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Programi 
 

08:30 – 09:00 Regjistrimi 

  

09:00 – 10:00 Fjalët e mirëseardhjes dhe përshëndetëse 

 Fjala e mirëseardhjes nga z. Gent SEJKO, Guvernator i Bankës së Shqipërisë  

 Fjala e mirëseardhjes nga z. Erik BERGLOF, Drejtor, Instituti LSE për Çështjet 

Globale   

 Fjala përshëndetëse nga z.  Arben AHMETAJ, Minister i Financave dhe i 

Ekonomisë 

 Fjala përshëndetëse nga SH. T. Z. Edi RAMA, Kryeministër i Republikës së 

Shqipërisë 

  

10:00 – 10:10 Foto grupi (të gjithë folësit) 
  

10:10 – 11:20 Sesioni i parë: : Politika monetare në normalitetin e ri 
 Ndërkohë që bankat qendrore të vendeve të zhvilluara po e“normalizojnë” politikën 

monetare pas një lehtësimi sasior (QE) të paprecedent gjatë dekadës që kaloi, cili 

është “normalja e re” që synojmë? Ato nuk mund t’u rikthehen politikave të 

periudhës para vitit 2008, që u paraprinë krizës financiare globale (GFC), dhe 

eksperienca e QE-së mund të ofrojë mësime dhe instrumente të reja të politikave për 

bankat  qendrore. Paneli do të shqyrtojë elementet kyçe për “normalen e re” të 

politikës monetare dhe bankingun qendror në ekonomitë e zhvilluara, si dhe do të 

vlerësojë rrjedhojat e tyre për ekonomitë në zhvillim, në veçanti, për ekonomitë e 

vogla e në zhvillim dhe të angazhuara në procese integruese në “sferën e politikave” 

të BQE-së. 

 

Moderator: Piroska NAGY-MOHACSI, Drejtore e Programit, Instituti LSE për 

Çështjet Globale  

  

 Rikonceptimi i Shënjestrimit të Inflacionit: Disa mësime nga Izraeli 

Leonardo LEIDERMAN, Professor, Berglas School of Economics, Universiteti i Tel 

Aviv 

  

 Politika monetare në një botë me norma të ulta intersi  
Dimitris MALLIAROPULOS, Krye-ekonomist dhe Drejtor i Analizave ekonomike 

dhe Kërkimit, Banka e Greqisë  

  

 Brenda dhe Jashtë LS (lehtësisë sasiore) – Një mirazh i bankave qendrore?  

Mario I. BLEJER, ish-Guvernator i Bankës Qendrore të Argjentinës dhe Profesor i 

Ftuar në LSE 

  

 A do të ketë së shpejti “ një normale e re” në politikën monetare? 

Marko ŠKREB, Ish-Guvernator i Bankës Kombëtare të Kroacisë dhe Këshilltar për 

bankingun qendror  

  

 Politika monetare në mes të Nryshimeve të Shpejta Strukturore: Përvoja e 

Bankës së Shqipërisë me “normalen e re” të periudhës pas krizës 
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Elisabeta GJONI, Zëvëndësguvernatore e parë, Banka e Shqipërisë 

  

 Të jetuarit e normales së re – disa këndvështrime nga Banka e Suedisë  

Marianne NESSÉN, Këshilltar i lartë pranë Bordit Ekzekutiv, Banka e Suedisë  

  

 Normalja e re e politikës monetare 

Guido DELLA VALLE, këshilltar pranë FMN-së dhe ish-këshilltar rezident pranë 

Bankës së Shqipërisë  

  

11:20 – 11:30 Pyetje dhe Diskutime 

  

11:30 – 11:50 Pushim-kafe 

 

11:50 – 13:00 SESIONI I DYTË Globalizimi financiar dhe evoluimi i organizmave të 

bashkëpunimit rajonal dhe global 
 Integrimi i plotë në tregun e vetëm evropian, në eurozonë, në Unionin Bankar, dhe në 

Unionin e Tregut të Kapitalit në zhvillim e sipër do të paraqesë sfida të veçanta për 

politikën monetare dhe për stabilitetin financiar për Shqipërinë si dhe për ekonomitë 

e tjera të vogla e të hapura në rajonin e EJL-së, aktualisht jashtë këtyre organizmave. 

Gjithashtu, arkitektura financiare globale po i nënshtrohet një rishikimi madhor me 

kërkesë të G20. Rrjeta globale e sigurisë është rritur në mënyrë domethënëse pas 

GFC-së me shtesa të reja si linjat sëap midis bankave qendrore dhe marrëveshjet 

rajonale të financimit (RFA), më në veçanti në Mekanizmin Evropian të Stabilitetit 

(ESM) të BE-së. Ky panel do të diskutojë mbi përvojat dhe mësimet nga disa vende në 

zhvillim; koherencën dhe  komplementaritetin  në peizazhin e ri të stabilitetit; si dhe 

domethënien për bashkëpunimin e autoriteteve në vendin e origjinës - pritës në fushën 

e mbikëqyrjes me ato në vendet joanëtare. 

 

Moderator: Natasha Ahmetaj, Zëvendësguvernatore e Dytë, Banka e Shqipërisë 

  

 Fundi i rrjetit financiar global të sigurt? 

Charles WYPLOSZ, Profesor i ekonomisë, Instituti Graduate, Gjenevë 

  

 Që sistemi të funksionojë si sistem – Reforma e qeverisjes financiare globale në 

periudhën Trump 

Erik BERGLOF, Drejtor, Instituti LSE për Çështjet Globale  

  

 Si mund të ndjekë një ekonomi e vogël e hapur (si Polonia) një politikë monetare 

të pavarur  

Marek BELKA, Ish-President i Bankës Kombëtare të Polonisë dhe Profesor i ftuar i 

LSE-së  

  

 Bankingu ndërkufitar dhe përhapja e politikës monetare: ndikimet në vendet 

evropiane në zhvillim 

Előd TAKÁTS, Krye-ekonomist, BIS dhe studies i përkohshëm pranë LSE 

  

 Bashkimi Evropian: bërthama dhe periferia gjeografike 

Charles ENOCH, Drejtor, Ekonomia Politike e Tregjeve Financiare (EPTF), Kolegji 

St Antony's, Universiteti i Oxford-it 
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 Besueshmëria e bankave: bilancet, qeverisja dhe ligji 

Lars NYBERG, Ish-Zëvendësguvernator i Bankës së Suedisë  

  

 Ukraina në rrugën e saj drejt BE-së – rreziqet dhe mundësistë për një ekonomi 

të vogël të hapur 

Valeria GONTAREVA, Ish-Guvernator i Bankës Kombëtare të Ukrainës 

  

13:00 – 13:10 Pyetje dhe Diskutime 

  

13:10 – 14:30 Dreka 

 

14:35 – 15:35 SESIONI I TRETË: Inovacioni në fushën financiare dhe rrjedhojat për 

politikën monetare dhe qëndrueshmërinë e sistemit financiar 
 

 Inovacioni në fushën financiare dhe inteligjenca artificiale po depërtojnë në tregjet 

financiare me rrjedhoja potencialisht të mëdha për sistemin financiar, politikën 

monetare dhe qasjet rregullatore. Një aspekt në zhvillim është bankingu qendror 

digjital: faktorët pro dhe kundra për emetimin e një monedhe digjitale të bankës 

qëndrore dhe rregullimin e (kripto) monedhave digjitale private. Në të njëjtën kohë, 

nuk është e qartë nëse politikat makroprudenciale në periudhën pas krizës janë 

vërtetë të efektshme. Paneli do të diskutojë efektshmërinë e ndryshimeve rregullative 

të prezantuara në periudhën pas krizës dhe ndikimin transformues të fintech-ut mbi 

sistemin financiar, ekonominë në përgjithësi dhe përfshirjen financiare, dhe se si 

kuadri rregullator dhe ai i politikës monetare mund të jenë të përgatitur për këtë botë 

të re. 

 

Moderator: Erik BERGLOF, Drejtor, Instituti LSE për Çështjet Globale 

  

 Gabimi King Kong dhe si të shmanget ai: Përmirësimi i përgjigjes rregullatore 

ndaj GFC 2008 

Kevin JAMES, Bashkë-Hulumtues, Qendra e Rrezikut Sistemik, LSE  

  

 Inovacionet financiare, huamarrja dhe koordinimi i politikës monetare dhe 

politikave makro-prudenciale 

Jan FRAIT, Drejtor ekzekutiv, Deprtamenti i Stabilitetit Financiar, Banka 

Kombëtare e Republikës së Çekisë  

  

 Fintech dhe bankingu: ndikimet në modelet e biznesit dhe rregullimi 

Emidio COCOZZA, Zëvëndësdrejtor i Departamentit të Bashkëpunimit Teknik 

Ndërkomëbtar dhe Ekonomitë Fqinje të BE-së, Banka e Italisë  

  

 Agjenda Fintech e Balit dhe domethënia e saj për Shqipërinë 

Jan Kees MARTIJN, Shef i Misionit të FMN-së për Shqipërinë  

  

  

Inovacioni financiar: përshatshmëria, nxitësit dhe ndikimet në ekonominë 

maqedonase 

Emilija NACEVSKA, Zëvëndësguvernatore, Banka Kombëtare e Republikës së 

Maqedonisë 
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 Kripto-instrumentet, klasifikimi dhe rregullimi financiar 

Ousmène Jacques MANDENG, studies i përkohshëm pranë LSE 

  

15:35 – 15:45 Pyetje dhe Diskutime 

  

15:45 – 16:00 Pushim-kafe 

  

16:00 – 16:30 Folës kryesor: Ricardo REIS, A.W. Phillips Profesor i Ekonomisë, LSE 

  

16:30 – 18:00 Paneli përmbyllës në tryezën e rrumbullakët të guvernatorëve Cilat janë sfidat 

kryesore për ekonomitë e vogla në këtë “normale të re”?  

 

Moderator: Ricardo REIS, A.W. Phillips Profesor i Ekonomisë, LSE 

  

 GENT SEJKO, Guvernator, Banka e Shqipërisë 

Már GUDMUNDSSON, Guvernator, Banka Qendrore e Islandës 

Senad SOFTIĆ, Guvernator, Banka Qendrore e Bosnje-Hercegovinës 

Sandra ŠVALJEK, Zëvendës Guvernator, Banka Kombëtare e Kroacisë 

Sokol HAVOLLI, Zëvendës Guvernator, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës 

  

18:00 – 18:15 Përmbledhje 

 Mario I. BLEJER dhe Piroska NAGY-MOHACSI, LSE 

  

18:15 – 18:30 Përfundime 

 Gent SEJKO, Guvernator, Banka e Shqipërisë 

Erik BERGLOF, Drejtor, Instituti LSE për Çështjet Globale 

 

 

 


