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Fjala e Guvernatorit 

Të dashur lexues,

Po e shkruaj këtë fjalë, në një kohë të pazakontë për botën, Shqipërinë dhe vetë 
Bankën. Goditja që pësuam nga pandemia Covid-19 ishte jo vetëm e rëndë, 
por dhe komplekse. Mbyllja e detyruar e ekonomive dhe e kufijve, si dhe masat 
e distancimit fizik – ngjarje këto të paimagjinuara përpara 12 muajve – sollën 
pasoja të konsiderueshme ekonomike dhe sociale dhe prezantuan sfida serioze 
për politikëbërësit. 

Këta faktorë e çuan ekonominë shqiptare në recesion dhe testuan qëndrueshmërinë 
e fondamenteve të saj. 

Përgjigja nga Banka e Shqipërisë ishte e menjëhershme, e koordinuar dhe komplekse, 
në përputhje me vetë natyrën e goditjes. Mandati ynë legjislativ dhe pavarësia 
jonë operacionale na mundësoi jetësimin e një pakete të plotë masash, monetare, 
mbikëqyrëse, makroprudenciale, operacionale dhe të komunikimit. Përmes tyre, 
Banka synoi dhe kontribuoi në lehtësimin e barrës financiare të krizës tek qytetarët  
dhe biznesi shqiptar, si dhe në ruajtjen e një ambient ekonomik dhe financiar të 
sigurt e të qëndrueshëm. 

Në rreshtat në vijim dua të rendis shkurtimisht masat e marra sipas fushave të 
veprimtarisë sonë dhe efektet e tyre. 

Në fushën e politikës monetare, ne ulëm normën bazë të interesit, ofruam sasi 
të pakufizuara likuiditeti për sektorin bankar dhe garantuam tregun për vijimin e 
politikës monetare stimuluese në të ardhmen. Rritja e stimulit monetar qetësoi tregjet 
dhe ndihmoi funksionim normal të tyre. Ajo u transmetua si në ulje të normave të 
interesit dhe të kostove të shërbimit të borxhit, ashtu edhe në rritje të vëllimit të 
kredisë. Kredia bankare ishte një burim i qëndrueshëm financimi për familjet dhe 
bizneset, duke mbështetur nevojat e tyre për konsum dhe investime.

Në fushën financiare, lehtësuam përkohësisht dhe në mënyrë të targetuar rregullore 
të funksionimit të sektorit bankar, duke ndihmuar vendosjen e një moratoriumi kredie 
për bizneset e familjet në vështirësi financiare, si dhe në krijimin e hapësirave për 
ristrukturimin e kredive për ata huamarrës me vështirësi më afatgjata. Nga ky lehtësim 
përfituan rreth 23,000 biznese e familje shqiptare, të cilët kishin kredi pranë bankave 
në vlerën e rreth 200 miliardë lekëve. Paralelisht me to, ne pezulluam përkohësisht 
shpërndarjen e dividentit për industrinë bankare, shtymë në kohë zbatimin e disa 
masave shtrënguese makroprudenciale, si dhe vijuam me mbikëqyrjen e monitorimin 
e kujdesshëm të performancës së sistemit bankar. Këto masa i shërbyen ruajtjes së 
një sistemi bankar likuid, të mirëkapitalizuar, dhe me praktika të shëndosha për 
administrimin e rreziqeve. 

Treguesit e cilësisë së aktiveve, të rezultatit financiar dhe të kapitalit të sektorit bankar 
paraqiten në nivele të mira. Raporti i kredive me probleme ka mbetur në nivele të 
ulëta dhe ekspozimi i drejtpërdrejtë i aktivitetit të tij ndaj rreziqeve të tregut mbetet 
i kontrolluar.
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Roli i sektorit bankar në përballimin e kësaj krize ka qenë për t’u përshëndetur. Falë 
reformave të ndërmarra dhe punës së bërë ndër vite në drejtim të forcimit të kuadrit 
rregullativ dhe mbikëqyrës, kapacitetet e sektorit janë rritur, duke i mundësuar atij të 
jetë pjesë e zgjidhjes dhe jo e problemit. Roli i bankave mbetet thelbësor, si gjatë 
fazës aktuale të kontrollit të pandemisë, ashtu edhe gjatë fazës së rikuperimit të 
ekonomisë në të ardhmen.

Për të plotësuar kërkesat në rritje të ekonomisë për para, ne kemi rritur kapacitetet 
operacionale, pavarësisht vështirësive logjistike. Gjithashtu, kemi garantuar 
funksionimin e pandërprerë të sistemeve kombëtare të pagesave dhe ulëm kostot 
për pagesat online në lek, si një nxitje për rritjen e përdorimit të instrumenteve 
elektronike në kryerjen e pagesave. 

Së fundmi, ne intensifikuam komunikimin me partnerët tanë të brendshëm dhe të 
jashtëm, me fokus shkëmbimin e informacionit dhe rritjen e koordinimit dhe efektivitetit 
të masave tona. Po ashtu, forcuam linjat e komunikimit me publikun e gjerë, duke 
vijuar me botimet tona të rregullta për politikën monetare, stabilitetin financiar 
dhe mbikëqyrjen bankare. Rregullat e distancimit fizik nuk na penguan të ishim të 
pranishëm, virtualisht, për të shpjeguar vendimmarrjen tonë dhe për t’iu përgjigjur 
pyetjeve të grupeve të interesit. 

Unë besoj se Banka ka dhënë një kontribut të prekshëm në përballimin e sfidave 
imediate të krizës dhe në ruajtjen e stabilitetit monetar e financiar të vendit, si një 
nga shtyllat e nevojshme për një rimëkëmbje sa më të shpejtë të aktivitetit ekonomik. 

Raporti Vjetor që mbani në duar jep një përshkrim më të detajuar dhe më të plotë të 
reagimit tonë ndaj krizës, por jo vetëm. Në të, gjejnë pasqyrim puna dhe progresi i 
shënuar në drejtim të: forcimit të kapaciteteve profesionale; mbështetjes së proceseve 
të integrimit evropian; rritjes së eficiencës së sistemeve të pagesave; fuqizimit të 
aftësisë për ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka; përmirësimit sasior dhe cilësor 
të statistikave në përputhje me praktikat e Bashkimit Evropian; forcimit të sistemeve 
të brendshme të qeverisjes së institucionit; kërkimit shkencor etj. Po ashtu, në fund 
të raportit do të gjeni strategjinë afatmesme të zhvillimit të Bankës së Shqipërisë, e 
cila është udhërrëfyesi ynë për të ardhmen.

Si në të gjithë botën, dhe ne në Bankë u përshtatëm me mënyrën e re të punës në 
distancë. Falë gadishmërisë dhe fleksibilitetit institucional, ne ia dolëm të përmbushim 
me sukses angazhimet tona në një sërë projektesh, ku dua të veçoj projektin 1-vjeçar 
të binjakëzimit për “Forcimin e kapaciteteve të Bankës së Shqipërisë, në kuadër 
të përafrimit me legjislacionin e Bashkimit Evropian”. Realizimi me sukses i këtij 
projekti nënvizon dhe njëherë angazhimin serioz të institucionit tonë, në drejtim të 
thellimit të proceseve integruese të vendit në Bashkimin Evropian.

Të gjitha këto arritje janë mundësuar nga një staf i talentuar dhe i përkushtuar. Jam 
mirënjohës për punën e tyre, e cila jetëson vlerën themelore të Bankës: shërbimin 
e interesit publik.

Në mbyllje, dëshiroj të përsëris edhe një herë se, ne mbetemi të përkushtuar në 
ruajtjen e stabilitetit monetar e financiar të Republikës së Shqipërisë, në respektim 
të mandatit tonë ligjor. 

Me respekt,

Gent Sejko
Guvernator


