
 1 

BANKINGU
QENDROR

LAJME DHE 
NGJARJE 
NË 6 MUAJ
Nr. 10

WWW.BANKOFALBANIA.ORG

AKTIVITETET KRYESORE
TË BANKËS SË SHQIPËRISË 

Korrik - Dhjetor 2021



Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z.Gent Sejko.



 3 

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 2021. 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.

Gjatë këtij gjashtëmujori, Banka e Shqipërisë 
çeli fushatën ndërgjegjësuese “As i vjetër e as i 
ri, jam thjesht Lek!”, një nismë e re, e cila synon 
ndërgjegjësimin e publikut për mospërdorimin 
e termave të gabuar “lek i ri” dhe “lek i vjetër” 
në veprimet e tyre financiare.

Paraja është një element mjaft i rëndësishëm 
në jetën e gjithsecilit, prandaj dhe reformat 
monetare gjithmonë kanë tërhequr vëmendjen 
e popullatës. Shqipëria ka njohur disa reforma 
të tilla në historinë e saj financiare, megjithatë 
një ndër reformat monetare më të rëndësishme, 
e cila vazhdon t’i shtrijë pasojat edhe në ditët 
e sotme, ishte ajo e vitit 1965. Sipas kësaj 
reforme, monedha në qarkullim ndryshonte 
në raportin 10 me 1, ku 10 Lekë të vjetër 
këmbeheshin me 1 Lek të ri, ku në të njëjtën 
shkallë këmbimi, ndryshonin edhe çmimet, 
pagat dhe çdo veprim tjetër financiar. 

Kjo reformë do t’i hapte rrugë përdorimit të 
koncepteve lek i ri dhe lek i vjetër, të cilat 
çuditërisht janë transmetuar brez pas brezi edhe 
në ditët e sotme, pavarësisht se kanë kaluar plot 
57 vjet. Kjo praktikë e gabuar e leximit të vlerës 
të monedhës kombëtare shkakton konfuzion në 
komunikimin tonë financiar dhe paqartësi në 
shitblerjet e ndryshme që ne realizojmë.

Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë ka kryer 
edhe një vrojtim në bazë kombëtare për matjen 
e shkallës së përdorimit të terminologjisë “lek i 
ri - lek i vjetër” për të vlerësuar përhapjen dhe 
thellësinë e kësaj problematike. Të dhënat e 
vrojtimit dëshmojnë se komunikimi i gabuar i 
vlerës së lekut është një fenomen mjaft prezent 
në shoqërinë tonë, pasi më shumë se gjysma 
e të intervistuarve e lexojnë apo e identifikojnë 
gabim vlerën e Lekut. Gjithashtu, rezultatet 
tregojnë se komunikimi i gabuar i vlerës së 
Lekut varion sipas grupeve socio-demografike, 
si grupmosha, niveli arsimor, punësimi, niveli i 
të ardhurave etj.

Ndaj, Banka e Shqipërisë vendosi të ndërmarrë 
këtë fushatë për të theksuar se monedha 
shqiptare quhet thjesht Lek. Fushata synon 
ndërgjegjësimin dhe edukimin e publikut për 
leximin e drejtë të vlerës nominale të shkruar në 
monedhat dhe kartëmonedhat kombëtare Lek, 
pa shtuar 0 apo përcaktues të panevojshëm si 
“i ri” apo “i vjetër”.

Kjo fushatë disavjeçare është një sfidë 
kombëtare, që ka nevojë për angazhimin e 
përbashkët të të gjitha institucioneve, aktorëve, 
por mbi të gjitha të vetë qytetarëve me qëllim 
që të lëmë pas njëherë e përgjithmonë 
përdorimin e kësaj terminologjie të gabuar në 
marrëdhëniet ekonomike e financiare. 

Paraja është krijuar si një mjet për të lehtësuar 
marrëdhëniet e shumëfishta në jetën e përditshme. 
Prandaj, nuk ka nevojë për vështirësi të shtuara 
dhe ngatërresa matematikore me një zero më 
shumë! Të gjithë duhet të kemi në vëmendje se 
monedha jonë nuk është as e vjetër e as e re, 
por është thjesht Lek! Dhe vlera e Lekut duhet 
lexuar siç shkruhet në kartëmonedhë.
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GuvErnatori SEjko 
zhvillon takim mE një 
dElEGacion të BankëS 
EvropianE për rindërtim 
dhE zhvillim (BErzh)
1 korrik 2021, tiranë

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent 
Sejko, zhvilloi një takim me delegacionin 
e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe 
Zhvillim (BERZH), me qëllim prezantimin e 
Përfaqësueses së re të Përhershme të Zyrës së 
BERZH-it në Shqipëri, zj. Ekaterina Solovova. 

Fillimisht, Guvernatori Sejko vlerësoi BERZH-
in për asistencën teknike ofruar Bankës së 
Shqipërisë, kryesisht në fushat e mbikëqyrjes 
bankare dhe stabilitetit financiar. Ai u ndal tek 
projekti i ri që do të mbështesë BSH-në në 
përafrimin e kuadrit rregullator dhe mbikëqyrës 
për institucionet e kreditit me standardet e 
Bashkimit Evropian.

Përfaqësuesit e BERZH-it vlerësuan pozitivisht 
politikën e ndjekur nga Banka e Shqipërisë në 
përgjigje të situatës së krijuar nga COVID-19, 
si dhe për kontributin e saj në mbështetje të 
zhvillimit ekonomik të vendit, përmirësimin e 
ambientit të kreditimit e kuadrit mbikëqyrës 
e rregullator, si dhe përafrimin e tij me 
standardet më të mira ndërkombëtare. Ata 
falënderuan Guvernatorin për bashkëpunimin 
e deritanishëm institucional, si dhe diskutuan 
lidhur me projektet e ardhshme, duke vlerësuar 
potencialet e vendit dhe shprehur angazhimin 
për rritjen e bashkëpunimit në fusha me interes 
të veçantë për Shqipërinë.

zëvEndëSGuvErnatorja 
E parë minxhozi takon 
zëvEndëSGuvErnatorEn 
E BankëS QEndrorE të 
malit të zi
6 korrik 2021, tiranë

Zëvendësguvernatorja e Parë e Bankës së 
Shqipërisë, zj. Luljeta Minxhozi, zhvilloi 
një takim me një delegacion të Bankës 
Qendrore të Malit të Zi, të kryesuar nga 
Zëvendësguvernatorja e kësaj banke, zj. 
Zorica Kalezi , lidhur me nismën për krijimin e 
një tregu të modernizuar rajonal të sistemeve 
të pagesave ndërmjet vendeve të Ballkanit 
Perëndimor.



 5 

Kjo iniciativë e mbështetur nga Bashkimi 
Evropian, Këshilli për Bashkëpunimin Rajonal 
dhe Banka Botërore, bazohet në eksperiencën 
evropiane të funksionimit të shërbimeve dhe 
sistemeve të pagesave në nivel ndërkufitar. 
Implementimi i saj do të mundësojë zbatimin e 
mëtejshëm të Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë 
të Evropës Qendrore (CEFTA) dhe integrimin e 
tregjeve të Ballkanit Perëndimor me Bashkimin 
Evropian, në këtë fushë.

Përtej arritjeve të deritanishme, gjatë 
diskutimit, vëmendje e veçantë i’u kushtua dhe 
projekteve të shlyerjes së pagesave në Euro 
dhe instant paymet, të cilat vlerësohet të jenë 
nismat kryesore për modernizimin e tregut 
rajonal dhe integrimit të tij, nga pikëpamja 
e zhvillimeve infrastrukturore. Në mbyllje, të 
pranishmit konfirmuan vijimin e diskutimeve 
në të ardhmen dhe koordinimin e përpjekjeve 
për arritjen e një përqasjeje të përbashkët dhe 
sa më efikase për përmbushjen e projekteve, 
si në nivel vendimmarrës ashtu edhe në atë 
teknik.

Banka E ShQipëriSë 
dhE Banka 
QEndrorE EvropianE 
nënShkruajnë 
marrëvEShjE për 
parandalimin 
dhE mBrojtjEn E 
kartëmonEdhavE Euro 
nGa falSifikimi
8 korrik 2021

Banka e Shqipërisë dhe Banka Qendrore 
Evropiane nënshkruan një marrëveshje 
bashkëpunimi për shkëmbimin e informacionit 
në fushën e mbrojtjejes së kartëmonedhës 
Euro nga falsifikimi. Kjo marrëveshje synon 
të rregullojë dhe të lehtësojë procedurat e 
bashkëpunimit midis dy autoriteteve qendrore 
në fushën e mbrojtjes nga falsifikimi të 
kartëmonedhave Euro, në territorin e vendit 
tonë. Marrëveshja standardizon informacionin 
teknik në funksion të përforcimit të kapaciteteve 
teknike për monitorimin dhe parandalimin e 
falsifikimit të këtyre monedhave në Shqipëri. 

Guvernatori Sejko vlerësoi se ky bashkëpunim 
është mjaft i rëndësishëm për intensifikimin e 
shkëmbimit të informacionit, opinioneve dhe 
ekspertizës në fushën e falsifikimit të Euros.

mBi hEdhjEn në 
Qarkullim të 
monEdhavE mEtalikE 
ShQiptarE mE kurS 
liGjor, mE vlErë 
nominalE 5 lEkë, 20 lEkë 
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dhE 50 lEkë, EmEtim i vitit 
2020
30 korrik 2021

Banka e Shqipërisë njofton publikun se duke 
filluar nga data 23 gusht 2021 u hodhën në 
qarkullim monedhat metalike shqiptare me 
vlerë nominale 5 Lekë, 20 Lekë dhe 50 Lekë, 
me kurs ligjor, emetim i vitit 2020.

Këto monedha kanë të njëjtën përbërje, 
pamje, përmasë dhe peshë me emetimin e 
fundit të prerjeve në fjalë, por viti i emetimit 
në monedhat e reja do të jetë “2020”. 
Gjithashtu, tek monedhat metalike të prerjes 
5 Lekë dhe 50 Lekë, ndryshon drejtshkrimi i 
fjalëve “LEKË”, dhe “SHQIPËRISË”.

Duke filluar nga data 23 gusht 2020, 
monedhat e reja do të përdoren si mjet 
pagese paralelisht me të gjitha monedhat 
metalike ekzistuese në qarkullim, emetime të 
viteve të mëparshme.

GuvErnatori 
SEjko takon 
zëvEndëSprESidEntin E 
BankëS EvropianE për 
rindërtim dhE zhvillim, 
z. jurGEn riGtErink
8 shtator 2021, tiranë

Zëvendëspresidenti i Parë i Bankës Evropiane 
për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), Jurgen 
Rigterink, vizitoi Shqipërinë në datën 8 shtator 
2021. Gjatë vizitës, z. Jurgen Rigterink 
zhvilloi një sërë takimesh të nivelit të lartë, me 
qëllim rikonfirmimin e angazhimit të BERZH-it 
në vendin tonë.

Gjatë takimit të zhvilluar në Bankën e 
Shqipërisë, Guvernatori Sejko vlerësoi 
marrëdhëniet e shkëlqyera të bashkëpunimit 
me BERZH-in, kontributin e rëndësishëm 
e mbështetjen konkrete të tij me investime 
financiare në fusha kyçe të ekonomisë së 
vendit tonë. Ai e njohu z. Rigterink me 
zhvillimet më të fundit ekonomike dhe 
financiare në vend, duke u ndalur në sfida 
kryesore me të cilat po përballet ekonomia 
si: ndikimi i pandemisë, zhvillimet në sistemin 
financiar e bankar, pritshmëritë lidhur me 
treguesit ekonomikë në të ardhmen, kuadrin 
e politikave makroekonomike dhe reformave 
strukturore të nevojshme për të nxitur rritjen 
ekonomike dhe përmirësuar klimën e biznesit.

Nga ana e tij, Zëvendëspresidenti i BERZH-it 
vlerësoi Bankën e Shqipërisë për politikat e 
ndërmarra prej saj, të cilat kanë kontribuuar në 
ruajtjen e stabilitetit makroekonomik të vendit 
dhe konsolidimin e vazhdueshëm të sistemit 
financiar në Shqipëri. Z. Rigterink u shpreh 
se, pas përballimit me sukses të pandemisë, 
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është koha që Shqipëria të ecë përpara dhe 
të rikthehet në progres dhe rritje ekonomike 
- një zhvillim që duhet të jetë gjithëpërfshirës 
dhe i qëndrueshëm. Këto janë gjithashtu dhe 
prioritetet e BERZH-it, i cili është i gatshëm 
të mbështesë vendin teksa del nga kriza dhe 
ndërton një të ardhme më të mirë.

Në përfundim, Zëvendëspresidenti i BERZH-
it shprehu angazhimin për të vazhduar 
bashkëpunimin me Bankën e Shqipërisë për 
përforcimin e sektorit financiar, nëpërmjet 
mbështetjes së sistemit bankar falë linjave të 
kreditimit dhe lehtësirave të tjera.

GuvErnatori SEjko 
mErr pjESë në tryEzën 
E orGanizuar nGa 
amBaSada E mBrEtëriSë 
Së BaShkuar në tiranë 
mE tEmë: “zhvillimi 
Ekonomik i ShQipëriSë: 
Sfida dhE mundëSi’’
15 shtator 2021, tiranë

Guvernatori Sejko mori pjesë në një tryezë të 
rrumbullakët të organizuar nga Ambasada e 
Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë, me qëllim 
diskutimin e çështjeve kryesore me të cilat 

po përballet aktualisht Shqipëria, të tilla si: 
sfidat e paraqitura nga ndryshimet e shpejta 
klimaterike; vështirësitë ekonomike që rrjedhin 
nga historia e vendit; situata e krijuar për 
shkak të pandemisë COVID-19; si dhe sfidat 
e qeverisjes.

Në diskutim morën pjesë Kryetari i Bordit të 
Besuar në Institutin e Zhvillimit Jashtë Shtetit 
(ODI), z. Suma Chakrabarti, Shefja Ekzekutive 
e Bordit të Besuar në Institutin e Zhvillimit 
Jashtë Shtetit (ODI), zj. Sara Pantuliano, si 
dhe Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në 
Shqipëri, z. Alastair King-Smith.

Gjatë fjalës të tij, Guvernatori theksoi 
rëndësinë e ndërtimit të një të ardhmeje më të 
mirë falë gjetjes së rrugës më të sigurt për të 
dalë nga pandemia. Nga njëra anë, politikat 
ekonomike duhet të vazhdojnë të ushqejnë 
rimëkëmbjen dhe të shmangin heqjen e nxituar 
të stimulit; nga ana tjetër, vëmendje e duhur 
duhet t’i kushtohet monitorimit të rreziqeve 
që dalin nga mbingarkesa e borxhit, si në 
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sektorin publik ashtu edhe në atë privat, dhe 
rritjen e inflacionit.

Guvernatori nënvizoi se duhen shqyrtuar me 
kujdes sfidat e zhvillimit të ardhshëm, dobësitë 
strukturore, si dhe tendencat e zhvillimit global, 
me qëllim që të kthehen në mundësi. Rritja 
e qëndrueshme kërkon një agjendë të qartë 
reformash në: luftën kundër informalitetit, 
edukimin dhe përfshirjen financiare, investimet 
e huaja, si dhe bashkëpunimin rajonal e më 
gjerë.

GuvErnatori SEjko 
zhvillon takimin 
përmByllëS mE miSionin 
E BankëS BotërorE për 
SEktorin financiar
24 shtator 2021, online

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent 
Sejko, dhe përfaqësues të tjerë të saj, zhvilluan 
virtualisht takimin përmbyllës me Misionin e 
Bankës Botërore (BB) për Sektorin Financiar 
(FINSAC), me pjesëmarrjen e Përfaqësuesit të 
Përhershëm të Zyrës së BB-së në Shqipëri, z. 
Emanuel Salinas.

Diskutimet u përqendruan në ecurinë e 
ekonomisë shqiptare, zhvillimet në sistemin 
financiar, ndikimin e pandemisë në ecurinë 

ekonomike, zhvillimet në sistemet e pagesave 
dhe ndërhyrjen e jashtëzakonshme, si dhe 
pritjet për rimëkëmbjen ekonomike gjatë 
periudhës së ardhshme.

Guvernatori Sejko paraqiti zhvillimet më të 
fundit në sektorin bankar ku theksoi se sistemi 
bankar është i mirëkapitalizuar, me likuiditet, 
me profitabilitet të përmirësuar, ndërsa norma 
e kredive me probleme ka vijuar rënien. Lidhur 
me zhvillimet në sistemet e pagesave dhe 
edukimin financiar, Guvernatori diskutoi me 
misionin mbi zhvillimet më të fundit në lidhje 
me Strategjinë Kombëtare për Pagesat me 
Vlerë të Vogël (2018-2023), si dhe përpjekjet 
për hartimin e një “Strategjie Kombëtare për 
Edukimin Financiar”. Ai falënderoi Bankën 
Botërore për kontributin e dhënë gjatë këtyre 
viteve dhe iniciativave të ndërmarra në fushën 
e reformimeve programore dhe politike.

Përfaqësuesit e Misionit të BB-së vlerësuan si 
mjaft të suksesshme politikat e ndjekura nga 
Banka e Shqipërisë në përgjigje të situatës 
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së krijuar nga COVID-19, dhe kontributin e 
saj në reduktimin e kredive me probleme, 
në përmirësimin e kuadrit rregullator, dhe 
përafrimin e tij me standardet më të mira 
ndërkombëtare. 

Në përfundim, diskutimi mes palëve u 
fokusua te projektet e ardhshme të Bankës 
së Shqipërisë, të cilat mund të mbështeten 
nëpërmjet asistencës teknike të ofruar nga 
Banka Botërore.

GuvErnatori SEjko 
zhvillon një takim 
mE miSionin E fondit 
monEtar ndërkomBëtar
28 shtator 2021, online

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent 
Sejko, zhvilloi një takim me misionin e Fondit 

Monetar Ndërkombëtar (FMN), të kryesuar 
nga zj. Yan Sun, shefe e Misionit të FMN-
së për Shqipërinë, në kuadër të diskutimeve 
të Artikullit IV. Në takim u diskutuan zhvillimet 
makroekonomike të vitit 2021, pritjet për rritjen 
ekonomike, inflacionin, kursin e këmbimit, 
zhvillimet në sektorin bankar dhe financiar, si 
dhe orientimi i duhur i politikave ekonomike 
për përmbushjen e objektivave të zhvillimit të 
qëndrueshëm të vendit.

Guvernatori Sejko u shpreh se ekonomia 
shqiptare ka shfaqur tendenca të qarta 
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rikuperimi në gjysmën e parë të vitit 2021. 
Parashikimet tona sugjerojnë një ecuri pozitive 
të ekonomisë në horizontin afatmesëm. 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. Ai shtoi se Banka e Shqipërisë mbetet 
e gatshme të ndërmarrë veprimet e nevojshme 
për të mbështetur veprimtarinë bankare dhe 
kontribuuar në stabilitetin e sistemit financiar.

Misioni i FMN-së vlerësoi se qëndrimi i politikës 
monetare ka qenë dhe mbetet i përshtatshëm, 
duke ofruar stimujt e nevojshëm për nxitjen e 
rritjes ekonomike. Presionet aktuale mbi rritjen 
e çmimeve të disa artikujve të shportës së 
konsumit, duket se janë me origjinë të huaj 
dhe të përkohshme.

Në përfundim të diskutimeve u theksua 
rëndësia e vijimit të koordinimit të politikave 
ekonomike në vend, me qëllim garantimin e 
një rritjeje të qëndrueshme të vendit në afatin 
e mesëm dhe të gjatë.

GuvErnatori SEjko 
mBan një lEkSion puBlik 
virtual të orGanizuar 
nGa Shkolla EkonomikE 
dhE E ShkEncavE politikE 
E londrëS 
7 tetor 2021, online

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent 
Sejko, mbajti një leksion publik virtual të 
organizuar nga Shkolla Ekonomike dhe e 
Shkencave Politike e Londrës (LSE) me temë: 
“Planning for the Post-COVID world: central 
bank policies in emerging economies”.

Prezantimi i Guvernatorit Sejko u fokusua 
në tre çështje kryesore. Fillimisht ai u ndal 
në përvojën e vendeve të rajonit të Evropës 
Juglindore në përballjen me tre krizat më të 
fundit - kriza financiare globale, 2008-2009; 
kriza e borxhit sovran evropian, 2010-2012; 
dhe kriza e pandemisë COVID-19. Si një 
ndër institucionet kryesore në vend, Banka 
e Shqipërisë mori në kohën e duhur masat 
e nevojshme për të mbështetur ekonominë 
shqiptare të goditur nga pandemia, duke 
ndihmuar kështu në zbutjen e efekteve 
negative në mirëqenien e bizneseve dhe 
individëve, si dhe në krijimin e premisave për 
një rimëkëmbje më të shpejtë të ekonomisë 
post-pandemi.
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Më tej, Guvernatori Sejko theksoi rolin që 
luajtën në përballimin me sukses të kësaj 
situate një sërë reformash të ndërmarra nga 
autoritetet shqiptare me impakt të drejtpërdrejtë 
në ruajtjen e stabilitetit financiar, por dhe 
koordinimi i vazhdueshëm me institucionet 
ndërkombëtare.

Së fundi, ai u shpreh se me tejkalimin e 
krizës së krijuar nga pandemia, vëmendja 
e institucioneve është përqendruar drejt 
sfidave të reja që paraqiten në panoramën 
ekonomike si: përballja me goditjen e fundit 
të çmimeve globale, normalizimi i politikave 
të ndryshme dhe vlerësimi i ndikimeve të 
mundshme strukturore në ekonomi.

Prezantimi i Guvernatorit u ndoq nga 
diskutimet e profesorëve të LSE-së, z. Ricardo 
Reis, zj. Piroska Nagy-Mohácsi, dhe z. 
Vassilis Monastiriotis, të cilët vlerësuan 
pozitivisht menaxhimin e krizës nga vendi 
ynë. Shqipëria, pavarësisht se një vend i 
vogël, falë reagimit të shpejtë dhe koordinimit 
të politikave ekonomike, arriti të dalë nga kjo 

situatë dhe të nisë rimëkëmbjen ekonomike. 
Në vijim, ata vlerësuan masat e marra nga 
Banka e Shqipërisë, të cilat plotësuan mjaft 
mirë politikën fiskale. Falë këtij koordinimi, 
përkeqësimi i situatës ekonomike mbeti i 
përkohshëm dhe tashmë Shqipëria ka marrë 
rrugën drejt rritjes së qëndrueshme ekonomike.

mBi takimEt E 
GuvErnatorit SEjko 
Gjatë mBlEdhjEvE 
vjEtorE të fondit 
monEtar ndërkomBëtar 
dhE BankëS BotërorE
13-20 tetor 2021, online

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), të cilat për shkak të pandemisë 
u zhvilluan virtualisht.

Me këtë rast, Guvernatori Sejko zhvilloi disa 
takime të rëndësishme me personalitetet më të 
njohura të fushës financiare ndërkombëtare, 
gjatë të cilave ai bëri një ekspoze të situatës 
ekonomike dhe financiare shqiptare, ku theksoi 
se ka nisur rimëkëmbja ekonomike graduale 
që do të përshpejtohet gjatë pjesës së mbetur 
të vitit 2021 dhe vitit 2022. Guvernatori Sejko 
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shtoi se projeksioni i rimëkëmbjes ekonomike 
varet nga faktorë si ecuria e pandemisë, 
qëndrueshmëria e rimëkëmbjes së ekonomisë 
botërore, si dhe ndikimi i goditjeve aktuale të 
ofertës.

Rritja e çmimeve në tregjet botërore do të 
ketë ndikimin e saj në ecurinë e inflacionit 
në Shqipëri dhe vlerësohet si një faktor 
rreziku për nivelin e tij dhe – potencialisht – 
për shpejtësinë e rimëkëmbjes ekonomike, 
megjithatë efekti i tij pritet të jetë kalimtar. Në 
rast se ndikimi i rritjes së çmimeve në tregjet 
botërore në inflacionin vendas do të jetë më 
i lartë se pritjet, Banka e Shqipërisë mbetet 
e gatshme të rishikojë qëndrimin e politikës 
monetare, në përputhje me objektivin e 
inflacionit.

Nga ana e tyre, përfaqësuesit e FMN-së dhe 
BB-së vlerësuan pozitivisht politikën e ndjekur 
nga Banka e Shqipërisë, e cila ka kontribuuar 
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në zbutjen e efekteve negative të dhëna nga 
pandemia, si dhe krijimin e premisave për një 
rimëkëmbje sa më të shpejtë të ekonomisë.

Ata nënvizuan se Banka e Shqipërisë ka 
ndjekur një politikë monetare të saktë, e cila 
ka mundur të sigurojë një mjedis financiar 
të favorshëm për rritjen e ekonomisë dhe 
kthimin e inflacionit në objektiv. Kjo politikë ka 
ndihmuar që tregjet financiare të funksionojnë 
normalisht, kostot e financimit të sektorit publik 
dhe privat të jenë të ulëta, dhe bilancet e 
sektorit bankar të paraqiten të shëndetshme. 
Me masat e marra, Banka e Shqipërisë mund 
të konsiderohet si një model mjaft i mirë ndër 

bankat qendrore, sa i përket menaxhimit të 
rreziqeve të krijuara nga pandemia.

GuvErnatori SEjko 
takon drEjtorin 
EkzEkutiv për ShQipërinë 
pranë BankëS BotërorE, 
z. mattEo BuGamElli
25 tetor 2021, tiranë

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. 
Gent Sejko, priti në takim zyrtar, z. Matteo 
Bugamelli, Drejtor Ekzekutiv për Shqipërinë 
pranë Bankës Botërore, në kuadër të 
vizitës së tij në Shqipëri, me pjesëmarrjen e 
Përfaqësuesit të Përhershëm të Zyrës së BB-së 
në Shqipëri, z. Emanuel Salinas.

Gjatë takimit, diskutimet u ndalën në pritjet 
për rritjen ekonomike, inflacionin, kursin e 
këmbimit, zhvillimet në sektorin bankar dhe 
financiar, si dhe orientimin e duhur të politikave 
ekonomike për përmbushjen e objektivave të 
zhvillimit të qëndrueshëm të vendit.

Lidhur me zhvillimet në sistemet e pagesave 
dhe edukimin financiar, Guvernatori diskutoi 
mbi zhvillimet më të fundit në Strategjinë 
Kombëtare për Pagesat me Vlerë të Vogël 
(2018-2023), si dhe përpjekjet për hartimin 
e një “Strategjie Kombëtare për Edukimin 
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Financiar”. Ai prezantoi punën e bërë në lidhje 
me hartimin e akteve ligjore dhe rregullative 
për transpozimin e Direktivës së Bashkimit 
Evropian “Për Llogarinë e Pagesës”, me synim 
kryesor krijimin e “llogarisë bazike” që do të 
nxisë përfshirjen financiare të popullsisë. Më 
tej, Guvernatori Sejko vlerësoi kontributin e BB-
së në fushën e ndërhyrjes së jashtëzakonshme 
dhe konkretisht në operacionalizimin e kuadrit 
rregullator të përafruar me atë të Bashkimit 
Evropian. 

Përfaqësuesit e BB-së u shfaqën mjaft optimistë 
për bashkëpunimin në fushën e kërkimeve, 
nëpërmjet të cilit, Banka e Shqipërisë synon të 
hartojë një Strategji Kombëtare për Edukimin 
Financiar. Në përfundim, bashkëbiseduesit 
diskutuan mbi projektet e ardhshme të Bankës 
së Shqipërisë, të cilat mund të mbështeten 
me asistencë teknike të ofruar nga Banka 
Botërore.

GuvErnatori SEjko 
takon drEjtorin 
rajonal të korporatëS 
financiarE 
ndërkomBëtarE (ifc) për 
Evropën QEndrorE dhE 
juGlindorE, z. ary naïm
16 nëntor 2021, tiranë

Guvernatori Gent Sejko priti në një takim zyrtar, 
drejtorin rajonal të Korporatës Financiare 
Ndërkombëtare për Evropën Qendrore dhe 
Juglindore, z. Ary Naïm. 

Në vijim të takimit, Guvernatori prezantoi 
panoramën ekonomike në Shqipëri, reagimin 
e Bankës së Shqipërisë ndaj situatës së krijuar 
nga pandemia COVID-19 dhe sfidat e të 
ardhmes. Ai u shpreh se pandemia vuri në 
provë qëndrueshmërinë ekonomike të vendit, 
por falë masave të marra dhe instrumenteve 
të mirëkoordinuara nga Banka e Shqipërisë 
dhe nga Qeveria, u arrit të mbahej nën 
kontroll ndikimi i pandemisë në ekonomi 
dhe ruajtja e stabilitetit monetar e financiar. 
Ekonomia po vijon të rimëkëmbet gradualisht 
dhe projeksionet sugjerojnë se parametrat 
do të vijojnë të stabilizohen gjatë vitit 2022 
dhe stimuli monetar do të krijojë premisa 
për kthimin e qëndrueshëm të inflacionit në 
objektiv gjatë vitit të ardhshëm. Guvernatori 
shtoi se rol të rëndësishëm në rimëkëmbjen 
e aktivitetit ekonomik kanë luajtur reduktimi i 
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masave kufizuese, rritja e besimit, përmirësimi 
i ambientit të huaj, si dhe politikat stimuluese 
ekonomike.

Drejtori Rajonal i Korporatës Financiare 
Ndërkombëtare, z. Ary Naïm, vlerësoi Bankën 
e Shqipërisë për politikat e ndërmarra, të 
cilat kanë kontribuuar në ruajtjen e stabilitetit 
makroekonomik të vendit dhe konsolidimin e 
vazhdueshëm të sistemit financiar në Shqipëri.
Në përfundim, palët shprehën vullnetin për të 
bashkëpunuar kryesisht në fushën e sistemit 
financiar.

Banka E ShQipëriSë 
ndërmErr iniciativën 
E rE dhE hap fuShatën 
ndërGjEGjëSuESE “aS 
i vjEtër E aS i ri, jam 
thjESht lEk!”
17 nëntor 2021, tiranë

Në datën 17 nëntor 2021, në ambientet e 
Bankës së Shqipërisë u organizua hapja e fushatës 
ndërgjegjësuese “As i vjetër e as i ri, jam thjesht 
Lek!”, e cila synon mospërdorimin nga publiku të 
termave të gabuar “lek i ri” dhe “lek i vjetër” në 
veprimet e tyre financiare, terminologji kjo që ka 
sjellë në kohë një konfuzion të vazhdueshëm.

Gjatë fjalës së tij, Guvernatori Sejko u shpreh 
se Banka e Shqipërisë vendosi të ndërmarrë 
këtë fushatë në kuadër të rolit të saj në edukimin 
financiar të publikut, si dhe në përmbushje 
të rekomandimeve të lëna nga Kuvendi 
i Shqipërisë për këtë qëllim, në rezolutat e 
vlerësimit të veprimtarisë së institucionit.
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Banka e Shqipërisë ka kryer një vrojtim në bazë 
kombëtare për matjen e shkallës së përdorimit 
të terminologjisë “lek i ri - lek i vjetër”. Të dhënat 
e vrojtimit dëshmojnë se komunikimi i gabuar i 
vlerës së lekut është një fenomen mjaft prezent 
në shoqërinë tonë, pasi më shumë se gjysma 
e të intervistuarve e lexojnë apo e identifikojnë 
gabim vlerën e lekut. 

Për ta adresuar këtë fenomen, Banka e 
Shqipërisë vendosi të ndërmarrë një fushatë 
ndërgjegjësuese gjithëpërfshirëse, të shtrirë 
në kohë e që do të prekë grupe të ndryshme 
interesi. Për realizimin e saj, Banka e Shqipërisë 
do të bashkëpunojë me institucione relevante, 
duke synuar ndërtimin e një platforme me 
mjete dhe kanale komunikimi.
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mBi WorkShop-in xv të 
kërkimEvE EkonomikE në 
Evropën juGlindorE të 
orGanizuar nGa Banka 
E ShQipëriSë
6-7 dhjetor 2021, online 

Për të 15-in vit, Banka e Shqipërisë organizoi 
Workshop-in e Kërkimeve Ekonomike për 
Evropën Juglindore, si një forum diskutimi i 
punëve dhe projekteve kërkimore të kryera 
nga banka gjatë vitit 2021, dhe nga kolegë 
dhe kërkues të bankave qendrore dhe 
universiteteve prestigjioze brenda dhe jashtë 
vendit. Gjatë dy ditëve të punimeve të aktivitetit 
u prezantuan 20 materiale studimore, prej të 
cilave 5 me autorë punonjës të Bankës së 
Shqipërisë.

Çelja e punimeve u përshëndet nga 
Guvernatori i Sejko. Në fjalën e tij, ai u shpreh 
se një vit më parë, diskutimet e workshopit 
fokusoheshin te politika monetare moderne, 

sipas të cilës bilanci i bankës qendrore 
mund dhe duhet të përdoret gjerësisht si një 
instrument i përhershëm i politikës monetare 
për të nxitur kërkesën agregate. Ndërkohë, 
tema që mbizotëron këtë vit është shqetësimi 
për inflacionin e vërejtur së fundmi dhe 
jetëgjatësinë e tij.

Guvernatori shtoi se, duke marrë parasysh 
pikëpamjet e ndryshme mes ekonomistëve, 
puna kërkimore për përmirësimin e modeleve 
të inflacionit nuk duhet të ndalet, sidomos kur 
edhe pas gjithë këtyre viteve pune dhe kërkimi 
për njohjen e fenomenit të inflacionit, përsëri 
shfaqen dyshime dhe qëndrime të dyzuara.
Në përfundim, Guvernatori Sejko falënderoi të 
pranishmit për pjesëmarrjen, duke u shprehur 
se kontributi i tyre shërben për të përmirësuar 
punën dhe konkluzionet e kërkimit shkencor, 
veçanërisht e vlefshme në një periudhë si 
kjo që po kalojmë për shkak të pandemisë 
COVID-19.

mBlEdhja E Shtatë E 
komitEtit komBëtar të 
SiStEmit të paGESavE
16 dhjetor 2021, online

Komiteti Kombëtar i Sistemit të Pagesave 
(KKSP) zhvilloi mbledhjen e tij të shtatë, nën 
drejtimin e Kryetares, zj. Luljeta Minxhozi, 
Zëvendësguvernatore e Parë e Bankës 
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së Shqipërisë, me praninë e anëtarëve, 
përfaqësues nga: Shoqata Shqiptare e 
Bankave; Komiteti Ndihmës i Pagesave, 
Kartave, Digjitalizimit dhe Kanaleve Alternative, i 
krijuar rishtazi nga Shoqata Shqiptare e Bankave; 
përfaqësues nga Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë; Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare 
(AMF), Shoqata Mikrofinanca Shqiptare 
dhe aktorë të tjerë të tregut; me praninë e 
përfaqësuesve nga Banka Botërore.

Në fjalën çelëse, Kryetarja falënderoi 
pjesëmarrësit për mbështetjen aktive në 
përmbushjen e objektivave të Strategjisë 
Kombëtare të Pagesave me Vlerë të 
Vogël (SKPVV, 2018-2023), dhe bëri një 
përmbledhje të masave të realizuara, duke u 
fokusuar në zhvillimet ligjore e rregullative. 

Më tej, Kryetarja theksoi rëndësinë e edukimit 
financiar në materializimin sa më efektiv të 
masave të ndërmarra deri më tani dhe për 
arritjen e objektivave në vijim. Mbledhja vijoi 
me diskutimin lidhur me hartimin e Strategjisë 

Kombëtare për Edukimin Financiar. Aktorët 
shpjeguan masat e marra dhe këndvështrimet 
në lidhje me përqasjen dhe objektivat e 
strategjisë. Më tej u bë një prezantim i 
detajuar nga Banka Botërore, si partneri 
kryesor ndërkombëtar që po asiston aktorët 
shqiptarë në hartimin e kësaj strategjie, duke 
u fokusuar te misioni, vizioni, nevoja dhe 
arsyet e strategjisë, aktorët, koordinimi dhe 
bashkëpunimi ndërinstitucional, si dhe burimet 
e financimit të saj.

Në vazhdim, përfaqësues të Bankës së 
Shqipërisë prezantuan arritjet e deritanishme, 
si dhe objektivat për t’u përmbushur në 
vazhdim në lidhje me SKPVV, si dhe prekën 
çështje si projekti i debitimit direkt, ai i 
shlyerjes së transaksioneve në euro brenda 
vendit, koncepti i bankës së hapur (open 
banking) etj.

mBi takimin E 
GuvErnatorit të BankëS 
Së ShQipëriSë, z. GEnt 
SEjko, mE GazEtarë, 
analiStë dhE drEjtuES të 
mEdiaS
20 dhjetor 2021, tiranë

Me rastin e mbylljes së vitit, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, zhvilloi 
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një takim me publicistë dhe gazetarë të njohur 
të shtypit të shkruar e medias elektronike, 
analistë të politikës dhe të ekonomisë, dhe 
përfaqësues të medias në Shqipëri.
 

Ai vlerësoi gatishmërinë, objektivitetin dhe 
seriozitetin e medias në mbulimin dhe 
transmetimin në publik të veprimtarisë së 
Bankës së Shqipërisë përgjatë gjithë vitit 2021. 
Profesionalizmi në ndërtimin dhe transmetimin 
e lajmit dhe analizës ekonomike ka qenë një 
ndihmë e vyer, e cila ka kontribuuar qenësisht 
në ruajtjen e stabilitetit të çmimeve e atij 
financiar. Banka e Shqipërisë do të vazhdojë 
të jetë një institucion transparent, i gatshëm 
të japë opinionet dhe vlerësimet e saj në të 
gjitha debatet publike që lidhen me ecurinë 
e ekonomisë së vendit dhe tregjet financiare.

Gjatë këtij aktiviteti, u ndanë dhe çmimet e 
konkursit “Çmimi i Guvernatorit për Diplomën 
më të Mirë”, një konkurs i përvitshëm 
dedikuar studentëve shqiptarë të diplomuar 
brenda dhe jashtë vendit. Me çmimin e parë 
u vlerësua zj. Ervi Kosta, studente e Masterit 

të Shkencave në Fakultetin e Ekonomisë dhe 
Agrobiznesit, UBT, me temën: “Diversifikimi i 
të ardhurave dhe ndikimi i tij në performancën 
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financiare të bankave tregtare”; me çmimin e 
dytë u vlerësua zj. Marina Poppa, studente 
e Masterit në Ekonomi Zhvillimi, City 
University, Londër, me temë: “Vlerësimi i rolit 
të mjedisit makroekonomik dhe institucional 
në performancën e institucioneve mikro-
financiare në Shqipëri”; dhe me çmim të 
tretë zj. Kristjana Proko, studente e Masterit 
të Shkencave në Fakultetin e Ekonomisë, UT, 
me temën: “Tatimi optimal për të ardhurat nga 
paga – rasti i Shqipërisë”.

mBi mBlEdhjEn E Grupit 
këShillimor të StaBilitEtit 
financiar, 29 dhjEtor 
2021
30 dhjetor 2021

Mbledhja e Grupit Këshillimor të Stabilitetit 
Financiar (GKSF) u drejtua nga Ministrja e 
Financave dhe Ekonomisë, me pjesëmarrjen 

e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, 
Kryetarit të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes 
Financiare (AMF), Drejtorit të Përgjithshëm të 
AMF-së, Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë 
së Sigurimit të Depozitave (ASD) dhe 
përfaqësuesve të tjerë të këtyre institucioneve.

Prezantimi i BSH-së kishte në fokus vlerësimin 
e gjendjes financiare të sektorit bankar. 
Gjatë vitit 2021, zhvillimet ishin pozitive, 
duke reflektuar rezistencën e ekonomisë ndaj 
ndikimit të pandemisë. Tregjet financiare 
funksionuan normalisht dhe normat e interesit 
mbetën në nivele të ulëta. Veprimtaria e 
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sektorit bankar u zgjerua dhe kreditë me 
probleme zbritën në rreth 41 miliardë lekë, 
duke bërë që raporti i kredive me probleme 
ndaj totalit të kredisë të bjerë në nivelin 6.2% 
në muajin nëntor. Treguesit e rreziqeve të 
tregut nuk shfaqën ndryshime të rëndësishme. 
Aftësia e sektorit bankar për të përballuar 
rreziqet vlerësohet e fortë. Gjatë vitit 2022, 
vëmendje e posaçme do t’i kushtohet analizës 
së kredive me probleme, nëpërmjet veprimeve 
të dedikuara mbikëqyrëse në sektorin bankar.
Në kuadër të analizës së rreziqeve sistemike 
që lidhen me strukturën e ekonomisë, të 
pranishmit u njohën me një analizë të ndërtuar 
nga BSH mbi llogaritë financiare kombëtare 
dhe ndërlidhjen mes sektorëve institucionalë. 
Përdorimi i tepërt i valutës në ekonomi mbetet 
një nga burimet e rëndësishme të rrezikut 
financiar që ndikon në uljen e efektivitetit të 
politikave ekonomike dhe financiare. Për këtë 
arsye, të pranishmit diskutuan rreth nevojës që 
masat për uljen e përdorimit të valutave, të 
shtrihen edhe në sektorët realë të ekonomisë. 
Ata u angazhuan për bashkëpunim 
ndërinstitucional, të mbështetur edhe me 
ekspertizë nga institucionet financiare 
ndërkombëtare.

AMF-ja i njohu të pranishmit me zhvillimet 
në kuadrin ligjor e rregullativ, si edhe me 
ecurinë e tregjeve financiare që mbikëqyr 
ky institucion, ku u evidentuan: miratimi i 
disa ligjeve të rëndësishme dhe përgatitja e 
projektligjit “Për fondet e pensionit privat”; si 
dhe rritja e primeve të paguara bruto gjatë 

vitit, po edhe rritja më e shpejtë e dëmeve të 
paguara. Në tërësi, edhe këto tregje kanë 
treguar qëndrueshmëri dhe rritje të mirë të 
aktivitetit, pavarësisht ndikimit të pandemisë. 

Përfaqësuesit e ASD-së bënë një prezantim 
të ecurisë së depozitave pranë bankave dhe 
pranë shoqërive të kursim-kreditit (SHKK). 
Gjatë vitit të kaluar, depozitat e sigurueshme 
kanë njohur rritje. Ato vijojnë të mbizotërohen 
nga kursimet e individëve dhe shfaqin një 
epërsi të lehtë të depozitave në valutë. Në 
kushtet e pandemisë dhe nga këndvështrimi i 
kujdesit, ASD i fuqizoi burimet e saj me linjën 
e kredisë të vënë në dispozicion nga BERZH-i 
dhe të garantuar nga Qeveria Shqiptare.

Drejtuesit e institucioneve pjesëmarrëse 
vlerësuan pozitivisht zhvillimet në sistemin 
financiar, në tregjet financiare dhe në 
kuadrin rregullativ përkatës, duke konfirmuar 
qëndrueshmërinë e sistemit financiar që nuk u 
cënua nga ndikimi i pandemisë. Ata theksuan 
rëndësinë e monitorimit të zhvillimeve 
financiare, pasi situata ekonomike dhe 
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ajo e shëndetit publik ndeshen me sfida të 
vazhdueshme.

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. 
Sipas kalendarit të publikuar në fillim të vitit, 
gjatë 6-mujorit të dytë 2021 janë zhvilluar pesë 
konferenca për shtyp mbi këtë vendimmarrje, 
përkatësisht më: 6 korrik, 3 gusht, 5 tetor, 2 
nëntor dhe 21 dhjetor. 

Në këto mbledhje, Këshilli Mbikëqyrës 
vendosi: të mbajë të pandryshuar normën 

bazë të interesit, në nivelin 0.5%; si dhe 
normat e interesit të depozitave dhe të kredive 
njëditore, respektivisht në nivelet 0.1% dhe 
0.9%

prEzantimE 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 2021, gjatë 
këtij 6-mujori u zhvilluan 4 prezantime, 
përkatësisht: 
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• prezantimi i Raportit Tremujor të Politikës 
Monetare 2021/III, në datën 11 gusht 
2021 (online);

• prezantimi i Raportit Vjetor të Mbikëqyrjes 
2020, në datën 6 korrik 2021 (online);

• prezantimi i Raportit të Stabilitetit Financiar 
GJI 2021, në datën 23 shtator 2021 
(online);

• prezantimi i Raportit Tremujor të Politikës 
Monetare 2021/IV, në datën 11 nëntor 
2021 (online).
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