përmirësimin e ligjit që rregullon
aktivitetin e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave, ndërkohë që baza
rregullative në përgjithësi e veprimtarisë dhe mbikëqyrjes së sistemit bankar
dhe institucioneve financiare jobanka, do të vazhdojë të jetë subjekt i
ndryshimeve të vazhdueshme.
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Sisteme të reja informatike
• Teknologjia e Informacionit do të synojë lehtësimin e
mëtejshëm të një sërë procesesh pune ndërkohë që rritja e
sigurisë së mëtejshme të sistemeve mbetet prioritet maksimal,
veçanërisht në kushtet e transferimit të veprimtarisë të Bankës
së Shqipërisë në ambiente të tjera nga godina ekzistuese.
• Ndërtimi dhe vënia në funksionim e Sistemit të Administrimit të
Operacioneve Monetare mbetet një nga objektivat madhorë.
Po kaq të rëndësishme janë dhe një sërë projektesh të tjera
nga ku do të veçonim krijimin e një sistemi të automatizuar
raportues.
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3.3. Përsosja e Ambientit të Punës
Investimi në kapacitetet njerëzore mbetet një nga prioritetet tona madhore.
Për këtë qëllim, politikat tona në drejtim të burimeve njerëzore do të synojnë
shtresëzimin më të mirë midis niveleve drejtuese dhe atyre të nëpunësve. Në
veçanti, ne do të synojmë:
• rritjen e aftësive menaxheriale;
• aftësimin në përzgjedhjen dhe vendosjen e prioriteteve të duhura;
• rritjen e kapaciteteve hartuese dhe zbatuese të planeve të veprimit.
Për të arritur këta objektiva, është i rëndësishëm investimi në zhvillimin e
kapaciteteve administruese dhe të lidershipit, në ndarjen më të mirë të njohurive,
në vlerësimin e meritave dhe iniciativave. Këto janë premisat kryesore për të
rekrutuar në vazhdimësi personel të kualifikuar dhe me përkushtim të lartë.

3.4.	Plani Financiar
Objektivi afatmesëm i Bankës së Shqipërisë në këtë fushë është hartimi dhe
zbatimi i buxhetit për të administruar në mënyrë efektive dhe transparente të gjithë
veprimtarinë financiare të institucionit. Për këtë qëllim, gjatë kësaj periudhe do të
punohet për arritjen e objektivave të mëposhtëm:
• rritjen e pavarësisë së qendrave të kostos;
• mbajtjen e buxhetit sipas aktiviteteve;
• standardizimin e procedurave për mbajtjen e buxhetit.
Këta objektiva do të realizohen nëpërmjet:
• përmirësimit të rregullores ekzistuese për hartimin dhe ndjekjen e
buxhetit;
• përmirësimit të rregulloreve ekzistuese që lidhen me tregues të veçantë të
planit financiar si ai i aktiveve të qëndrueshme, kredive për personelin,
fondit të pensionit;
• forcimit të bashkëpunimit me qendrat e kostos;
• përmirësimit të strukturës ekzistuese përgjegjëse për hartimin dhe ndjekjen
e buxhetit.
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4
4. Funksionet kryesore të Bankës së Shqipërisë

4.1.	Politika Monetare
Në bazë të nenit 3, të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e
Shqipërisë”, si objektiv kryesor i Bankës së Shqipërisë përcaktohet “arritja dhe
ruajtja e stabilitetit të çmimeve”.
Ndërkohë që stabiliteti i çmimeve mund të quhet tashmë i arritur, politika
monetare e Bankës së Shqipërisë do të orientohet drejt ruajtjes së këtij stabiliteti
në periudhën 2009-2011.
Sfida me të cilën do të përballet politika monetare gjatë kësaj periudhe do
të jetë ruajtja e stabilitetit të çmimeve dhe zhvillimi i ekonomisë në përputhje
me potencialet e saj prodhuese, në kushtet e ekspozimit në rritje ndaj tregut
global të zhvillimit të vazhdueshëm të agjentëve ekonomikë dhe të sofistikimit
të tregjeve financiare.
Funksioni i politikës monetare mbështetet, ndër të tjera, nga statistikat ekonomike
dhe financiare, si dhe zhvillimi i studimeve e modeleve që analizojnë ecurinë e
ekonomisë dhe përpiqen të parashikojnë zhvillimet e ardhshme të saj.

Rezultati i dëshiruar
Nëpërmjet politikës monetare, Banka e Shqipërisë synon të ruajë stabilitetin e
çmimeve në vend, duke kontribuar në konsolidimin e ekuilibrave makroekonomikë,
duke krijuar kushte të përshtatshme për një rritje ekonomike afatgjatë, duke
ndikuar në rritjen e mirëqenies, si edhe duke ndihmuar stabilitetin e sistemit
bankar.

Strategjia për të arritur rezultatin e dëshiruar
Stabiliteti i çmimeve përmbushet nëpërmjet arritjes së normave të ulëta por
pozitive të inflacionit, dhe mbajtjes së tyre për periudha relativisht të gjata kohe.
Kjo nënkupton përcaktimin dhe shpalljen e qartë në terma sasiorë të objektivit
kryesor të Bankës së Shqipërisë dhe marrjen e masave të duhura politike e
operacionale për respektimin e tij.
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Objektivi
• Objektiv kryesor i politikës monetare do të jetë mbajtja e inflacionit në
nivelin 3 për qind, me interval luhatjeje +/- 1 pikë përqindjeje rreth kësaj
vlere qendrore.
• Objektivi sasior i inflacionit për periudhën 2009-2011 do të vijojë të
shprehet nga ndryshimi vjetor i Indeksit të Çmimeve të Konsumit, matur
dhe publikuar nga INSTAT.
• Për përmbushjen e objektivit të stabilitetit të çmimeve do të adoptohet
regjimi optimal i politikës monetare, në rrethanat e një regjimi të lirë të
kursit të këmbimit. Duke vlerësuar regjimin e inflacionit të shënjestruar si
një alternativë optimale e të bërit politikë monetare, Banka e Shqipërisë po
punon intensivisht për implementimin formal të tij.

Instrumentet
• Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të mbështetet në instrumentet e tregut
për të përmbushur objektivat e saj të politikës monetare.
• Instrumenti kryesor që do të përdoret për të përçuar sinjalet e politikës
monetare është norma e interesit e marrëveshjeve të riblerjes dhe
marrëveshjeve të anasjella të riblerjes me afat maturimi njëjavor.

Prioritetet
• Rritja e harmonizimit të politikës monetare me atë fiskale, nëpërmjet
shkëmbimit të vazhdueshëm të informacionit dhe analizave ekonomike
në nivel teknik. Në nivel politik, Banka e Shqipërisë do të këmbëngulë
në adoptimin e një rregulli fiskal, i cili do të mbështesë dhe plotësojë
objektivin e Bankës së Shqipërisë për inflacionin, duke ndikuar pozitivisht
në zhvillimin ekonomik të vendit.
• Përmirësimi i mëtejshëm i bazës ligjore, teknike dhe operacionale për
nxitjen e tregtimit dhe të konkurrencës në tregun ndërbankar.
• Përmirësimi sasior dhe cilësor i punës kërkimore, në fushat prioritare
të aktivitetit të bankës qendrore. Këto studime duhet të udhëheqin
vendimmarrjen strategjike të Bankës së Shqipërisë në zgjedhjet afatgjata të
regjimeve të politikës monetare, të objektivit të inflacionit dhe të kuadrit të
instrumenteve që do të përdoren për arritjen e tyre. Gjithashtu, ato duhet të
mbështesin vendimmarrjen politike e operacionale në fushat e përcaktimit
të qëndrimit të politikës monetare dhe të përdorimit të instrumenteve për
përcjelljen e tyre në ekonomi.
• Përmirësimi i mëtejshëm i modeleve analitike dhe parashikuese,
duke kontribuar direkt në rritjen e besueshmërisë së tyre, të cilësisë së
vendimmarrjes dhe të efektivitetit të politikës monetare në ekonomi.
• Banka e Shqipërisë do të synojë të përputhë afatin kohor të realizimit
të objektivit të inflacionit me kohëzgjatjen e veprimit të mekanizmit të
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transmetimit, i cili është në zhvillim të vazhdueshëm.
• Zhvillimi i mëtejshëm i bazës së informacionit të përdorur në
vendimmarrje.
• Zgjerimi dhe përmirësimi i cilësisë së komunikimit të bankës me publikun.

Vlerësimi i performancës
• Përmbushja e objektivit të inflacionit matur nga ndryshimi vjetor i Indeksit
të Çmimeve të Konsumit.
• Ankorimi i pritjeve të publikut për inflacionin rreth objektivit të Bankës
së Shqipërisë dhe reduktimi i primeve të rrezikut mbi monedhën tonë
kombëtare.
• Vlerësimi i efektivitetit dhe cilësisë së analizave dhe punës kërkimore.

Aktivitetet
Analiza, projektimet dhe kërkimet.
Objektivat
• Vlerësimi i situatës ekonomike dhe zhvillimet e pritshme të saj në të
ardhmen, duke përfshirë pasiguritë dhe rreziqet e mundshme, për të
siguruar informacionin e nevojshëm që ndihmon në vendimmarrjen e
politikës monetare.
• Harmonizimi i punës kërkimore dhe analizës për të njoftuar vendimet
e politikës monetare dhe për zgjedhjen e strukturës së përshtatshme të
politikës monetare.
• Rritja e efektivitetit të vendimeve të politikës monetare, nëpërmjet shmangies
së gabimeve në vendimmarrje dhe përcjelljes me eficiencë në tregjet
financiare.

Aktivitetet bazë
• Analiza e zhvillimeve ekonomike dhe financiare brenda vendit dhe në nivel
ndërkombëtar. Kryerja e kërkimeve që lidhen me çështje të rëndësishme
për politikën monetare.
• Analiza e përshtatshmërisë së kushteve monetare në funksion të objektivit
të stabilitetit të çmimeve dhe marrja e masave korrektuese në rast
shmangieje.
• Komunikimi transparent me agjentët ekonomikë dhe tregjet financiare
në lidhje me qëndrimin e politikës monetare dhe kursin e mundshëm të
politikës monetare në të ardhmen.
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Iniciativat e reja
• Zgjerimi i gamës së informacionit të përdorur për vendimmarrje.
• Rritja e aftësive analitike për të përmirësuar analizat ekonomike në
përputhje me zhvillimin e ekonomisë dhe zhvillimet në tregjet financiare.
• Rritja e efektivitetit të kanaleve të transmetimit të politikës monetare dhe
veçanërisht zhvillimi i tregut ndërbankar.

Strategjia e Komunikimit
Objektivi
• Mbështet zbatimin e politikës monetare nëpërmjet komunikimit efektiv.

Aktivitete kryesore
• Komunikimi i qartë, i hapur dhe në kohë i arsyeve të vendimeve të politikës
monetare.
• Zhvillimi i një dialogu të vazhdueshëm me publikun me qëllim thellimin e
njohurive mbi politikën monetare; ndërgjegjësimin e publikut për rëndësinë
e ruajtjes së stabilitetit të çmimeve dhe formimin e një konsensusi sa më të
gjerë social për objektivin e inflacionit të Bankës së Shqipërisë.
• Komunikimi me aktorët e tjerë për të siguruar efektivitetin e vendimeve të
politikës monetare.
• Rritja e transparencës.

Iniciativa të reja
• Shfrytëzimi i një spektri më të gjerë mjetesh komunikimi.
• Rritja e kontributit të Bankës së Shqipërisë në zgjerimin e njohurive
ekonomike dhe financiare të publikut.
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4.2. STATISTIKAT
Qëllimi kryesor i statistikave që prodhohen nga Banka e Shqipërisë është të
mbështesin politikën monetare të Bankës së Shqipërisë dhe detyra të tjera të
këtij institucioni. Këto statistika, të kategorizuara në statistika monetare dhe
financiare dhe statistika të sektorit të jashtëm, i vihen në përdorim të gjithë
përdoruesve brenda dhe jashtë territorit të vendit, nëpërmjet publikimeve të
Bankës së Shqipërisë sipas kalendarit dhe formateve të miratuara.
Sfida e vazhdueshme e Bankës së Shqipërisë në rolin e saj si agjenci statistikore,
ka qenë dhe mbetet përmirësimi i standardeve dhe i metodologjisë së prodhimit
të statistikave, me synim përafrimin e tyre me standardet ndërkombëtare.

Strategjia për të arritur rezultatin e dëshiruar
Objektivi afatmesëm
Objektivi afatmesëm i Bankës së Shqipërisë, në rolin e saj si agjenci statistikore
është përmirësimi cilësor dhe sasior i statistikave që ajo prodhon, në funksion të
informimit dhe mbështetjes së vendimmarrjes së të gjithë agjentëve të interesuar
ekonomikë. Rritja e transparencës në komunikimin dhe shpërndarjen e të
dhënave dhe metodologjive përkatëse është një objektiv tjetër drejt të cilit Banka
e Shqipërisë do të synojë në të ardhmen.

Strategjia
Strategjia për arritjen e objektivave do të mbështetet në zgjerimin e kapaciteteve
teknologjike dhe njerëzore dhe rritjen e eficiencës së përdorimit të burimeve.
Përpjekjet e ardhshme do të synojnë zbatimin sa më të mirë dhe të plotë të
parimeve bazë të përshkruara në Kodin e Praktikave të Statistikave Evropiane.

Prioritetet
• Përmirësimi i bazës ligjore në mbështetje të rolit të Bankës së Shqipërisë si
agjenci statistikore.
• Zgjerimi i bazës së mbulimit të njësive raportuese në përputhje me praktikat
ndërkombëtare.
• Përmirësimi i procesit të raportimit në drejtim të përmbajtjes, informatizimit
dhe forcimit të kritereve të kontrollit të cilësisë së informacionit.
• Përmirësimi i kuadrit metodologjik, që nënkupton adoptimin e standardeve
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të reja dhe zbatimin rigoroz të standardeve ekzistuese për përpunimin dhe
raportimin e të dhënave.
• Përmirësimi i informacionit statistikor të publikuar në drejtim të detajimit të
treguesve ekzistues; shtimit të treguesve të rinj dhe përmirësimit të afateve
të publikimit.

Aktivitetet
• Aktivitetet më të rëndësishme në kuadrin e përmirësimit të cilësisë dhe
sasisë së statistikave të Bankës së Shqipërisë do të jenë:
• Investimi në teknologji bashkëkohore për të përmirësuar mbledhjen,
kontrollin dhe përpunimin e informacionit.
• Edukimi dhe trajnimi i vazhdueshëm në punë dhe në programe të
posaçme kualifikimi i burimeve njerëzore, me qëllim përvetësimin e
metodologjive bashkëkohore dhe praktikave më të mira në fushën e
prodhimit, shpërndarjes dhe përdorimit të statistikave në botë.
• Organizimi i aktiviteteve me shtrirje të ndryshme me qëllim shkëmbimin
e eksperiencës dhe ndarjen e vlerave me institucione prodhuese dhe
përdoruese të statistikave.
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4.3.	Kërkimet
Puna kërkimore në Bankën e Shqipërisë ka njohur rritje të vazhdueshme në
të dy komponentët përbërës, si në atë sasior ashtu dhe në atë cilësor. Kohët
e fundit është rritur kontributi i saj i drejtpërdrejtë në përsosjen e procesit të
vendimmarrjes ashtu dhe në drejtim të hulumtimit më të mirë të lidhjeve shkak
– pasojë midis treguesve të ndryshëm, përfshirë dhe efektet e vendimeve të
politikës monetare në ekonomi.

Rezultati i dëshiruar
Banka e Shqipërisë synon që të përdorë aktivitetin shkencor në fushën
ekonomike si një mjet:
• për të krijuar e mirëmbajtur modele ekonometrike për parashikime
ekonomike dhe për krahasimin e efekteve të politikave të ndryshme;
• për të mbështetur procesin aktual të vendimmarrjes;
• për të krijuar gradualisht një shtrat për parashikimin më të sigurt të situatave
makroekonomike, financiare etj.;
• për të rritur prestigjin e Bankës së Shqipërisë para opinionit publik dhe
institucioneve homologe, si një institucion aktiv në zhvillimin e kërkimit
shkencor në fushën ekonomike;
• për të rritur besueshmërinë e Bankës së Shqipërisë si një institucion
me njohuritë përkatëse për të garantuar ekuilibrat makroekonomikë të
vendit.

Strategjia për të arritur rezultatin e dëshiruar
Objektivi
• Të përgatisë studime shkencore në fushat me interes për Bankën e
Shqipërisë, duke kontribuar në njohjen e ekonomisë shqiptare, rajonale e
më gjerë si dhe në njohjen e proceseve ekonomike, sociale dhe politike që
ndikojnë atë.
• Të integrojë studimet ekonomike dhe analizat për të këshilluar dhe ndihmuar
vendimmarrjen e Bankës së Shqipërisë në ushtrimin e funksioneve të saj
themelore (në kuadrin e politikës monetare, të stabilitetit financiar dhe
rregullimit të tregut financiar).
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Prioritetet
Realizimi i objektivave të mësipërm do të materializohet nëpërmjet:
• Përshtatjes së strukturës kërkimore të Bankës së Shqipërisë për të mundësuar
realizimin e objektivave me eficiencë.
• Studimit empirik të ekonomisë sipas prioriteteve të mëposhtme:
• Të realizojë punë kërkimore cilësore në fushën e ekonomiksit të aplikuar
për të vlerësuar hipotezat e ngritura nga analizat ekonomike në:
- politikën monetare dhe mekanizmin e transmetimit (duke u përqendruar
në modelimin makroekonomik, shpjegimin e fenomeneve monetare
dhe strategjinë e politikës monetare);
- sektorin e jashtëm (duke u përqendruar në kursin e këmbimit);
- sektorin fiskal (duke u përqendruar në modelimin e sektorit fiskal);
- evoluimin dhe stabilitetin e tregut financiar (duke u përqendruar në
modelimin e stabilitetit financiar dhe organizimin e tregjeve);
- rritjen ekonomike dhe ciklin e biznesit (duke u përqendruar në vlerësimin
e ciklit të biznesit, produktivitetit dhe tregut të punës).
• Të synojë publikimin e këtyre studimeve në revista të njohura shkencore.
• Të rrisë bashkëpunimin shkencor me institucione homologe si dhe me
institucione akademike brenda e jashtë vendit.
• Të kryejë kërkime dhe të arrijë aftësim profesional në fushën e metodologjisë
së kërkimit në ekonomiksin e aplikuar, si më poshtë:
• State Space models;
• Dynamic Stochastic General Equilibrium Models;
• Bayesian Vector Autoregressive Models.

Aktivitetet
Objektivat
• Të organizojë aktivitete dhe punime të përbashkëta me institucione të
kualifikuara në fushën e kërkimeve ekonomike.
• Të organizojë aktivitetin “Seminari i së premtes”.
• Të organizojë aktivitetin “Kërkimet në Evropën Juglindore”.
• Të mundësojë shpërndarjen e njohurive të akumuluara në procesin studiues
dhe shkencor në formën e aktiviteteve trajnuese.

Iniciativat e reja
• Ngritja e Institutit të Kërkimeve Bankare dhe Ekonomike.
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4.4.	stabiliteti financiar
Bankat qendrore luajnë një rol të rëndësishëm në arritjen dhe ruajtjen e
stabilitetit të sistemit financiar, por ky rol nuk është ekskluziv. Rëndësia e
objektivit, larmia dhe kompleksiteti i çështjeve që ndërthuren brenda tij,
kërkojnë harmonizimin e përpjekjeve me institucione të tjera ku veçohen
autoritetet mbikëqyrëse të institucioneve financiare bankare dhe jobankare, dhe
Agjencia e Sigurimit të Depozitave. Institucione të tjera që mund të përfshihen
në këtë kuadër, janë ato që mbikëqyrin zhvillimet e kushteve të konkurrencës
në tregun financiar si dhe ato që nxisin adoptimin dhe kontrollojnë zbatimin
e standardeve të ndryshme. Në kushtet e hapjes dhe të integrimit të tregjeve
financiare, autoritetet e vendeve të ndryshme e kanë parë të nevojshme të
shtrijnë këtë bashkëpunim në nivel ndërkombëtar.
Krahas objektivit kryesor për arritjen dhe ruajtjen e qëndrueshmërisë së nivelit të
çmimeve, ligji për Bankën e Shqipërisë, nr. 8269, datë 23.12.1997 (i ndryshuar),
sanksionon përgjegjësinë e Bankës së Shqipërisë për licencimin dhe mbikëqyrjen
e veprimtarisë bankare, për nxitjen e funksionimit të sistemeve të pagesave
dhe mbikëqyrjen e tyre, për dhënien e likuiditetit në treg në rolin e huadhënësit
të fundit, si edhe për t’u shprehur publikisht në lidhje me natyrën dhe llojin e
kërcënimeve që mund të ekzistojnë për stabilitetin e sistemit financiar.
Në këtë kuadër, roli i Bankës së Shqipërisë në drejtim të nxitjes dhe ruajtjes së
qëndrueshmërisë së sistemit financiar do të synojë të sigurojë ekzistencën e
institucioneve financiare të shëndetshme, të cilat veprojnë në një treg financiar
konkurrues dhe me infrastrukturë të zhvilluar e të mbrojtur, ku ekzistojnë
mekanizma të cilët nxisin administrimin efektiv të burimeve financiare dhe të
rreziqeve nga ana e investitorëve.

Rezultati i dëshiruar
Gjatë periudhës 2009-2011, Departamenti i Stabilitetit Financiar do të
ketë si objektiv kryesor përmirësimin e procedurave të vlerësimit të rreziqeve
për qëndrueshmërinë e sistemit financiar dhe ndërtimin e një kuadri të plotë të
veprimeve të brendshme të Bankës së Shqipërisë për administrimin e situatave që
paraqesin rrezik sistemik për sistemin financiar dhe sektorin bankar.

Strategjia sipas departamenteve
Departamenti i Stabilitetit Financiar
Për të realizuar këtë objektiv, Departamenti i Stabilitetit Financiar do të synojë
të përmirësojë cilësinë dhe të shtojë sasinë e produkteve të tij, për përdorim
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të brendshëm dhe për publikim, nëpërmjet rritjes së përgatitjes profesionale
dhe kapaciteteve teknike të personelit të tij, si edhe rritjes së bashkëpunimit me
institucione të tjera.
Në lidhje me zhvillimin e produkteve të tij, Departamenti i Stabilitetit Financiar
do të synojë:
• të ndërtojë hartën e rreziqeve për stabilitetin financiar dhe të krijojë një
procedurë të qartë për rishikimin e saj përgjatë kohës - brenda gjashtëmujorit
të parë të vitit 2010;
• të ndërtojë dhe të realizojë vrojtime për të njohur ekspozimin në borxh të sektorit
real të ekonomisë (të bizneseve dhe të familjeve) – deri në fund të vitit 2010;
• të fuqizojë analizën për çështje që lidhen me sistemet e pagesave dhe
analizat stress-test për vlerësimin e qëndrueshmërisë së sistemit financiar
– deri në fund të vitit 2010;
• të zgjerojë dhe të përmirësojë analizën e pjesës së sektorit financiar
jobankar – deri në fund të vitit 2011;
• të kalojë në përgatitjen dhe në publikimin dy herë në vit të Raportit të
Stabilitetit Financiar (në muajin prill dhe në muajin tetor/nëntor), ku
përmbledhja e tij do të përfaqësojë Deklaratën e Stabilitetit Financiar –
duke filluar me zhvillimet financiare të vitit 2010;
• të ndërtojë një kuadër të plotë procedurash dhe veprimesh të brendshme,
për çështjet e situatave që paraqesin rrezik sistemik për sistemin financiar
dhe sektorin bankar - deri në fund të vitit 2011.
Në mbështetje të objektivit të mësipërm, në Departamentin e Stabilitetit
Financiar do t’i kushtohet rëndësi përshtatjes së strukturës së departamentit,
zhvillimit profesional të personelit dhe mbështetjes së tij me infrastrukturën e
nevojshme teknologjike. Në këtë drejtim do të synohet që brenda vitit 2010, të
bëhet një vlerësim i përshtatshmërisë së përbërjes së strukturës së departamentit,
të kapaciteteve profesionale të personelit dhe të infrastrukturës teknike, në mënyrë
që të paraqiten propozimet përkatëse në lidhje me:
• ndryshimet rregullative për të mundësuar:
•
•
•
•

specializimin më të ngushtë të personelit,
rritjen e numrit të personelit nëse nevojitet;
aplikimin për kryerjen e trajnimeve në drejtime të caktuara;
zhvillimin në Bankën e Shqipërisë ose blerjen e programeve të ndryshme
informatike, që mundësojnë marrjen e të dhënave dhe përpunimin
e informacionit, në funksion të përgatitjes së modeleve të ndryshme
vlerësuese dhe parashikuese;
• rritjen e vlerësimit financiar dhe të përfitimeve të tjera, sipas përcaktimeve
të kuadrit rregullativ përkatës të Bankës së Shqipërisë.
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Në kuadër të bashkëpunimit me institucione te tjera, Departamenti i Stabilitetit
Financiar do të synojë që:
• të mundësojë gjetjen dhe të realizojë një shkëmbim efektiv informacioni
dhe të dhënash me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, me Institutin e
Statistikave, me përfaqësues të industrisë bankare dhe të subjekteve të
tjerë ekonomikë, veçanërisht në drejtim të vlerësimit të ecurisë së sektorit
financiar jobankar si edhe për njohjen dhe vlerësimin e madhësisë së
ekspozimit në borxh të sipërmarrjeve dhe të familjeve;
• nëse nevojitet, të marrë pjesë në realizimin e projekteve të përbashkëta me
këto institucione, për të përmirësuar procedurat e mbledhjes, të përpunimit
dhe të interpretimit të informacionit që konsiderohet i nevojshëm për
realizimin e objektivave të departamentit;
• të vendosë një bashkëpunim më efektiv me strukturat homologe në banka
të tjera qendrore të vendeve të zhvilluara si dhe institucionet ndërkombëtare
të specializuara. Bashkëpunimi me këto institucione, do të orientohet
veçanërisht në drejtimet e mëposhtme:
• përmirësimi i analizave stress-test dhe i skenarëve, për vlerësimin e
qëndrueshmërisë së stabilitetit financiar;
• përmirësimi i kapaciteteve dhe i metodologjive në drejtim të vlerësimit
të qëndrueshmërisë së infrastrukturës së sistemit financiar dhe kryesisht
të sistemeve të pagesave;
• përmirësimi dhe plotësimi i kuadrit të veprimeve të Bankës së Shqipërisë,
në rastin e administrimit të situatave që përfaqësojnë rrezik sistemik për
qëndrueshmërinë e sistemit financiar.

Departamenti i Mbikëqyrjes
Gjatë periudhës 2009-2011, Departamenti i Mbikëqyrjes do të synojë
orientimin e veprimtarisë së tij mbikëqyrëse, më pranë standardeve që kërkon
mbikëqyrja mbi baza rreziku dhe direktivat përkatëse evropiane. Qëllimi është
që veprimtaria bankare në vendin tonë të zhvillohet në mënyrë të sigurt, dhe që
sektori bankar të realizojë në mënyrë të shëndetshme procesin e ndërmjetësimit
financiar, me përfitime për industrinë bankare dhe publikun që përfiton shërbimet
e saj.

Realizimi i objektivave sipas funksioneve
Funksioni licencues dhe rregullues do të synojë:
• rishikimin e politikës së licencimit mbi bazën e kushteve aktuale dhe të
pritshme të sistemit bankar dhe financiar;
• rivlerësimin e procedurave të licencimit, me qëllim përshpejtimin dhe
thjeshtësimin e tyre, veçanërisht për veprimtarinë financiare jobankare;
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• ndryshimet e nevojshme rregullative, në zbatim të kërkesave të ligjit “Për
bankat në Republikën e Shqipërisë” (në vijim, ligji për bankat) dhe në
funksion të përafrimit me direktivat e Bashkimit Evropian dhe standardet
ndërkombëtare për një mbikëqyrje të efektshme. Ndryshimet rregullative
bëhen duke patur në fokus analizat e gjendjes, rreziqeve dhe masave
për të vazhduar në mënyrë konsekuente qëndrimin prudencial. Më
poshtë janë disa nga shtyllat/drejtimet e këndvështrimit mbikëqyrës, duke
ruajtur fleksibilitetin për të adresuar në kohë reale zhvillimet dhe rreziqet
potenciale:
• rishikimi i kuadrit rregullativ në periudhën afatmesme si rrjedhojë e
ligjit “Për bankat” – duke synuar veçanërisht plotësimin e kuadrit të
rregullimit të procesit të kujdestarisë dhe likuidimit të bankave;
• rishikimi i rregulloreve në të cilat IFRS do të japin efekte kryesisht në
treguesit prudencialë sasiorë (provigjonimi, letrat me vlerë të tregtueshme
etj.) pa përjashtuar konceptimet cilësore;
• zbatimi i Akordit të Ri të Kapitalit ose Bazel II (shtylla I) që lidhet me
rikonceptimin e rrezikut të kreditit dhe efektet e vlerësimit të tij në
mjaftueshmërinë e kapitalit të bankave, duke përfshirë dhe prezantimin
e një kërkese shtesë për kapital për monitorimin e rrezikut operacional
– hartimi fillimisht i një strategjie për zbatimin e Bazel II dhe hapësirave
ligjore e kapaciteteve për zbatim;
• realizimi i një infrastrukture të domosdoshme si për ushtrimin e një
aktiviteti financiar dhe bankar të shëndoshë dhe që kontribuon në
zhvillimet makroekonomike dhe stabilitetin financiar, ashtu edhe për
ushtrimin e një mbikëqyrjeje sa më efektive, gjithashtu në funksion të
ruajtjes së stabilitetit financiar.
Funksioni analizues i departamentit do të synojë:
• rivlerësimin e metodologjisë së stress-test-eve;
• zgjerimin e informacionit dhe të analizave;
• ndryshimin e kuadrit të kërkesave që përcakton raportimin nga
subjektet;
• krijimin e një sistemi raportues on-line, i cili pritet të përmirësojë
ndjeshëm sasinë, cilësinë dhe kohën e raportimit, dhe njëkohësisht
do të krijojë fleksibilitetin e nevojshëm për të reflektuar ndryshimet që
mund të lindin në raportime në një kohë të shkurtër.
Regjistri i Kredive do të synojë:
• saktësimin e të dhënave dhe evidentimin e shfrytëzimit të regjistrit nga
bankat;
• analiza për efekt të mbikëqyrjes bankare mbi bazën e të dhënave në
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kohë reale të regjistrit;
• zgjerimin e përdoruesve të regjistrit me subjektet jobanka.
• Funksioni mbikëqyrës do të synojë:
• zhvillimin e procesit mbikëqyrës mbi baza rreziku. Në këtë kuadër do të
rishikohet dokumenti i politikës operacionale të mbikëqyrjes;
• bashkëpunimin me autoritetet të tjera mbikëqyrëse brenda dhe jashtë
vendit;
• rivlerësimin e manualit të masave korrektuese;
• përcaktimin e procedurave për menaxhimin e krizave;
• mbikëqyrjen e vazhdueshme të procesit të transparencës së bankave.

Departamenti i Sistemeve të Pagesave
Gjatë periudhës 2009-2011, Departamenti i Sistemeve të Pagesave do të
synojë fuqizimin e veprimtarisë mbikëqyrëse të sistemeve të pagesave, realizimin
e përmirësimeve të nevojshme në infrastrukturën teknologjike dhe spektrin e
përdorimit të këtyre sistemeve në bashkëpunim me departamente të tjera, si
edhe rritjen e kontributit të Bankës së Shqipërisë në kuadër të nxitjes së formave
moderne të pagesave në vendin tonë.
Në funksion të realizimit të këtij misioni, Departamenti i Sistemeve të Pagesave
do të synojë që brenda periudhës afatmesme, të realizojë këta objektiva:
• Përmirësimi i strukturës dhe rolit të Komitetit Kombëtar të Pagesave,
nëpërmjet këtyre veprimeve:
• rishikimit të bazës rregullative të funksionimit të Komitetit Kombëtar të
Pagesave në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare;
• zgjerimit të përbërjes së komitetit për të qenë më gjithëpërfshirës, jo
vetëm me bankat si pjesëmarrëse por dhe me aktorë të tjerë që do të
ndikonin në përmirësime në rang kombëtar të shërbimeve të pagesave,
si për shembull operatorë të procesimit të kartave, operatorë të
shërbimeve telefonike, pjesëmarrës të administratës publike etj.;
• koordinimit të punës me bankat për implementimin e IBAN si dhe njohja
e IBAN-it shqiptar nga institucionet përkatëse ndërkombëtare.
• Forcimi i funksionit të mbikëqyrjes të sistemit të pagesave, nëpërmjet këtyre
veprimeve:
• plotësimit të bazës ligjore/rregullative (hartimi i një ligji për sistemet
e pagesave dhe të shlyerjes në Shqipëri, rregullore për mbikëqyrjen e
sistemeve, rregullore për instrumentet e pagesave etj.);
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• krijimit të kapaciteteve të përshtatshme njerëzore për përmbushjen
e funksionit, me qëllim licencimin dhe mbikëqyrjen e subjekteve që
ofrojnë shërbime pagesash;
• përmbushjen e detyrimeve të bankës qendrore në zbatim të parimeve
themelore për sistemet e pagesave me rëndësi sistemike.
• Rritja e rolit të Bankës së Shqipërisë si katalizator për sistemin e pagesave,
nëpërmjet këtyre veprimeve:
• nxitjes së tregut ndërbankar për përqasjen dhe integrimin e shërbimeve
të reja të pagesave si dhe përmirësimin e strukturave ekzistuese;
• krijimit të infrastrukturës së nevojshme dhe përshtatjes nga ana
rregullative dhe teknike e instrumenteve të pagesave, në përputhje me
rregullat dhe parimet e funksionimit të instrumenteve të pagesave në
kuadrin e projektit SEPA.
• Përmirësimi i infrastrukturës së ruajtjes, regjistrimit dhe shlyerjes së letrave
me vlerë nëpërmjet kryerjes së këtyre veprimeve:
• koordinimit me funksionin e regjistrimit të letrave me vlerë për realizimin
e njërit prej parimeve kryesore të sistemit të pagesave, atij të shlyerjes së
letrave me vlerë kundrejt pagesës cash – DVP (në varësi të bashkëpunimit
me Departamentin e Operacioneve Monetare);
• bashkëpunimit me institucionet përgjegjëse për tregun e letrave me
vlerë (Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Ministria e Financave,
Komisioni i Letrave me Vlerë) në lidhje me mbikëqyrjen e subjekteve që
ofrojnë shërbimet e ruajtjes dhe shlyerjes së transaksioneve të letrave
me vlerë.
• Rritja e transparencës ndaj publikut, nëpërmjet kryerjes së këtyre veprimeve:
• publikimit të raporteve mbi vlerësimin e sistemeve në përputhje me
parimet ndërkombëtare të sistemeve të pagesave;
• përpunimit periodik dhe publikimit të të dhënave për treguesit e
instrumenteve të pagesave;
• botimit të një libri për sistemin e pagesave sipas standardeve
ndërkombëtare ‘Red Book’.
Në realizimin e misionit të tij, Departamenti i Sistemeve të Pagesave do të
ndjekë parimet më të mira të bashkëpunimit me departamentet e tjera të Bankës
së Shqipërisë, si edhe me përfaqësues të institucioneve të tjera publike dhe të
industrisë bankare, të cilat kanë një rol në kuadër të ndërtimit, zbatimit dhe
fuqizimit të kërkesave rregullative dhe teknike për modernizimin e sistemeve të
pagesave dhe të shlyerjeve në vendin tonë.

34

35

36

4.5. PARAJA
PëRGJEGJëSIA
Banka e Shqipërisë është emetuesja e vetme e kartëmonedhave dhe
monedhave metalike shqiptare. Ajo është përgjegjëse për përcaktimin e
pamjes së jashtme, elementeve të sigurisë, prodhimin dhe shpërndarjen e tyre.
Gjithashtu, ajo është përgjegjëse edhe për zëvendësimin e kartëmonedhave
të vjetra dhe të dëmtuara , me të reja. Në të njëjtën kohë, Banka e Shqipërisë
është e përfshirë në zvogëlimin e rrezikut nga falsifikimet nëpërmjet edukimit
të publikut, komunikimit dhe përshtatjes së legjislacionit.
TENDENCAT DHE SFIDAT
Megjithë zhvillimet në mjetet alternative të pagesave, kërkesa për
kartëmonedha dhe monedha metalike, do të vazhdojë të jetë në rritje. Cilësia
e kartëmonedhave shqiptare në qarkullim nuk është në standardet e kërkuara.
Në qarkullim vazhdon të ketë akoma kartëmonedha të të njëjtës prerje, por
me pamje të jashtme dhe përmasa të ndryshme. Një gjë e tillë shkakton
konfuzion tek publiku si edhe shton punën në proceset e përpunimit nga
bankat e nivelit të dytë dhe nga njësitë përkatëse në Bankën e Shqipërisë.
Ndërgjegjësimi i publikut, mbi mënyrën e funksionimit të elementeve të sigurisë
të kartëmonedhave shqiptare, është ende i ulët.

Rezultati i dëshiruar
Kartëmonedha dhe monedha shqiptare në qarkullim të plotësojë standardet
bashkëkohore ndërkombëtare. Në fillim të vitit 2011, të mos qarkullojnë më
kartëmonedha me pamje të ndryshme për të njëjtën prerje (kartëmonedhat 1000
dhe 500 lekë të emisioneve përpara vitit 1996).

Strategjia për të arritur rezultatin e dëshiruar
Të zvogëlojë kartëmonedhën e dëmtuar në qarkullim, nëpërmjet vendosjes së
një pragu të përcaktuar qartë për klasifikimin si të përshtatshme për riqarkullim
të kartëmonedhave që përpunohen në sistemet e sortimit, që përdor aktualisht
Banka e Shqipërisë.

Prioritetet
• Zëvendësimi i të gjitha kartëmonedhave të emisioneve të vjetra (përpara
vitit 1996) me kartëmonedha të reja të emisioneve të mëvonshme.
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Vlerësimi i performancës
Kërkime dhe zhvillime
Objektivi
• Të zhvillohet një program i cili të sigurojë një informacion sa më të saktë
mbi cilësinë e kartëmonedhës në qarkullim dhe të mundësojë zëvendësimin
e emisioneve të para vitit 1996.

Iniciativa të reja
• Në strukturën e Departamentit të Emisionit, të krijohet një njësi e veçantë
e cila do të mbulojë çështje të shtypjes dhe rishtypjes së kartëmonedhave
shqiptare si edhe analizimin e kartëmonedhave të falsifikuara (Qendra
Kombëtare e Analizës).
• Të zhvillohet një kërkim për të kuptuar më mirë përdorimin e kartëmonedhave,
falsifikimin dhe metodat alternative të pagesave dhe teknologjive të reja.
• Të ndërtohet një sistem i automatizuar raportues, duke marrë si referencë,
sistemin analog të Bankës Qendrore Evropiane.

Komunikimi
Objektivi
• Të rrisë besimin e publikut te kartëmonedha shqiptare me anë të programeve
të veçanta për njohjen me elementet e sigurisë.

Iniciativa të reja
• Të publikojë statusin e kartëmonedhave me kurs ligjor (ato që janë në
qarkullim dhe ato që janë miratuar për t’u tërhequr nga qarkullimi).

Ligjshmëria
Objektivi
• Të plotësohet baza ligjore që rregullon të gjithë aktivitetin e parasë cash
në Republikën e Shqipërisë, duke konverguar drejt legjislacionit të Bankës
Qendrore Evropiane.

Iniciativa të reja
• Të përshtatet dhe të përditësohet kuadri ligjor lidhur me riciklimin e
kartëmonedhave shqiptare dhe me klasifikimin e tyre.
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Operacionet dhe shpërndarja
Objektivi
• Të përmirësohet efektiviteti në procesimin e kartëmonedhave.

Veprimtaria bazë
• Të administrojë inventarin e kartëmonedhave dhe monedhave metalike
dhe shpërndarjen e tyre.
• Të analizojë qarkullimin e kartëmonedhave dhe monedhave metalike dhe
strategjitë që lidhen me tërheqjen nga qarkullimi të emisioneve të vjetra.

Iniciativa të reja
• Zëvendësimi i programit aktual informatik me një program të ri bashkëkohor,
i cili do të administrojë kartëmonedhën dhe monedhën metalike në kohë
reale në të gjithë sistemin e Bankës së Shqipërisë.
• Ngritja në një nivel më të lartë teknologjik në procesin e përpunimit të
kartëmonedhave në bashkëveprim me ndërtimin e qendrës së re të cash-it
duke aplikuar një sistem sortimi, paketimi dhe asgjësimi të automatizuar.

Administrimi i rrezikut
• Në bashkëpunim të ngushtë me organet e zbatimit të ligjit, të punohet për
të zvogëluar rrezikun e falsifikimeve.
• Të monitorohet rreziku i falsifikimeve.
• Të monitorohet përdorimi i mjeteve alternative të pagesave.
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4.6. Qeverisja dhe Shërbimi Juridik
OBJEKTIVI
Synojmë në dhënien e orientimeve lidhur me politikat, programet dhe shërbimet
e nevojshme për të patur një qeverisje të mirë dhe një menaxhim efektiv të
burimeve për aktivitetet e Bankës së Shqipërisë.

AKTIVITETET KRYESORE
Objektivi i qeverisjes së Bankës së Shqipërisë arrihet nëpërmjet realizimit të
këtyre aktiviteteve kryesore:
Këshillimit dhe ofrimit të shërbimeve, me qëllim rritjen e menaxhimit të rrezikut,
kontrollin e brendshëm dhe rregullimin e kuadrit të administrimit për stafin e Bankës
së Shqipërisë, për administratorët dhe për Këshillin Mbikëqyrës.
Organet vendimmarrëse në Bankën e Shqipërisë, si Këshilli Mbikëqyrës apo
edhe administratorët, duke patur kompetencën për të miratuar të gjitha aktet
juridike që nxirren nga Banka e Shqipërisë në zbatim të ligjit organik të Bankës së
Shqipërisë apo edhe ligjit ”Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, përcaktojnë
standardet bazë normuese mbi të cilat mbështetet edhe shërbimi i këshillimit
juridik që jep Departamenti Juridik në Bankën e Shqipërisë.

Metodat e përdorura
• Verifikimi i ligjshmërisë dhe parandalimi i shkeljeve në veprimtarinë e Bankës.
• Sigurimi dhe përmirësimi i cilësisë ligjore të akteve juridike.
• Mbrojtja e statusit juridik të Bankës së Shqipërisë.

Faktorët ndikues
• Plotësimi i mangësive në kuadrin ligjor ekzistues dhe parashikimi për
krijimin e elementeve të reja, në përshtatje me zhvillimin e sistemit financiar
në përgjithësi dhe të atij bankar në veçanti.
• Krijimi i mundësive për implementimin e saktë dhe të plotë të këtij kuadri
ligjor në gjithë aktivitetin e Bankës së Shqipërisë.
Monitorimit të ndryshimeve të prirjeve të jashtme dhe zhvillimit të politikave
legjislative, për të krijuar praktikat më të mira në qeverisjen e Bankës së Shqipërisë.
Përshtatja me zhvillimet më të fundit që pësojnë politikat legjislative bashkëkohore,
aktet juridike të BE-së apo edhe standardet e praktikat më të mira ndërkombëtare
të fushës, përbëjnë mënyrat e duhura të përsosjes së qeverisjes në BSh.
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Metodat e përdorura
• Përafrimi i akteve ligjore dhe nënligjore të nxjerra nga Banka e Shqipërisë
me direktivat e Bashkimit Evropian dhe standardet ndërkombëtare, sipas
fushave përkatëse, në kuadër të përafrimit të legjislacionit me atë të
Bashkimit Evropian dhe të Bankës Qendrore Evropiane.
• Forcimi i iniciativës juridike të Bankës së Shqipërisë në fushën e negocimit
dhe hartimit të kuadrit ligjor dhe atij rregullativ të nevojshëm për
sistemin bankar dhe financiar, duke i dhënë prioritet bashkëpunimit dhe
bashkëveprimit me njësi dhe banka të tjera të vendit dhe të huaja.

Faktorët ndikues
• Plotësimi dhe përmirësimi tërësor i kuadrit ligjor të Bankës së Shqipërisë,
bazuar në standardet ndërkombëtare bashkëkohore, duke pasur si synim
standardet e Bankës Qendrore Evropiane.
• Ndjeshmëria ndaj ndryshimeve që pësojnë zhvillimet juridike dhe praktikat
më të mira në këtë fushë.
Rritjes së eficiencës së shërbimeve juridike dhe programeve që mbështesin
objektivat e Bankës së Shqipërisë.
Përpunimi i strategjisë së zhvillimit të shërbimit juridik në Bankën e Shqipërisë, synon
drejt rritjes së kompetencave dhe pozicionimit të saktë të njësisë juridike në Bankën
e Shqipërisë, në përputhje me zhvillimet bashkëkohore në tërësi në sistemin bankar
dhe atë financiar. Rritja e eficiencës së shërbimeve juridike në Bankën e Shqipërisë
paraqitet si kusht i nevojës për zhvillim dhe përshtatje me standardet më të mira.

Metodat e përdorura
• Qartësimi dhe saktësimi i objektivave dhe synimeve konkrete të shërbimit
juridik brenda kuadrit ligjor në të cilin bazohet ky shërbim.
• Rritja e transparencës në kryerjen e shërbimeve juridike.

Faktorët ndikues
• Cilësia e shërbimit juridik nëpërmjet përzgjedhjes së rrugës dhe mjeteve të
duhura për arritjen e qëllimit.
• Zhvillimi i performancës.

Inciativa të reja
Përcaktimi i synimeve dhe objektivave afatmesëm të kuadrit ligjor të Bankës së
Shqipërisë, lidhet domosdoshmërisht me zhvillimet koherente që gjithë aktiviteti
i Bankës së Shqipërisë pëson dhe do të pësojë në të ardhmen. Përpjekjet për
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plotësimin e kuadrit të plotë ligjor do të vazhdojnë me intensitet për t’i hapur rrugë
ndryshimeve të tjera institucionale dhe teknike në sistemin bankar në Shqipëri.
Forcimi i pavarësisë institucionale dhe kredibilitetit të Bankës së Shqipërisë,
përbën një nga iniciativat e rëndësishme për përsosjen e qeverisjes së saj si një
institucion qendror dhe i përgjegjshëm për misionin që i ka dhënë asaj ligji.

Metodat e përdorura
•	Forcimi i bazës ligjore dhe rregullative.
Forcimi i bazës ligjore dhe rregullative në vetvete përbën një nga objektivat
strategjikë më të rëndësishëm të shërbimit juridik në Bankën e Shqipërisë, i
cili shërben si mjet garantues në realizimin me sukses të objektivave ligjorë të
Bankës së Shqipërisë. Ligji “Për Bankën e Shqipërisë” nevojitet të ndryshohet në
kuadrin afatmesëm strategjik, si dhe në përputhje me Projektplanin Kombëtar
të Përafrimit të Legjislacionit vendas me atë të Bashkimit Evropian dhe zbatimit
të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit. Nevoja e ndryshimit të ligjit kuadër
të Bankës së Shqipërisë lidhet me kërkesën e pashmangshme për përputhjen
e dispozitave të këtij ligji me Acquis Communautaire dhe me legjislacionin e
Bashkimit Evropian. Statuti i Bankës së Shqipërisë është një akt i rëndësishëm, i cili
parashikon zbërthimin e politikave të administrimit në përgjithësi që përcaktohen
në ligjin organik të bankës. Për përsosjen e qeverisjes së Bankës së Shqipërisë,
lind nevoja e rishikimit të dispozitave të Statutit, duke synuar përmirësimin e
procedurave të veprimeve operacionale dhe administrative.

•	Forcimi i menaxhimit të rrezikut.
Një nga faktorët kryesorë në arritjen e objektivave afatmesëm të kuadrit ligjor
në Bankën e Shqipërisë është forcimi i menaxhimit të rrezikut në përgjithësi si
dhe i rrezikut ligjor në veçanti. Politikat e menaxhimit të rrezikut në aktivitetet e
Bankës së Shqipërisë do të monitorohen me kujdes dhe do të jenë konsistente
me praktikat dhe standardet më të mira. Shërbimi juridik në Bankën e Shqipërisë
do të sigurojë që ky institucion në çdo kohë të veprojë në një bazë të shëndoshë
ligjore dhe që rreziku ligjor të jetë në mënyrë adekuate i identifikuar dhe i
monitoruar.

Faktorët ndikues
• Identifikimi dhe analizimi i rrezikut ligjor.
• Zhvillimi dhe përmirësimi i kuadrit rregullativ të menaxhimit të rrezikut në
Bankën e Shqipërisë.
• Propozimi i masave dhe termave të menaxhimit të rrezikut në përputhje me
zhvillimet në Bankën e Shqipërisë.
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4.7. Burimet njerëzore
OBJEKTIVI
Synojmë forcimin e kapaciteteve administrative në burime njerëzore në
mbështetje të arritjes së objektivave strategjikë të Bankës. Në këtë fushë, Banka
e Shqipërisë do të ketë si objektiv:
•	Rritjen e nivelit të kualifikimit dhe trajnimit të personelit në të gjitha fushat e
veprimit të bankës qendrore.
•	Ofrimin e mundësive në thellimin e kualifikimeve të personelit, në drejtim
të rritjes së nivelit akademik (gradat shkencore) të pjesëtarëve të tij, në
përputhje me funksionet, detyrat dhe kualifikimin që ata kanë.
•	Orientimi i Bankës së Shqipërisë drejt një institucioni me profil jo vetëm
administrativ, por edhe kërkimor.

AKTIVITETET KRYESORE
Objektivat e mësipërm do të arrihen nëpërmjet:
• Organizimit të trajnimeve në bankë, në bashkëpunim me institucione brenda
dhe jashtë vendit, si dhe me institucione akademike, bazuar në nevojat e
identifikuara paraprakisht nëpërmjet një sistemi vlerësimi objektiv performance,
si dhe për t’u përshtatur me kërkesat e reja të institucionit që janë në rritje.
• Identifikimit të punonjësve “potencialë” në kuadrin e menaxhimit të karrierës
dhe mundësimit të rritjes së kualifikimeve dhe të nivelit akademik të tyre.
• Përgatitjes së politikave nxitëse me qëllim motivimin e personelit për rritjen
e punës kërkimore në bankë.
Iniciativa të reja
Arritja e objektivave për forcimin e burimeve njerëzore, kërkon zhvillimin dhe
rishikimin e instrumenteve përkatëse. Për këtë arsye, nevojiten të ndërmerren
nismat e mëposhtme:
• Rishikimi i sistemit të vlerësimit të performancës drejt individualizimit të
përgjegjësive për çdo anëtar, për realizimin e detyrave dhe përmbushjen e
objektivave të Bankës së Shqipërisë.
• Zhvillimi i metodave dhe treguesve të rinj për monitorimin e performancës,
në arritjen e objektivave të përcaktuar në këtë strategji.

Metodat e përdorura
• Forcimi i bazës rregullative;
• Testimi dhe rishikimi i vazhdueshëm i metodave dhe instrumenteve.
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n/a

Përshtatja e bazës ligjore që rregullon qarkullimin e
parasë cash, në përputhje me standardet e BQE

n/a

n/a

Ndërtimi i një sistemi të ri raportues për cash
në përputhje me standardet e BQE

Emisioni

Zëvendësimi i kartëmonedhave emetim para
vitit 1996, me kartëmonedha të reja

TREGUESI

OBJEKTIVI

FUNKSIONI

Rishtypja e serisë ekzistuese
(realizuar tashmë)

Kontakte dhe shkëmbim
përvoje me BQE

Kontakte dhe shkëmbim
përvoje me BQE

MASA

Tremujori
IV 2010

Tremujori
IV 2011

Tremujori
IV 2011

AFATI

Përmirësimi i parametrave statistikorë të modeleve si dhe
rritja e fuqisë parashikuese të tyre

Përmirësimi dhe zhvillimi i
mëtejshëm i modeleve të
parashikimit
Modelet

Përmirësimi i rregulloreve për instrumentet e PM dhe i
rregulloreve të mbikëqyrjes

DPM, DK,
DOM, DS

DPM, DK,
DOM, DM

DPM, DK,
DOM

DPM, DK,
DOM

NJËSIA
PËRGJEGJËSE

Departamenti i Emisionit

Departamenti i Emisionit
Departamenti Juridik

Departamenti i Emisionit
Departamenti i IT

NJËSIA PËRGJEGJËSE

2009-2011

2009-2011

2009-2011

Rishikimi dhe përshtatshmëria e objektivit final të PM me
situatën makroekonomike në vend.
Përmirësimi i procesit vendimmarrës

Objektivat e PM, instrumentet
operacionale; procesi vendimmarrës

Rishikimi dhe përmirësimi i
kuadrit të politikës monetare

Zhvillimi dhe rritja e eficiencës
Eficienca dhe konkurrenca në sistem
së tregjeve financiare

2009-2011

Përmirësimi i analizave periodike në funksion të vendimeve
të PM.

Inflacioni, parashikimi i inflacionit
dhe treguesit realë e monetarë që
ndikojnë në të

Objektivi i inflacionit 3%
+/- 1

Politika
monetare

AFATI

MASA

TREGUESI

OBJEKTIVI

FUNKSIONI

ANEKSI
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DSP

Tremujori
IV 2010

Përmbushja e detyrimeve të Bankës së
Shqipërisë në zbatim të parimeve themelore për
sistemet e pagesave me rëndësi sistemike

DSP
DJ
DTI
DOM
DSP

Tremujori
IV 2011

DSP
DTI
DOM

DSP
DTI

DSP
DJ

NJËSIA
PËRGJEGJËSE

Krijimi i kapaciteteve të përshtatshme njerëzore për
Tremujori
përmbushjen e funksionit, me qëllim licencimin dhe
IV 2011
mbikëqyrjen e subjekteve që ofrojnë shërbime pagesash

Plotësimi i bazës ligjore/rregullative

Koordinimi i punës me bankat për implementimin
e IBAN si dhe njohja e IBAN-it shqiptar nga
institucionet përkatëse ndërkombëtare

Rritja e kontributit të Bankës së Shqipërisë
në kuadër të nxitjes së formave
moderne të pagesave në Shqipëri
Forcimi i funksionit të
mbikëqyrjes të sistemit
të pagesave

Tremujori
IV 2010

Zgjerimi i përbërjes së Komitetit për të qenë
më gjithëpërfshirës, jo vetëm me bankat si
pjesëmarrëse por dhe me aktorë të tjerë
që do të ndikonin në përmirësime në rang
kombëtar të shërbimeve të pagesave

Realizimi i përmirësimeve të nevojshme në
infrastrukturën teknologjike dhe spektrin
e përdorimit të sistemeve të pagesave

Tremujori
IV 2009

Tremujori
II 2010

Rishikimi i bazës rregullative të funksionimit të
Komitetit Kombëtar të Pagesave në përputhje
me praktikat më të mira ndërkombëtare

Përmirësimi i mëtejshëm i
strukturës dhe rolit të Komitetit
Kombëtar të Pagesave

Fuqizimi i veprimtarisë mbikëqyrëse
të sistemeve të pagesave

Sistemet e
pagesave

AFATI

MASA

TREGUESI

FUNKSIONI OBJEKTIVI
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Rritja e transparencës
ndaj publikut

Përmirësimi i infrastrukturës
së ruajtjes, regjistrimit dhe
shlyerjes së letrave me vlerë

Forcimi i rolit të Bankës
së Shqipërisë si katalizator
për sistemin e pagesave

DSP

Në
vazhdimësi
Tremujori
IV 2011

Botimi i një libri për sistemin e pagesave
sipas standardeve ndërkombëtare

DSP në
bashkëpunim
me
departamentet
e tjera të BSH

DSP

Tremujori
IV 2010

DSP
DOM

Forcimi i bashkëpunimit me institucionet përgjegjëse për
tregun e letrave me vlerë për mbikëqyrjen (oversight të Në
sistemeve) e subjekteve që ofrojnë shërbimet e ruajtjes vazhdimësi
dhe shlyerjes së transaksioneve të letrave me vlerë
Publikimi i raporteve mbi vlerësimin
e sistemeve në përputhje me parimet
ndërkombëtare të sistemeve të pagesave
Përpunimi periodik dhe publikimi i të dhënave
për treguesit e instrumenteve të pagesave

DSP
DOM
DTI

DSP

DSP

Në
vazhdimësi

Në
vazhdimësi

Krijimi i infrastrukturës së nevojshme dhe
përshtatja nga ana rregullative dhe teknike e
instrumenteve të pagesave në përputhje me
rregullat dhe parimet e funksionimit të instrumenteve
të pagesave në kuadrin e projektit SEPA
Koordinimi midis DOM dhe DSP për realizimin
e funksionit të regjistrimit të letrave me vlerë,
për plotësimin e kushteve për DVP

Në
vazhdimësi

Nxitja e tregut ndërbankar për përqasjen dhe
integrimin e shërbimeve të reja të pagesave si
dhe përmirësimin e strukturave ekzistuese
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Përmirësimi i cilësisë dhe shtimi
i sasisë së produkteve të tij,
për përdorim të brendshëm
dhe për publikim

Përmirësimi i procedurave
të vlerësimit të rreziqeve
për qëndrueshmërinë e
sistemit financiar

Stabiliteti
financiar

Rritja e përgatitjes profesionale
dhe kapaciteteve teknike
të personelit të DSF

TREGUESI

OBJEKTIVI

FUNKSIONI

DSF
DSF

Tremujori
IV 2010
Tremujori
IV 2011
Aplikimi për kryerjen e trajnimeve në drejtime të caktuara

DSF
Ndryshime rregullative për të mundësuar:
specializimin më të ngushtë të personelit;
rritjen e numrit të personelit nëse nevojitet

2010 e në
vazhdim

DSF

Ndërtimi i një kuadri të plotë procedurash dhe
Tremujori
veprimesh të brendshme, lidhur me situatat që paraqesin
IV 2011
rrezik sistemik për sistemin financiar dhe sektorin bankar
Vlerësimi i përshtatshmërisë së përbërjes së strukturës
së departamentit, të kapaciteteve profesionale
të personelit dhe të infrastrukturës teknike

DSF

DSF

DSF

DSF

DSF

NJËSIA
PËRGJEGJËSE

Tremujori
II 2011

Përgatitja dhe publikimi dy herë në vit i Raportit
të Stabilitetit Financiar (në muajin prill dhe në
muajin tetor/nëntor), ku përmbledhja e tij do të
përfaqësojë Deklaratën e Stabilitetit Financiar

Tremujori
IV 2010

Tremujori
IV 2010

Ndërtimi dhe realizimi i vrojtimeve për të
njohur ekspozimin në borxh të sektorit real të
ekonomisë (të bizneseve dhe të familjeve)
Fuqizimi i analizës së DSF për çështje që lidhen
me sistemet e pagesave dhe analizat stress-test për
vlerësimin e qëndrueshmërisë së sistemit financiar
Zgjerimi dhe përmirësimi i analizës së
pjesës së sektorit financiar jobankar

Tremujori
II 2010

AFATI

Ndërtimi i hartës së rreziqeve për stabilitetin
financiar dhe krijimi i një procedure të qartë
për rishikimin e saj përgjatë kohës

MASA
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Forcimi i bashkëpunimit
me institucionet e tjera

Në
vazhdimësi

Në
vazhdimësi

Në
vazhdimësi

Pjesëmarrje (nëse nevojitet) në realizimin e projekteve
të përbashkëta me këto institucione, për të
përmirësuar procedurat e mbledhjes, të përpunimit
dhe të interpretimit të informacionit që konsiderohet
i nevojshëm për realizimin e objektivave të DSF
Bashkëpunim më efektiv me strukturat homologe në
banka të tjera qendrore të vendeve të zhvilluara si
dhe institucionet ndërkombëtare të specializuara

Tremujori
IV 2010

Në
vazhdimësi

Shkëmbimi efektiv i informacionit dhe të dhënave me
Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare dhe me Institutin e
Statistikave, me përfaqësues të industrisë bankare dhe
të subjekteve të tjera ekonomike, veçanërisht në drejtim
të vlerësimit të ecurisë së sektorit financiar jobankar
si edhe për njohjen dhe vlerësimin e madhësisë së
ekspozimit në borxh të sipërmarrjeve dhe të familjeve

Rritja e vlerësimit financiar dhe e përfitimeve të
tjera, sipas përcaktimeve të kuadrit rregullativ
përkatës të Bankës së Shqipërisë

Zhvillimin në Bankën e Shqipërisë ose blerjen
e programeve të ndryshme informatike, që
mundësojnë marrjen e të dhënave dhe përpunimin e
informacionit, në funksion të përgatitjes së modeleve
të ndryshme vlerësuese dhe parashikuese

DSF

DSF

DSF

DSF

DSF
DTI
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Mbikëqyrja

• Zhvillimi i PD-së (probability of default) dhe LGD (loss given
default), për huanë mesatare në segmente të ndryshme të portofolit
mbështetur në të dhënat e Regjistrit të Kredive si elemente të
metodës së klasifikimit të brendshëm të centralizuar;
• Zhvillimi i praktikës së rishikimit dhe diskutimit të rezultateve
të inspektimit me të gjithë stafin e Mbikëqyrjes;
• Përforcimi i kuadrit rregullator për adresimin e rrezikut operacional
si fushë ndaj së cilës kërkohet një vëmendje e madhe.

Ngritja dhe zhvillimi i metodologjisë së përshtatshme për
mbikëqyrjen bazuar në rrezik. Në këtë kuadër, do të kryhen:
• Hartimi i manualeve dhe procedurave të reja për
ushtrimin e mbikëqyrjes në rrezik;
• Rishikimi të paktën një herë në vit i manualeve dhe procedurave;
• Zhvillimi i mëtejshëm i matricës CAMELS;
• Rritja e nivelit të delegimit të detyrave dhe përgjegjësive tek administruesit
e portofolit (inspektorët përgjegjës për portofolin e bankave) në
përcaktimin e profilit të rrezikut të bankave brenda juridiksionit të tyre;
• Një proces i përforcuar inspektimi dhe i fokusuar veçanërisht në:
- fazën përgatitore të ekzaminimit,
- rritjen e frekuencës së inspektimeve në bankat sistemike,
- fushat që paraqesin më tepër rrezik,
- kryerjen e analizës së skenarëve dhe përdorimin e strestest-eve në përcaktimin e kërkesave për kapital,
- rikonfigurimin e raportit të inspektimit, me qëllim nënvizimin
e konkluzioneve kryesore dhe dokumentimin e gjetjeve duke
krijuar bazën për parashtrimin e masave mbikëqyrëse,
- inspektimin nga lart - poshtë të politikave të administrimit të rrezikut me
aplikimin nga poshtë - lart të të kuadrit të administrimit të rreziku

MASA

Përmirësimi i nevojshëm i kuadrit rregullativ në zbatim të kërkesave
Zbatimi i direktivave
të ligjit “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” dhe në funksion
të Bashkimit Evropian të përafrimit me direktivat e Bashkimit Evropian dhe standardet
ndërkombëtare për një mbikëqyrje të efektshme.

Orientimi i veprimtarisë
mbikëqyrëse, më
pranë standardeve
Mbikëqyrja e
që kërkon mbikëqyrja
Bazuar në Rrezik
mbi baza rreziku dhe
direktivat evropiane

TREGUESI

OBJEKTIVI

FUNKSIONI

Në
vazhdimësi

Në
vazhdimësi

AFATI

DM

DM

NJËSIA
PËRGJEGJËSE
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Në
vazhdimësi

Në
vazhdimësi

Në
vazhdimësi

Në
vazhdimësi

Në
vazhdimësi

Do të synohet riorganizimi sa më i shpejtë i departamentit pasi struktura aktuale
nuk konsiderohet si mbështetëse e denjë ndaj zhvillimeve të mëtejshme të
mbikëqyrjes. Në këtë kuadër, hartimi i modelit të riorganizimit do të synojë:
• Kapërcimin e dobësive dhe mangësive të strukturës ekzistuese;
• Eficiencën e zbatimit;
• Mbështetjen e mirë ndaj zbatimit të mbikëqyrjes së bazuar në rrezik;
• Koordinimin në një nivel të lartë të ndërveprimit të
funksioneve të mbikëqyrjes bankare.
Strategjia thekson nevojën për forcimin e bashkëpunimit midis departamenteve.
Në këtë kuadër, Mbikëqyrja Bankare do të ndihmojë në drejtim të;
• Zgjerimit apo kontraktimit të kredidhënies;
• Menaxhimit të rezervës së detyruar nëpërmjet modifikimit të kuadrit rregullator;
• Inspektimeve të pjesshme;
• Likuiditetit sistemik;
• Planeve të emergjencës.
Forcimi i bashkëpunimit me autoritetet e tjera mbikëqyrëse brenda
dhe jashtë vendit me qëllim kapërcimin apo minimizimin e:
• Diferencave në rëndësinë që filialet e bankave kanë në sistemin bankar;
• Ndikimit të krizës globale financiare;
• Certifikimit të agjencive të ratingut në juridiksione të ndryshme;
• Dallimeve në regjimin mbikëqyrës, standardet e raportimit,
publikimin e informacionit dhe zbatimin e ligjit;
• Niveleve të ndryshme të zbatueshmërisë së Standardeve
Ndërkombëtare të Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar.
Përmirësimi i mëtejshëm i bashkëpunimit me AMF-në në drejtim të:
• Krijimit të një baze të përbashkët të dhënash, e cila do të
përdoret për shkëmbim të përditshëm të informacionit;
• Hartimit të projekteve të përbashkëta për zbatimin e Standardeve
Ndërkombëtare të Kontabilitetit apo Raportimit Financiar;
• Sinkronizimit të veprimeve për forcimin e disiplinës financiare;
• Koordinimit të veprimeve për zhvillimin dhe aplikimin e planeve të
emergjencave për sistemin bankar dhe tregun financiar në tërësi;
• Zhvillimit të një skeme të përbashkët për mbrojtjen e klientëve.
Departamenti i Mbikëqyrjes do të mbështesë vetërregullimin e sektorit
bankar nëse ai do të kontribuojë në përmirësimin e administrimit të rrezikut
apo rritjen e besimit ndaj sektorit bankar në fushat e mëposhtme:
• Tregun ndërbankar të parasë,
• Vlerësimin e kolateralit në procesin e kredidhënies,
• Zhvillimin e kodit të etikës,
• Zhvillimin e Shoqatës Shqiptare të Bankave si një organizatë profesionale.

Riorganizimi i
Departamentit të
Mbikëqyrjes

Marrëdhëniet midis
Departamenteve
të Mbikëqyrjes,
Stabilitetit Financiar
dhe Politikës
Monetare

Marrëdhëniet
midis Autoritetit
Mbikëqyrës vendas
dhe atij të huaj

Marrëdhëniet
me Autoritetin
e Mbikëqyrjes
Financiare

Vetërregullimi i
sektorit bankar dhe
mbrojtja e klientit

DM

DM

DM

DM;DPM;DSF

DM
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TREGUESI
Ligji për Bankën e Shqipërisë dhe aktet e
tjera normative që rregullojnë mbledhjen
e informacionit, detyrimet për raportim
të subjekteve raportuese, marrëdhëniet e
Bankës me palë të treta dhe shpërndarjen
dhe publikimin e treguesve statistikorë

Baza e të dhënave të treguesve që
prodhohen nga Banka e Shqipërisë:
-Treguesit bankarë, monetarë, financiarë;
-Treguesit e sektorit të jashtëm: bilanci
i pagesave, pozicioni ndërkombëtar
i investimeve, borxhi i jashtëm

Metodologjitë dhe aktet
rregullative për statistikat

Të gjitha hapësirat e publikimit statistikor:
Faqe e internetit
Raporti statistikor
Buletine të tjera periodike statistikore
Raporte periodike të Bankës së Shqipërisë
Treguesit që prodhohen nga
përpunimi i të dhënave të vrojtimeve
dhe publikimet shoqëruese

OBJEKTIVI

Përmirësimi i bazës ligjore në
mbështetje të rolit të Bankës së
Shqipërisë si agjenci statistikore
Adoptimi i parimeve bazë të Kodit të
Praktikave të Statistikave Evropiane
dhe kodeve të tjera të ngjashme

Zgjerimi dhe përmirësimi i bazës
së informacionit statistikor të
prodhuar nga Banka e Shqipërisë
në drejtim të numrit të treguesve,
nivelit të disagregimit, kohëvonesës
së publikimit dhe periodicitetit

Përmirësimi dhe përafrimi i
metodologjive përkatëse me normat
dhe standardet ndërkombëtare

Rritja e transparencës në komunikimin
dhe shpërndarjen e të dhënave në
drejtim të detajimit të treguesve
ekzistues; shtimit të treguesve të rinj dhe
përmirësimit të afateve të publikimit

Përmirësimi i sistemit të raportimit
nëpërmjet vrojtimeve direkte sasiore dhe
cilësore nga kompanitë dhe individët

FUNKSIONI

Statistika

Përmirësim i bazës ligjore për
sistemin e raportimit
Përmirësim dhe informatizim
i sistemit raportues
Përmirësim i komunikimit dhe edukimit
të publikut me produktin përkatës

Aktivitete njohëse dhe trajnuese
me përdoruesit e statistikave

Zgjerim dhe kualifikim i kapaciteteve
njerëzore dhe teknologjike

Zgjerim dhe kualifikim i kapaciteteve
njerëzore dhe teknologjike
Kontakte dhe aktivitete me
institucionet ndërkombëtare të fushës
(BQE, EUROSTAT, OECD, FMN)
dhe banka të tjera qendrore

Përmirësim i bazës ligjore për
sistemin e raportimit
Përmirësim dhe informatizim
i sistemit raportues
Kualifikim i kapaciteteve njerëzore në
fushën e kompilimit të statistikave
Marrje eksperience dhe njohje me
kërkesat e institucioneve ndërkombëtare
(BQE, EUROSTAT, OECD, FMN)
mbi raportimin statistikor

Kontakte dhe trajnime pranë
institucioneve ndërkombëtare të
fushës (BQE, EUROSTAT, OECD,
FMN) dhe bashkëpunim me agjenci
të tjera statistikore në vend

MASA

2009 - 2011

2009-2011

2009-2011

2009-2011

2009-2011

AFATI

DS, DTI,
DMJIEK

DS, DTI,
DMJIEK

DS, DJ, DTI

DS, DTI,
DMJIEK

DS, DJ, DM,
DSF, DPM,
DMJIEK
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Përfitimi nga ndihma
financiare e Komunitetit
Evropian

Përafrimi i kuadrit juridik
vendas me acquis
communautaire

Konvergjenca ligjore me
Traktatin e Bashkimit
Evropian dhe Statutin e
Sistemit Evropian të Bankave
Qendrore (SEBQ)

Përkthimi i acquis në gjuhën shqipe

Numri i akteve të acquis të përkthyera
në shqip

Udhëheqja dhe koordinimi i asistencës së
Komunitetit Evropian. Koordinator për IPA, TAIEX
dhe programet TWINNNING

Tremujori IV
2009

Përgatitja e metodologjisë për përafrimin e akteve
juridike vendase me acquis

Metodologjia e përafrimit

Numri i projekteve të përfituara

Tremujori IV
2011

Analizë krahasuese e kuadrit rregullues dhe
institucional shqiptar (në fushat e shërbimeve
bankare dhe financiare, lëvizjeve të pagesave
dhe të kapitalit, mbrojtjes së konsumatorit dhe
pavarësisë së bankës qendrore) në raport me
acquis communautaire

Në vazhdimësi

Në vazhdimësi

Në vazhdimësi

Në varësi të
paraqitjes së
Bashkërendimi i punës për përgatitjen e përgjigjeve
pyetësorit nga
të pyetësorit të Komisionit Evropian
shërbimet e
Komisionit

Në vazhdimësi

Në vazhdimësi

AFATI

Koordinimi dhe monitorimi i procesit të hartimit
të akteve ligjore në përputhje me acquis
communautaire dhe sigurimi i përputhshmërisë së
projektakteve me të drejtën e BE-së

Forcimi i pavarësisë së Bankës

Opinioni i Komisionit Evropian për
aplikimin e Republikës së Shqipërisë
për anëtarësim në BE: vlerësim pozitiv
për fushat për të cilat Banka është
përgjegjëse

Përgatitja e dokumenteve strategjike, në
bashkëpunim me departamentet e tjera, për
procesin e integrimit evropian

Bashkëpunimi
ndërkombëtar
dhe integrimi
evropian

Bashkërendimi strategjik i
Vlerësimet e Komisionit Evropian për
procesit të integrimit evropian progresin e Bankës, të shprehura në
në Bankë
raportet vjetore dhe opinionet

Raportet vjetore dhe opinionet e
Koordinimi i punës dhe monitorimi i zbatimit të
Komisionit Evropian për progresin e
angazhimeve të departamenteve të Bankës në
Bankës në zbatimin e detyrimeve që
kuadër të procesit të integrimit evropian
rrjedhin nga procesi i integrimit evropian

Sigurimi i zbatimit efektiv të
detyrimeve që rrjedhin nga
MSA (kriteri ekonomik; liria
e vendosjes dhe ofrimit të
shërbimeve; lëvizja e kapitalit
dhe përafrimi i legjislacionit)
dhe Partneriteti Evropian me
Shqipërinë

MASA

TREGUESI

OBJEKTIVI

FUNKSIONI

DMJIEK

DMJIEK

DMJIEK

DMJIEK

DMJIEK

DMJIEK
Të gjitha
departamentet
e Bankës

DMJIEK

DMJIEK
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Thellimi i bashkëpunimit dypalësh me qëllim
shkëmbimin e eksperiencës për arritjen e
standardeve të praktikave moderne të bankingut
qendror.

Zhvillimi i mëtejshëm i
marrëdhënieve me Bankën
Qendrore të Republikës së
Kosovës

Në vazhdimësi

Në vazhdimësi

Pjesëmarrje e Bankës së Shqipërisë në takimet e
rregullta të Autoriteteve Mbikëqyrëse Bankare të
Evropës Juglindore.

Në vazhdimësi

Në vazhdimësi

Rritja e bashkëpunimit në
fushën e mbikëqyrjes bankare
në Evropën Juglindore si dhe
ruajtjen e stabilitetit financiar
në rajon.

Trajnim i punonjësve të Bankës për çështjet e
integrimit evropian
Organizimi i seminareve, vizitave të studimit
dhe praktikave të punës pranë bankave të tjera
qendrore

Pjesëmarrje në Klubin e Guvernatorëve të bankave
qendrore të vendeve të Azisë Qendrore, të rajonit të
Detit të Zi dhe Ballkanit, Klubit të Guvernatorëve të Në vazhdimësi
Bankave Qendrore Frankofone si dhe në takime të
tjera rajonale

Trajnime të rregullta vjetore

Në vazhdimësi

Promovimi dhe zhvillimi i
mëtejshëm i bashkëpunimit
me bankat qendrore të
Evropës Juglindore e më
gjerë

Zhvillimi i formave të
përfitimit të asistencës teknike

Forcimi i kapaciteteve
institucionale të Bankës

Informimi dhe komunikimi

Aktivitete informuese për të gjitha çështjet e lidhura
me BE-në që prekin veprimtarinë e Bankës, për të
Shkalla e njohurive të publikut për rolin e
siguruar kuptimin nga publiku i gjerë të reformave
Bankës në procesin e integrimit evropian
dhe ndryshimeve të nevojshme në procesin e
integrimit evropian

Realizimi i projektit të binjakëzimit me një ose dy
banka qendrore anëtare të SEBQ

DMJIEK

DMJIEK

DMJIEK

DMJIEK

DMJIEK
DBNJ

DMJIEK
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Forcimi i bashkëpunimit
dhe marrëdhënieve me
institucionet financiare
ndërkombëtare si FMN, BB,
BIS

Asistencë teknike e ofruar nga ana e FMN-së në
fushën e:
• përsosjes së politikës monetare,
• modelimit makroekonomik dhe parashikimit të
inflacionit,
• mbikëqyrjes bankare,
• zbatimit të standardeve ndërkombëtare të
kontabilitetit dhe pagesave,
• përpilimit të statistikave monetare dhe financiare
dhe të bilancit të pagesave sipas standardeve
ndërkombëtare,
• implementimit të Bussines Continuity për Bankën
e Shqipërisë.
Asistencë teknike nga Banka Botërore në procesin
e administrimit të rezervës valutore të Bankës së
Shqipërisë.
Angazhim i Bankës së Shqipërisë për përmbushjen e
të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga Plani i Veprimit
të Zbatimit të Rekomandimeve të FSAP-it, i hartuar
Në vazhdimësi
në bashkëpunim me institucionet e tjera përgjegjëse
në vend.
Banka e Shqipërisë do të synojë vazhdimin e
angazhimit aktiv dhe kontribues në BIS, nëpërmjet
pjesëmarrjes me statusin e vendit vëzhgues në
forumet dhe komitetet e BIS-it.
Asistencë teknike nga BIS-i në drejtim të
standardizimit të rregullave të mbikëqyrjes për
segmente të ndryshme të sektorit financiar dhe
veçanërisht ato që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen
e sistemit bankar dhe qeverisjen e bankave
qendrore,nëpërmjet pjesëmarrjes me statusin e
vendit vëzhgues në forumet dhe komitetet e BIS-it.
Asistencë teknike nga BIS-i në drejtim të
standardizimit të rregullave të mbikëqyrjes për
segmente të ndryshme të sektorit financiar dhe
veçanërisht ato që kanë të bëjnë me mbikëqyrjen
e sistemit bankar si dhe çështjeve që kanë të bëjnë
me qeverisjen e bankave qendrore.

DMJIEK
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Rritja e nivelit të njohurive
të publikut rreth Bankës
së Shqipërisë
Zgjerimi dhe përmirësimi i
komunikimit të brendshëm

Analiza mbi
vrojtime të ideuara
për këtë qëllim

Konferenca për shtyp; deklarata publike; raporti
i politikës monetare; botimet periodike; botime
edukative(hartimi i një politike të shpërndarjes
së botimeve); përmirësimi i faqes web

Studime mbi matjen
e transparencës;
analiza mbi rezultate
pyetësorësh

Rritja e transparencës
ndaj publikut

Në vazhdimësi
Tremujori IV 2009

Programe edukimi gjithëpërfshirës; zgjerimi
territorial dhe i grupeve të interesit
Revista e brendshme e Bankës

Në vazhdimësi

Publikimi i dokumenteve mbi përmbushjen e objektivave.
Rritja e transparencës për çështje të vendimmarrjes;
Në vazhdimësi
shpjegimi më i mirë i vendimeve të politikës monetare

Rezultate të
pyetësorëve

Rritja e besueshmërisë
publike ndaj institucionit

AFATI

Komunikimi

MASA

TREGUESI

OBJEKTIVI

FUNKSIONI

DMJIEK; departamente
të tjera sipas rubrikave

DMJIEK; departamente të tjera

DMJIEK; departamente
të tjera sipas rastit

DMJIEK, departamente të tjera
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OBJEKTIVI

Forcimi i bazës ligjore
dhe rregullative në
Bankën e Shqipërisë

Shërbimi ligjor Përsosja e qeverisjes

FUNKSIONI

Rritja e performancës së stafit që kryen
shërbimin juridik në Bankën e Shqipërisë

Rritja e transparencës në kryerjen e
shërbimeve juridike nëpërmjet përcaktimit
të qartë të objektivave që kërkohen
të arrihen nga ofrimi i shërbimeve

Asistenca juridike me faktorët
ndërkombëtarë me qëllim arritjen
e përputhshmërisë me standardet
juridike që sigurojnë rritjen e
pavarësisë ligjore të Bankës

DJ në bashkëpunim
me DSP

DJ në bashkëpunim
me DSP

DJ

Në vazhdimësi DJ

Tremujori
IV 2010

Diskutimi i ligjit “Për sistemin e pagesave
në Republikën e Shqipërisë” me grupet
e interesit me qëllim njohjen dhe
zbatimin korrekt të tij në praktikë.
Forcimi i iniciativës juridike të Bankës së
Shqipërisë në fushën e negocimit dhe
hartimit të kuadrit ligjor dhe atij rregullativ të
nevojshëm për sistemin bankar dhe financiar

Tremujori
IV 2009

Hartimi dhe miratimi i projektligjit “Për sistemin
e pagesave në Republikën e Shqipërisë”

Përmirësime të Statutit të Bankës së Shqipërisë
për përsosjen e qeverisjes së Bankës së Shqipërisë Tremujori
IV 2010
duke synuar përmirësimin e procedurave të
veprimeve operacionale dhe administrative

Rritja e eficiencës së shërbimeve dhe programeve
që mbështesin objektivat e Bankës së Shqipërisë

Sigurimi dhe përmirësimi i cilësisë
ligjore të akteve juridike

Përafrimi i kuadrit ligjor në fuqi në
Bankën e Shqipërisë me standardet
ndërkombëtare dhe acquis communautaire

Ndjeshmëria ndaj ndryshimeve të treguesve
të jashtëm dhe standardeve ndërkombëtare
për të krijuar praktikat më të mira në
qeverisjen e Bankës së Shqipërisë

Mbrojtja e statusit juridik të
Bankës së Shqipërisë

Ndryshime të ligjit “Për Bankën e
Shqipërisë” në kuadër të përafrimit të
legjislacionit me atë të Bashkimit Evropian
dhe të Bankës Qendrore Evropiane

Ofrimi në mënyrë të specializuar i shërbimeve
në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi

Hartimi i politikave legjislative të
kujdesshme nga Banka e Shqipërisë

NJËSIA
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DJ në bashkëpunim
Në vazhdimësi
me njësitë e tjera

AFATI

Forcimi i pavarësisë ligjore të
Bankës së Shqipërisë

MASA

TREGUESI
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Forcimi i menaxhimit
të rrezikut

Formatizimi i opinioneve juridike me
qëllim konsolidimin e të drejtës bankare
Monitorimi i kujdesshëm i çështjeve që
konsiderohen se paraqesin rrezik ligjor
Rritja e kapaciteteve juridike të duhura
me qëllim arritjen e standardeve

Në vazhdimësi DJ
Në vazhdimësi DJ
Në vazhdimësi DJ
Në vazhdimësi DJ

Në vazhdimësi DJ

Zhvillimi dhe përmirësimi i kuadrit rregullativ të
menaxhimit të rrezikut në Bankën e Shqipërisë
Analizimi dhe modelimi i llojit të rrezikut ligjor
Propozimi i masave konkrete dhe termave
të menaxhimit të rrezikut në përputhje
me zhvillimet në Bankën e Shqipërisë
Përfshirja e shërbimit juridik në procesin
e monitorimit të llojeve të tjera të
rreziqeve në bashkëpunim me njësi
të tjera në Bankën e Shqipërisë.

Në vazhdimësi DJ

Forcimi i marrëdhënieve dhe shkëmbimi i
eksperiencave ndërmjet DJ dhe departamenteve
homologe të bankave të tjera qendrore
Identifikimi i rrezikut ligjor

Në vazhdimësi DJ

Forcimi i prioriteve në kuadër të
bashkëpunimit dhe bashkëveprimit me
aktorët e sistemit bankar, në vend dhe më
gjerë. Organizimi i Konferencës Rajonale
mbi aspektet ligjore të bankingut qendror
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Trajnimi dhe kualifikimi

Burimet
njerëzore

Promovimi i veprimtarisë
auditimit të brendshëm
Promovimi i veprimtarisë
auditimit të brendshëm

2009 e në vazhdim

AFATI

Tremujori I 2009

Organizimi i seminareve sqaruese

Botime dhe seminare

Tremujori IV 2011

Kryerja e vlerësimit të jashtëm

Përgatitja e fletëpalosjeve sqaruese Tremujori II 2009

Tremujori I 2010

Kryerja e vlerësimit të brendshëm

Kryerja e auditimit për
vlerësimin e cilësisë

Botime dhe seminare

Rishikimi i Manualit të Procedurave Tremujori II 2011

Tremujori II 2009

Tremujori I 2009

Paraqitja e propozimit
nga DK në DBNJ
Paraqitja e propozimit
nga DBNJ në KM
Hartimi i Manualit të Politikave

AFATI

MASA

DBNJ

DBNJ

DBNJ

DBNJ

DBNJ
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DK
Inspektori i Përgjithshëm
Inspektori i Përgjithshëm
DK
Inspektori i Përgjithshëm
DK
Inspektori i Përgjithshëm
DK

Inspektori i Përgjithshëm
DK

Inspektori i Përgjithshëm
DK

Inspektori i Përgjithshëm
DBNJ
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Tremujori II 2009 e në vazhdim

Rritja e numrit të trajnimeve
të organizuara në bankë
Përgatitja e akteve rregullative të
Tremujori IV 2009 e në vazhdim
nevojshme për vënien në zbatim
Rishikimi me qëllim përmirësimin e
sistemit të shpërblimeve dhe shtesave
mbi pagë mbi bazën e kualifikimeve dhe
gradave shkencore të çdo punonjësi, i
Tremujori II 2009 e në vazhdim
cili ka kryer studime pasuniversitare dhe
që vazhdon punën kërkimore nëpërmjet
botimit të artikujve të ndryshëm

Politika të reja të punësimit

MASA

Manuali i Procedurave

Manuali i Politikave

Hartimi i Manualit të Politikave

Rishikimi e plotësimi i Manualit
të Politikave dhe Procedurave
të Auditimit të Brendshëm
Vlerësimi i cilësisë së
auditimit të brendshëm

Vendimi i Këshillit Mbikëqyrës

Ristrukturimi i Departamentit
të Kontrollit

Auditimi i
brendshëm

TREGUESI

OBJEKTIVI

Numri i punonjësve që do
të bëjnë publikime

Rritja e numrit të publikimeve me
karakter kërkimor dhe analitik

Rritja e numrit të punonjësve me
tituj akademikë (Master, PhD etj.)

TREGUESI

FUNKSIONI

Rritja e punës kërkimore
dhe cilësisë së saj

Menaxhimi i karrierës

OBJEKTIVI

FUNKSIONI
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OBJEKTIVI

Analiza e rrezikut në
teknologjinë e informacionit

Zgjerimi i infrastrukturës
informatike për mbledhjen,
përpunimin dhe analizën
e treguesve statistikorë

Sistemi i menaxhimit
të rezervës valutore

Zhvendosja e infrastrukturës
Teknologjia e informatike në dy godina
informacionit të reja si dhe lidhja
online me degët

FUNKSIONI

Baza e të dhënave të treguesve që
prodhohen nga Banka e Shqipërisë:
-Treguesit bankarë, monetarë, financiarë;
-Treguesit e sektorit të jashtëm: bilanci
i pagesave, pozicioni ndërkombëtar
i investimeve, borxhi i jashtëm.

TREGUESI

Aktualisht është në fazën e analizës
së ndryshimeve të pritshme

2010

Tremujori
IV 2011

Tremujori
IV 2010

Tremujori
IV 2009

Dizenjimi i topologjisë së rrjetit në godinat e reja;
përgatitja e dhomës së dytë të pajisjeve qendrore
në godinën-x; përgatitja e dhomës së parë të
pajisjeve qendrore në godinën e re; vendosja e
infrastrukturës së komunikimit të të gjitha godinave të
Bankës në Tiranë midis tyre dhe degëve të Bankës
ToR, specifikimet teknike, prokurim,
implementimi i zgjidhjes

AFATI

MASA

DTI

DTI, DS, DM

DTI, DOM,
DA, DSP, DKF

DTI, DA, DS
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Përsosja e qeverisjes

Sigurimi

Në
vazhdimësi

Në
vazhdimësi

Analizimi i funksionimit të strukturës organizative
të DSM duke evidentuar mangësitë
Hartimi i projektstrukturës së re sipas standardeve
Përgatitja dhe miratimi i projekteve të sistemeve të
mbrojtjes elektronike të Bankës së Shqipërisë dhe
objekteve të saj, si dhe të sistemit të mbrojtjes të
vlerave monetare gjatë transportimit të tyre

Rritja e treguesve profesionalë dhe të
trajnimeve bazë të personelit të DSM
Rikonceptimi i strukturës organizative të
DSM në funksion të sigurimit e mbrojtjes
fizike dhe elektronike të Bankës së
Shqipërisë, degëve dhe objekteve të saj
Aplikimi i standardeve të teknologjisë
bashkëkohore për mbrojtjen elektronike
dhe sigurinë e informacionit

Forcimi i menaxhimit
të rrezikut

Analizat e rrezikut dhe drejtimet
prioritare të ndërhyrjes

Trajnimi për njohjen e veprimeve në situatë
krize ose emergjence (zjarri, tërmeti) dhe
evakuimi i Bankës së Shqipërisë

Përgatitja dhe miratimi i planit të sigurisë dhe mbrojtjes
së Bankës së Shqipërisë dhe objekteve të saj në situatë
normale dhe situata krizash dhe emergjencash

Trajnimi periodik i personelit të DSM për njohjen dhe
përdorimin e teknologjisë së re të mbrojtjes elektronike
të instaluar në Bankën e Shqipërisë dhe objektet e saj
Kontrolli i veprimeve të personelit të DSM
Përmirësimi i sistemit të komunikimit midis
strukturave të DSM në degë dhe objekte me
strukturat përgjegjëse të Policisë së Shtetit

Përgatitja e aktmarrëveshjeve me institucionet e
tjera që bashkëveprojnë me Bankën e Shqipërisë,
për zbatimin e detyrimeve ligjore, për sigurimin e
normal të aktivitetit të Bankës së Shqipërisë
Hartimi dhe miratimi i procedurave të
përzgjedhjes së kandidatëve për punësim
Përcaktimi i kritereve të rekrutimit të punonjësve
të DSM dhe testimit për punonjësit e rinj, sipas
detyrave funksionale për çdo pozicion pune

Përgatitja e drafteve për përmirësimin e
nevojshëm të bazës rregullative të DSM

Në
vazhdimësi

Planifikimi i seminareve dhe workshopeve me
strukturat homologe të bankave qendrore, për të
shkëmbyer informacion dhe eksperiencë në lidhje me
standardet për sigurinë dhe mbrojtjen sipas kritereve
të BQE, për t’i paraprirë hyrjes në Eurozonë

Përmirësimi i performancës së sigurisë
dhe mbrojtjes në Bankën e Shqipërisë,
duke e përshtatur me standardet e BQE
Në
vazhdimësi

AFATI

MASA

TREGUESI

Forcimi i bazës ligjore
Përmirësimi i bazës ligjore
dhe rregullative në
dhe nënligjore për DSM
Bankën e Shqipërisë

OBJEKTIVI

FUNKSIONI

DSM

NJËSIA
PËRGJEGJËSE
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Administrimi

FUNKSIONI

TREGUESI

Shpërngulja e aktivitetit të
Bankës nga godina qendrore
për shkak të rikonstruksionit

Ndërtimi i godinës së re të
Departamentit të Emisionit

Rikonstruksioni i godinës
Përmirësimi i kushteve të punës
ekzistuese dhe ndërtimi i
së punonjësve të Bankës në
një godine të re në mjediset
përputhje me standardet e BE-së
e Bankës në Tiranë
Vendosja e teknologjive
bashkëkohore dhe në përputhje
me standardet e BE-së, si për
kushtet e punës të punonjësve
ashtu edhe për impiantet
dhe sistemet teknologjike
të aktivitetit të Bankës

OBJEKTIVI

Tremujori III 2009

Realizimi i përshtatjeve ndërtimore dhe
transferimit të impianteve teknologjike e të
aktivitetit të Bankës në mjediset e mësipërme.

Realizmi i punimeve ndërtimore të përshtatjes së
ndërtesës së Shtypshkronjës në funksion të Departamentit Tremujori II-III 2009
të Emisionit dhe transferimin e këtij të fundit

Tremujori III 2009

DA, DTI, DE

DA, DTI, DE

DA

DA, DTI, DE

Tremujori III 2011

Realizimi i procedurës të blerjes dhe marrjes
me qira të mjediseve të reja për zyra

DA

DA

DA

DA

NJËSIA
PËRGJEGJËSE

Tremujori III 2009
– Tremujori III 2011

Tremujori IV 2009
– Tremujori IV 2011

Tremujori II 2009

Hartimi dhe nisja e procedurave të tenderimit për
realizimin e punimeve të projektit të zbatimit

Përfundimi i procedurave të tenderimit, ndjekja e
punimeve për realizimin e ndërtimit dhe përfundimi i tyre
Përfundimi i procedurave të tenderimit,
ndjekja e punimeve për realizimin e projektit
të zbatimit dhe përfundimi i tyre
Transferimi i teknologjisë dhe aktivitetit të
Departamentit të Emisionit në ndërtesën e re

Tremujori II 2009

AFATI

Përfundimi i projektit

MASA

