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Editorial

Të nderuar lexues, 

Kam kënaqësinë t’ju prezantoj me numrin e 
shtatë të Revistës “Bankingu qendror: Lajme 

dhe ngjarje në 6 muaj” për gjashtëmujorin e 
parë të vitit 2020.

Kjo revistë sjell tek ju, në mënyrë kronologjike, 
të gjithë veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë 
gjatë kësaj periudhe. Gjashtëmujori i parë i 
këtij viti ka qenë i vështirë dhe plot sfida jo 
vetëm për ekonominë shqiptare, por edhe atë 
globale, si pasojë e krizës shëndetësore të 
shkaktuar nga COVID-19, e cila i ka detyruar 
qeveritë në mbarë botën të ndërmarrin masa 
ekstreme dhe të pezullojnë një sërë aktivitetesh 
në jetën publike. 

Në Shqipëri, pandemia COVID-19 ka ushtruar 
goditje të gjithanshme mbi ekonominë. Masat 
e kujdesit të marra për kontrollin e përhapjes 
së pandemisë ndikuan në rënien e konsumit, 
investimeve dhe eksporteve të mallrave dhe 
shërbimeve. Bizneset dhe individët më të brishtë 
u prekën duke humbur të ardhurat e tyre, dhe 
shteti mori një rol primar për t’i mbështetur me 
paketat e ndihmës së ofruar. 

Për të përballuar situatën e krijuar, reagimi 
monetar ishte i shpejtë dhe i fortë. Banka e 
Shqipërisë ndërmori menjëherë masat e 
duhura për të minimizuar kostot e pandemisë 
COVID-19 në ekonomi. Në këtë kuadër, 
Banka e Shqipërisë uli me 0.5% normën bazë 
të interesit, hoqi kufijtë sasiorë për të garantuar 
furnizimin me gjithë likuiditetin e nevojshëm të 
sistemit bankar dhe ekonomisë me para fizike, 
si dhe eliminoi kostot e operimit të sistemeve të 
pagesave elektronike.

Një nga aksionet me rëndësi të veçantë që 
ndërmori Banka e Shqipërisë, ishte shtyrja 
me dy tremujorë e pagesave të kësteve të 
kredive për bizneset dhe familjet në vështirësi 
financiare, si dhe disa rregullime për sistemin 

bankar, por jo vetëm, me qëllim sigurimin 
e zgjidhjes së kërkesave të klientëve dhe 
njëkohësisht sigurimin e shëndetit të bankave 
dhe sistemit në tërësi.

Megjithatë, rimëkëmbja ekonomike kërkon 
besimin e aktorëve privatë dhe bashkëpunimin 
e politikave publike. Në këtë drejtim, një rol 
të rëndësishëm në përballimin e situatës luan 
politika fiskale, e cila duhet të garantojë fondet 
e nevojshme për sistemin shëndetësor dhe të 
mundësojë ndihmë financiare për shtresat e 
prekura. Këto masa do të ndikojnë në rritjen e 
nivelit të borxhit publik, e cila është një kosto 
e pranueshme për përballimin e realitetit të ri. 

Rol mjaft aktiv ka luajtur dhe sektori bankar, 
i cili ka vijuar të kreditojë sektorin privat të 
ekonomisë, e në veçanti atë të bizneseve, 
duke i mbështetur këta të fundit me likuiditetin 
e nevojshëm për përballimin e krizës. Në këtë 
mënyrë, sektori bankar ka marrë mbi vete një 
pjesë të kostos financiare të goditjes, duke 
lehtësuar më tej barrën për sektorin publik dhe 
atë privat.

Banka e Shqipërisë, nga ana e saj, do të vijojë 
të ndjekë një politikë monetare lehtësuese, por 
pa ulur vigjilencën ndaj ruajtjes së treguesve 
të shëndetit financiar të sektorit bankar. 
Ky sektor është i qëndrueshëm dhe situata 
financiare mbetet e mirë, duke reflektuar 
zhvillimet pozitive në treguesit financiarë 
përpara shfaqjes së pandemisë, reagimin 
e institucioneve financiare për të kontrolluar 
rreziqet operacionale gjatë këtyre muajve të 
përhapjes së saj dhe efektin e masave të marra 
nga autoritetet për të mbështetur veprimtarinë 
financiare. Një rol të rëndësishëm do të luajë 
dhe sektori privat, i cili duhet të jetë më realist 
në planet e tij, por dhe më i kujdesshëm në 
administrimin e likuiditetit. 

Në çdo rast, Banka e Shqipërisë mbetet e 
gatshme të përdorë instrumentet që disponon, 
në bashkëpunim me gjithë autoritetet në vend, 
me qëllim kapërcimin e kësaj situate dhe 
krijimin e premisave për një rimëkëmbje sa më 
të shpejtë të ekonomisë.
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GuvErnatori SEjko në 
Forumin për vEndEt E 
EvropëS QEndrorE dhE 
lindorE të orGanizuar 
nGa “EuromonEy”
14-15 janar 2020, vjenë, austri

Në datat 14-15 janar 2019, “Euromoney” 
organizoi Forumin për vendet e Evropës 

Qendrore dhe Lindore në Vjenë, Austri. Ky 
forum zhvillohet çdo vit dhe mbledh në një 
tryezë të përbashkët diskutimi personalitete 
të njohura ndërkombëtare nga fusha politike, 
ekonomike e financiare nga vendet e EQL-së.
Forumi dyditor ishte konceptuar në formën e 
paneleve me tema specifike, ku të pranishmit 
ishin të ftuar të diskutonin mbi zhvillimet më 
të fundit ekonomike në vendet e Evropës dhe 
më gjerë. 

Në ditën e parë të forumit, Guvernatori 
ishte i ftuar të mbante një prezantim në 
tryezën kushtuar Shqipërisë, ku folës ishin 
edhe zj. Anila Denaj, Ministre e Financave 
dhe Ekonomisë, z. Pandeli Majko, Ministër 
Shteti për Diasporën etj. Tema e kësaj tryeze 
ishte potenciali i Shqipërisë në tregtinë 
ndërkombëtare dhe hapat drejt integrimit në 
ekonominë botërore.

Gjatë prezantimit, Guvernatori Sejko theksoi 
se ekonomia shqiptare ka vazhduar trendin 
pozitiv, sistemi financiar është i qëndrueshëm 

dhe perspektivat e rritjes janë pozitive. 
Shqipëria është në hapat e parë drejt 
“internacionalizimit” dhe ka mjaft potencial 
për t’u shfrytëzuar; prandaj shqiptarët 
brenda kufijve, por dhe diaspora shqiptare 
duhet të japin mbështetjen për ta arritur këtë 
sukses në të ardhmen. Guvernatori shtoi se 
për të siguruar një rritje të shpejtë dhe të 
qëndrueshme afatgjatë, Shqipëria duhet të 
rrisë më tej konkurrueshmërinë e saj dhe t’i 
zgjerojë tregjet përtej kufijve, duke përfshirë: 
lëvizjen ndërkufitare të mallrave, shërbimeve 
dhe kapitalit; lëvizjet e rrjedhshme të kapitalit 
njerëzor etj.

Ditën e dytë të forumit, me rëndësi të veçantë 
ishte paneli i guvernatorëve të vendeve të 
Evropës Qendrore dhe Lindore kushtuar 
politikës monetare, pjesë e të cilit ishte 
edhe Guvernatori i Bankës së Shqipërisë 
z. Gent Sejko. Gjatë fjalës së tij në këtë 
panel, Guvernatori Sejko u shpreh se politika 
monetare stimuluese e ndjekur nga Banka 
e Shqipërisë ka rezultuar e përshtatshme në 
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mbështetjen e rritjes ekonomike të vendit dhe 
ruajtjen e stabilitetit financiar.

Një tjetër çështje e trajtuar në këtë panel 
ishte reduktimi i përdorimit të parasë fizike në 
ekonomi. Për këtë temë, Guvernatori Sejko u 
shpreh se për vende si Shqipëria - në të cilat 
përdorimi i parasë fizike përbën pjesën më të 
madhe të pagesave - mbetet e rëndësishme 
që institucionet të ndërmarrin politika dhe 
strategji, që stimulojnë publikun në përdorimin 
e mundësive të pagesave elektronike. Në 
këtë kontekst, Banka e Shqipërisë ka hartuar 
projektligjin “Për shërbimet e pagesave”, i 

cili synon të ndryshojë sjelljen e publikut ndaj 
pagesave, adopton direktivën përkatëse të 
Bashkimit Evropian dhe i hap rrugë zhvillimit 
të produkteve të reja të pagesave.

Gjatë këtij forumi dyditor, Guvernatori 
Sejko zhvilloi edhe takime dypalëshe me 
personalitete të njohura ndërkombëtare, me 
zyrtarë të lartë të bankave qendrore, si dhe 
me përfaqësues të bankave të ndryshme 
tregtare.

GuvErnatori SEjko 
prEt ambaSadorin E 
norvEGjiSë 
17 janar 2020, tiranë

Më 17 janar 2020, Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë, z. Gent Sejko zhvilloi 

një takim zyrtar me Ambasadorin e ri të 
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Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Mbretërisë 
së Norvegjisë në Shqipëri, rezident në 
Prishtinë, SH.T.Z. Jens Erik Grøndahl.

Gjatë takimit të zhvilluar në ambientet e 
Bankës së Shqipërisë, Guvernatori Sejko 
e njohu Shkëlqesinë e tij Ambasadorin 
Grøndahl me zhvillimet financiare në vend, 
ku u shpreh se sistemi bankar shqiptar është 
likuid, i kapitalizuar dhe me tregues të mirë 
rentabiliteti. Banka e Shqipërisë ka qenë dhe 
do të mbetet e fokusuar në mbikëqyrjen e 
kujdesshme të riformatimit të sistemit bankar 
në vend, duke kontribuar në konsolidimin 
e tij. Duke u ndalur tek ecuria ekonomike 
e vendit, Guvernatori Sejko theksoi se rritja 
ekonomike ka vijuar trendin pozitiv. Ndërkohë 
që ambienti i jashtëm makroekonomik mbetet 
sfidues, autoriteti monetar dhe institucionet e 
tjera në vend do të japin të gjithë kontributin e 
duhur për të mbështetur ruajtjen e parametrave 
makroekonomikë.

Nga ana e tij, Ambasadori i Mbretërisë 
së Norvegjisë, falënderoi Guvernatorin 
Sejko për takimin dhe shprehu vlerësimet e 
tij për kontributin e rëndësishëm që Banka 
e Shqipërisë jep në ruajtjen e stabilitetit 
makroekonomik të vendit.

GuvErnatori SEjko 
zhvillon takim mE 
dElEGacionin E bankëS 
botërorE
6 shkurt 2020, tiranë

Në datën 6 shkurt 2020, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

zhvilloi një takim me delegacionin e Bankës 
Botërore, të kryesuar nga zj. Johanna 
Jaeger, eksperte në Sektorin Financiar pranë 
Bankës Botërore. Takimi u zhvillua në kuadër 
të projekteve të përbashkëta që Banka e 
Shqipërisë po zhvillon me Bankën Botërore.

Gjatë këtij takimi, Guvernatori Sejko 
prezantoi ecurinë ekonomike të vendit, ku 
theksoi se rritja ekonomike ka vijuar trendin 
pozitiv, ndonëse me një ritëm më të ngadaltë. 
Më tej, Guvernatori u ndal në zhvillimet më 
të fundit, duke nënvizuar se tërmeti i datës 
26 nëntor pati një ndikim negativ në ritmin e 
rritjes ekonomike, i cili pritet të mbartet gjatë 
vitit 2020, me një efekt rezultant ngadalësues 
të përkohshëm dhe të përqendruar në rritje 
ekonomike dhe në inflacion.

Guvernatori nënvizoi se Banka e Shqipërisë 
do të mbetet e angazhuar në përmirësimin 
e mëtejshëm të sistemit financiar, duke u 
fokusuar në zhvillimin e tregjeve financiare 
dhe sistemit të pagesave; nxitjen e mëtejshme 
të kreditimit, nëpërmjet zbatimit të Platformës 
për Rigjallërimin e Kreditimit në Shqipëri dhe 
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vazhdimin e punës për reduktimin e kredive 
me probleme. Raporti i kredive me probleme 
zbriti në nivelin 8.4% në muajin dhjetor 2019; 
një përmirësim i ndjeshëm i këtij treguesi, i cili 
kulmoi 5 vite më parë në vlerën 25%.

Gjatë takimit, përfaqësuesit e Bankës Botërore 
vlerësuan kontributin e Bankës së Shqipërisë në 
ruajtjen e stabilitetit financiar dhe mbështetjen 
e zhvillimit ekonomik të vendit.

GuvErnatori SEjko në 
takimin E orGanizuar 
nGa ShoQata ShQiptarE 
E bankavE
11 shkurt 2020, tiranë

Në datën 11 shkurt 2020, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

mori pjesë në një aktivitet të përvitshëm 
të organizuar nga Shoqata Shqiptare e 

Bankave. Gjatë fjalës së tij përshëndetëse, 
ai prezantoi disa nga momentet kyç të vitit 
2019, ku sistemi bankar e ai financiar në 
tërësi kanë dhënë kontributin e tyre, përfshirë 
dhe disa orientime kryesore për vitin 2020. 

Fillimisht, ai u ndal në ngjarjen me ndikimin 
më të lartë që shënjoi viti 2019, në të gjithë 
sektorët ekonomikë dhe shoqërorë, tërmeti 
shkatërrues i datës 26 nëntor. Guvernatori u 
shpreh se goditja e papritur nga tërmeti, solli 
dëme ekonomike e psikologjike në zonat e 
goditura, por edhe më gjerë. Më tej, ai theksoi 
se nga ana tjetër, ky ishte një test i fortë dhe i 
kaluar me sukses nga të gjitha bankat, përsa i 
përket ruajtjes së vazhdimësisë së funksioneve 
kritike të tregut financiar. Guvernatori vlerësoi 
kontributin bujar të bankave për përballimin 
e pasojave të tërmetit, por edhe mbështetjen 
e klientëve të tyre për t’u lehtësuar peshën 
e fatkeqësisë dhe për të ofruar zgjidhje të 
përshtatshme, duke siguruar vijimësinë e 
aktiviteteve dhe bizneseve të tyre.

Më tej, Guvernatori u shpreh se gjatë vitit 
2019, veprimtaria e sektorit shënoi rritje në 
terma të vëllimit të aktiveve, depozitave e 
letrave me vlerë. Ndërkohë, cilësia e portofolit 
të kredive pati një përmirësim me rreth 3 pikë 
përqindje gjatë vitit (nga 11.1% në 8.36%). 
Kjo si rezultat i veprimeve energjike të pjesës 
më të madhe të bankave në trajtimin e 
portofolit të kredive me probleme, duke ofruar 
zgjidhje si brenda sistemit bankar (shlyerje, 
riposedim, ristrukturim, falje borxhi), ashtu 
edhe jashtë tij (shitje të portofoleve).
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Guvernatori u shpreh se Banka e Shqipërisë 
dhe Komiteti Kombëtar i Sistemit të Pagesave 
kanë vënë në zbatim strategjinë kombëtare 
për fuqizimin e tregut të pagesave me vlerë 
të vogël dhe rritjen e shkallës së përfshirjes 
financiare të popullatës. Rezultatet e para 
janë premtuese dhe ato do të pasohen nga 
hapa të tjerë të Bankës së Shqipërisë dhe të 
sektorit për të mundësuar arritjen e objektivit 
sasior për dyfishimin e popullsisë që zotëron 
një llogari bankare, deri në vitin 2022.

Në përfundim të fjalës së tij, Guvernatori 
përmendi disa çështje kryesore, të cilat 
meritojnë vëmendje, por edhe adresim 
të kujdesshëm, për të siguruar shtylla të 
qëndrueshme mbi të cilat të vijojë të ndërtohet 
një aktivitet bankar, e në veçanti një aktivitet 
kreditues, i shëndetshëm, konkurrues dhe që 
siguron të ardhura të qëndrueshme.

GuvErnatori SEjko prEt 
ambaSadorin E italiSë 
13 shkurt 2020, tiranë

Më 13 shkurt 2020, Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë, z. Gent Sejko, zhvilloi 

një takim zyrtar me Ambasadorin e ri të 
Italisë në Shqipëri, SH.T.Z. Fabrizio Bucci, në 
ambientet e Bankës së Shqipërisë. Bisedat u 
përqendruan kryesisht në ecurinë e ekonomisë 
dhe sistemit bankar shqiptar, promovimin e 
potencialeve të Shqipërisë, në marrëdhëniet 
ekonomike dypalëshe, si dhe në procesin e 
integrimit evropian të Shqipërisë.

Gjatë takimit, Guvernatori Sejko e njohu 
Shkëlqesinë e tij Ambasadorin Bucci me 
zhvillimet financiare në vend, ku u shpreh 
se sistemi bankar shqiptar është likuid, i 
kapitalizuar dhe me tregues të mirë rentabiliteti. 
Duke u ndalur tek ecuria ekonomike e vendit, 
Guvernatori Sejko theksoi se ritmi i rritjes ka 
vijuar të jetë pozitiv, punësimi është rritur, 

ekuilibrat e brendshëm dhe të jashtëm të 
vendit janë forcuar. Banka e Shqipërisë ka 
dhënë kontributin e nevojshëm nëpërmjet 
politikës monetare lehtësuese në mbështetje 
të një rritjeje ekonomike të qëndrueshme dhe 
garantimit të stabilitetit makroekonomik të 
vendit.

Në vijim, Guvernatori u shpreh se Banka e 
Shqipërisë mbetet një institucion plotësisht 
i angazhuar në përafrimin e kuadrit të saj 
ligjor, rregullator dhe operacional, me atë të 
Sistemit Evropian të Bankave Qendrore, si 
dhe në përmbushjen e prioriteteve që do të 
rrjedhin nga hapat e mëtejshëm të procesit të 
integrimit evropian.

Nga ana e tij, Ambasadori i Italisë vlerësoi 
Bankën e Shqipërisë si një nga institucionet 
kryesore në vend. Ai theksoi rëndësinë e 
projekteve të përbashkëta të Bankës së 
Shqipërisë me Bankën e Italisë dhe me 
Bankën Qendrore Evropiane, me qëllim 
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zhvillimin e mëtejshëm të kapaciteteve 
institucionale si dhe kontributin në përafrimin 
e standardeve evropiane dhe përshpejtimin e 
procesit të integrimit. Të dy bashkëbiseduesit 
ndanë të njëjtin mendim se këto negociata 
duhet të shërbejnë si një faktor zhvillimi dhe 
si një garanci shtesë për investitorët vendas 
e të huaj në të ardhmen. Një tjetër pikë ku 
ata u ndalën ishte dhe vazhdimi e thellimi i 
mëtejshëm i reformave strukturore, si një faktor 
tejet i rëndësishëm për zhvillimin afatgjatë 
dhe të qëndrueshëm të vendit.

lEkSion i GuvErnatorit 
SEjko në lSE
26 shkurt 2020, londër, angli

Në datën 26 shkurt 2020, Guvernatori 
Sejko mbajti një leksion në ambientet e 

Shkollës Ekonomike dhe Shkencave Politike të 
Londrës (LSE) me temë “Sfidat financiare në 

ekonomitë e vogla të hapura - perspektiva e 
bankës qendrore”. Ky leksion u organizua 
në kuadër të bashkëpunimit që Banka e 
Shqipërisë ka ndër vite me Shkollën Ekonomike 
dhe Shkencave Politike të Londrës (LSE) dhe u 
ndoq nga ekspertë ndërkombëtarë në fushën 
e ekonomisë, akademikë të Universitetit, nga 
studentë të huaj dhe shqiptarë, që studiojnë 
pranë kësaj shkolle.

Leksioni i prezantuar nga Guvernatori Sejko 
ishte i konceptuar në katër seksione: zhvillimet 
dhe trendet ekonomike në vendet e rajonit, 
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dobësitë strukturore në sektorin financiar 
e bankar në Shqipëri, masat e ndërmarra 
dhe rezultatet e politikave të ndjekura për 
t’i adresuar këto dobësi, si dhe sfidat e 
të ardhmes në politikëbërjen e Bankës së 
Shqipërisë. 

Gjatë leksionit, Guvernatori i njohu studentët 
me mënyrën se si Banka e Shqipërisë është 
përballur me sfidat e tregut financiar në 
Shqipëri. Ai theksoi se Banka e Shqipërisë 
ka punuar për përmirësimin e mëtejshëm të 
arkitekturës rregullatore të sistemit financiar 
dhe për forcimin e rrjetave të sigurisë 
financiare që kanë kontribuar në konsolidimin 
e mëtejshëm të këtij sistemi.

Në vijim, Guvernatori prezantoi mësimet 
e nxjerra përgjatë zbatimit të politikave të 
ndërmarra, rregullimit dhe mbikëqyrjes së 
tregut financiar, si dhe sfidat e reja të lidhura 
me inovacionin në këtë treg e me integrimin 
gjithnjë e më të madh të Shqipërisë në 
proceset e globalizimit. Guvernatori e mbylli 
leksionin duke theksuar se si politikëbërës 
duhet të mësojmë nga e kaluara, në mënyrë 
që e ardhmja të jetë më e sigurt.

GuvErnatori SEjko 
në mblEdhjEn E 
konStituEncëS Së Fondit 
monEtar ndërkombëtar 
dhE të Grupit të bankëS 
botërorE
28 shkurt 2020, athinë, Greqi

Në datën 28 shkurt 2020, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

mori pjesë në Mbledhjen e Konstituencës së 
Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe të 
Grupit të Bankës Botërore (BB), zhvilluar në 
Athinë, Greqi. Ky takim mblodhi së bashku 
guvernatorët dhe ministrat e financave të 
vendeve anëtare të kësaj konstituence, për 
të diskutuar mbi zhvillimet më të fundit të 
ekonomisë botërore dhe ekonomive përkatëse. 
Në këtë mbledhje, Shqipëria përfaqësohej 
nga zyrtarë të lartë të Bankës së Shqipërisë 
dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, 
të kryesuar nga z. Gent Sejko, Guvernator i 
Bankës së Shqipërisë, dhe zj. Anila Denaj, 
Ministre e Financave dhe Ekonomisë. 

Gjatë takimit, Guvernatori Sejko prezantoi 
zhvillimet më të fundit ekonomike në 
vend, duke theksuar rolin e rëndësishëm 
që luan Banka e Shqipërisë në stabilitetin 
makroekonomik. Guvernatori u shpreh se, 
pavarësisht ngadalësimit të ritmeve të rritjes 
ekonomike gjatë vitit 2019, treguesit e 
qëndrueshmërisë ekonomike dhe financiare të 
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vendit vijojnë të mbeten solidë. Punësimi dhe 
pagat janë rritur, norma e papunësisë shënoi 
minimumin historik, pozicioni i jashtëm i 
ekonomisë është përmirësuar, deficiti buxhetor 
mbetet i kontrolluar dhe borxhi publik është 
në rënie, sektori bankar është rentabël, me 
tregues likuiditeti dhe kapitalizimi mbi kërkesat 
rregullatore. 

Lidhur me sektorin financiar, Guvernatori 
theksoi se masat makroprudenciale të 
ndërmarra nga Banka e Shqipërisë dhe stimuli 
monetar ka ndihmuar uljen e normave të 
interesit, duke nxitur rritjen e kredisë dhe uljen 
e kostos së shërbimit të borxhit të bizneseve 
dhe familjeve. Stimuli monetar i ka mundësuar 
Shqipërisë një ambient financiar transparent, 
me norma të ulëta e të qëndrueshme interesi, 
me likuiditet të bollshëm dhe me luhatje të 
moderuara të kursit të këmbimit.

GuvErnatori SEjko në 
një vidEo konFErEncë 
mE kryEminiStrin rama, 
miniStrin ahmEtaj dhE 
drEjtuESit E bankavE 
trEGtarE
1 prill 2020, tiranë

Më 1 prill 2020, Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë, z. Gent Sejko, zhvilloi 

një video konferencë me Kryeministrin e 
Republikës së Shqipërisë, SH.T.Z Edi Rama, 
Ministrin e Shtetit, z. Arben Ahmetaj dhe 
drejtuesit e bankave tregtare për të diskutuar 
mbi rolin dhe mbështetjen që sistemi bankar 
mund të japë për kapërcimin e situatës dhe 
minimizimin e efekteve të mundshme negative 
të krijuara nga pandemia CoVID-19.

Gjatë kësaj video konference u trajtuan një 
sërë çështjesh, duke filluar me zbatimin e 
masave të marra më parë dhe më tej me 
zhvillimet e pritshme për t’i paraprirë efekteve 
të mundshme të zgjatjes së pandemisë.

Guvernatori Sejko nga ana e tij ka paraqitur 
situatën në sektorin bankar në vend dhe masat 
rregullative të marra nga Banka e Shqipërisë 
për t’u ardhur në ndihmë bankave dhe për t’iu 
lehtësuar proceset e aktivitetit operacional. 
Më tej, Guvernatori siguroi se Banka e 
Shqipërisë mbetet e gatshme të përdorë të 
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gjitha instrumentet e nevojshme që i njeh ligji, 
në bashkëpunim me gjithë autoritetet në vend, 
me qëllim kapërcimin e kësaj situate dhe 
ruajtjen e stabilitetit financiar të vendit.

GuvErnatori 
SEjko zhvillon një 
biSEdë tElEFonikE 
mE ambaSadorEn 
amErikanE
10 prill 2020, tiranë

Në datë 10 prill 2020, Guvernatori Gent 
Sejko zhvilloi një bashkëbisedim telefonik 

me Ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës në vendin tonë, Sh.S.Zj. Yuri Kim. 
Në fokus të kësaj bisede ishte trajtimi i situatës 
së krijuar nga pandemia CoVID-19 dhe 
efektet e saj jo vetëm në ekonominë shqiptare, 
por edhe atë globale.

Guvernatori e njohu Ambasadoren me masat 
rregullative të marra nga Banka e Shqipërisë 
për t’u ardhur në ndihmë bankave dhe 
klientëve të tyre duke lehtësuar proceset e 
aktivitetit operacional. Më tej, Guvernatori 
Sejko prezantoi gjendjen e sektorit bankar 
në vend duke theksuar se ky sistem është i 
mirëkapitalizuar, solid dhe me tregues të 
mirë të likuiditetit dhe shëndetit financiar. Në 
këtë kontekst, sektori bankar vijon aktivitetin 

normal dhe mbetet i gatshëm të japë gjithë 
kontributin e nevojshëm për përballimin dhe 
tejkalimin e kësaj situate. 

Guvernatori e siguroi Ambasadoren Kim 
se Banka e Shqipërisë është e gatshme të 
përdorë të gjitha instrumentet e nevojshme 
ligjore e rregullative që disponon, në 
bashkëpunim me gjithë autoritetet në vend, 
me qëllim kapërcimin e kësaj situate dhe 
krijimin e premisave për një rimëkëmbje sa 
më të shpejtë të ekonomisë si dhe të ruajtjes së 
parametrave makroekonomikë dhe stabilitetit 
të çmimeve e atij financiar në vend.

Nga ana e saj, Ambasadorja Kim vlerësoi 
rolin që Banka e Shqipërisë dhe sistemi bankar 
kanë luajtur në vazhdimësi si dhe mbështetjen 
që po japin për kapërcimin e situatës dhe 
minimizimin e efekteve të mundshme negative 
të krijuara nga pandemia CoVID-19.

intErviStë E 
GuvErnatorit SEjko për 
rEviStën monitor 
11 maj 2020, tiranë

Në një intervistë për revistën ekonomike 
Monitor, në kuadër të situatës globale 

të krijuar si pasojë e përhapjes së infeksionit 
të CoVID-19, Guvernatori i Bankës së 
Shqipërisë, z. Gent Sejko, shprehet se Banka 
e Shqipërisë ka qenë aktive në ndërhyrjet e 
saj për të lehtësuar pasojat e krizës që po 
shkakton në ekonomi kufizimi i aktiviteteve për 
të frenuar përhapjen e infeksionit. 

Për të përballuar këtë situatë të krijuar, Banka 
e Shqipërisë ndërmori në kohë masat e 
duhura për të minimizuar kostot e pandemisë 
CoVID-19 në ekonomi, por gjithmonë në 
funksion të objektivit të saj kryesor, ruajtjes 
së stabilitetit të çmimeve. Konkretisht: ulja e 
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normës bazë të interesit, lehtësimi i kërkesave 
rregullatore për ristrukturimin e kredive për 
bizneset e individët, pezullimi i shpërndarjes 
së dividendëve të bankave, garantimi i 
likuiditetit dhe shërbimeve të pagesave, kanë 
qenë disa nga masat e ndërmarra nga Banka 
e Shqipërisë. 

Në vijim të intervistës, Guvernatori shtoi se 
Banka e Shqipërisë ka 3.2-3.3 miliardë 
euro si rezerva valutore, por ai theksoi se 
përdorimi i saj bëhet vetëm në raste mjaft 
të veçanta. Sipas tij, vendi ynë është ende 
mjaft larg plotësimit të premisave që mund 
ta aktivizonin këtë instrument. Guvernatori 
theksoi se rasti i fundit kur është përdorur 
rezerva valutore, jo në funksion të stabilitetit 
monetar e financiar të vendit, por për të 
zbutur pasojat e një krize ekonomike, është 
fundi i viteve ’80. Guvernatori Sejko pohoi se 
fondet e nevojshme për adresimin e pasojave 
të goditjes me të cilën po përballemi mund të 
sigurohen në tregun lokal dhe në monedhën 
tonë kombëtare.

Guvernatori theksoi se pandemia do të 
sjellë një tkurrje të aktivitetit ekonomik gjatë 
vitit 2020, gjithsesi me zbutjen graduale të 
masave të kontrollit, rikuperimi i ekonomisë 
pritet të jetë relativisht i shpejtë. Rritja 
ekonomike pritet të kalojë në territor pozitiv 
në vitin 2021 dhe të ndjekë një trajektore 
rritëse në vijim. Rritja e kërkesës dhe e 
punësimit do të ushtrojnë presione për rritjen 
e pagave, të kostove të brendshme dhe të 
inflacionit. Guvernatori shtoi se stimujt fiskalë, 
monetarë e financiarë që janë ndërmarrë, i 
kanë dhënë një mbështetje jetike ekonomisë, 
e veçanërisht sektorëve dhe familjeve të 
prekura. Natyrisht, në rast se kriza zgjatet 
dhe perspektiva ekonomike bëhet dhe më 
sfiduese, autoritetet publike duhet të marrin në 
konsideratë një rritje të mëtejshme të stimulit 
ekonomik, por kjo është diçka për të cilën ne 
jemi të ndërgjegjshëm dhe të vëmendshëm. 
Në përfundim të intervistës, Guvernatori 
theksoi se, ndonëse goditja që po kalojmë 

është mjaft e fortë, përgjigjja e koordinuar e 
politikave makroekonomike krijon premisa për 
rikuperimin e shpejtë të aktivitetit ekonomik 
pas përfundimit të saj. Shqipëria i ka të gjitha 
potencialet për ta kaluar me sukses këtë test.

takim mE SiStEmin 
bankar dhE biznESin 
mE tEmë “marrëdhëniEt 
biznES-bankë: SFidat E 
përbaShkëta EkonomikE 
në kuShtEt E pandEmiSë 
GlobalE covid-19”
13 maj 2020, tiranë

Më 13 maj 2020, Banka e Shqipërisë 
organizoi një takim diskutimi me sistemin 

bankar dhe biznesin me temë “Marrëdhëniet 
Biznes-Bankë: Sfidat e përbashkëta ekonomike 
në kushtet e pandemisë globale CoVID-19”. 
Ky takim i organizuar në ambientet e Bankës 
së Shqipërisë, me nismën dhe nën drejtimin 
e Guvernatorit Sejko, kishte për qëllim nxitjen 
e bashkëpunimit midis këtyre dy grupeve të 
interesit për të përballuar sfidat e përbashkëta 
ekonomike të krijuara nga pandemia 
CoVID-19, si dhe ofrimin e një platforme 
për shkëmbimin e ideve dhe nevojave mbi 
instrumentet që do të përdoren dhe masat e 
mëtejshme për t’u ndërmarrë.
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Pjesëmarrës në takim ishin drejtues të sistemit 
bankar, të Bashkimit të Dhomave të Tregtisë 
dhe Industrisë së Shqipërisë, të Dhomës 
Kombëtare të Zejtarisë, Dhomës Amerikane 
të Tregtisë në Shqipëri, Dhomës së Tregtisë 
dhe Industrisë Francë – Shqipëri, Bashkimit 
Tregtar të Shqipërisë, Këshillit të Agrobiznesit 
Shqiptar, Shoqatës së Ndërtuesve të 
Shqipërisë, Shoqatës Shqiptare të Turizmit, 
Shoqatës së Hidrokarbureve, si dhe të 
Shoqatës së Industrialistëve Ushqimorë.

Guvernatori Sejko veçoi rëndësinë e masave 
të ndërmarra nga autoritetet publike për 
përballimin e situatës, ku thelbësore janë dy 
paketat fiskale të miratuara nga qeveria, të 
cilat ofrojnë një stimul për nxitjen e kërkesës 
agregate, zbutjen e problemeve të likuiditetit 
dhe shmangien e pasojave afatgjata të krizës 
në ekonomi. Guvernatori vlerësoi dhe miratimin 
e fondeve për garancitë sovrane të ofruara 
nga qeveria shqiptare për të mbështetur me 
kredi bankare kompanitë, me qëllim kryerjen e 
pagesave mujore për punonjësit dhe mbulimin 
e nevojave të tjera shtesë. 

Në cilësinë e autoritetit monetar në vend, 
Banka e Shqipërisë aktivizoi një sërë masash 
të rëndësishme që synojnë të zbusin efektet 
negative të pandemisë CoVID-19 në 
ekonomi dhe të krijojnë të gjitha parakushtet e 
nevojshme për të ofruar një rimëkëmbje sa më 
të shpejtë të ekonomisë shqiptare, si p.sh.: 
ulja e normës bazë të interesit në nivelin 
historik prej 0.5%, furnizimi me likuiditetin e 
nevojshëm të sistemit bankar në vend duke 
hequr kufijtë sasiorë, sigurimi i pandërprerë 
i ekonomisë me para fizike, si dhe shtyrja 
me një tremujor e pagesave të kësteve të 
kredisë për bizneset dhe familjet në vështirësi 
financiare.

Guvernatori Sejko theksoi se është e 
domosdoshme që sektori bankar të gjejë 
dhe të ruajë një ekuilibër të drejtë midis 
mbështetjes së kredimarrësve në nevojë – në 
interes dhe përfitim afatgjatë të dyanshëm, pa 
cenuar sigurinë e kursimeve të qytetarëve dhe 
stabilitetin financiar të vendit – dhe ruajtjes së 
shëndetit të bilanceve të tij.

Gjatë fjalës së mbajtur në këtë takim, 
Kryetari i Shoqatës Shqiptare të Bankave, 
z. Silvio Pedrazzi, dhe Kryetarja e Bashkimit 
të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë të 
Shqipërisë, zj. Ines Muçostepa, vlerësuan 
masat e ndërmarra nga Banka e Shqipërisë 
dhe shprehën këndvështrimet e tyre në 
lidhje me situatën ekonomike të krijuar nga 
CoVID-19.
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GuvErnatori SEjko 
prEzanton raportin 
vjEtor të bankëS Së 
ShQipëriSë për vitin 2019
1 qershor 2020, tiranë

Më 1 qershor 2020, Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë, z. Gent Sejko, nëpërmjet 

një komunikimi online, prezantoi përpara 
deputetëve të Komisionit të Ekonomisë dhe 
Financave (KEF), Raportin Vjetor të Bankës së 
Shqipërisë për vitin 2019.

Në fjalën e tij, Guvernatori Sejko u shpreh 
se Banka e Shqipërisë ka luajtur një rol të 
rëndësishëm në përmirësimin e ambientit 
ekonomik e financiar në vend, nëpërmjet 
zbatimit të një politike monetare lehtësuese. 
Më konkretisht, Guvernatori u ndal në 

kontributin që Banka e Shqipërisë ka 
dhënë në vitin 2019, në drejtim të ruajtjes 
së stabilitetit financiar nëpërmjet forcimit 
të qëndrueshmërisë së sektorit bankar dhe 
funksionimit eficient dhe të sigurt të sistemeve 
të pagesave, përmes:

•	realizimit	 me	 sukses	 të	 procesit	 të	
konsolidimit të sektorit bankar. Aktualisht, 
numri i bankave në sistem është 12 nga 16 
banka që ishin në vitin 2018;

•	rënies	 së	 ndjeshme	 të	 treguesit	 të	 kredive	
me probleme, nga 25% në vitin 2014 në 
8.4% në fund të vitit 2019;

•	përmirësimit	 të	kuadrit	 rregullator	që	 lidhet	
me operimin e dy sistemeve të pagesave, 
ai për pagesat me vlerë të vogël AECH dhe 
ai për pagesat me vlerë të madhe AIPS;

•	miratimit	 të	 projektligjit	 “Për	 shërbimet	 e	
pagesave”, i cili do të ndikojë në uljen 
e kostos së shërbimeve të pagesave 
dhe nxitjen e përdorimit të instrumenteve 
elektronike të pagesave;

•	prezantimit	të	serisë	së	re	të	kartëmonedhave	
dhe hedhjen në qarkullim të prerjeve 200 
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dhe 5000 Lekë të kësaj serie, ku një prej 
objektivave të fushatës edukuese ishte 
dhe ndërgjegjësimi i publikut për të mos 
përdorur terminologjinë “lek i ri-lek i vjetër”;

•	përmirësimit	 të	 qeverisjes	 së	 brendshme,	
nëpërmjet së cilës u mundësua menaxhimi 
dhe vijueshmëria e aktivitetit të institucionit 
gjatë periudhës së pandemisë.

Guvernatori Sejko, në fjalën e tij, i kushtoi 
një hapësirë të veçantë realitetit të ri të krijuar 
nga pandemia globale Covid-19. Masat e 
kujdesit të marra për kontrollin e përhapjes 
së pandemisë ndikuan në rënien e konsumit, 
investimeve dhe eksporteve të mallrave 

dhe shërbimeve; pritet një rënie e nivelit të 
punësimit dhe rritje e papunësisë në vend, 
duke shkaktuar rënien e të ardhurave familjare 
dhe përkeqësimin e situatës financiare të 
biznesit, çka mund të sjellë dhe rritje të nivelit 
të kredive me probleme në sektorin bankar.

Në përfundim, Guvernatori Sejko nënvizoi 
se pavarësisht situatës së krijuar, ekonomia 
shqiptare do ta përballojë me sukses këtë sfidë.

GuvErnatori SEjko në 
takimin E 43-të të klubit 
të GuvErnatorëvE 
të vEndEvE të aziSë 
QEndrorE, rajonit të 
dEtit të zi dhE ballkanit
1 qershor 2020, tiranë

Në datën 1 qershor 2020, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

mori pjesë në takimin e 43-të të Klubit 
të Guvernatorëve të vendeve të Azisë 
Qendrore, Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit. 
Pjesëmarrës në këtë takim, i cili u zhvillua 
online, qenë drejtuesit e bankave qendrore të 
vendeve anëtare të Klubit si: Banka Qendrore 
e Republikës së Turqisë, Banka e Sllovenisë, 
Banka Kombëtare e Rumanisë, Banka 
Kombëtare e Bullgarisë, Banka Kombëtare e 
Çekisë, Banka e Greqisë, Banka Qendrore 
e Malit të Zi, Banka Kombëtare e Serbisë, 
Banka e Izraelit, Banka Kombëtare e Polonisë, 
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Banka Qendrore e Republikës Popullore të 
Kinës, etj.

Në fjalën e mbajtur për pjesëmarrësit, 
Guvernatori Sejko u shpreh se, në linjë 
me parashikimet në nivel global, edhe në 
Shqipëri, si pasojë e masave të kujdesit të 
marra për kontrollin e përhapjes së pandemisë 
Covid-19, gjatë vitit 2020, aktiviteti ekonomik 
pritet të shënojë rënie, e cila parashikohet të 
jetë kalimtare dhe të rikuperohet më pas në 
vitet në vijim.

Në vijim, Guvernatori prezantoi masat e 
ndërmarra nga Banka e Shqipërisë për të 
minimizuar kostot e pandemisë Covid-19 në 
ekonominë e vendit, si ulja e normës bazë të 
interesit në nivelin historik prej 0.5%, furnizimi 
me gjithë likuiditetin e nevojshëm të sistemit 
bankar në vend duke hequr kufijtë sasiorë, 
eliminimi i kostove të operimit të sistemeve të 
pagesave elektronike, sigurimi i pandërprerë 
i ekonomisë me para fizike, shtyrja me dy 
tremujorë e pagesave të kësteve të kredive 
për bizneset dhe familjet në vështirësi 
financiare, si dhe ndryshimet rregullative me 
qëllim sigurimin e zgjidhjes së kërkesave të 
klientëve dhe sigurimin e shëndetit të bankave 
dhe sistemit në tërësi.

GuvErnatori SEjko 
prEt ambaSadorin E ri 
auStriak
10 qershor 2020, tiranë

Në datën 10 qershor 2020, Guvernatori 
Gent Sejko priti në një takim zyrtar në 

Bankën e Shqipërisë, Ambasadorin e ri të 
Republikës së Austrisë në vendin tonë, Sh.T.Z. 
Christian Steiner.

Gjatë këtij takimi, Guvernatori Sejko i shprehu 
falënderimet Ambasadorit të Austrisë në 
Shqipëri për marrëdhëniet e mira, të cilat 
i kanë karakterizuar edhe në të kaluarën e 
hershme dy vendet, duke nënvizuar me këtë 
rast rëndësinë e mbështetjes nga Republika e 
Austrisë të hapjes së negociatave për vendin 
tonë.

Në krye të bisedës ishte trajtimi i situatës së 
krijuar nga pandemia CoVID-19 dhe efektet 
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e saj në ekonominë shqiptare. Guvernatori u 
shpreh se si pasojë e masave të kujdesit të 
marra për kontrollin e përhapjes së pandemisë, 
ekonomia shqiptare gjatë vitit 2020 pritet të 
shënojë rënie dhe të rikuperohet gradualisht 
vitet e ardhshme.

Ambasadori Steiner theksoi rëndësinë në 
drejtim të zbatimit të reformave ekonomike, 
strukturore e sektoriale, dhe vlerësoi kontributin 
e rëndësishëm që Banka e Shqipërisë po jep 
në procesin e integrimit evropian të vendit, 
nëpërmjet përafrimit të kuadrit rregullator 
dhe praktikave të punës, me direktivat dhe 
standardet e Bashkimit Evropian.

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë i shprehu 
mirënjohjen Ambasadorit Steiner për 
bashkëpunimin e frytshëm dhe asistencën 
teknike të dhënë në fusha të ndryshme të 
bankingut qendror nga Banka Kombëtare e 
Austrisë.

Në përfundim, bashkëbiseduesit ndanë të 
njëjtin mendim mbi perspektivat për rritjen e 
mëtejshme të bashkëpunimit ekonomik me 
Austrinë si partner strategjik, kryesisht në 
fushën e sistemit financiar, si dhe në rritjen e 
investimeve të huaja në Shqipëri.

të tjEra 

përGjiGjja E bankëS 
Së ShQipëriSë ndaj 
covid-19

Në përgjigje të situatës së krijuar nga 
pandemia e shkaktuar nga CoVID-19, 

Banka e Shqipërisë ka marrë masa të 
menjëhershme për të mbështetur ekonominë 
shqiptare. Masat e marra kanë synuar 
zbutjen e efekteve negative në mirëqenien 
e bizneseve dhe individëve, si dhe krijimin 
e premisave për një rimëkëmbje sa më të 
shpejtë të ekonomisë në periudhën vijuese.

objektivi i vendimmarrjes së Bankës së 
Shqipërisë ka qenë ruajtja e stabilitetit monetar 
dhe financiar të vendit, lehtësimi i kostove të 
krizës për bizneset dhe familjet shqiptare, si 
dhe kapërcimi i kësaj situate me sa më pak 
efekte negative, pa ndikime në zhvillimin 
afatgjatë të vendit.

Masat e marra në fushën e politikës monetare 
synojnë reduktimin e kostos së huamarrjes dhe 
financimin e vazhdueshëm të ekonomisë me 
kredi bankare. Plotësimi i këtyre parakushteve, 
i hap rrugë respektimit të objektivit tonë të 
stabilitetit të çmimeve në afatin e mesëm e të 
gjatë. 

Në këtë drejtim, masat e marra nga Banka e 
Shqipërisë brenda fushës së saj të kompetencës 
mundësojnë dhe plotësojnë paketën fiskale të 
shpallur nga qeveria shqiptare, e cila synon 
të zhvendosë një pjesë të faturës financiare 
të përballimit të krizës nga sektori privat në 
sektorin publik.

Banka e Shqipërisë u ka krijuar lehtësi 
bankave dhe subjekteve financiare jobanka 
për të shtyrë me 3 muaj (përkatësisht 2 herë 
dhe 1 herë) pagesat e kësteve të kredive 
për klientët e tyre, për shkak të gjendjes së 
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rënduar financiare të krijuar nga pandemia 
CoVID-19.

Gjithashtu, Banka e Shqipërisë ka vendosur 
heqjen përkohësisht të komisioneve të 
aplikuara nga bankat për transfertat e kreditit 
në lekë në formë jo letër nga klientët e tyre, si 
dhe të tarifave për pjesëmarrësit në sistemet e 
pagesave AIPS dhe AECH të operuara nga 
Banka e Shqipërisë, duke filluar nga data 10 
prill 2020.

Banka e Shqipërisë ka rritur kapacitetet 
operacionale për të garantuar furnizimin e 
pandërprerë të ekonomisë me monedhë dhe 
kartëmonedhë. Ajo ka marrë të gjitha vendimet 
e nevojshme dhe ka angazhuar strukturat e 
saj në plotësimin e kërkesave të tregut për 
para fizike, duke siguruar njëkohësisht një 
stok të mjaftueshëm me qëllim përballimin e 
nevojave në rritje të ekonomisë.

Për të informuar publikun mbi masat e marra 
prej saj për përballimin e situatës, drejtuesit 
e lartë të Bankës së Shqipërisë kanë dhënë, 
gjatë kësaj periudhe, 25 intervista në media 
të ndryshme, duke iu përgjigjur pyetjeve të 
gazetarëve dhe opinionit publik. Të gjitha 
këto komunikime, si dhe të gjitha masat që 
janë ndërmarrë nga Banka e Shqipërisë, janë 
pasqyruar në një rubrikë të veçantë në faqen 
zyrtare, dedikuar situatës të shkaktuar nga 
Covid-19.

Banka e Shqipërisë monitoron vazhdimisht 
situatën dhe mbetet e gatshme të përdorë të 
gjitha instrumentet operacionale dhe hapësirën 

rregullatore që disponon, për të minimizuar 
pasojat e pandemisë në ekonominë dhe 
sistemin financiar shqiptar.

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 parë 2020 janë zhvilluar tre 
konferenca për shtyp të Guvernatorit mbi këtë 
vendimmarrje, përkatësisht më: 5 shkurt, 25 
mars dhe 6 maj.

Në konferencën e datës 25 mars, në kuadër 
të situatës në të cilën vendi ndodhej për shkak 
të pandemisë Covid-19, Banka e Shqipërisë 
mori vendimin e uljes së normës bazë të 
interesit, nga 1.0% në 0.5%, si dhe të ulë 
normën e interesit të kredisë njëditore, nga 
1.9% në 0.9%, duke mbajtur të pandryshuar 
normën e interesit të depozitës njëditore, në 
nivelin 0.1%. Ky vendim u mor me qëllim 
zbutjen e ndikimit të pandemisë CoVID-19 në 
shëndetin ekonomik dhe financiar të vendit.

Në deklaratën e datës 25 mars, Guvernatori 
komunikoi: “...Në gjykimin e Këshillit 
Mbikëqyrës, ulja e normës bazë të interesit 
është një masë e nevojshme për reduktimin 
e kostos së huamarrjes së re, për reduktimin 
e kostos së shërbimit të borxhit ekzistues dhe 
për lehtësimin e qarkullimit të likuiditetit në 
bizneset dhe familjet shqiptare. Ajo ndihmon 
funksionimin sa më normal të mekanizmit 
të transmetimit të politikës monetare si dhe 
lehtëson presionin mbi bilancet financiare të 
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operatorëve ekonomikë, duke iu dhënë atyre 
më shumë kohë, hapësirë dhe frymëmarrje 
për përballimin e goditjes”. 

Këshilli Mbikëqyrës mbajti të pandryshuar 
normat e interesit në konferencën për 
shtyp të datës 6 maj. Guvernatori Sejko u 
shpreh se “...konfirmimi i skenarit pozitiv 
nënkupton se politika monetare do të vijojë 
të mbetet lehtësuese gjatë gjithë horizontit të 
parashikimit”. 

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 
këtij 6-mujori u zhvilluan vetëm 3 prezantime, 
përkatësisht: 

•	Prezantimi	 i	 Raportit	 tremujor	 të	 Politikës	
Monetare 2020/I, në datën 13 shkurt 
2020, në ambientet e Bankës së Shqipërisë

•	Prezantimi	 i	 Raportit	 tremujor	 të	 Politikës	
Monetare 2020/II, në datën 14 maj 
2020 (online)

•	Prezantimi	 i	Raportit	Vjetor	 të	Mbikëqyrjes	
për vitin 2019, në datën 20 qershor 2020 
(online) 

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 parë u 
prezantua punimi: 

•	“Implications	of	QE	policies	of	ECB”	nga	z.	
Bledar Hoda, i cili u zhvillua më datë 24 
janar 2020.


