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FJALA HYRËSE E GUVERNATORIT 

Plani strategjik i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës për periudhën 2022-
2024 përcakton shtigjet zhvillimore që do të ndjekë ky institucion gjatë tri viteve të 
ardhshme, duke përcaktuar në mënyrë të qartë objektivat zhvillimore dhe veprimet 
konkrete për realizimin e tyre.  

Ky dokument është zhvilluar në saje të një përfshirje të gjerë të personelit dhe 
udhëheqjes së BQK-së, të cilët mbi bazën e një rishikimi të të arriturave dhe sfidave 
të deritanishme, si dhe trendeve globale të zhvillimit të bankingut qendror kanë arritur 
të përcaktojnë në mënyrë koncize objektivat zhvillimore të BQK-së për tri vitet e 
ardhshme. 

Në procesin e përpilimit të Planit Strategjik, BQK-ja ka përfituar edhe nga 
rekomandimet e institucioneve financiare ndërkombëtare, në veçanti nga Fondi 
Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore.  

Raporti i Rishikimit të Stabilitetit të Sektorit Financiar i përpiluar nga Fondi Monetar 
Ndërkombëtar për Kosovën, si dhe Programi i Vlerësimit të Sektorit Financiar i 
përpiluar nga Banka Botërore kanë dhënë rekomandime shumë të qarta për zhvillimin 
e ardhshëm të BQK-së, të cilat janë inkorporuar në kuadër të objektivave dhe 
veprimeve konkrete të Planit Strategjik të BQK-së për periudhën 2022-2024.  

Në ciklin e ardhshëm trevjeçar, BQK-ja do të vazhdojë angazhimin intensiv në 
avancimin e të gjitha funksioneve që ushtron në shërbim të zbatimit të objektivave të 
përcaktuara në Ligjin mbi Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës.  

Standardet dhe praktikat mbizotëruese të aplikuara në bankat qendrore të vendeve të 
Bashkimit Evropian vazhdojnë të jenë udhërrëfyes për zhvillimin e ardhshëm të BQK-
së.  

Në këtë kontekst, BQK-ja do të vazhdojë avancimin e infrastrukturës rregullative e 
financiare për të ofruar kushtet e nevojshme të zhvillimit të një sektori financiar, i cili 
promovon konkurrencën, inovacionin dhe gjithëpërfshirjen.  

Po ashtu, ballafaqimi me krizat ekonomike e financiare globale të kohës së fundit ka 
shpërfaqur nevojën e zhvillimit të mëtejmë të funksioneve të caktuara për t’u përballur 
sa më lehtë me sfidat e ngjashme që mund të paraqiten në të ardhmen.  

Prandaj, Plani Strategjik për periudhën 2022-2024 i ka vënë një theks të posaçëm 
avancimit të kapaciteteve për menaxhimin e krizave. 
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Një hapësirë e veçantë në kuadër të Planit Strategjik i është alokuar edhe avancimit 
të politikëbërjes në kuadër të BQK-së, si dhe mbështetjes së politikave të 
përgjithshme ekonomike në vend.  

Krizat e fundit kanë treguar se bashkëpunimi dhe veprimi ndërinstitucional është 
mënyra më e mirë për t’iu përgjigjur sidave që mund t’i paraqiten ekonomisë së 
vendit.  

Masat për menaxhimin e krizës gjatë periudhës së pandemisë, të hartuara 
bashkërisht nga BQK-ja, Qeveria e Kosovës dhe institucionet financiare që operojnë 
në Kosovë kishin rol kyç në minimizimin e pasojave ekonomike të krizës dhe 
mbështetjen e rimëkëmbjes së ekonomisë së vendit.  

Prandaj, Plani Strategjik për periudhën 2022-2024 përcakton avancimin e 
bashkëpunimit të jashtëm si objektiv shumë të rëndësishëm për BQK-në, për të 
mbështetur politikat e përgjithshme që promovojnë zhvillimin dhe stabilitetin e 
ekonomisë së vendit, si dhe për të mbështetur rrugëtimin në kuadër të procesit të 
integrimit evropian. 

Kapacitetet profesionale që ka zhvilluar personeli i Bankës Qendrore të Republikës 
së Kosovës ndër vite na japin besimin e plotë se Plani Strategjik për periudhën 2022-
2024 do të realizohet në mënyrë të suksesshme dhe BQK-ja do të vazhdojë zhvillimin 
e saj drejt arritjes së standardeve më të larta të bankave qendrore moderne. 

  Fehmi Mehmeti 

 Guvernator 
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MANDATI 

Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) është subjekt juridik 
publik me kompetencë të plotë bazuar në Kushtetutë dhe ligjin përkatës.   

BQK-ja është institucioni kyç pjesëmarrës dhe rregullativ në sistemin 
financiar të Republikës së Kosovës dhe ka pavarësi dhe autonomi 
administrative, financiare dhe menaxhuese.  

Objektivi parësor i BQK-së është të nxisë dhe të mbajë një sistem financiar 
stabil, duke përfshirë një sistem të sigurt, të qëndrueshëm dhe efikas të 
pagesave.  

Objektiv shtesë i BQK-së, i cili i nënshtrohet objektivit parësor të saj, është 
të kontribuojë në arritjen dhe ruajtjen e stabilitetit të çmimeve vendore. Po 
ashtu, pa paragjykuar arritjen e këtyre objektivave, BQK-ja mbështet 
politikat e përgjithshme ekonomike të Qeverisë.  

Detyrat e BQK-së në arritjen e objektivave të përcaktuara përfshijnë: 

• Përcaktimin dhe zbatimin e politikave të një sistemi financiar stabil duke
përfshirë mbikëqyrjen e një skeme të sigurimit të depozitave, kryerjen e
operacioneve të tregut, si dhe ofrimin e likuiditetit emergjent;

• Rregullimin, licencimin, regjistrimin dhe mbikëqyrjen e institucioneve
financiare;

• Promovimin dhe mbikëqyrjen e sistemeve të sigurta, të qëndrueshme
dhe efikase të pagesave, të kliringut dhe të shlyerjes së letrave me vlerë;

• Sigurimin e një furnizimi të duhur të kartëmonedhave dhe monedhave në
Kosovë;

• Mbajtjen dhe menaxhimin e rezervave ndërkombëtare;
• Mbledhjen dhe publikimin e statistikave;
• Kontribuimin në arritjen dhe mbajtjen e stabilitetit të çmimeve vendore;
• Informimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Qeverisë dhe publikut

të gjerë rreth politikave, detyrave dhe operacioneve të saj;
• Veprimin si bankier, këshilltar financiar dhe agjent fiskal për Qeverinë

dhe çdo organ publik dhe organizatë publike të Kosovës;
• Bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen në këshillat dhe organizatat

ndërkombëtare përkitazi me çështje brenda fushës së saj të
kompetencave; dhe

• Realizimin e çdo aktiviteti ndihmës që rrjedh nga ushtrimi i detyrave të
saj.
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Veprimtaria e BQK-së sigurohet nga organet e saj vendimmarrëse dhe 
personeli i saj.  

Organet vendimmarrëse të BQK-së janë Bordi i Bankës Qendrore, Bordi 
Ekzekutiv dhe Guvernatori.   

Bordi i Bankës Qendrore përbëhet nga kryetari dhe tre anëtarë të tjerë 
joekzekutivë si dhe nga Guvernatori dhe është i ngarkuar me mbikëqyrjen e 
zbatimit të vendimeve, si dhe mbikëqyrjen e administrimit dhe ushtrimit të 
operacioneve të BQK-së.  

Bordi Ekzekutiv përbëhet nga Guvernatori dhe zëvendësguvernatorët dhe është 
i ngarkuar me zbatimin e vendimeve të BQK-së, si dhe administrimin dhe 
ushtrimin e operacioneve të saj.  

Guvernatori shërben si kryeshef ekzekutiv i BQK-së i ngarkuar me aktivitetet 
e përditshme të BQK-së, në realizimin e të cilave ndihmohet nga 
zëvendësguvernatorët.  

Personeli i BQK-së është i strukturuar në njësi organizative të përcaktuara 
në bazë të veprimtarive të veçanta operacionale dhe administrative. 
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MISIONI 

Misioni ynë është të sigurojmë stabilitet financiar dhe monetar, të ofrojmë 
sistem efektiv të pagesave dhe furnizim adekuat me para të gatshme dhe të 
mbështesim zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik në Republikën e Kosovës.  

VIZIONI 

Vizioni ynë është të jemi në mesin e bankave qendrore më efikase dhe 
efektive, si dhe të jemi institucion meritor në arritjen e integrimit evropian 
dhe afirmimit ndërkombëtar të Republikës së Kosovës. 

VLERAT 

Vlerat tona pasqyrohen në të gjitha veprimtaritë e veçanta të BQK-së.  Këto 
vlera janë të mishëruara në qëndrimin dhe punën e personelit dhe janë 
udhërrëfyese në caktimin e prioriteteve, marrjen e vendimeve, përmbushjen 
e detyrave, ndërtimin e marrëdhënieve me jashtë dhe kultivimin e raporteve 
ndërpersonale në BQK. Vlerat tona janë: 

• Promovimi i interesit publik - Punojmë në të mirë të vendit dhe
qytetarëve të tij.

• Transparenca dhe llogaridhënia - Sigurojmë transparencë dhe
llogaridhënie në të gjitha veprimtaritë tona.

• Integriteti dhe etika - Përmbushim me integritetin dhe etikën më të
lartë të gjitha detyrat tona.

• Cilësia dhe përkushtimi - Mbajmë një kulturë të angazhimit
individual dhe ekipor për kryerjen cilësore dhe me kohë të detyrave
tona.

• Zhvillimi i personelit - Mbështesim zhvillimin e vazhdueshëm
profesional të të gjithë personelit tonë.
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QËLLIMET STRATEGJIKE 

Në përputhje me misionin dhe vizionin, janë përcaktuar pesë qëllime 
strategjike, të cilat shprehin fokusin e zhvillimeve madhore të BQK-së gjatë 
viteve 2022, 2023 dhe 2024. Qëllimet strategjike të përcaktuara janë:  

1. Forcimi i bazës konceptuale dhe empirike për bërje të politikave
dhe për komunikim të tyre

2. Avancimi i funksioneve të licencimit dhe rregullimit të
institucioneve financiare

3. Zhvillimi i mëtejmë dhe përafrimi me standardet bashkëkohore i
praktikave të mbikëqyrjes financiare

4. Zhvillimi i infrastrukturës financiare dhe relacioneve me jashtë

5. Modernizimi i mëtejmë i proceseve dhe operacioneve të punës
në BQK
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Rr. Garibaldi, nr.33, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel: +383 38 222 055
Fax: +383 38 243 763

info@bqk-kos.org
www.bqk-kos.org


	Plani strategjik (2022-2024) pa foto.pdf
	FJALA HYRËSE E GUVERNATORIT
	MANDATI
	MISIONI
	VIZIONI
	VLERAT
	QËLLIMET STRATEGJIKE

	Plani strategjik (2022-2024) pa foto new.pdf
	FJALA HYRËSE E GUVERNATORIT
	MANDATI
	MISIONI
	VIZIONI
	VLERAT
	QËLLIMET STRATEGJIKE

	Plani strategjik (2022-2024) pa foto.pdf
	FJALA HYRËSE E GUVERNATORIT
	MANDATI
	MISIONI
	VIZIONI
	VLERAT
	QËLLIMET STRATEGJIKE




