
 1 

BANKINGU
QENDROR

LAJME DHE 
NGJARJE 
NË 6 MUAJ
Nr. 12

WWW.BANKOFALBANIA.ORG

AKTIVITETET KRYESORE
TË BANKËS SË SHQIPËRISË 

Korrik - Dhjetor 2022



Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z.Gent Sejko.



 3 

Editorial
Strategjia Kombëtare e Edukimit dhe Përfshirjes 
Financiare për Shqipërinë

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 2022. 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.

Prej vitesh, një ndër prioritetet kryesore të Bankës 
së Shqipërisë është edukimi financiar i konceptuar 
si një domosdoshmëri për ndërgjegjësimin e 
individëve për të qenë qytetarë të përgjegjshëm 
financiarisht. Ai përbën një iniciativë të përqafuar 
nga Banka e Shqipërisë prej tashmë më shumë se 
një dekade, si një përpjekje për të rritur kulturën 
financiare në vend dhe për të ndihmuar qytetarët 
të kuptojnë rolin e bankës qendrore dhe vendimet 
që ajo merr, ndonjëherë edhe të vështira. 

Përveç Bankës së Shqipërisë, shumë institucione të 
tjera në vend kanë luajtur një rol aktiv në ideimin 
dhe zhvillimin e programeve edukative të krijuara 
për të adresuar nevojat e grupeve të veçanta të 
interesit, të ndërgjegjshme se kultura financiare 
e publikut, ndër të tjera përbën dhe një mjet të 
rëndësishëm për mbrojtjen e konsumatorit dhe 
nxitjen e zhvillimin e tregut financiar.

Sot ka ardhur momenti, që të ketë një angazhim 
të përbashkët në fushën e edukimit dhe përfshirjes 
financiare, nëpërmjet hartimit dhe zbatimit të një 
Strategjie Kombëtare për Edukimin dhe Përfshirjen 
Financiare për Shqipërinë. Prandaj dhe Banka e 
Shqipërisë ka ndërmarrë iniciativën të mbledhë 
në një “çati” të vetme institucionet kryesore të 
angazhuara në këtë fushë, të tilla si Ministria e 
Financave dhe Ekonomisë, Ministria e Arsimit 
dhe Sportit, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, 
Shoqata Shqiptare të Bankave etj. për hartimin e 
një strategjie të unifikuar në rang vendi.

Një strategji e tillë do të ndihmojë përmes bashkimit 
dhe bashkërendimit të veprimeve dhe përgjegjësive 
të aktorëve të ndryshëm, në rritjen e efektivitetit për 
arritjen e objektivave, duke shmangur mbivendosjen 
e burimeve dhe përpjekjeve. Ajo synon të krijojë 
një strukturë qeverisëse dhe vendimmarrje të qartë 
për proceset, të identifikojë prioritetet e politikave, 
si dhe të përcaktojë kornizën e vlerësimit me 
objektiv përfundimtar rritjen e kulturës financiare të 
qytetarëve shqiptarë dhe për rrjedhojë mirëqenien e 
tyre. Strategjia do të shoqërohet me një kuadër për 
udhëheqjen e veprimeve të palëve të interesuara 
për pesë vitet e ardhshme.

Hartimi i strategjisë kombëtare do të mbështetet 
në punën shumëvjeçare të Bankës së Shqipërisë 
për matjen dhe studimin e kulturës financiare në 
vend, përvojat e suksesshme të saj në zhvillimin 
e programeve edukative, praktikat më të mira 
ndërkombëtare, rekomandimet e OECD/INFE 
dhe këshillimin e Bankës Botërore.

Miratimi i këtij dokumenti strategjik vjen në një 
moment kyç, kur individët dhe familjet kanë 
më shumë nevojë për edukim financiar për t’i 
kaluar me sukses kohët e vështira me të cilat po 
përballemi dhe për të hedhur themelet e një të 
ardhmeje financiare të qëndrueshme. Zbatimi 
i strategjisë do të ndihmojë individët të krijojnë 
zakone të shëndosha financiare që në moshë të 
hershme, të menaxhojnë në mënyrë efektive të 
ardhurat dhe mirëqenien e tyre, të përdorin me 
kujdes instrumentet bankare dhe financiare, si dhe 
të planifikojnë pensionin - “moshën e tyre të artë” 
- në mënyrën më të mirë të mundshme. 

Në afat të gjatë, edukimi financiar duhet trajtuar si 
një e mirë publike, siç është arsimi në përgjithësi, 
dhe prandaj miratimi i një Strategjie Kombëtare 
për Edukimin dhe Përfshirjen Financiare në Shqipëri 
është një hap i rëndësishëm në këtë drejtim. Përfshirja 
financiare përbën një sfidë mbarëkombëtare 
dhe shumëdimesionale, ku kontributi i koordinuar 
i institucioneve të përfshira shumëfishohet dhe 
përkthehet në një rritje më të mirë të përdorimit 
të burimeve, të mbrojtjes së konsumatorëve dhe 
ndërgjegjësimit të taksapaguesve tanë. 
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GuvErnatori SEjko mE 
ambaSadorin E ri të 
mbrEtëriSë Së SpanjëS në 
Shqipëri
13 korrik 2022, tiranë

Në datën 13 korrik 2022, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, priti në një 
takim zyrtar kortezie në Bankën e Shqipërisë, 
Ambasadorin e ri të Mbretërisë së Spanjës 
në Shqipëri, SH.T.Z. Álvaro Renedo Zalba. 
Gjatë këtij takimi, Guvernatori Sejko i shprehu 
falënderimet Ambasadorit për marrëdhëniet 
e mira midis dy vendeve, duke vlerësuar 
shkëmbimet tregtare me Spanjën, si dhe duke 
i shprehur mirënjohjen për mbështetjen që 
Spanja ka dhënë në procesin e integrimit të 
Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

Në krye të bisedës, Guvernatori Sejko bëri një 
ekspoze të panoramës ekonomike në Shqipëri 

ku theksoi se ecuria e saj në këtë periudhë 
paraqitet sfiduese. Rritja e çmimeve në tregjet 
botërore, ngadalësimi i pritur i ekonomisë në 
Eurozonë, si dhe frenimi i fuqisë blerëse të 
familjeve, rrjedhimisht do të ndikojnë edhe në 
ecurinë e inflacionit dhe rritjen ekonomike të 
vendit tonë.

SH.T.Z. Álvaro Renedo Zalba vlerësoi punën 
e bërë nga Banka e Shqipërisë në drejtim të 
ruajtjes dhe garantimit të sistemit financiar në 
vend, sidomos në këto kohë të vështira. Ai 
theksoi progresin që Shqipëria ka bërë në 
kuadër të procesit të integrimit evropian, si 
dhe shprehu mbështetjen e plotë të Spanjës 
në këtë drejtim.

ZëvEndëSGuvErnatorja 
E parë minxhoZi në 
takimin E konSultimit 
publik të amniStiSë 
FiSkalE
15 korrik 2022, tiranë

Në datën 15 korrik 2022, 
Zëvendësguvernatorja e Parë, zj. Luljeta 
Minxhozi, mori pjesë në takimin e konsultimit 
publik të amnistisë fiskale. Në fjalën e saj, 
Zëvendësguvernatorja Minxhozi vlerësoi 
organizimin e këtij takimi për një fenomen jo 
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pak shqetësues, i cili në vazhdimësi ka marrë 
vëmendjen e Bankës së Shqipërisë, por dhe 
të një sërë institucionesh të tjera, siç është 
ai i parasë jashtë bankave dhe ekonomisë 
informale.

Zëvendësguvernatorja Minxhozi theksoi 
se Banka e Shqipërisë prej vitesh është 
angazhuar në nxitjen dhe promovimin e 
përdorimit të kanaleve formale dhe të sigurta 
për transaksionet e parasë. Ajo nënvizoi 
se me miratimin e Ligjit për Shërbimet e 
Pagesave, Shqipëria u bë vendi i parë në 
rajon që transpozoi direktivën evropiane 
PSD2 në legjislacionin e saj, duke krijuar 
kushte për reduktimin e kostove të shërbimeve 
të pagesave, si dhe rritjen e përfshirjes 
financiare të popullatës. Nga ana tjetër, 
zhvillimi i “Fin Tech” dhe institucioneve 
novative të pagesave ndihmon në rritjen e 
konkurrencës dhe efikasitetit, si dhe reduktimin 
e kostove.

Në këtë optikë, Zëvendësguvernatorja 
Minxhozi u shpreh se Banka e Shqipërisë 
e sheh projektligjin për amnistinë si një 
iniciativë të qeverisë e cila synon, në radhë 
të parë, rritjen e formalizimit të ekonomisë, 
reduktimin e parasë fizike në ekonomi, dhe, 
më tej, rritjen e shkallës së kapitalizimit në 
sektorin real dhe të likuiditetit në sektorin 
financiar, ndonëse ky i fundit aktualisht gëzon 
një shkallë të lartë likuiditeti, çka e aftëson atë 
të kryejë më së mirë rolin e ndërmjetësuesit 
financiar. Nga ana tjetër, amnistia fiskale 
duhet të shmangë medoemos depërtimin e 
parave të ardhura nga krimi dhe korrupsioni, 
për të mos lejuar pastrimin e tyre dhe për të 
mos rritur rrezikun reputacional për ekonominë 
shqiptare. Paralelisht me implementimin 
e amnistisë, të gjitha institucionet publike 
duhet të shtrëngojnë rregullat fiskale për të 
minimizuar evazionin fiskal pas amnistisë, për 
ta bërë atë më eficiente dhe me sa më pak 
pasoja e shtrembërime të tregut.

mbahEt konFErEnca E 
parë ndërqEvEritarE 
midiS ShqipëriSë dhE 
baShkimit Evropian
19 korrik 2022, bruksel

Më 19 korrik 2022, në Bruksel, u mbajt 
Konferenca e Parë Ndërqeveritare midis 
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Shqipërisë dhe BE-së, një moment historik i 
rrugëtimit të integrimit evropian të Shqipërisë 
dhe një hap më afër në realizimin e aspiratës 
së popullit shqiptar për të qënë pjesë e familjes 
evropiane. Delegacioni shqiptar përbëhej nga 
25 drejtues dhe zyrtarë të lartë, pjesë e Grupit 
Negociator. Pjesë e ketij delegacioni ishte 
edhe Banka e Shqipërisë, e cila u përfaqësua 
nga Zëvendësguvernatorja e Dytë zj. Natasha 
Ahmetaj, anëtare e Grupit Negociator.

Shqipëria mori statusin e vendit kandidat në 
vitin 2014 dhe, me mbajtjen e konferencës 
së parë ndërqeveritare, u shënua një fazë 
e re e procesit të integrimit të Shqipërisë në 
BE, ajo e fillimit të çeljes së negociatave 
të anëtarësimit. Presidentja e Komisionit 
Evropian, zj. Ursula von der Leyen, theksoi 
se qeveritë e Shqipërisë dhe Maqedonisë së 
Veriut kanë zbatuar reformat e nevojshme jo 
vetëm për anëtarësimin në BE, por edhe për të 
mirën e të dy popujve dhe për të rritur cilësinë e 
jetesës në këto vende. Ndërkohë, Kryeministri 
Rama theksoi se çelja e negociatave është 
vetëm “fundi i fillimit” të anëtarësimit në BE 

dhe “ne kemi nevojë të ndërtojmë një Shqipëri 
demokratike dhe evropiane”. 

Aktualisht, Banka e Shqipërisë kontribuon 
në disa nga 35 kapitujt, si pjesë e grupeve 
ndërinstitucionale të ngritura për secilin 
prej tyre, si dhe Zëvendësguvernatorja e 
Dytë zj. Natasha Ahmetaj është zgjedhur 
në cilësinë e negociatores së Kapitullit 17 
– “Politikat ekonomike dhe monetare” dhe 
atë të kryetares së grupit ndërinstitucional 
për Kapitullin 4 – “Lëvizja e lirë e kapitalit”. 
Kapitujt e tjerë në të cilët Banka e Shqipërisë 
ka një rol kryesor kontribuues janë Kapitulli 
9 – “Shërbimet financiare”, Kapitulli i Kriterit 
Ekonomik, Kapitulli 32 – “Kontrolli Financiar” 
dhe Kapitulli 18 – “Statistikat”. Krahas këtyre 
kapitujve, Banka e Shqipërisë kontribuon 
edhe në kapitujt 3, 20, 28 dhe 24.

GuvErnatori SEjko mE 
ZëvEndëSdrEjtorin E 
përGjithShëm të Fmn-Së
19 shtator 2022, tiranë

Në datën 19 shtator 2022, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko priti në një 
takim zyrtar Zëvendësdrejtorin e Përgjithshëm 
të Fondit Monetar Ndërkombëtar, z. Bo Li. 
Guvernatori Sejko e njohu zotin Li me zhvillimet 
më të fundit makroekonomike në Shqipëri, 
me ecurinë e inflacionit dhe masat e marra 
nga Banka e Shqipërisë për mbajtjen e tij 
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nën kontroll, me ecurinë e kreditimit në vend, 
konsolidimin e sistemit bankar dhe punën e 
bërë nga Banka e Shqipërisë në këtë fushë. 
Në përmbushje të mandatit të saj kryesor, 
Banka e Shqipërisë ka vijuar procesin e 
normalizimit të politikës monetare, duke rritur 
normën bazë të interesit 3 herë gjatë këtij viti, 
për kontrollin e presioneve inflacioniste dhe 
kthimin e inflacionit në objektiv brenda një 
horizonti kohor afatmesëm. 

Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm i FMN-së, z. 
Bo Li, nga ana e tij theksoi se vitet e fundit, 

Shqipëria është përballur me tre goditje të 
forta të njëpasnjëshme si: tërmeti i vitit 2019, 
pandemia COVID-19 dhe rritja e theksuar e 
Çmimit të energjisë dhe ushqimeve për shkak 
të luftës në Ukrainë, e megjithatë vendi ka 
vazhduar progresin e tij, falë edhe masave 
mbështetëse dhe koordinimit përkatës të 
autoriteteve kryesore në vend për të kufizuar 
në kohë efektin e këtyre goditjeve.

Një meritë e veçantë për këto arritje të mëdha 
i takon Bankës së Shqipërisë, e cila ka qenë 
mjaft e suksesshme në zbatimin e politikave 
të saj, duke kontribuuar në një ambient të 
shëndoshë makroekonomik dhe duke siguruar 
një treg të konsoliduar bankar në Shqipëri. 
Më tej, Zëvendësdrejtori i Përgjithshëm, z. 
Li, nënvizoi se, pavarësisht sfidave botërore 
dhe efekteve të tyre lokale, Shqipëria duhet 
të vazhdojë rrugën e reformave të mëtejshme, 
me qëllim adoptimin dhe përafrimin me 
standardet e BE-së. 
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GuvErnatori 
SEjko takon 
ZëvEndëSprESidEntin E 
bErZh-it
20 shtator 2022, tiranë

Në datën 20 shtator 2022, Guvernatori 
Sejko priti në një takim zyrtar në ambientet e 
Bankës së Shqipërisë, Zëvendëspresidentin e 
Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim 
(BERZH), z. Mark Bowman, shoqëruar nga 
zj. Charlotte Ruhe, Drejtoreshë për Evropën 
Qendrore dhe Juglindore, si dhe zj. Ekaterina 
Solovova, Përfaqësuese Rezidente e BERZH-it 
në Shqipëri.

Në krye të takimit, Guvernatori Sejko e 
njohu Zëvendëspresidentin Boëman dhe 
përfaqësuesit e tjerë të BERZH-it me zhvillimet 
kryesore ekonomike dhe financiare në vend. 
Ai u shpreh se parashikimet e Bankës së 
Shqipërisë vlerësojnë se ekonomia shqiptare 
do të vijojë të shënojë rritje në horizontin 

afatmesëm, pavarësisht ambientit të jashtëm 
sfidues dhe efekteve të tij. Lidhur me sektorin 
bankar, Guvernatori theksoi se aftësia e 
këtij sektori vlerësohet e fortë, në kushtet kur 
gjendja e likuiditetit është mjaft e mirë dhe 
kur veprimtaria bankare paraqitet fitimprurëse 
dhe e mirëkapitalizuar. 

Gjatë takimit, një fokus të veçantë patën dhe 
politikat e ndërmarra nga Banka e Shqipërisë 
në fushën e deeuroizimit, reduktimit të raportit 
të kredive me probleme dhe digjitalizimit të 
sistemeve të pagesave, duke synuar rritjen e 
efektivitetit të politikës monetare dhe eficiencës 
së sistemeve të pagesave në shërbim të 
qytetarëve dhe bizneseve. Guvernatori 
shtoi se Banka e Shqipërisë ka vlerësuar 
dhe inkurajuar aplikimin e teknologjisë së 
informacionit dhe digjitalizimin në sistemin 
financiar. Një fokus i veçantë i është dedikuar 
përmirësimit, zhvillimit dhe sigurisë së 
qëndrueshmërisë së sistemeve informatike.

Zëvendëspresidenti i BERZH-it vlerësoi 
bashkëpunimin me Bankën e Shqipërisë 
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dhe më në veçanti me sistemin bankar në 
vend, duke sjellë në jetë projekte shumë 
të suksesshme dhe me vlerë të shtuar për 
Shqipërinë. 

GuvErnatori SEjko në 
konFErEncën “a ëShtë 
rikthyEr inFlacioni dhE 
në cilën Formë?” 
23 shtator 2022, Gjenevë

Në datat 22-23 shtator 2022, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, mori 
pjesë në konferencën me temë “A është rikthyer 
inflacioni dhe në cilën formë?” të mbajtur 
pranë Instituti i Studimeve të larta, Gjenevë, 
Zvicër. Konferenca e organizuar për të dhjetin 
vit radhazi në kuadër të programit BCC 
(Bilateral Assistance & Capacity Building for 
Central Banks) të shtetit zviceran, ka për qëllim 
shkëmbimin e përvojave dhe njohurive mes 
pjesëmarrësve, të cilët përfaqësojnë bankat 
qendrore të vendeve partnere të këtij programi.

Guvernatori Sejko në këtë konferencë ishte i 
ftuar të merrte pjesë si folës në panelin me temë 
“Sa global është inflacioni?”. Guvernatori 
Sejko bëri një ekspoze të zhvillimeve 
ekonomike në Shqipëri. Ekonomia u rikuperua 
shpejt nga goditjet negative të shkaktuara nga 
bllokimet dhe kufizimet ekonomike të lidhura 
me pandeminë, brenda dhe jashtë vendit. 

Ndërsa fillimi i konfliktit Rusi-Ukrainë ndryshoi 
rrënjësisht pritshmëritë e Bankës së Shqipërisë 
dhe perspektivën ekonomike, dhe çoi në rritje 
të inflacionit më të shpejtë se ajo e pritur.

Banka e Shqipërisë ka reaguar nëpërmjet 
politikës monetare, duke rritur normat e 
interesit 3 herë deri tani, nga niveli më i ulët 
prej 0.5% në shkurt 2022 në 1.75% në gusht 
2022, për të drejtuar pritjet inflacioniste dhe 
për të siguruar konvergimin e inflacionit me 
objektivin, brenda një perspektive afatmesme. 
Së fundi, Guvernatori nënvizoi se Banka e 
Shqipërisë do të vazhdojë të jetë e kujdesshme 



 10 

për shëndetin e sistemit bankar dhe financiar, 
duke u fokusuar në mbikëqyrjen bankare dhe 
në ndërmarrjen e politikave proaktive.

GuvErnatori SEjko 
Zhvillon një takim mE 
përFaqëSuESit E Fondit 
monEtar ndërkombëtar 
27 shtator 2022, tiranë

Më 27 shtator 2022, 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, ardhur në 
Shqipëri për të kryer bisedime me autoritetet 
shqiptare në kuadrin e Artikullit IV. 

Në fillim të takimit, Guvernatori theksoi 
se perspektiva e rritjes ekonomike mbetet 
pozitive, pavarësisht inflacionit të lartë. 

Në mbështetje të ekonomisë shqiptare, 
Banka e Shqipërisë ka filluar procesin e 
normalizimit të politikës monetare për të 
kontrolluar presionet inflacioniste dhe kthimin 
e inflacionit në objektiv, në një horizont 
afatmesëm. Guvernatori theksoi se Banka e 
Shqipërisë mbetet e gatshme të ndërmarrë 
të gjitha veprimet e nevojshme sipas ligjit, 
për të mbështetur veprimtarinë bankare dhe 
kontribuuar në zhvillimin e mëtejshëm të vendit 
dhe stabilitetin e sistemit financiar.

Përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar 
vlerësuan se qëndrimi i politikës monetare 
ka qenë dhe mbetet i përshtatshëm, duke 
dhënë një kontribut të qenësishëm në mjedisin 
makroekonomik dhe zhvillimin e sistemit 
financiar. Në vijim, ata shtuan se situata 
ndërkombëtare mbetet ende e paqartë dhe 
volatile, duke shtuar elementet e pasigurisë 
dhe nevojën për monitorimin me kujdes të 
dinamikës së zhvillimeve mbi inflacionin.

Në këtë kuadër, pjesëmarrësit ndanë të 
njëjtin mendim mbi rëndësinë e madhe që ka 
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monitorimi i vazhdueshëm i situatës, si dhe 
koordinimi i politikave nga autoritetet shqiptare 
duke marrë masat e nevojshme në kohën e 
duhur për të dhënë stimujt e nevojshëm për 
rritjen ekonomike në afatgjatë.

GuvErnatori SEjko 
mErr pjESë në Samitin 
E vEndEvE të rajonit 
mE tEmë “politika 
monEtarE në një mjEdiS 
inFlacioni” 
1 tetor 2022, becic 

Në datën 1 tetor 2022, Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë, z. Gent Sejko, mori pjesë në 
samitin vjetor të vendeve të rajonit të mbajtur 
në Becic, Mal i Zi. Samiti i këtij viti me temë 
“Politika monetare në një mjedis inflacioni” 
trajtoi zhvillimet më të fundit në ekonomitë e 

rajonit dhe sfidën aktuale me të cilën ato po 
përballen si pasojë e rritjes së çmimeve në 
tregjet botërore. Kjo goditje nuk ka kursyer 
asnjë ekonomi, jo vetëm në nivel evropian, 
por dhe në nivel botëror.

Paneli i guvernatorëve në të cilin Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, ishte 
i ftuar të mbante një fjalë për të pranishmit, 
kishte në fokus diskutimet mbi politikat 
monetare të ndjekura nga bankat qendrore të 
vendeve të rajonit dhe orientimet e politikave 
ekonomike drejt ruajtjes së stabilitetit të 
çmimeve, si një parakusht për stabilitetin 
financiar të vendeve. Në krye të fjalës së tij, 
Guvernatori Sejko nënvizoi se, pavarësisht 
goditjeve të njëpasnjëshme që kanë sjellë 
vitet e fundit, ekonomia shqiptare ka vijuar 
të zgjerohet me ritme të kënaqshme. Edhe 
këtë vit, ndonëse sfidat që shtrihen përpara 
do të jenë të konsiderueshme, pritshmëritë 
janë pozitive dhe rritja ekonomike e këtij viti 
parashikohet të luhatet rreth 4%, ndërsa vitet 
në vijim rritja pritet të ngadalësohet në 2-3%.
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Duke u rikthyer te qëndrimi i politikës monetare 
të vendeve të rajonit, Guvernatori theksoi 
se ajo ndikohet në një farë mënyre edhe 
nga qëndrimi që ndjekin bankat qendrore 
si Rezerva Federale dhe Banka Qendrore 
Evropiane. Ashtu si të gjitha bankat qendrore 
në botë edhe vendet e rajonit tonë po 
përballen me sfidën e inflacionit të lartë. Ai u 
shpreh se bankat qendrore mund të ankorojnë 
në mënyrë efektive pritjet e inflacionit, duke 
komunikuar qartë vendimet e tyre, duke 
përdorur një kuadër të besueshëm të politikës 
monetare dhe duke mbrojtur pavarësinë e 
tyre.

Në vijim, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë 
iu përgjigj pyetjeve të pjesëmarrësve, ku 
në veçanti paraqiti interes çështja e kursit 
të këmbimit në vendin tonë dhe ecuria 
e monedhës vendase. Lidhur me këtë, 
Guvernatori theksoi se ne kemi një regjim të 
lirë të kursit të këmbimit, ndaj ai përcaktohet 
plotësisht nga kërkesa dhe oferta e tregut.

mblEdhjEt vjEtorE 
të Fondit monEtar 
ndërkombëtar dhE 
bankëS botërorE
12-16 tetor 2022, uashington

Në datat 12-16 tetor 2022, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 
mori pjesë në Mbledhjet Vjetore të Fondit 
Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe të Grupit 
të Bankës Botërore (BB), të cilat u zhvilluan 
në Uashington, Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës. Këto mbledhje përfaqësojnë një 
forum të nivelit të lartë, ku vendimmarrësit 
më të lartë të FMN-së dhe BB-së, së bashku 
me guvernatorët dhe ministrat e financave 
të vendeve anëtare të këtyre institucioneve 
ndërkombëtare financiare, mblidhen së 
bashku për të diskutuar zhvillimet më të fundit 
të ekonomisë botërore. Gjatë pjesëmarrjes 
në këto mbledhje, Guvernatori i Bankës së 
Shqipërisë, z. Sejko, zhvilloi disa takime të 



 13 

rëndësishme me personalitete të njohura të 
fushës financiare ndërkombëtare. 

Gjatë takimeve, Guvernatori Sejko bëri një 
ekspoze të situatës ekonomike dhe financiare 
shqiptare. Në vijim, ai theksoi se inflacioni 
vazhdon të mbetet një sfidë kryesore 

për stabilitetin makroekonomik, rritjen e 
qëndrueshme dhe afatgjatë ekonomike të 
vendit, pavarësisht se ekonomia shqiptare 
do të vazhdojë të rritet. Inflacioni është rritur 
ndjeshëm dhe pritet të ulet gjatë vitit 2023. 
Marrja e masave për zbutjen dhe kthimin e tij 
në objektiv është në fokus kryesor të punës së 
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bankës qendrore. Guvernatori Sejko u shpreh 
se fillimi i normalizimit të politikës monetare ka 
qenë i nevojshëm për të zbutur këtë tregues, 
ndërkohë që ka pasur një vigjilencë të shtuar 
ndaj normave më të larta të interesit për të 
ruajtur stabilitetin financiar.

Përfaqësuesit e FMN-së dhe BB-së mbështetën 
ndryshimin e kursit të politikës monetare 
të ndërmarrë nga BSH-ja, si dhe shtuan se 
kushtet monetare janë ende akomoduese, 
pavarësisht nga rritjet e njëpasnjëshme 

të normës së interesit. Gjatë diskutimeve, 
pjesëmarrësit nënvizuan se trajtimi i sfidave 
kryesore me të cilat përballet ekonomia 
shqiptare, si inflacioni, kriza energjetike 
etj. nxjerrin në pah edhe një herë një sërë 
detyrash që duhen marrë në konsideratë nga 
autoritetet.

Përfaqësuesit e FMN-së dhe BB-së shtuan 
se investimi i vazhdueshëm në reforma 
të cilat nxisin dhe inkurajojnë stabilitetin 
makroekonomik të vendit, përmirësimin 
e klimës së biznesit, rritjen e eficiencës 
dhe të konkurrueshmërisë, përmirësimin e 
kapaciteteve njerëzore dhe institucionale, si 
dhe zhvillimin e gjithanshëm të infrastrukturës, 
është rruga e vetme drejt një progresi më të 
shpejtë ekonomik dhe social.

Guvernatori Sejko shtoi se Banka e Shqipërisë 
mbështet dhe inkurajon ruajtjen e vëmendjes 
drejt reformave strukturore. Tashmë kjo agjendë 
reformash gjen një ankorë të fortë në procesin 
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e negociatave që vendi po zhvillon në kuadër 
të anëtarësimit në Bashkimin Evropian.

GuvErnatori SEjko prEt 
ambaSadorEn E rE të 
ZvicrëS në Shqipëri
24 tetor 2022, tiranë

Në datën 24 tetor 2022, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, zhvilloi 
një takim kortezie në ambientet e Bankës së 
Shqipërisë me Ambasadoren e re të Zvicrës 
në Shqipëri, Sh.S.Zj. Ruth Huber. Në krye të 
bisedës, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, 
z. Gent Sejko, falënderoi Ambasadoren 
dhe Shtetin Zviceran për mbështetjen dhe 
bashkëpunimin e frytshëm të deritanishëm, si 
dhe shprehu vlerësimet e tij mjaft pozitive ndaj 
projekteve dhe aktiviteteve të organizuara si 
pjesë e këtij bashkëpunimi.

Gjatë këtij takimi, Guvernatori Sejko bëri 
një ekspoze të panoramës ekonomike në 
Shqipëri, ku theksoi se ecuria e saj në këtë 
periudhë paraqitet sfiduese. Rritja e çmimeve 
në tregjet botërore, ngadalësimi i pritur 
i ekonomisë në Eurozonë, si dhe frenimi i 
fuqisë blerëse të familjeve, rrjedhimisht do 
të ndikojnë edhe në ecurinë e inflacionit 
dhe zhvillimeve ekonomike të vendit tonë. Ai 
theksoi se rritja e shpejtë e çmimeve ka shtuar 

pasiguritë në tregjet financiare dhe ka krijuar 
pengesa të reja në zinxhirët e furnizimit.

Ndërkohë, Ambasadorja e Zvicrës në 
Shqipëri, Sh.S.Zj. Ruth Huber vlerësoi 
punën e bërë nga Banka e Shqipërisë në 
drejtim të ruajtjes dhe garantimit të sistemit 
financiar në vend, sidomos në këto kohë 
të vështira. Ambasadorja gjithashtu theksoi 
progresin që Shqipëria ka bërë në kuadër 
të procesit të integrimit evropian, si dhe 
shprehu mbështetjen e plotë të Zvicrës në 
këtë drejtim.

Diskutimet dypalëshe vijuan lidhur me 
bashkëpunimin e ardhshëm dhe mundësitë e 
zhvillimit të projekteve të reja në fusha me 
rëndësi të veçantë për Bankën e Shqipërisë.
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konFErEnca vjEtorE E 
bankëS Së ShqipëriSë 
“rikthimi i inFlacionit: Si 
mund ta përballojmë në 
kuShtEt E paSiGurivE të 
Shtuara?”
27 tetor 2022, tiranë

Më 27 tetor, 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 
“Rikthimi i inflacionit: Si mund ta përballojmë 
në kushtet e pasigurive të shtuara?”. 

Kjo konferencë u organizua nën kujdesin 
e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. 
Gent Sejko, me pjesëmarrjen e Ministres 
së Financave dhe Ekonomisë, zj. Delina 
Ibrahimaj, përfaqësuesve të kabinetit 
qeveritar dhe deputetëve të Kuvendit të 
Shqipërisë. Të pranishëm ishin gjithashtu 
përfaqësues të lartë të bankave qendrore; 
përfaqësues të trupit diplomatik të akredituar 
në Tiranë; përfaqësues të institucioneve 
financiare ndërkombëtare, si Fondi Monetar 
Ndërkombëtar, Banka Botërore, Banka 
Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim; të 
rretheve akademike në vend; përfaqësues 
të sistemit bankar e financiar; përfaqësues 
të medias; si dhe ekspertë të Bankës së 
Shqipërisë.

Kjo ishte konferenca e 16-të vjetore e Bankës 
së Shqipërisë dhe e treta që organizohet në 
bashkëpunim me Shkollën Ekonomike dhe 
të Shkencave Politike të Londrës (London 
School of Economics and Political Science), 
një ndër 10 universitetet më të mira në botë 
në fushat e studimeve sociale, ekonomike, 
politike, shoqërore e ndërkombëtare.

Konceptuar në tre sesione, punimet e 
konferencës u hapën me fjalët përshëndetëse 
të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. 
Gent Sejko; Drejtorit të Kërkimeve të LSE-së 
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për Evropën Juglindore në Shkollën Ekonomike 
dhe të Shkencave Politike të Londrës, z. Vassilis 
Monastiriotis; dhe Ministres së Financave dhe 
Ekonomisë, zj. Delina Ibrahimaj.

Gjatë fjalës së tij, Guvernatori i Bankës së 
Shqipërisë prezantoi këndvështrimin e Bankës 
së Shqipërisë mbi sfidat që rritja e shpejtë 
e inflacionit në vend sjell për ekonominë 
shqiptare, për aktorët ekonomikë, për 
shoqërinë dhe për vendimmarrësit. 

Guvernatori Sejko u shpreh se rritja e shpejtë 
e inflacionit buroi nga goditje të ofertës në 
tregun e huaj, por ajo ka filluar të transmetohet 
në strukturën e kostove dhe të pritjeve për 
inflacionin në ekonominë shqiptare. Bazuar 
në këto konsiderata, Banka e Shqipërisë ka 
filluar një proces normalizimi të qëndrimit 
të politikës monetare, duke e vlerësuar këtë 
normalizim të domosdoshëm për respektimin 
e stabilitetit të çmimeve dhe dobiprurës për 
ekonominë dhe shoqërinë në afatin e mesëm 
e të gjatë.

Guvernatori Sejko theksoi se, paralelisht me 
kontrollin e inflacionit, normalizimi i politikës 
monetare nuk do të cenojë premisat e rritjes 
ekonomike. Ndonëse rritja ekonomike pritet të 
ngadalësohet disi në horizontin afatshkurtër, 
ajo do të qëndrojë në territor pozitiv dhe do 
t’i kthehet trendeve të veta normale në afatin 
e mesëm dhe të gjatë. 

GuvErnatori SEjko 
prEZanton opinionin E 
bankëS Së ShqipëriSë mbi 
projEktbuxhEtin 2023 
4 nëntor 2022, tiranë

Në datën 4 nëntor 2022, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, ishte 
i ftuar pranë Komisionit për Ekonominë dhe 
Financat, për të dhënë opinionin e Bankës së 
Shqipërisë mbi Projektbuxhetin e vitit 2023. 

Në fillim të fjalës së tij, Guvernatori Sejko 
u shpreh se Banka e Shqipërisë gjykon se 
kuadri makroekonomik i parashikuar në 
projektbuxhet është realist dhe konsistent, 
si me trendet aktuale të zhvillimit të vendit 
ashtu edhe me kahun e pritur të politikave 
monetare e fiskale. Megjithatë, nisur nga 
rëndësia që ka konsolidimi fiskal si dhe në 
prani të pasigurive të shtuara në parashikim, 
Banka e Shqipërisë gjykon se ky proces 
duhet të ketë vëmendje të vazhdueshme dhe 
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të mbrohet nga skenarët e rrezikut, duke 
përmendur më tej dhe sugjerimet nga ana e 
Bankës së Shqipërisë. 

Në kuadër të analizës mbi rritjen e efektivitetit 
dhe ruajtjen e fleksibilitetit të financave publike, 
Guvernatori u shpreh se rëndësi primare 
merr si kuadri tatimor ashtu edhe struktura e 
shpenzimeve të buxhetit dhe ritmi i realizimit 
të tyre gjatë vitit. Ndaj, në këtë drejtim, Banka 
e Shqipërisë ka theksuar në vazhdimësi 
nevojën e rritjes së qëndrueshmërisë dhe 
parashikueshmërisë së tij. 

Ai theksoi se Banka e Shqipërisë gjen me 
vend të theksojë rëndësinë e ruajtjes së 
hapësirave aktuale për investime publike në 
strukturën e Buxhetit. Kjo kërkon vëmendje në 
drejtim të kontrollit të shpenzimeve korrente në 
afatin e mesëm e të gjatë, nëpërmjet rritjes 
së tyre në linjë me përmirësimet strukturore në 
bazën e të ardhurave publike dhe në luftën 
ndaj informalitetit.

Në kuadër të analizës mbi rritjen e 
qëndrueshmërisë afatgjatë të financave 
publike, Guvernatori u shpreh se kjo shërben 
si garanci finale për stabilitetin ekonomik 
e financiar të vendit, duke diktuar primet e 
rrezikut të ekonomisë dhe ndikon kostot e 
financimit të sektorit publik e privat. Në këtë 
kontekst, ai shtoi se Banka e Shqipërisë e 
vlerëson pozitivisht reduktimin e parashikuar 
të borxhit publik në projektbuxhetin e vitit të 
ardhshëm, nga niveli 68.8% i PBB-së i pritur 
për vitin 2022, në nivelin 67.5% të PBB-
së për vitin 2023. Gjithashtu, ai u shpreh 
se Banka e Shqipërisë vlerëson pozitivisht 
adoptimin e një dispozite shtesë në Ligjin 
Organik të Buxhetit, dispozitë e cila kërkon 
ruajtjen e një balance primare pozitive në 
çdo vit fiskal, si garanci për reduktimin e 
qëndrueshëm të borxhit publik.

mblEdhja E tEtë E 
komitEtit kombëtar të 
SiStEmit të paGESavE
9 nëntor 2022, tiranë

Në datën 9 nëntor 2022, u zhvillua 
mbledhja e tetë e Komitetit Kombëtar të 
Sistemit të Pagesave (KKSP). Mbledhja 
u drejtua nga Kryetarja e Komitetit, zj. 
Luljeta Minxhozi, Zëvendësguvernatore e 
Parë e Bankës së Shqipërisë. Aktiviteti u 
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hap nga Zëvendësguvernatorja Minxhozi 
dhe u përshëndet nga Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë, z. Gent Sejko, dhe Ministrja 
e Financave dhe Ekonomisë, zj. Delina 
Ibrahimaj.

Në fjalën e tij, Guvernatori Sejko u shpreh 
se në rolin e autoritetit monetar, rregullator 
e mbikëqyrës, Banka i vlerëson përfshirjen 
financiare dhe edukimin financiar si dy 
objektiva strategjikë mjaft të rëndësishëm 
për stabilitetin monetar e financiar të vendit, 
formalizimin e ekonomisë dhe zhvillimin e 
qëndrueshëm të saj. Në këtë kuadër, masat 
e marra deri më tani kanë reflektuar zhvillime 
mjaft pozitive në treg, duke bërë të mundur 
përmbushjen e objektivave sasiorë të synuar, 
pothuajse në gjysmën e rrugëtimit të Planit të 
Veprimit të Strategjisë Kombëtare të Pagesave 
me Vlerë të Vogël.

Guvernatori Sejko shtoi se në vitin 2021 
është arritur një nivel i përdorimit të pagesave 
elektronike prej 12.5 pagesash për frymë 

në vit, duke tejkaluar edhe objektivin e 
synuar të Strategjisë prej 10 pagesash deri 
në fund të vitit 2023. Gjithashtu, volumet 
e pagesave me kartë janë rritur ndjeshëm, 
sidomos gjatë pesëvjeçarit të fundit (2018-
2022), duke shënuar një trend mesatar rritës 
prej rreth 40% në vit; si dhe është shënuar 
një rritje e konsiderueshme me 78% e numrit 
të terminaleve POS gjatë së njëjtës periudhë.

Guvernatori Sejko theksoi se objektivi i Bankës 
së Shqipërisë fillimisht ështe arritja e një niveli 
të përfshirjes financiare të popullsisë në 
masën 70%, por ai u shpreh se në periudhën 
afatshkurtër, ky nivel do të tejkalohet, duke 
shënuar përafrim të ndjeshëm me vendet e 
Ballkanit dhe ato të Bashkimit Evropian.
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ZëvEndëSGuvErnatorja 
E parë minxhoZi 
në konFErEncën 
ndërkombëtarE 
“Financat E GjElbra – 
mundëSi për SEktorin 
Financiar në Shqipëri”
16 nëntor 2022, tiranë

Më 16 nëntor 2022, Autoriteti i Mbikëqyrjes 
Financiare (AMF), në bashkëpunim me Bankën 
Botërore dhe Sekretariatin Shtetëror Zviceran 
për Çështje Ekonomike (SECO), organizoi 
konferencën ndërkombëtare me temë 
“Financat e gjelbra – Mundësi për sektorin 
financiar në Shqipëri”. Konferenca mblodhi në 
një tryezë, përfaqësues të nivelit të lartë nga 
Qeveria Shqiptare, institucionet financiare 
ndërkombëtare, rregullatorë dhe aktorë të 
tregjeve financiare. Banka e Shqipërisë u 
përfaqësua nga Zëvendësguvernatorja e Parë 
e Bankës së Shqipërisë, zj. Luljeta Minxhozi, 
e cila ishte e ftuar si folëse në panelin e 
diskutimit “Këndvështrimi i institucioneve 
shqiptare lidhur me financat e gjelbra”.

Gjatë diskutimit të saj, zj. Minxhozi theksoi se 
strategjia e Bankës së Shqipërisë për rreziqet 
që lidhen me ndryshimet klimatike pritet të 
evoluojë me kalimin e kohës, ndërkohë që të 
dhënat zgjerohen dhe modelet e nevojshme 

për të kuptuar rreziqet e lidhura me klimën, 
përmirësohen. Ndërkohë, pas anëtarësimit në 
Network for Green Financial System, Banka 
e Shqipërisë po punon në mënyrë aktive për 
të integruar problematikat e ndryshimeve 
klimatike brenda mandatit të saj.

GuvErnatori SEjko 
në aSamblEnë E 
përGjithShmE të dhomëS 
amErikanE të trEGtiSë
17 nëntor 2022, tiranë

Në datën 17 nëntor 2022, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko ishte 
i ftuar në Asamblenë e Përgjithshme të 
Dhomës Amerikane të Tregtisë. Në fjalën e 
tij përshëndetëse, Guvernatori Sejko shprehu 
konsideratën e tij për Dhomën Amerikane të 
Tregtisë, e cila përbën një nga komunitetet më 
të rëndësishme të biznesit në Shqipëri.
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Më tej, Guvernatori vazhdoi fjalimin e tij duke 
përmendur rëndësinë e këtij bashkëpunimi sot, 
kur bizneset në të dy anët e oqeanit po përballen 
me sfida komplekse dhe të paprecedenta. Ai 
shtoi, se pas dy vitesh nën kthetrat e pandemisë, e 
gjejmë veten përballë një realiteti të ri ekonomik, 
të shkaktuar nga konflikti ushtarak në Ukrainë. 
Përtej humbjes së pazëvendësueshme të jetëve 
njerëzore, ky konflikt solli pasoja në tregjet 
globale të mallrave dhe në zinxhirët globalë të 
furnizimit. Si rezultat, inflacioni dhe pasiguria 
përjetuan një rritje të shpejtë anembanë globit, 
me kosto të mëdha për shtresat në nevojë dhe 
me pasoja negative për rritjen globale.

Guvernatori shtoi se duke parë nga e 
ardhmja, projeksionet e skenarit tonë bazë 
sugjerojnë se inflacioni do të reduktohet gjatë 
vitit 2023 dhe do të kthehet në objektivin 
tonë prej 3% në vitin 2024. Këto parashikime 
sugjerojnë se ekonomia shqiptare do të vijojë 
të rritet gjatë viteve në vazhdim dhe se tregjet 
financiare do të vazhdojnë të jenë të qeta, 
kursi i këmbimit relativisht i qëndrueshëm dhe 
shëndeti i ndërmjetësve financiarë, përfshirë 
dhe sektorin bankar, i pacenuar.

Në përfundim të fjalës së tij, Guvernatori theksoi 
se detyra jonë prioritare si vendimmarrës 
publikë, është të marrim masat e duhura për 
të mos lejuar që goditja e ofertës të shkaktojë 
pasoja afatgjata në shëndetin e ekonomisë 
shqiptare. Në këtë kontekst, ai theksoi se Banka 
e Shqipërisë do të vazhdojë të jetë tërësisht 
e përkushtuar për të garantuar stabilitetin e 
çmimeve dhe atë financiar të vendit.

GuvErnatori SEjko 
në konFErEncën E 
bankëS kombëtarE të 
auStriSë për intEGrimin 
Ekonomik Evropian 
2022
21 nëntor 2022, vjenë

Në datën 21 nëntor 2022, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, me 
ftesë të Guvernatorit të Bankës Kombëtare 
të Austrisë, z. Robert Holzmann, mori pjesë 
në konferencën për integrimin ekonomik 
evropian 2022, me temë “Politika ekonomike 
dhe monetare në kushtet e luftës – implikimet 
për vendet e Evropës Qendrore, Lindore 
dhe Juglindore”, të mbajtur në Vjenë, Austri. 
Qëllimi i kësaj konference ishte analizimi i 
ndikimit të krizave të njëpasnjëshme si lufta 
në Ukrainë, efektet e pandemisë COVID-19 
dhe ndryshimeve klimatike në ekonomitë e 
vendeve të Evropës Qendrore, Lindore dhe 
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Juglindore. Pavarësisht natyrave të ndryshme, 
këto kriza kanë një efekt vendimtar në politikën 
ekonomike dhe monetare të vendeve.

Guvernatori Sejko ishte i ftuar në këtë 
konferencë si folës në panelin me temë 
“Këndvështrimi i bankierëve qendrorë lidhur 
me politikën monetare në këtë periudhë 
ndryshimesh”. Në veçanti, Guvernatori u 
ndal në çështjen e inflacionit në vendin tonë 
dhe arsyet pse ky tregues është relativisht 
më i ulët në krahasim me vendet e rajonit. 
Ai theksoi se ashtu si vendet e tjera, edhe 
Shqipëria po ndikohet nga inflacioni i lartë, 
i cili shënoi nivelin 8.3% në muajin tetor. 
Megjithatë, ky nivel është një nga më të ultit 
në rajon, ndërkohë që pjesa tjetër e vendeve 
të Ballkanit Perëndimor ka një normë mesatare 
inflacioni prej gati 16%.

Lidhur me këtë, Guvernatori Sejko nënvizoi se 
ndryshe nga shumica e vendeve të tjera në 
rajon, kursi nominal i këmbimit në Shqipëri 
ka vazhduar të mbiçmohet, duke zbutur 
transmetimin e goditjeve të çmimeve të 
jashtme në ekonominë e vendit. 

Përballë presioneve të forta dhe të qëndrueshme 
inflacioniste, Guvernatori Sejko nënvizoi 
se politika monetare duhet të orientohet 
drejt ruajtjes së stabilitetit të çmimeve, si një 
parakusht për stabilitetin financiar dhe për 
rritjen e qëndrueshme ekonomike të vendit 
në afatin e gjatë. Gjithashtu, Guvernatori 

vuri në dukje faktin se projeksionet e skenarit 
tonë bazë sugjerojnë se ekonomia shqiptare 
do të vijojë të rritet dhe se stabiliteti financiar 
i vendit do të mbetet i pacenuar, edhe në 
prani të normalizimit të qëndrimit të politikës 
monetare.

mbi WorkShop-in xvi të 
kërkimEvE EkonomikE në 
Evropën juGlindorE të 
orGaniZuar nGa banka 
E ShqipëriSë
5-6 dhjetor 2022, tiranë

Në datat 5-6 dhjetor 2022, Banka e 
Shqipërisë organizon Workshop-in XVI të 
Kërkimeve Ekonomike për Evropën Juglindore. 
Ky workshop synon të ofrojë një forum diskutimi 
të punëve dhe projekteve kërkimore të kryera 
nga Banka e Shqipërisë gjatë vitit 2022, 
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dhe të nxisë shkëmbimin e pikëpamjeve 
midis kërkuesve të Bankës së Shqipërisë dhe 
kërkuesve nga bankat qendrore të rajonit e 
më gjerë, si dhe nga akademia vendase dhe 
e huaj, mbi rezultatet e kërkimit shkencor për 
çështjet e lidhura me aktivitetin e bankave 
qendrore.

Këtë vit, përveç çështjeve tradicionale të 
politikës monetare dhe bankingut qendror, 
një vëmendje e veçantë i kushtohet edhe: 
ndryshimeve klimatike dhe rreziqeve të lidhura 
me to, si dhe financave të gjelbra, të cilat 
janë kthyer në “lajtmotiv” të komunikimeve të 
shumë bankave qendrore dhe institucioneve 
evropiane e ndërkombëtare; digjitalizimit të 
shërbimeve financiare dhe përmirësimeve 
teknologjike, si dhe implikimeve të tyre në 
objektivat e bankës qendrore. 

Gjatë dy ditëve të punimeve të aktivitetit u 
prezantuan dhe u diskutuan mbi 35 materiale 
studimore, prej të cilave 11 materiale kanë 
për autorë punonjës të Bankës së Shqipërisë.

Hapja e punimeve u përshëndet nga 
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent 
Sejko, si dhe nga Ambasadorja e Zvicrës në 
Shqipëri Sh.S.Zj. Ruth Huber. 

GuvErnatori SEjko në 
pritjEn E Fundvitit mE 
mEdian
20 dhjetor 2022, tiranë

Në datën 20 dhjetor 2022, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, zhvilloi 
një takim me publicistë të njohur, analistë, 
gazetarë të njohur dhe përfaqësues të shtypit 
të shkruar e medias elektronike në Shqipëri. 
Takimi u hap me fjalën përshëndetëse të 
Guvernatorit Sejko, i cili fillimisht falënderoi 
përfaqësuesit e medias për pjesëmarrjen 
e tyre, si dhe për profesionalizmin dhe 
integritetin që kanë demonstruar përgjatë 
gjithë vitit 2022.
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Guvernatori Sejko siguroi se Banka e 
Shqipërisë do të vazhdojë të jetë një institucion 
transparent, i gatshëm të japë opinionet dhe 
vlerësimet e rastit në të gjitha debatet publike, 
që lidhen me ecurinë e ekonomisë së vendit 
dhe tregjet financiare, edhe në vitin në 
vijim. Banka e Shqipërisë është plotësisht e 
hapur të dëgjojë opinionet dhe sugjerimet e 
përfaqësuesve të medias dhe ta thellojë më 
tej bashkëpunimin në të ardhmen. 

Në vijim të këtij aktiviteti, siç është traditë, u 
ndanë edhe tre çmimet e konkursit të hapur 
“Çmimi i Guvernatorit për Diplomën më të 
Mirë për vitin 2022”. 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.

të tjEra

GuvErnatori SEjko 
në cErEmoninë E 
promovimit të librit: 
“drEjt një kriZE të rE”
5 korrik 2022, tiranë

Në datën 5 korrik 2022, Guvernatori Sejko 
ishte i ftuar në ceremoninë e promovimit të 
librit: “Drejt një krize të re”, të shkruar nga 
Akad. Profesor. Dr. Anastas Angjeli dhe 
Profesor. Dr. Adrian Civici. Gjatë fjalës së 
mbajtur në këtë aktivitet, Guvernatori Sejko 
u shpreh i kënaqur që mbante në duar një 
libër me vlerë - të tretin në serinë e vëllimeve 
bashkëpunime të autorëve - përmes të cilit 
ata ndajnë me ne mendime, vlerësime, 
reflektime, pyetje dhe sugjerime mbi krizat e 
njëpasnjëshme dhe shumëplanëshe me të cilat 
po përballemi. Libri diskuton një listë të gjatë 
çështjesh dhe sfidash me të cilat përballet 
ekonomia globale dhe ajo shqiptare. 
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Guvernatori nënvizoi se sugjerimet e dhëna 
për politikat ekonomike e financiare, në rastin 
e Shqipërisë, janë në përputhje me orientimin 
aktual të autoriteteve shqiptare. Më tej, 
Guvernatori falënderoi autorët për vlerësimin që 
i kanë bërë politikës tonë monetare kur shprehen 
se: “Një ndihmë e vyer në këtë drejtim vjen 
edhe nga politika monetare e kujdesshme e 
Bankës së Shqipërisë, që po zbaton një politikë 
të matur të rritjes së (normës) së interesave ..., 
dhe është kujdesur për një stabilitet në kurset 
e këmbimit të monedhave ndërkombëtare. Kjo 
pengon ndikimin e stagflacionit (të Eurozonës) 
në ekonominë shqiptare.” 

Në përfundim të fjalës së tij, Guvernatori shtoi 
se ky libër përbën një lexim të domosdoshëm, 
i cili hap një dritare njohurie për të kuptuar 
se ku po shkojmë, çfarë do të ndodhë me 
ekonominë e Shqipërisë dhe të mbarë botës 
në vitet e ardhshme.

GuvErnatori SEjko 
vlErëSohEt mE “Çmimin 
E mirënjohjES” nGa 
FakultEti i EkonomiSë, 
biZnESit dhE Zhvillimit, 
univErSitEti Europian i 
tiranëS
6 tetor 2022, tiranë

Më 6 tetor 2022, Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë, z. Gent Sejko, ishte i ftuar 
në Universitetin Europian të Tiranës nga 
Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit, 
në ceremoninë e dhënies së “Çmimit të 
Mirënjohjes” për personalitetin e fushës së 
ekonomisë dhe financave në Shqipëri. Në 
këtë ceremoni, fakulteti e vlerësoi Guvernatorin 
Sejko me “Çmimin e Mirënjohjes” me 
motivacionin “Për mbështetjen e vazhdueshme 
të kërkimit shkencor cilësor dhe promovimin e 
kërkuesve të rinj në fushën e ekonomisë dhe 
financave në Shqipëri”. Çmimi iu dorëzua 
Guvernatorit nga Dekani, z. Elvin Meka.

Me këtë rast, Guvernatori Sejko mbajti një 
fjalë për të pranishmit. Fillimisht, ai falënderoi 
dhe përgëzoi të gjithë stafin akademik dhe 
drejtuesit e Universitetit Europian të Tiranës, 
për punën dhe devotshmërinë e treguar 
gjatë pothuajse dy dekadave për edukimin 
e brezave të rinj dhe përgatitjen e tyre për 
tregun e punës. “Edukimi i të rinjve është 
shumë i rëndësishëm dhe shërben si parakusht 
për pasjen e politikave të suksesshme dhe 
të qëndrueshme makroekonomike dhe 
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financiare, jo vetëm në Shqipëri, por kudo në 
botë.”, tha Guvernatori.

banka E ShqipëriSë 
orGaniZon ciklin mE 
lEkSionE “nEtët E muZEut 
të bankëS Së ShqipëriSë” 
tetor 2022, tiranë

Muaji tetor përkoi me përvjetorin e 84-t të 
inaugurimit të ndërtesës së selisë qendrore 
të Bankës Kombëtare të Shqipnis (1938), 
si dhe 7-vjetorin e inaugurimit të ndërtesës 
së rikonstruktuar dhe të çeljes së Muzeut të 
Bankës së Shqipërisë (2015). Në këtë kuadër, 
gjatë këtij muaji, Banka e Shqipërisë zhvilloi 
tre leksione pjesë të ciklit “Netët e Muzeut”.

Në datën 6 tetor 2022, u zhvillua leksioni 
i parë me lektor Dr. Gjon Boriçi, studiues i 
Institutit të Historisë pranë Akademisë së 

Studimeve Albanologjike (ASA), Departamenti 
i Historisë Bashkëkohore. Z. Boriçi, prezantoi 
temën “Marrëdhëniet ekonomike Shqipëri 
– Kinë, kreditë e akorduara për Shqipërinë 
nga vendi gjigant aziatik, si dhe perspektiva 
e këtyre marrëdhënieve”. Leksioni përfshinte 
veprimet lidhur me ndihmat ekonomike dhe 
kreditë që iu akorduan Shqipërisë në harkun 
kohor prej 24 vitesh (1954-1978), nga 
Republika Popullore e Kinës, të cilat, sikurse 
u përmend, kanë qenë jetike për mbajtjen 
gjallë të regjimit komunist në Shqipëri.

Në datën 13 tetor 2022, leksioni i dytë u 
mbajt nga lektor z. Bajram Peçi, botues 
dhe koleksionist i filatelisë e numizmatikës, 
aktualisht kryeredaktor i revistës “Koleksionisti”, 
organ shtypi i Shoqatës së Koleksionistëve të 
Shqipërisë. Z. Peçi prezantoi temën “Venediku, 
monedhat me emërtimin “DALMATIA ET 
ALBANIA” dhe medaljet e republikës për 
Skënderbeun”.

Në datën 31 tetor 2022, u zhvillua leksioni 
i tretë, me lektor z. Artan Lame, publicist, 
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koleksionist i mirënjohur i numizmatikës dhe 
medalistikës shqiptare e osmane, nënkryetar 
i Shoqatës së Koleksionistëve të Shqipërisë, 
studiues i historisë shqiptare, aktivist i 
shoqërisë civile për mbrojtjen e trashëgimisë 
kulturore shqiptare. Z. Lame prezantoi temën 
“Qarkullimi i monedhës osmane në territoret 
shqiptare nga Reforma e Tanzimatit deri në 
fillimet e shek. XX”. Tema e leksionit erdhi 
në vijim të asaj të trajtuar nga z. Lame në 
“Netët e Muzeut” në vitin 2017, për këtë 
arsye prezantimi nisi me një përmbledhje të 
historisë së “Monetimit në trojet shqiptare gjatë 
Periudhës Osmane”, duke kaluar gradualisht 
në monetimin e periudhës së viteve 1839-
1876, gjatë dy reformave të Tanzimatit.

banka E ShqipëriSë 
dakordëSon mE bankën 
qEndrorE EvropianE 
ZGjatjEn E aFatit të 
linjëS Së likuiditEtit në 
Euro, dEri në muajin 
janar 2024
dhjetor 2022

Siç parashikohet në marrëveshjen ekzistuese të 
vitit 2020 dhe  rinovuar  në vitin 2021 për 
mbështetjen e Bankës së Shqipërisë me një linjë 
likuiditeti në vlerën 400 milionë euro, Banka 
Qendrore Evropiane dhe Banka e Shqipërisë 
kanë rënë dakord për zgjatjen e afatit të saj 
deri në muajin janar 2024. Pavarësisht se deri 
tani kjo marrëveshje huaje e kolateralizuar 
(REPO) nuk ka qenë e nevojshme të përdoret, 
Banka e Shqipërisë vlerëson se ky instrument 
rezervë mbetet i dobishëm në kuadër të 
pasigurive të shtuara, që vijnë nga vazhdimi 
i luftës së Rusisë në Ukrainë, në ekonominë 
globale dhe tregjet financiare. 

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 2022, janë zhvilluar 
pesë konferenca për shtyp të Guvernatorit mbi 
këtë vendimmarrje, përkatësisht më: 6 korrik, 
3 gusht, 5 tetor, 2 nëntor, 21 dhjetor.

Në këto konferenca, Guvernatori Sejko i 
komunikon publikut të gjerë vendimmarrjen e 
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë 
lidhur me ndryshimin e normës bazë të interesit, 
normës së interesit të depozitës njëditore dhe 
normës së interesit të kredisë njëditore. Gjatë 
kësaj periudhe, norma bazë e interesit është 
rritur në nivelin 2.75% nga 1.00%, me disa 
rritje të njëpasnjëshme në muajt korrik, gusht, 
tetor dhe nëntor, ndërsa në muajin dhjetor ajo 
mbeti e pandryshuar. 
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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 2020, gjatë 
6-mujorit të dytë të këtij viti, janë zhvilluar 3 
prezantime “off the records” për mediat, të 
cilat, për shkak të situatës të shkaktuar nga 
pandemia COVID-19, janë zhvilluar online:

1. Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare/ 
III 2022, në datën 11 gusht 2022; 

2. Prezantimi i Raportit të Stabilitetit Financiar 
6-mujori I 2022, në datën 29 shtator 2022; 

3. Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare/ 
IV 2022, në datën 10 nëntor 2022. 

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

aktivitEtE humanitarE të 
punonjëSvE të bankëS 
Së ShqipëriSë

Në datën 15 dhjetor 2022, në ambientet e 
Bankës së Shqipërisë u organizua një aktivitet 
humanitar nga fshati “SOS” dhe Fondacioni 
“Down Syndrome Albania”. Në këtë aktivitet, 
punonjësit e Bankës së Shqipërisë blenë kartolina 
urimi për festat e fundvitit me vizatime të fëmijëve, 
si dhe lule krishtlindjesh. Fondet e mbledhura nga 
shitja e tyre shkuan në ndihmë të fëmijëve të fshatit 
“SOS” dhe për të siguruar terapi pa pagesë për 
individët me sindromën Down.
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