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REZOLUTË 

 

PËR VLERËSIMIN E VEPRIMTARISË SË BANKËS SË SHQIPËRISË 

PËR VITIN 2020 

 

Kuvendi i Shqipërisë: 

 

 Duke vlerësuar rolin e Bankës së Shqipërisë në mbikëqyrjen e sistemit financiar të vendit 

dhe nxitjen e rritjes së qëndrueshme të ekonomisë; 

Duke vlerësuar pavarësinë institucionale të Bankës së Shqipërisë në raport me ligjin, si dhe 

detyrimin për zbatimin dhe raportimin e rekomandimeve të dhëna nga Kuvendi i Shqipërisë; 

Duke vlerësuar angazhimin e Bankës së Shqipërisë për zbatimin e objektivave dhe 

detyrimeve të saj ligjore;  

 

Vlerëson veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 2020 për përmbushjen e 

funksioneve të saj dhe të objektivave strategjikë afatmesëm në këto drejtime: 

 

- Ndjekjes në vazhdimësi të një politike monetare lehtësuese nëpërmjet normës së ulët të 

interesit dhe furnizimit të pakufizuar me likuiditet të sistemit financiar duke përdorur të njëjtin 

kuadër instrumentesh si në vitin 2019. 

- Intensifikimit të punës për përmirësimin e kuadrit rregullativ mbikëqyrës duke e përafruar 

me aktet e BE-së, me parimet e Komitetit të Bazelit dhe me praktikat më të mira të mbikëqyrjes 

bankare. 

- Forcimit të mëtejshëm të mbikëqyrjes të bazuar në rrezik duke miratuar një numër 

ndryshimesh në rregulloret për parimet bazë të drejtimit të bankave, për sistemin e kontrollit të 

brendshëm, dhe në Sistemin e Vlerësimit të Rreziqeve – përkatësisht për rrezikun organizativ 

dhe rrezikun e kredisë. 
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- Përmirësimit më tej të politikave të saj në drejtim të portofolit të kredisë për të ndikuar në 

reduktimin e kredive me probleme dhe për të mos lejuar krijimin e kredive të reja të kësaj 

natyre, por situata e pandemisë pati ndikim edhe në aftësinë paguese të kredimarrësve, si dhe 

në pozicionin financiar të bankave dhe institucioneve financiare jobanka. 

-Shtimit të inspektimeve në vend për të gjitha subjektet e mbikëqyrura për zbatimin e 

rekomandimeve të Komitetit MONEYVAL, veçanërisht subjektet financiare jobanka (SFJB) 

dhe zyrat e këmbimit valutor (ZKV), duke realizuar një numër total prej 89 inspektimesh për 

vitin 2020. 

- Vijimit të përpjekjeve për zbatimin e Strategjisë Kombëtare për Pagesat në Vlerë të Vogël 

dhe miratimit të disa masa rregullative për reduktimin e kostove të pagesave nëpërmjet 

internetit, me qëllim promovimin dhe nxitjen e përdorimit të tyre nga publiku i gjerë. Mori 

masat për hartimin e aktit për transpozimin e Direktivës së BE-së “Për llogarinë e pagesave”, 

synimi i së cilës është nxitja e transparencës, e konkurrueshmërisë dhe e përfshirjes financiare 

të popullsisë. Këto ndryshime janë pjesë e masave të parashikuara në Strategjinë Kombëtare të 

Pagesave me Vlerë të Vogël, ku tashmë 50% e tyre janë realizuar.  

-Pasurimit dhe zhvillimit më tej të kuadrit metodologjik dhe rregullativ në fushën e 

stabilitetit financiar dhe politikës makroprudenciale në përputhje me rekomandimet e Bordit 

Europian të Rrezikut Sistemik, duke shtuar analizat për monitorimin e kujdesshëm të sistemit 

financiar në kontekstin e pandemisë. 

-Monitorimit të procesit të administrimit të Fondit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme dhe 

rritjes së nivelit të automatizimit të tij, si dhe miratimit të disa rregulloreve në përputhje me 

dispozitat ligjore për ndërhyrjen e jashtëzakonshme.  

-Vijimit të punës për kompletimin e serisë së re me kartëmonedhat e prerjes 1.000 lekë dhe 

10.000 lekë, të cilat do të hidhen në qarkullim gjatë vitit 2021. 

- Administrimit të rezervës valutore në përputhje me politikën e administrimit, ku objektiv 

parësor është parimi i likuiditetit dhe ai i sigurisë. Gjatë vitit 2020 rezerva valutore është rritur 

me rreth 586 milionë euro, duke regjistruar në fund të muajit dhjetor vlerën 3.9 miliardë euro, 

nivel ky në përputhje me kriteret për mjaftueshmërinë e rezervës.  

- Harmonizimit më tej të statistikave me acquis communautaire, ku veçohen statistikat e 

detajuara për kredimarrësin dhe letrat me vlerë.  

- Intensifikimit të punës kërkimore në mbështetje të vendimmarrjes dhe rritjes së 

transparencës, me fokus analizat dhe eksplorimin e fenomeneve ekonomike e financiare në 

kushtet e diktuara nga pandemia Covid-19. 

 

Kuvendi kërkon që Banka e Shqipërisë për vitin 2021 të angazhohet në këto drejtime:  

 

• Ruajtjen e një qëndrimi të përshtatshëm të politikës monetare, të tillë që të mundësojë 

përmbushjen e objektivit të inflacionit brenda një kohe të mjaftueshme dhe të ndihmojë 

rikuperimin e aktivitetit ekonomik në periudhën e post-pandemisë. Përmirësimin e 

komunikimit me publikun, si dhe forcimin e bashkëpunimit me partnerët brenda dhe jashtë 

vendit, në interes të rritjes së sinergjisë së politikave të brendshme ekonomike dhe të 

mbështetjes së procesit të integrimit europian. 

• Ruajtjen e qëndrueshmërisë së sistemit financiar dhe monitorimin e kujdesshëm të 

efekteve si pasojë e pandemisë së shkaktuar prej Covid-19. 

• Zhvillimin e kuadrit rregullativ për instrumentet makroprudenciale që adresojnë rreziqet 

sektoriale. 

• Zhvillimin e metodologjive dhe procedurave për ndërtimin e kuadrit rregullator që 
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mundëson vlerësimin e rrezikut sistemik, që buron prej ndërveprimit/ ndërlidhjes me segmentet 

jobankare të sistemit financiar. 

• Fuqizimin e aftësisë për ndërhyrje të jashtëzakonshme në banka nëpërmjet hartimit dhe 

përditësimit të rregullt të planeve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme, përcaktimit të nivelit të 

synuar të kërkesave minimale për instrumente të kapitalit rregullator dhe detyrimeve të 

pranuara. 

• Përfundimin brenda vitit 2021 të hartimit të kuadrit rregullator dhe metodologjik për 

ndërhyrjen e jashtëzakonshme, më konkretisht të akteve që rregullojnë njohjen kontraktuale të 

rikapitalizimit nga brenda, kushtet dhe kriteret për përcaktimin e normave të konvertimit të 

borxhit në kapital. 

• Vijimin e punës për zgjerimin e kapaciteteve institucionale dhe plotësimin e kuadrit 

rregullativ të nevojshëm për kryerjen e një mbikëqyrjeje efektive të operatorëve për 

infrastrukturat e klerimit e të shlyerjes së titujve. 

• Konsolidimin e një mjedisi rregullator lehtësues për pagesat me vlerë të vogël, nxjerrjen 

brenda vitit 2021 të akteve nënligjore në zbatim të ligjit “Për shërbimet e pagesave”, si dhe 

përgatitjen e akteve ligjore që sigurojnë përputhshmërinë me Direktivën e Bashkimit Europian 

për Llogaritë e Pagesave. 

• Nxitjen e përdorimit të instrumenteve elektronike të pagesave nëpërmjet zhvillimeve 

infrastrukturore për të garantuar funksionimin e sigurt, të shpejtë dhe me kosto të ulët të tyre, 

si dhe  të përfundojë brenda vitit 2021 implementimin e projektit të shlyerjes së transfertave në 

euro të klientëve të bankave tregtare në territorin shqiptar e të finalizojë hartimin e skemës së 

debitimit direkt ndërbankar.  

• Përmirësimin e cilësisë së kartëmonedhave në qarkullim nëpërmjet rritjes së efektivitetit 

dhe kapacitetit në veprimtarinë përpunuese të kontrollit të përhershëm dhe nxitjes së sistemit 

bankar në përdorimin e sistemeve të certifikuara dhe të autorizuara nga Banka e Shqipërisë për 

pranimin dhe përpunimin e kartëmonedhave. 

 

 

Miratuar në datën 27.5.2021 

 

 

 

 

 


