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EDITORIAL

Të nderuar Lexues, 

Kam kënaqësinë t’ju prezantoj botimin e 
radhës të Revistës “Bankingu Qendror: 

Lajme dhe ngjarje në gjashtë muaj”, për 
gjashtëmujorin e dytë 2019. Kjo revistë sjell te 
ju, në mënyrë kronologjike, gjithë veprimtarinë 
e Bankës së Shqipërisë për gjashtë muajt e 
kaluar, duke pasqyruar edhe hapat që kemi 
ndjekur për të përmbushur objektivat kryesorë, 
në mbështetje të zhvillimit ekonomik të vendit 
e rritjes së mirëqenies së përgjithshme. Një 
ndër objektivat kryesorë të Bankës është dhe 
emetimi i monedhës kombëtare, për t’u siguruar 
qytetarëve shqiptarë një kartëmonedhë të 
besueshme dhe të fortë. Një kartëmonedhë 
cilësore, me integritet dhe besueshmëri të lartë, 
e krahasueshme me standardet moderne, ka 
qenë fokusi i punës së Bankës së Shqipërisë gjatë 
realizimit të serisë së re të kartëmonedhave.

Pas më shumë se 20 vitesh nga fillimi i hedhjes 
në qarkullim të serisë aktuale të kartëmonedhave 
Lek, Banka e Shqipërisë prezantoi serinë e re 
të përmirësuar të kartëmonedhave shqiptare 
me kurs ligjor dhe hodhi në qarkullim dy nga 
kartëmonedhat e kësaj serie në shtator 2019. 

Kartëmonedha është historia e heshtur e një 
shteti, të cilën duhet ta studiosh dhe deshifrosh 
për të kuptuar ngjarjet dhe personalitetet që 
kanë lënë gjurmë të thella në të. Si pasqyrë 
e historisë, seria e re, njësoj si ajo ekzistuese, 
u dizenjua bazuar mbi portretet e figurave më 
të ndritura kombëtare, duke evokuar momentet 
më të rëndësishme të historisë së kombit tonë, 
në përpjekjet e tij për liri dhe prosperitet. Ajo 
përmban të gjitha etapat historike të shtetit 
shqiptar, duke filluar nga antikiteti, mesjeta, 
rilindja kombëtare, pavarësia e vendit, dhe 
përmbyllet me simbolet e flamurit kombëtar dhe 
himnit të flamurit në prerjen më të re, atë me 
vlerë nominale më të lartë, 10,000 Lekë, duke 
i përzgjedhur këto simbole si përfaqësuese dhe 
përbashkuese për çdo shqiptar. 

Ky dimension i veçantë i identitetit kombëtar 
ndërthuret me një sërë elementesh shoqëruese, 
dhe sjell në jetë një copëz “arti”, “ngjyrat” e së 
cilës pasurojnë portofolin tonë. 

Kartëmonedha është gjithashtu edhe pasqyra 
e padukshme e një shteti, ku reflektohen 
gjithë zhvillimet ekonomike, politike, kulturore, 
gjuhësore dhe teknologjike të epokës kur 
shtypet. Nëpërmjet saj, mund të gjykohet mbi 
forcën e një shteti dhe investimin e tij për të 
pasur një kartëmonedhë  të sigurt. Prandaj, 
seria e re e kartëmonedhave shqiptare është 
prodhuar me teknologjitë më të fundit të fushës, 
me elemente të reja sigurie, duke i bërë ato më 
të sigurta ndaj falsifikimit. Një risi e veçantë 
është dhe shtypja për herë të parë e një prej 
kartëmonedhave shqiptare - prerjes 200 Lekë 
- në materialin plastik polimer, për t’i dhënë 
asaj më shumë jetëgjatësi në përdorim, si 
kartëmonedha që qarkullon më shpesh.

Por mbi të gjitha, kartëmonedha përbën një 
letër me vlerë, e cila përdoret nga të gjithë 
ne në përditshmërinë e ndërveprimeve tona 
financiare. Si e tillë, ajo duhet të përmbushë 
misionin e saj parësor, atë të një mjeti këmbimi 
të sigurt dhe të qëndrueshëm. Me serinë e 
re, Banka e Shqipërisë ka synuar krijimin e 
një kartëmonedhe të thjeshtë në përdorim, 
moderne, por mbi të gjitha rezistente dhe të 
sigurt.

Prezantimi i serisë së re të kartëmonedhave 
shqiptare dëshmon angazhimin e vazhdueshëm 
të Bankës së Shqipërisë për rritjen në vijimësi 
të cilësisë dhe sigurisë së kartëmonedhave në 
qarkullim. Të dy këto tipare, cilësia dhe siguria, 
garantojnë integritetin e pacenueshëm të 
kartëmonedhës sonë në raport me publikun dhe 
prezantojnë denjësisht Bankën e Shqipërisë dhe 
vetë shtetin shqiptar. Seria e re, me pamje të 
rifreskuar dhe elemente të përmirësuara, i bën 
shqiptarët të ndihen krenarë dhe të shprehen 
me siguri të plotë se kartëmonedha jonë e re, 
është e sigurt dhe moderne. 
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GUVERNATORI SEJKO NË 
KONFERENCËN E NIVELIT 
TË LARTË ORGANIZUAR 
NGA BANKA KOMBËTARE 
E KROACISË DHE FONDI 
MONETAR NDËRKOMBËTAR
15 korrik 2019, Dubrovnik, Kroaci

Në datën 15 korrik 2019, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

mori pjesë në konferencën e dytë të nivelit 
të lartë me temë “Demografia, punësimi 
dhe rritja ekonomike: Duke përshkuar të 
ardhmen në vendet e Evropës Qendrore 
dhe Juglindore”, organizuar nga Banka 
Kombëtare e Kroacisë dhe Fondi Monetar 
Ndërkombëtar (FMN) në Dubrovnik, Kroaci.

Gjatë konferencës, Guvernatori Sejko ishte 
pjesë e tryezës së diskutimit të drejtuar nga 
Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm i Fondit 
Monetar Ndërkombëtar, z. Tao Zhang. Ashtu 
si konferenca, edhe kjo tryezë u përqendrua 

në trajtimin e sfidave demografike me interes 
të përbashkët dhe reformat për trajtimin e 
tyre. Zbutja e emigracionit, rritja e punësimit 
dhe edukimi, janë sfidat e kohës, me të 
cilat përballen ekonomitë e këtyre vendeve 
dhe për këtë arsye, qeveritë përkatëse kanë 
vendosur prioritete për kapërcimin e tyre.

Në fjalën e tij, Guvernatori Sejko theksoi 
se këto fenomene vërehen dhe ndiqen me 
shqetësim edhe në ekonominë shqiptare. 
Prandaj, për trajtimin e tyre, institucionet 
shqiptare janë angazhuar me programe 
zhvilluese që rrisin produktivitetin e punës 
dhe ngadalësojnë emigrimin e kualifikuar. 
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Qëllimi është jo vetëm rritja e produktivitetit 
të forcës punëtore profesionale në vend, por 
mbi të gjitha ofrimi i mundësive për punësim 
në sektorë të ndryshëm të ekonomisë të 
të rinjve të talentuar, në mënyrë që ata të 
investojnë dijet e tyre në zhvillimin ekonomik 
të vendit.

WORKSHOP-I I BANKËS 
SË SHQIPËRISË DHE 
BANKËS BOTËRORE 
ME TEMË “ASPEKTET 
LIGJORE TË QEVERISJES 
DHE ADMINISTRIMIT TË 
PORTOFOLIT TË REZERVËS 
VALUTORE”
15 korrik 2019, Tiranë

Në datat 15-19 korrik 2019, Banka 
e Shqipërisë, në bashkëpunim me 

Departamentin e Thesarit të Bankës Botërore, 
organizuan workshop-in me temë “Aspektet 
ligjore të qeverisjes dhe administrimit të portofolit 
të rezervës valutore”. Punimet e këtij workshop-i 
u fokusuan në trajtimin e çështjeve ligjore që 
lidhen me administrimin e rezervës valutore. 
Në cilësinë e autoritetit kombëtar përgjegjës 
për mbajtjen dhe administrimin e rezervave 
valutore të Shqipërisë, Banka e Shqipërisë 
përdor mundësitë e saj më të mira për të ruajtur 
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një nivel të caktuar të rezervës valutore, që 
garanton qëndrueshmërinë financiare të vendit.

Pjesëmarrës në këtë workshop ishin 
përfaqësues të Bankës Botërore, të Bankës 
së Shqipërisë, të bankave qendrore nga 
28 vende të ndryshme të botës, si dhe 
përfaqësues nga institucione financiare.

Punimet e workshop-it u çelën me fjalën 
përshëndetëse të Zëvendësguvernatores 
së Parë të Bankës së Shqipërisë, zj. Luljeta 
Minxhozi. Në fjalën e saj, zj. Minxhozi theksoi 
se Banka e Shqipërisë i kushton një rëndësi të 
veçantë mbajtjes dhe administrimit të portofolit 
të rezervës valutore. Mbarëvajtja e këtij procesi 
kërkon rritjen e vazhdueshme të shkallës së 
profesionalizmit të punonjësve të Bankës 
së Shqipërisë të angazhuar drejtpërdrejt në 
këtë proces ose në monitorimin e ecurisë së 
tij. Për këtë qëllim, që prej vitit 2005, Banka 
e Shqipërisë ka qenë pjesë e Programit të 
Menaxhimit Këshillimor të Rezervave në 
Departamentin e Thesarit të Bankës Botërore. 
Ajo shtoi që pas përfundimit me sukses të fazës 
së parë në gusht 2010, Banka e Shqipërisë 
është bërë pjesë e një tjetër programi të 
rëndësishëm më të përparuar, çka mundëson 
trajnimin dhe marrjen e ekspertizës teknike në 
një nivel më të avancuar profesional për stafin 
e Bankës së Shqipërisë.

Zëvendësguvernatorja Minxhozi theksoi se 
aktualisht sfida më e rëndësishme me të cilën 
po përballen bankat qendrore, është marrja e 
njohurive të duhura ligjore mbi çdo hallkë të 

procesit të investimit të portofolit të rezervës 
valutore në tregjet ndërkombëtare.

Temat e prezantimeve të këtij workshop-i u 
realizuan nga përfaqësues të departamentit 
ligjor në Bankën Botërore.

GUVERNATORI NË TAKIM 
ME ANËTARËT E KOMITETIT 
EKZEKUTIV TË SHOQATËS 
SHQIPTARE TË BANKAVE 
24 korrik 2019, Tiranë

Më datë 24 korrik 2019, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

zhvilloi një takim me anëtarët e Komitetit 
Ekzekutiv të Shoqatës Shqiptare të Bankave 
(AAB), të kryesuar nga Kryetari i saj, z. Silvio 
Pedrazzi. 
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Gjatë këtij takimi, Guvernatori Sejko u ndal 
në zhvillimet kryesore ekonomike në vend në 
gjysmën e parë të vitit, dhe veçanërisht në 
ecurinë e sektorit bankar, ku theksoi se të dhënat 
e fundit tregojnë një përmirësim të aktivitetit të 
këtij sektori në drejtim të kredidhënies, si dhe 
në uljen e kredive me probleme. Kryetari i 
AAB-së, z. Pedrazzi, nga ana e tij, e njohu 
Guvernatorin Sejko me punën e deritanishme 
të shoqatës për krijimin e Byrosë së Kredisë, 
e cila është një vlerë e shtuar për sektorin 
bankar, falë rolit që do të luajë në vlerësimin e 
kredimarrësve sipas nivelit të rrezikut. 

Një tjetër çështje më rëndësi e trajtuar 
gjatë takimit ishte rregullorja “Për trajtimin 
jashtëgjyqësor nga bankat, të kredimarrësve 
në vështirësi financiare” - e quajtur ndryshe 
“Qasja e Tiranës” - e cila është hartuar në 
kuadër të plotësimit të angazhimeve të 
marra nga Banka e Shqipërisë në Planin 
Ndërinstitucional të Masave për Reduktimin e 
Kredive me Probleme. Drejtuesit e Shoqatës 
Shqiptare të Bankave u shprehën mjaft 
optimistë për miratimin e kësaj rregulloreje dhe 
efektet pozitive që pritet të japë në reduktimin 
e kredive me probleme.

Një tjetër çështje e trajtuar gjatë takimit ishte 
dhe projektligji “Për shërbimet e pagesave” 
dhe risitë që ai do të sjellë në tregun 
bankar. Guvernatori Sejko theksoi se me 
miratimin e këtij projektligji do të krijohen 
kushtet e favorshme për promovimin e risive 
teknologjike, si dhe do të rritet konkurrenca në 

treg. Gjithashtu, gjatë këtij takimi, u diskutua 
edhe mbi iniciativat e ndërmarra nga Banka 
e Shqipërisë për krijimin e një sistemi për 
shlyerjen e pagesave në euro brenda vendit, 
i cili do të mundësojë uljen e kostove për 
konsumatorët, si dhe procesimin e këtyre 
pagesave brenda një kohe sa më të shkurtër.

GUVERNATORI SEJKO NË 
TAKIM ME PËRFAQËSUESIT 
E BANKËS EVROPIANE PËR 
RINDËRTIM DHE ZHVILLIM
9 shtator 2019, Tiranë

Në datën 9 shtator 2019, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

zhvilloi një takim me përfaqësuesit e Bankës 
Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), 
të kryesuar nga zj. Zsuzsanna Hargitai, 
Drejtore Rajonale për Ballkanin Perëndimor, 
dhe z. Matteo Colangeli, përfaqësues i 
BERZH-it për Shqipërinë.

Në fokus të takimit ishte diskutimi i projektit 
të Strategjisë së Zhvillimit të Shqipërisë për 
vitet 2020-2025, një dokument ky i cili 
konturon prioritetet, objektivat dhe programet 
e mbështetjes, që BERZH-i planifikon të kryejë 
në Shqipëri gjatë këtij horizonti kohor. Pas 
konsultimeve me aktorët përkatës publikë 
dhe privatë në vend, kjo projektstrategji do 
të miratohet dhe do të vihet në zbatim nga 
BERZH-i gjatë pesë viteve të ardhshme. 
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Në këtë kontekst, përfaqësuesit e BERZH-
it prezantuan një përmbledhje të shkurtër 
të saj, duke theksuar objektivat kryesorë. 
Përfaqësuesit e BERZH-it u ndalën në detaje 
dhe theksuan mbështetjen që do të vijojnë të 
ofrojnë për zhvillimin e sistemit financiar dhe 
sektorin bankar në Shqipëri, si dhe u interesuan 
të informoheshin mbi pikëpamjet e Bankës së 
Shqipërisë për çështjet e parashtruara. 

Nga ana tij, Guvernatori Sejko falënderoi 
BERZH-in për mbështetjen e vazhdueshme 
që i ka dhënë vendit gjatë tranzicionit dhe 
procesit të konvergimit në BE, duke theksuar në 
veçanti rolin pozitiv të tij në zhvillimin e sistemit 
financiar dhe në forcimin e kapaciteteve 
institucionale të Bankës së Shqipërisë.

Në kuadër të masave dhe instrumenteve 
konkrete, Guvernatori Sejko vuri në pah 
efektet pozitive të programeve të ndryshme 
të BERZH-it në sektorin financiar, si ato të 
ndarjes së rrezikut të kreditit, të përmirësimit 
të aftësive menaxheriale të sektorit bankar 
e të institucioneve financiare jobankare, si 
dhe ato të mbështetjes direkte me kapital të 
segmenteve apo institucioneve të veçanta të 
sektorit financiar.

BANKA E SHQIPËRISË 
PREZANTON SERINË E RE 
TË KARTËMONEDHAVE 
SHQIPTARE
12 shtator 2019, Tiranë

Në datën 12 shtator 2019, Banka e 
Shqipërisë prezantoi Serinë e Re të 

Kartëmonedhave Shqiptare, në një ceremoni 
të veçantë të organizuar me këtë rast. Kjo 
është një ngjarje shumë e rëndësishme dhe 
një moment i veçantë, jo vetëm për Bankën 
e Shqipërisë, por për gjithë shtetin shqiptar.

Aktiviteti u çel me fjalën përshëndetëse të 
Zëvendësguvernatores së Dytë të Bankës së 
Shqipërisë, zj. Natasha Ahmetaj, e cila u 
shpreh se seria aktuale e kartëmonedhave 
daton prej vitit 1996, dhe mban si tematikë 
evokimin e epokave të historisë së kombit 
shqiptar, përmes paraqitjes së portreteve të 
personaliteteve simbol të tyre, të cilët kanë 
lënë gjurmë në kujtesën kombëtare. Banka 
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e Shqipërisë vendosi ta ruajë këtë tematikë 
edhe në serinë e re, e cila përfaqëson një 
evoluim dhe përmirësim të serisë aktuale. Më 
pas, zj. Ahmetaj theksoi dhe risinë e serisë 
së re, e cila solli për herë të parë në duart e 
publikut shqiptar kartëmonedhën në polimer.

Më pas fjalën e mori Guvernatori Sejko, i cili u 
shpreh se seria e re e kartëmonedhës shqiptare 
gërsheton sigurinë maksimale, pamjen moderne, 
komunikimin artistik të mesazhit historik dhe 
rezistencën më të lartë gjatë përdorimit. Ajo 
është rikonceptuar e plotë me 6 prerje: 200, 
500, 1.000, 2.000, 5.000 dhe 10.000 Lekë, 
të cilat dëshmojnë angazhimin e vazhdueshëm 
të Bankës së Shqipërisë për rritjen në vijimësi 

të cilësisë dhe sigurisë së kartëmonedhave 
në qarkullim. Ndërthurja dhe bashkëpunimi i 
specialistëve nga fusha të ndryshme ekspertize, 
së bashku me risitë teknologjike më të fundit në 
shtypin e kartëmonedhave, mundësuan përsosjen 
dhe prezantimin e një serie kartëmonedhash 
të thjeshta në përdorim, bashkëkohore dhe të 
mbështetura në një balancë ndërmjet risisë dhe 
traditës së deritanishme.

Në fund, Guvernatori Sejko zbuloi pamjen 
e serisë së re të kartëmonedhave dhe përmes 
firmosjes simbolike, ai hapi dyert e rrugëtimit të 
dy kartëmonedhave të para të kësaj serie, të cilat 
u hodhën në treg më datë 30 shtator 2019. 
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MBLEDHJA E PESTË E 
KOMITETIT KOMBËTAR TË 
SISTEMIT TË PAGESAVE
1 tetor 2019, Tiranë

Në datën 1 tetor 2019, u zhvillua 
mbledhja e pestë e Komitetit Kombëtar 

të Sistemit të Pagesave (KKSP). Mbledhja 
u drejtua nga Kryetarja e këtij Komiteti, zj. 
Luljeta Minxhozi, Zëvendësguvernatore e Parë 
e Bankës së Shqipërisë. Përveç anëtarëve të 
Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave, 

në mbledhje merrnin pjesë dhe përfaqësues 
nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, 
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, Drejtoria e 
Përgjithshme e Tatimeve, Agjencia Kombëtare 
e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), si dhe 
përfaqësues nga Banka Botërore, institucione 
ndërkombëtare, bankat e nivelit të dytë, 
institucionet financiare jobanka etj. 

Aktiviteti nisi me fjalën e Guvernatorit të 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, dhe 
Ministres së Financave dhe Ekonomisë, znj. 
Anila Denaj. Në fjalën e tij, Guvernatori Sejko 
shprehu rëndësinë e reformave të ndërmarra 
në fushën e sistemeve të pagesave dhe 
rolin e tyre në mbarëvajtjen e ekonomisë së 
vendit. Guvernatori Sejko u ndal në rezultatet 
e deritanishme të KKSP-së, më i rëndësishmi 
prej të cilëve vlerësohet miratimi i Strategjisë 
Kombëtarë të Pagesave me Vlerë të Vogël. Një 
tjetër nismë mjaft e rëndësishme në këtë fushë 
është dhe nxitja e procesit të digjitalizimit të 
shërbimeve të pagesave. Lidhur me të, Banka 
e Shqipërisë ka hartuar projektligjin “Për 
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shërbimet e pagesave”, i cili synon stimulimin 
e përdorimit të instrumenteve elektronike të 
pagesave nga publiku, uljen e kostos së tyre 
dhe rrjedhimisht, uljen e përdorimit të parasë 
fizike (cash-it) në ekonomi.

Në përfundim të fjalës së tij, Guvernatori 
Sejko u shpreh se zbatimi i këtyre nismave 
të rëndësishme kërkon dhe një publik të 
mirinformuar. Për këtë qëllim, Banka e 
Shqipërisë e gjykon si të domosdoshëm 
hartimin e një Strategjie Kombëtare për 
Edukimin Financiar të Publikut, që do të sillte 
përfitime të shumta në zgjerimin e përfshirjes 
financiare dhe thellimin e edukimit financiar.

GUVERNATORI SEJKO PRET 
DELEGACIONIN E BANKËS 
BOTËRORE
8 tetor 2019, Tiranë

Në datën 8 tetor 2019, Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë, z. Gent Sejko, zhvilloi një 

takim me delegacionin e Bankës Botërore, të 
kryesuar nga zj. Maryam Salim, Përfaqësuese 
e Përhershme e Zyrës së Bankës Botërore 
në Shqipëri, dhe z. Mario Guadamillas, 
Menaxher pranë Bankës Botërore për Evropën 
dhe Rajonin. Takimi u zhvillua në kuadër 
të projekteve të përbashkëta që Banka e 
Shqipërisë po zhvillon me Bankën Botërore, 

si pjesë e instrumentit “Kredia për Politikën e 
Zhvillimit (Development Policy Loan)”.

Gjatë këtij takimi, Guvernatori Sejko 
prezantoi zhvillimet më të fundit ekonomike 
në vend, duke theksuar kontributin që jep 
Banka e Shqipërisë në zhvillimin e mëtejshëm 
ekonomik të vendit. Politika monetare 
lehtësuese e ndjekur nga Banka e Shqipërisë 
ka krijuar kushte të favorshme në ekonomi dhe 
stimujt e nevojshëm në tregjet financiare. Në 
veçanti, kredia për sektorin privat ka vijuar 
të përshpejtojë ritmin e rritjes, duke shënuar 
një normë mesatare rritjeje prej 7.4% në dy 
muajt e parë të tremujorit të tretë. Pjesë e 
diskutimit gjatë këtij takimi ishte dhe zhvillimi 
i teknologjive financiare, të njohura sot në 
botën financiare me termin “Fintech”. Zhvillimi 
i tyre përbën një potencial të madh për 
vendin që duhet shfrytëzuar, por gjithmonë 
duke ndjekur një zbatim efektiv që garanton 
ruajtjen e stabilitetit financiar.

Gjatë takimit, përfaqësuesit e Bankës Botërore 
përgëzuan Guvernatorin Sejko dhe Bankën e 
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Shqipërisë për suksesin e arritur gjatë zbatimit 
të projekteve të përbashkëta, për të cilat është 
treguar angazhim maksimal. Ata u ndalën 
te përpjekjet për të zbutur hendekun midis 
ofertës dhe kërkesës për kredi, si një mundësi 
për të rritur potencialin e kreditimit në vend. 
Një shtysë të re në këtë drejtim pritet të japë 
edhe zbatimi i rregullores së re për trajtimin 
jashtëgjyqësor të kredimarrësve të përbashkët 
në disa banka, në vështirësi financiare, e 
ashtuquajtur “Tirana Approach”.

KONFERENCA VJETORE E 
BANKËS SË SHQIPËRISË
11 tetor 2019, Tiranë

Më 11 tetor 2019, Banka e Shqipërisë, 
në bashkëpunim me Shkollën Ekonomike 

dhe të Shkencave Politike të Londrës (London 
School of Economics and Political Science - 
LSE), organizoi konferencën vjetore me temë 
“Një botë e re e guximshme? E ardhmja e 
bankingut në vendet evropiane në zhvillim: 
rikonceptimi i përmasës, strukturës, pronësisë, 
politikave dhe incentivave të tij”. Qëllimi i 
kësaj konference ishte vlerësimi i luhatjeve të 
vazhdueshme jo vetëm në sektorin bankar, por 
edhe më gjerë në sektorin financiar - sidomos 
sa i takon madhësisë, origjinës, pronësisë 
dhe incentivave globale dhe rajonale - si dhe 
rrjedhojat për sektorin bankar shqiptar dhe 
rajonin e Evropës Juglindore. 

Konferenca u parapri nga një tryezë e 
rrumbullakët, me dyer të mbyllura, me temë: 
“Tendencat globale dhe evropiane që 
ndikojnë kontekstin e zhvillimeve në Evropën 
Juglindore”. Kjo tryezë e drejtuar nga 
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent 
Sejko, u fokusua kryesisht në tendencat e reja 
globale dhe evropiane, si dhe ndikimin që ato 
kanë në zhvillimin ekonomik në Shqipëri dhe 
më gjerë. Një ndër konkluzionet kryesore të 
kësaj tryeze ishte se vazhdimi dhe intensifikimi 
i reformave strukturore për të ndihmuar në 
konvergimin drejt BE-së, kërkon një angazhim 
të gjithë institucioneve vendase dhe një 
bashkërendim me ato ndërkombëtare dhe 
kryesisht BE-në, si një ankorë e rëndësishme 
për ne. 

Kjo konferencë u organizua nën kujdesin e 
Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. 
Gent Sejko, me pjesëmarrjen e Presidentit të 
Republikës së Shqipërisë, Sh.T.Z. Ilir Meta, 
Ministres së Financave dhe Ekonomisë, 
zj. Anila Denaj, Kryetarit të Komisionit të 
Ekonomisë dhe Financave, z. Arben Ahmetaj, 
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përfaqësuesve të kabinetit qeveritar dhe 
deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Të 
pranishëm ishin dhe përfaqësues të lartë të 
bankave qendrore të rajonit, të organizmave 
ndërkombëtare e institucioneve financiare 
në vend, të komunitetit të biznesit dhe botës 
akademike.

Konceptuar në tre sesione, punimet e 
konferencës u çelën me një panel që trajtoi 
luhatjet e vazhdueshme me të cilat po përballet 
industria bankare, si pasojë e elementeve 
të ristrukturimit të bankave, ndryshimeve 
teknologjike, zhvillimeve rregullatore dhe 
kontekstit të politikës monetare. Gjatë sesionit 
të dytë, diskutimet u fokusuan në mënyrën 
se si përballen bankat në rajonin e Evropës 
Juglindore dhe në veçanti në Shqipëri, me 
sfidat e reja që lindin si nga institucionet 
rregullatore ashtu edhe nga institucionet 
financiare jobanka. Sesioni i tretë, Paneli 
i Guvernatorëve, trajtoi të ardhmen e 
bankingut dhe shërbimeve financiare. 
Diskutimi u përqendrua në zgjedhjet e 
politikave dhe rregullatorëve, si dhe incentivat 
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për të rigjeneruar ndërmjetësimin financiar në 
Shqipëri, në rajonin e Evropës Juglindore dhe 
më gjerë.

Në mbyllje të konferencës, Paneli i 
Guvernatorëve mblodhi një tryezë të 
përbashkët diskutimi për të arritur konkluzionet. 
Në fjalën e tij, Guvernatori Sejko theksoi 
se bankat qendrore përballen me një sërë 
sfidash të reja nga zhvillimet ekonomike e ato 
teknologjike. Prandaj bankat qendrore duhet 
t’i analizojnë me vëmendje këto fenomene, 
duke marrë në konsideratë edhe zhvillimin 
ekonomik dhe financiar të vendit, zhvillimin 
e kapitalit njerëzor, si dhe të përfshirjes 
financiare të tij. Në përfundim të panelit, të 
gjithë pjesëmarrësit mbështetën konkluzionin 
se ndryshimet dhe inovacionet teknologjike 
do të duhet të shoqërohen me ndryshime të 
rëndësishme strukturore dhe rregullative, që 
kërkojnë një koordinim dhe bashkëpunim më 
të mirë me të gjitha palët e interesit. 

MBLEDHJET VJETORE 
TË FONDIT MONETAR 
NDËRKOMBËTAR DHE 
BANKËS BOTËRORE
20 tetor 2019, Uashington, SHBA

Në datat 18-20 tetor 2019, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

në cilësinë e Guvernatorit të Republikës së 

Shqipërisë në FMN, mori pjesë në Mbledhjet 
Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar 
(FMN) dhe të Grupit të Bankës Botërore (BB), 
zhvilluar në Uashington, në të cilat Shqipëria 
u përfaqësua nga një delegacion i përbashkët 
i Bankës së Shqipërisë dhe Ministrisë së 
Financave dhe Ekonomisë, të kryesuar nga 
Guvernatori Sejko.

Gjatë këtyre takimeve, Guvernatori Sejko 
bëri një ekspoze të situatës ekonomike dhe 
financiare shqiptare, ku theksoi se zhvillimi 
i vendit mbetet në një trend pozitiv dhe se 
aktiviteti ekonomik ka bërë progres drejt rritjes 
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së qëndrueshme dhe afatgjatë. Ai prezantoi 
gjithashtu masat e ndërmarra nga Banka e 
Shqipërisë në zbatimin e një kuadri modern 
për hartimin dhe implementimin e politikës 
monetare, duke ruajtur një qëndrim stimulues 
të saj, me qëllim mundësimin e një ambienti 
financiar me norma të ulëta interesi, me 
likuiditet të bollshëm dhe qëndrueshmëri në 
rritje të kursit të këmbimit.

Guvernatori theksoi se Banka e Shqipërisë, 
duke pasur në fokus forcimin e stabilitetit 
makroekonomik të vendit dhe rritjen 
ekonomike afatgjatë, mbetet e angazhuar 

të vijojë mbështetjen e duhur nëpërmjet 
vazhdimit të stimulit monetar, me synim nxitjen 
e aktivitetit ekonomik dhe kthimin e inflacionit 
në objektiv. Së fundmi, Guvernatori u shpreh 
se, në fokus të punës së Bankës së Shqipërisë, 
do të vazhdojë të mbetet nxitja e mëtejshme e 
kreditimit të shëndetshëm nga sektori bankar, 
si një kontributor me mjaft rëndësi në zhvillimin 
e qëndrueshëm dhe afatgjatë të ekonomisë 
shqiptare.

Nga ana e tyre, përfaqësuesit e FMN-së dhe 
BB-së vlerësuan pozitivisht politikën e ndjekur 
nga Banka e Shqipërisë, e cila ka kontribuuar 
në reduktimin e kredive me probleme, në 
përmirësimin e ambientit të kreditimit e kuadrit 
mbikëqyrës e rregullator, dhe përafrimin e tij 
me standardet më të mira ndërkombëtare. 
Ata vlerësuan rolin e Banës së Shqipërisë 
në ruajtjen e stabilitetit makroekonomik të 
vendit, si dhe shprehën gatishmërinë e tyre 
për vazhdimin e ofrimit të asistencës teknike 
për Bankën e Shqipërisë.
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GUVERNATORI SEJKO 
NË TAKIM ME MISIONIN 
E FONDIT MONETAR 
NDËRKOMBËTAR
13 nëntor 2019, Tiranë

Më datë 13 nëntor 2019, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

zhvilloi një takim me misionin e Fondit Monetar 
Ndërkombëtar (FMN), të kryesuar nga z. Jan 
Kees Martijn, Shefi i Misionit për Shqipërinë. 
Ky takim u zhvillua në kuadër të diskutimeve 
për Artikullin IV me misionin e FMN-së në 
vendin tonë.

Gjatë takimit u diskutuan zhvillimet 
makroekonomike të vitit 2019 dhe pritjet 
për rritjen ekonomike, inflacionin, kursin 
e këmbimit, zhvillimet në sektorin bankar, 
kreditimin, kreditë me probleme për periudhën 
në vijim. Guvernatori Sejko u shpreh se rritja 
ekonomike ka vijuar trendin rritës, ndonëse me 
një ritëm më të ngadaltë. Megjithatë, ritmi i 
rritjes ekonomike do të vijë në përmirësim gjatë 
dy viteve të ardhshme, duke mundësuar kthimin 
e inflacionit në objektiv në afat të mesëm. 
Më tej, ai evidentoi se ambienti i brendshëm 
financiar shfaqet stimulues dhe kursi i këmbimit 
relativisht i stabilizuar. Raporti i këmbimit të 
lekut me euron është më afër ekuilibrit, ndërsa 
faktorët sezonalë kanë ndikuar në luhatjet e tij.

Për sa i përket sektorit bankar, Guvernatori 
theksoi se ai paraqitet i qëndrueshëm, me 

tregues që evidentojnë një ambient financiar 
të gatshëm për të mbështetur më tej zhvillimin 
ekonomik të vendit. Kredia për sektorin 
privat shënoi një rritje mesatare prej 7.5% në 
tremujorin e tretë 2019. Zgjerimi i kërkesës 
dhe përmirësimi i ofertës së kredisë bankare 
kanë ndikuar në përshpejtimin e ritmit të rritjes 
së kredisë.

KONFERENCA III E MUZEUT 
TË BANKËS SË SHQIPËRISË 
15 nëntor 2019, Tiranë

Më datë 15 nëntor, në ambientet e Bankës 
së Shqipërisë, u organizua Konferenca 

e Tretë e Muzeut të Bankës së Shqipërisë, me 
temë “Muzetë dhe edukimi në të ardhmen”. 
Në këtë konferencë ishin pjesëmarrës 
punonjës muzeumesh, ekspertë, kërkues në 
fushën e muzeologjisë dhe edukimit, për të 
prezantuar e diskutuar gjetjet e studimeve apo 
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përvojat e tyre në këtë fushë, duke u fokusuar 
në rolin që muzetë dhe edukimi do të kenë 
në të ardhmen, në kulturën dhe mirëqenien e 
vendit.

Punimet e Konferencës III të Muzeut të 
Bankës së Shqipërisë u përshëndetën nga 
Zëvendësguvernatorja e Parë e Bankës së 
Shqipërisë, zj. Luljeta Minxhozi, dhe nga 
Ministrja e Kulturës, zj. Elva Margariti.

Zj. Minxhozi u shpreh se Muzeu i Bankës 
së Shqipërisë, në përmbushje të qëllimit të 
tij edukues, ndërthur dimensionin numizmatik 
dhe historik me atë të edukimit bankar e 
financiar. Gjithashtu, ajo theksoi se Banka e 
Shqipërisë, duke qenë prej më shumë se një 
dekade e angazhuar në edukimin financiar 
të publikut, është tashmë pjesë e rrjeteve 
ndërkombëtare në fushën e edukimit, si dhe 
atyre të muzeve të parasë apo të bankave, 
duke pasur kështu mundësinë e shkëmbimit të 
përvojave dhe praktikave më të mira.

Ministrja e Kulturës, zj. Elva Margariti, 
përshëndeti dhe vlerësoi rolin edukues të 
Bankës së Shqipërisë, nëpërmjet Muzeut 
të saj të parasë. Duke prezantuar nismat 
e fundit të Ministrisë në fushën muzeore, 
Ministrja Margariti u ndal tek roli i vendeve 
të memories, të cilat përfaqësojnë një vlerë 
të shtuar të njohjes së historisë së vendit tonë, 
pasi dinamizojnë edukimin, si dhe sjellin 
copëza jete të cilat duhen transmetuar te 
brezat e rinj për të mos u harruar. Ministrja 
u shpreh se këto forma të reja për të tërhequr 

publikun mbeten të një rëndësie të veçantë 
për të evokuar historinë edhe traditën.

PLATFORMA PËR 
RIGJALLËRIMIN E KREDITIMIT 
NË SHQIPËRI
18 nëntor 2019, Tiranë

Në datën 29 maj 2019, Banka e 
Shqipërisë organizoi një tryezë të 

përbashkët me bankat tregtare me temë 
“Sektori bankar si kontribuues i rëndësishëm 
në zhvillimin ekonomik të vendit”. Në vijim 
të orientimeve të kësaj tryeze, u organizua 
puna e përbashkët me Shoqatën Shqiptare 
të Bankave për hartimin e një platforme me 
objektiva konkretë për rigjallërimin e kreditimit 
në ekonominë shqiptare në afat të mesëm.

Produkt i kësaj pune është një plan i përbashkët 
veprimesh që angazhon Bankën e Shqipërisë 
dhe sistemin bankar për përmirësime 
rregullative dhe iniciativa konkrete, me 
synim nxitjen e kreditimit si një burim i 
pazëvendësueshëm për rritjen ekonomike 
dhe ndërmjetësimin financiar. Kjo platformë 
prek politikat e kreditimit të bankave, sistemet 
e pagesave dhe edukimin financiar, por nuk 
kufizon dhe nuk përjashton ndërmarrjen e 
veprimeve të tjera mbështetëse. Për realizimin 
e veprimeve të përfshira në këtë platformë, 
do të nevojitej përmirësimi i akteve ligjore 
e nënligjore dhe bashkëpunimi efektiv midis 
institucioneve publike.
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GUVERNATORI SEJKO NË 
KONFERENCËN E NIVELIT 
TË LARTË ORGANIZUAR 
NGA BANKA QENDRORE E 
KOSOVËS
19 nëntor 2019, Prishtinë, Kosovë

Në datën 19 nëntor 2019, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

mori pjesë në konferencën e nivelit të lartë me 
temë “Rreziqet dhe mundësitë në një sektor 
financiar dinamik - Perspektiva zhvillimore”, të 
organizuar nga Banka Qendrore e Republikës 
së Kosovës me rastin e 20-vjetorit të themelimit 
të saj. Punimet e konferencës u fokusuan 
kryesisht në ndikimin e faktorëve globalë dhe 
evropianë në sektorin financiar rajonal, duke 
përfshirë proceset transformuese në të cilat 
po kalon sot bankingu tradicional, sfidat e të 
ardhmes që mbart inovacioni teknologjik dhe 
mënyrat se si rregullatorët në rajon mund t’i 
përgjigjen këtyre zhvillimeve.

I ftuar si folës në sesionin e dytë të konferencës, 
Guvernatori Sejko ndau me të pranishmit 
këndvështrimin e Bankës së Shqipërisë lidhur 
me temën, duke u përqendruar tek progresi i 
bërë në sektorin financiar dhe kontributi i dhënë 
nga aktorët e tregut dhe autoritetet rregullatore 
në ekonomitë e rajonit, si dhe pritshmëritë për të 
ardhmen. Në këtë kuadër, ai shtoi se masat e 
ndërmarra nga Banka e Shqipërisë si autoritet 
rregullator e mbikëqyrës, dhe mekanizmat e vënë 
në funksionim për të stimuluar ekonominë, kanë 

mundësuar krijimin e një ambienti favorizues për 
nxitjen e kreditimit të shëndetshëm.

Në përfundim të fjalës së tij, Guvernatori 
theksoi rëndësinë dhe vlerësoi bashkëpunimin 
mes autoriteteve mbikëqyrëse të sistemit 
financiar, si mjaft të rëndësishëm për të 
siguruar një sistem të qëndrueshëm, me 
rreziqe të kontrolluara, i cili ofron akses dhe 
mbrojtje të përshtatshme për konsumatorin e 
shërbimeve financiare.

Gjatë konferencës u nënshkrua një 
Memorandum Bashkëpunimi në fushën 
e qeverisjes së korporatave midis pesë 
autoriteteve mbikëqyrëse bankare të rajonit: 
Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, 
Bankës së Shqipërisë, Bankës Kombëtare të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut, Bankës 
Qendrore të Malit të Zi, Bankës Qendrore 
të Bosnje–Hercegovinës. Nëpërmjet këtij 
memorandumi synohet bashkëpunimi i 
palëve në fushën e mbikëqyrjes, kërkimit dhe 
vendimmarrjes, lidhur me treguesit e qeverisjes 
së korporatave të bankave të rajonit. 
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GUVERNATORI SEJKO NË 
KLUBIN E GUVERNATORËVE 
TË VENDEVE TË AZISË 
QENDRORE, RAJONIT TË 
DETIT TË ZI DHE BALLKANIT
20-22 nëntor 2019, Çeki

Në datat 20-22 nëntor 2019, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

mori pjesë në takimin e 42-të të Klubit të 
Guvernatorëve të vendeve të Azisë Qendrore, 
Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit. Ky 
takim i zhvilluar në Pragë, me pjesëmarrjen 
e drejtuesve të bankave qendrore të 
vendeve anëtare të Klubit, u hap nga fjala 
përshëndetëse e Guvernatorit të Bankës 
Kombëtare të Çekisë, z. Ji í Rusnok.

Gjatë pjesëmarrjes, Guvernatori Sejko bëri një 
ekspoze të situatës ekonomike dhe financiare 
shqiptare, ku theksoi se zhvillimi i vendit 
mbetet në një trend pozitiv dhe se aktiviteti 

ekonomik ka bërë progres drejt rritjes së 
qëndrueshme dhe afatgjatë. Më tej, diskutimi i 
Guvernatorit Sejko u ndal në përshtatshmërinë 
e përdorimit të mjeteve dhe instrumenteve të 
politikës monetare nga bankat qendrore, me 
qëllim ruajtjen e stabilitetit financiar, kthimin e 
inflacionit në objektiv dhe krijimin e kushteve 
të favorshme të financimit.

Guvernatori theksoi se, falë punës së 
vazhdueshme të institucionit që ai përfaqëson 
dhe ushtrimit të rolit të tij, sektori financiar 
paraqitet i qëndrueshëm, tregjet e brendshme 
financiare operojnë të qeta, me norma të 
ulëta interesi, prime të ulëta rreziku dhe me 
qëndrueshmëri në rritje të kursit të këmbimit, 
tregues këta që evidentojnë një ambient të 
gatshëm për të mbështetur më tej zhvillimin 
ekonomik të vendit.
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GUVERNATORI SEJKO 
TAKIM ME DREJTORËT E 
BANKAVE TREGTARE
3 dhjetor 2019, Tiranë

Në datën 3 dhjetor 2019, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

ftoi në një takim të përbashkët drejtorët 
e përgjithshëm të bankave tregtare dhe 
përfaqësues të Shoqatës Shqiptare të 
Bankave, me qëllim diskutimin e ndikimeve të 
tërmetit në ekonomi, sistemin financiar, si dhe 
masave për t’u ndërmarrë nga sistemi bankar.

Ky takim i organizuar në ambientet e Bankës 
së Shqipërisë, me nismën dhe nën drejtimin 
e Guvernatorit Sejko, pati në fokus trajtimin 
nga aktorët e sistemit bankar të implikimeve të 
mundshme të shkaktuara nga ngjarjet e rënda 
të javës së kaluar dhe përcaktimin e veprimeve 
të përbashkëta që mund të nevojiten në të 
ardhmen. Guvernatori Sejko theksoi se, në 
këtë moment, bashkëpunimi i ngushtë midis 

të gjithë aktorëve është i domosdoshëm për 
të harmonizuar dhe koordinuar masat që 
do të ndërmerren, me qëllim maksimizimin e 
eficiencës së veprimeve të të gjitha palëve për 
kapërcimin e kësaj situate. Më tej, ai u kërkoi 
bankave t’u vijnë në ndihmë klientëve të tyre të 
prekur nga kjo fatkeqësi natyrore, duke u ofruar 
të gjitha lehtësitë e mundshme, si nëpërmjet 
rishikimit të kushteve të marrëdhënieve 
ekzistuese, ashtu edhe trajtimit të kujdesshëm 
të kërkesave të tyre në të ardhmen. Në këtë 
drejtim, ai vlerësoi nismën e ndërmarrë nga 
bankat tregtare për mosaplikimin e komisioneve 
për të gjitha transfertat pritëse të donacioneve. 
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WORKSHOP-I 13TË I 
KËRKIMEVE EKONOMIKE NË 
EVROPËN JUGLINDORE 
5-6 dhjetor 2019, Tiranë

Në datat 5-6 dhjetor 2019, Banka e 
Shqipërisë organizoi Workshop-in 

XIII të Kërkimeve Ekonomike për Evropën 
Juglindore. Workshop-i kishte në fokus të 
veçantë zhvillimet e sektorit të jashtëm dhe ato 
të stabilitetit financiar, si dhe implikimet e tyre 
për bankat qendrore dhe ekonominë.

Hapja e punimeve u përshëndet nga 
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent 
Sejko, dhe Ambasadori i Zvicrës në Shqipëri, 
SH.T.Z Adrian Maître. Guvernatori Sejko u 
shpreh për të pranishmit se temat në diskutim 
gjatë këtyre dy ditëve - si politika monetare, 
stabiliteti financiar, si dhe metodologjitë e reja 
në këto fusha - janë të gjitha mjaft të pranishme 
në veprimtarinë e përditshme të bankës 
qendrore, si dhe janë hartuar për t’i ardhur në 
ndihmë analizës, vendimmarrjes dhe zbatimit 
të politikës monetare dhe stabilitetit financiar.

Guvernatori theksoi se ky aktivitet është kthyer 
në një traditë të vyer për Bankën e Shqipërisë 
dhe bankat qendrore të rajonit të Evropës 
Juglindore, dhe vazhdon të ngjallë interes 
edhe përtej rajonit dhe komunitetit të bankave 
qendrore. Këtë vit, lista e pjesëmarrësve 
është zgjeruar duke përfshirë folës nga 
banka qendrore, institucione akademike apo 
financiare, kombëtare dhe ndërkombëtare 
nga BE, SHBA dhe nga Azia Juglindore.

GUVERNATORI SEJKO NË 
PRITJEN E FUNDVITIT ME 
MEDIAN
13 dhjetor 2019, Tiranë

Në datën 13 dhjetor 2019, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 
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zhvilloi një takim me publicistë të njohur, 
analistë të politikës dhe të ekonomisë, 
gazetarë të njohur dhe përfaqësues të shtypit 
të shkruar e medias elektronike në Shqipëri.

Takimi u çel me fjalën përshëndetëse të 
Guvernatorit Sejko, i cili fillimisht falënderoi 
përfaqësuesit e medias për solidaritetin dhe 
rolin e padiskutueshëm të treguar në përçimin 
dhe amortizimin e dhimbjes njerëzore që 
përshkoi të gjithë popullin, për shkak të 
fatkeqësisë natyrore që goditi vendin tonë.

Guvernatori shtoi se, gjatë vitit 2019, media 
ka ndihmuar që vendimet e institucionit që 
ai përfaqëson të përcillen më shpejt dhe të 
përshtatura në një gjuhë më të thjeshtë jo 
vetëm te tregu, por dhe te publiku i gjerë. 
Duke e vlerësuar median si një aleat të 
pazëvendësueshëm në rritjen e efikasitetit të 
vendimmarrjes, ai i falënderoi për punën gjithë 
pasion dhe përkushtim të bërë përgjatë këtij viti.

Në vijim të këtij aktiviteti, siç është bërë 
tashmë traditë, u ndanë edhe tre çmimet e 

konkursit të hapur “Çmimi i Guvernatorit 
për Diplomën më të Mirë për vitin 2019”. 
Ky konkurs organizohet çdo vit nga Banka 
e Shqipërisë dhe i dedikohet studentëve 
shqiptarë të diplomuar brenda dhe jashtë 
vendit, për punë kërkimore-shkencore 
në çështje të lidhura me integrimin dhe 
zhvillimin ekonomik, ekonomiksin monetar e 
ndërkombëtar, stabilitetin e çmimeve dhe atë 
financiar, edukimin financiar etj.

PROJEKTI I BINJAKËZIMIT 
“FORCIMI I KAPACITETEVE 
TË BANKËS SË SHQIPËRISË 
NË KUADËR TË PËRAFRIMIT 
ME LEGJISLACIONIN E 
BASHKIMIT EVROPIAN”
19 dhjetor 2019, Tiranë

Në datën 19 dhjetor 2019, në ambientet 
e Bankës së Shqipërisë u zhvillua 

ceremonia e prezantimit të Projektit të 
Binjakëzimit “Forcimi i kapaciteteve të Bankës 
së Shqipërisë në kuadër të përafrimit me 
legjislacionin e Bashkimit Evropian (BE)”.

Ky projekt zbatohet me fondet e akorduara 
dhe monitoruara nga Bashkimi Evropian, në 
kuadër të Instrumentit të Asistencës së Para-
Anëtarësimit (IPA II) të vitit 2015, në vazhdën 
e rekomandimeve dalë nga programi i 
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konceptuar dhe i udhëhequr nga Banka 
Qendrore Evropiane. Projekti do të zbatohet 
nga Banka e Shqipërisë, Banka e Italisë dhe 
Banka e Gjermanisë, ndërsa disa komponentë 
të caktuar do të zbatohen nga Banka e Francës 
dhe Banka Kombëtare e Rumanisë. Ai ka si 
qëllim parësor përmirësimin e praktikave të 
punës të Bankës së Shqipërisë dhe njëjësimin 
e tyre me praktikat e Sistemit Evropian të 
Bankave Qendrore, dhe falë trajnimit të 
ekspertëve të Bankës së Shqipërisë, synon të 
sjellë ekspertizën e BE-së dhe përvojën e dy 
prej vendeve themeluese të BE-së në dobi të 

sistemit bankar shqiptar, duke ndihmuar kështu 
në integrimin ekonomik të vendit me BE-në.

Ky projekt do të zbatohet për një periudhë 
njëvjeçare dhe, gjatë kësaj periudhe, pranë 
Bankës së Shqipërisë do të japë kontributin e 
tij një Këshilltar rezident i projektit. Gjithashtu, 
parashikohet të realizohen 110 misione dhe 
12 vizita pune, gjatë zhvillimit të të cilave 
ekspertët nga bankat e lartpërmendura do të 
sjellin eksperiencën e tyre.

TË TJERA

BANKA E SHQIPËRISË 
HEDH NË QARKULLIM 
KARTËMONEDHAT E REJA 
200 LEKË DHE 5000 LEKË
30 shtator 2019, Tiranë

Në datën 30 shtator 2019, Banka e 
Shqipërisë hodhi në qarkullim dy nga 

kartëmonedhat e serisë së re, përkatësisht 
prerjet 200 Lekë dhe 5000 Lekë. 

Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë 
organizoi një aktivitet edukativ në ekspozitën 
dedikuar serisë së re të kartëmonedhave, 
pranë ambienteve të Kalasë së Tiranës. 
Në këtë aktivitet ishin të pranishëm 
Zëvendësguvernatorja e Dytë e Bankës së 
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Shqipërisë, zj. Natasha Ahmetaj, përfaqësues 
të Departamentit të Emisionit, si dhe nxënës 
e mësues të një prej shkollave 9-vjeçare në 
Tiranë. Aktiviteti u çel me fjalën përshëndetëse 
të Zëvendësguvernatores së Dytë të Bankës 
së Shqipërisë, e cila u shpreh se për një 
ekspozitë të parave nuk ka çelje më të bukur 
sesa në praninë e fëmijëve. 

Më tej, Zëvendësguvernatorja theksoi se 
kartëmonedhat 200 Lekë dhe 5000 Lekë që 
hidhen sot për herë të parë në qarkullim, janë 
më shumë sesa një mjet këmbimi. Duke i ftuar 
të pranishmit t’i mirëpresin dhe t’i mirëmbajnë 
kartëmonedhat e reja, por edhe ato ekzistuese, 
Zëvendësguvernatorja tregoi se përtej funksionit 
bazë të tyre, kartëmonedhat mbartin edhe vlera 
artistike e simbolike të kombit dhe historisë së tij.

EKSPOZITA DHE TRAJNIME 
PËR PREZANTIMIN E 
KARTËMONEDHAVE TË REJA

Në kuadër të fushatës për prezantimin e 
serisë së re dhe hedhjes në qarkullim të dy 
kartëmonedhave të reja, Banka e Shqipërisë 
organizoi disa ekspozita në qytete të ndryshme 
të vendit, me qëllim informimin e publikut mbi 
pamjen e re dhe elementet e sigurisë së dy 
kartëmonedhave 200 Lekë dhe 5000 Lekë, 
që u hodhën në qarkullim në datë 30 shtator 
2019. Në këto ekspozita organizuar në 
Tiranë, Kukës, Shkodër, Korçë, Gjirokastër dhe 
Vlorë, publiku u njoh me imazhet, personalitetet 

simbol dhe elementet e sigurisë së serisë së re 
të kartëmonedhave, e në veçanti të atyre 200 
Lekë dhe 5000 Lekë. Këto ekspozita patën 
një pjesëmarrje të lartë të publikut, por interes 
të veçantë shprehën nxënësit e shkollave 
9-vjeçare, të mesme dhe fëmijët e kopshteve, 
për të cilët u ofrua dhe një kënd interaktiv, ku 
ata mësuan shumë kuriozitete rreth parasë dhe 
u argëtuan përmes lojërave të ndryshme.

Gjithashtu, Banka e Shqipërisë organizoi 
një trajnim specifik për njohjen e punonjësve 
të bankave tregtare dhe punonjësve të 
institucioneve të tjera që arkëtojnë para cash 
me elementet e sigurisë. Ky trajnim u zhvillua 
në Tiranë, Kukës, Shkodër, Korçë, Gjirokastër, 
Vlorë dhe Berat, me vizitorë dhe nga qytetet 
përreth tyre.
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GUVERNATORI SEJKO 
NË INTERVISTË PËR 
TELEVIZIONIN KLAN DHE 
NEWS 24

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. 
Gent Sejko, u intervistua nga televizioni 

Klan dhe News 24, në kuadër të prezantimit 
të serisë së re të kartëmonedhave shqiptare 
me kurs ligjor, më datë 12 shtator 2019. 

Gjatë këtyre intervistave, Guvernatori Sejko 
u shpreh se Banka e Shqipërisë ka rreth 4 
vite që po punon për këtë projekt, i cili ka 
ndryshime esenciale nga seria e mëparshme, 
por pa ndryshuar tematikën, e cila mbart të 
njëjtat figura historike si seria aktuale, pasi 
këto figura janë të mirëpranuara dhe të 
njohura nga publiku shqiptar. Kjo praktikë 
ndodh në të gjitha bankat qendrore, të cilat 
çdo 20 vjet, hedhin në qarkullim një seri të 
re. Seria e kartëmonedhave shqiptare kishte 
rreth 23 vite e pandryshuar, ndaj kjo e bëri të 
domosdoshëm ndryshimin e saj, duke i shtuar 
disa elemente cilësore. Ai shtoi se është shumë 
e rëndësishme të kemi një kartëmonedhë 
bashkëkohore, të sigurt dhe të vështirë për 
t’u falsifikuar. Edhe pse seria ekzistuese nuk 
ka pasur shkallë të lartë falsifikimi, ishte koha 
që elementet e sigurisë të shtoheshin për të 
qenë në të njëjtat nivele me kartëmonedhat 
bashkëkohore. 

Më tej Guvernatori u ndal në përmasat e 
prerjeve të kartëmonedhave. “Prerja e re që 
do të hidhet në qarkullim vitin tjetër, prerja prej 
10000 Lekësh, duke qenë prerja me vlerën 
më të lartë nominale, do të jetë e tillë edhe 
në përmasa. Kjo prerje do të jetë thuajse e 
barabartë me prerjen më të madhe që kemi 
sot, kartëmonedhën 5000 Lekë. Ndërkohë, 
përmasat e prerjeve të tjera do të vijnë duke u 
zvogëluar.” – u shpreh Guvernatori Sejko, në 
një nga intervistat. 
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Pyetjes se pse u zgjodh të hidhet në treg një 
kartëmonedhë krejtësisht e re, Guvernatori iu 
përgjigj: “Kushtet ekonomike janë pjekur që 
të kemi një kartëmonedhë me vlerë më të lartë 
nominale, e cila do të jetë kartëmonedha 
10000 Lekë. Kjo do të krijojë edhe mundësi 
praktike për përdoruesit, pasi është një prerje 
më e lartë. Sigurisht, synojmë ta zvogëlojmë 
përdorimin e cash-it në ekonomi dhe kemi 
shumë plane për digjitalizimin e sistemit 
bankar, modernizimin e sistemit të pagesave, 
por cash-i është i pashmangshëm në një 
ekonomi si e jona dhe do të vazhdojë të jetë 
në qarkullim.”

Gjatë këtyre intervistave, Guvernatori theksoi 
se paralelisht me hedhjen në qarkullim të 
kartëmonedhave të reja, kartëmonedhat 
ekzistuese do të vazhdojnë të qëndrojnë 
në qarkullim. Ai shpjegoi se ka një sasi 
kartëmonedhash në qarkullim, të cilat do 
të vazhdojnë të përdoren nga publiku dhe, 
gradualisht, Banka e Shqipërisë, me hedhjen 
e prerjeve të reja, do të bëjë edhe tërheqjen 
e kartëmonedhave ekzistuese, të cilat janë 
më të përdorura. 

Në përfundim të intervistave, Guvernatori 
u pyet për kursin e këmbimit dhe ndikimin 
e tij në inflacion. Guvernatori u shpreh se: 
“Në nivelin e inflacionit në fakt reflektohet 
sjellja e kursit e tremujorëve të mëparshëm. 
Parashikimi që ka bërë Departamenti i 
Politikës Monetare është në një nivel më 
të ulët për ndërhyrje, prandaj edhe ne nuk 
kemi ndërhyrë. Por do të shohim sjelljen 
e kursit të këmbimit dhe do të vëzhgojmë 
efektin e tij jo vetëm në inflacion, por 
dhe në parametrat e përgjithshëm 
makroekonomikë.”.

Pyetjes lidhur me apelimin e FMN-së për 
hyrjen e aktorëve të rinj në sistemin bankar, 
Guvernatori iu përgjigj se me ndryshimet 
strukturore, kemi arritur konsolidimin e sistemit 
bankar, kemi ruajtur cilësinë e bankave, 
kemi bërë të mundur që bankat të vazhdojnë 

të operojnë dhe t’i sigurojnë tregut produkte 
financiare. “Sigurisht që ne do të vazhdojmë 
ta monitorojmë dhe ta mbikëqyrim tregun 
pas ndryshimeve strukturore dhe kjo është 
një nga rekomandimet e Fondit Monetar. 
Por edhe në mungesë të këtij rekomandimi, 
kjo është diçka që do të kryhej gjithsesi.” – 
shtoi ai. 

GUVERNATORI SEJKO MERR 
PJESË NË CEREMONINË E 
DIPLOMIMIT TË STUDENTËVE 
TË FAKULTETIT EKONOMIK, 
UNIVERSITETI I TIRANËS
7 nëntor 2019, Tiranë

Në datën 7 nëntor 2019, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

mori pjesë në ceremoninë e diplomimit të 
studentëve të Fakultetit Ekonomik, Universiteti 
i Tiranës.

Në fjalën e mbajtur në ceremoni, ai u përcolli 
urimet më të përzemërta të gjithë studentëve 
dhe u uroi suksese të mëtejshme në rrugëtimin 
e gjatë dhe sfidues të jetës pasuniversitare. 
Guvernatori Sejko shtoi se: “Nevoja për 
edukim është e pashmangshme dhe do 
t’ju shoqërojë përgjatë gjithë karrierës, 
pavarësisht angazhimit tuaj specifik. Nuk ka 
rëndësi nëse do jeni pjesë e botës akademike, 
e sektorit privat, apo pjesë e institucioneve të 
rëndësishme publike apo ndërkombëtare. Për 
të qenë në majë të renditjes, gjithnjë do t’ju 
duhet të jeni të azhurnuar me teoritë, me rrymat 
dhe me gjetjet e kohës, të cilat shpjegojnë 
ligjësitë dhe funksionimin e tregjeve dhe të 
ekonomisë. 

Në fund të fjalës së tij, Guvernatori i këshilloi 
studentët të mos heqin dorë nga ambiciet dhe 
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ëndrrat e tyre, por t’i kthejnë ato në realitet 
me shumë djersë, vendosmëri, integritet dhe 
profesionalizëm.

 

BANKA E SHQIPËRISË I 
KOMUNIKON PUBLIKUT 
VENDIMMARRJEN E 
POLITIKËS MONETARE

Pas çdo mbledhjeje të Këshillit Mbikëqyrës, 
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë i 

komunikon publikut vendimmarrjen e Bankës së 
Shqipërisë, në një konferencë për shtyp. Gjatë 
6-mujorit të dytë të vitit 2019, janë zhvilluar 
pesë konferenca për shtyp të Guvernatorit mbi 
këtë vendimmarrje, përkatësisht më: 3 korrik, 
7 gusht, 2 tetor, 6 nëntor, 18 dhjetor.

Në këto konferenca, Guvernatori Sejko i 
komunikon publikut të gjerë vendimmarrjen e 
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë 
lidhur me mbajtjen të pandryshuar të normës 
bazë të interesit në nivelin 1.00%, të normës 
së interesit të depozitës njëditore në nivelin 
0.10%, si dhe të normës së interesit të kredisë 
njëditore në nivelin 1.90%. 

PREZANTIMET PËR MEDIAN 
TË RAPORTEVE PERIODIKE 
TË BANKËS SË SHQIPËRISË

Si pjesë e strategjisë së saj të komunikimit me 
publikun, Banka e Shqipërisë organizon 

prezantimin e raporteve të saj periodike për 
median, përpara publikimit të tyre. Bazuar në 
kalendarin e publikimit të raporteve periodike 
të publikuar në faqen e internetit të Bankës 
së Shqipërisë, në fillim të vitit 2019, gjatë 
6-mujorit të dytë të këtij viti, janë zhvilluar 3 
prezantime “off the records” për mediat:

1. prezantimi i Raportit të Politikës Monetare, 
2019/III, në datën 15 gusht 2019; 

2. prezantimi i Raportit të Stabilitetit Financiar 
6-mujori I 2019, në datën 9 tetor 2019; 

3. prezantimi i Raportit të Politikës Monetare, 
2019/IV, në datën 14 nëntor 2019. 

Këto takime organizohen ditën e publikimit të 
raporteve përkatëse në faqen e internetit. Ato 
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synojnë orientimin e medias në leximin e drejtë 
të vendimmarrjes së Bankës së Shqipërisë dhe 
vlerësohen si një mjet mjaft efikas komunikimi.

SEMINARET E TË PREMTES

Banka e Shqipërisë organizon rregullisht 
aktivitetin me natyrë kërkimore “Seminari i të 
Premtes”. Kjo nismë fton punonjësit e Bankës 
së Shqipërisë, kërkuesit e sferës akademike 
dhe të institucioneve të tjera financiare dhe 
kërkimore të prezantojnë dhe të diskutojnë 
materialet e tyre kërkimore, teorike dhe 
empirike. Gjatë gjashtëmujorit të dytë u 
prezantuan këto punime: 

•	“Modeli	 i	 Parashikimit	 Afatmesëm	 të	
Shqipërisë”, nga z. Olti Mitre dhe z. Eglent 
Kika, më datë 20 shtator 2019;

•	“Kultura	financiare	në	Austri:	përmbledhje	e	
rezultateve të anketës më të fundit”, nga zj. 
Maria Silgoner, kryeekonomiste në Sektorin 

e Kërkimeve të Huaja pranë Bankës së 
Austrisë, më datë 22 nëntor 2019;

•	“Rreziqet	 kryesore	 që	 cenojnë	 Sigurinë	
Kibernetike”, nga Sektori i Administrimit 
të Sigurisë pranë Departamentit të 
Teknologjisë së Informacionit, më datë 13 
dhjetor 2019. 

AKTIVITETET SOCIALE TË 
PUNONJËSVE TË BANKËS 
SË SHQIPËRISË

Çdo fundvit Banka e Shqipërisë organizon 
aktivitete të ndryshme sociale, në të cilat 
punonjësit solidarizohen me grupe individësh 
me nevoja të veçanta. Këtë vit, punonjësit e 
Bankës së Shqipërisë, me rastin e tërmetit të 
datës 26 nëntor, u solidarizuan me familjet e 
prekura nga kjo tragjedi, duke mbledhur një 
kontribut monetar në vlerën prej 1.001.500 
lekësh.


