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Editorial

Të nderuar Lexues, 

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

Lajme dhe ngjarje në gjashtë muaj”, për 
gjashtëmujorin e dytë 2020. 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. Viti 2020 
ishte i vështirë dhe plot sfida për ekonominë 
shqiptare si pasojë e krizës shëndetësore 
të shkaktuar nga COVID-19, por reagimi i 
Bankës së Shqipërisë ishte i shpejtë dhe i fortë 
për krijimin e premisave për një rimëkëmbje sa 
më të shpejtë të ekonomisë.

Përmbushja e misionit tonë kushtetues dhe 
ligjor, në çfarëdolloj situate, realizohet falë 
premtimit tonë të kahershëm për të pasur një 
institucion elitar të denjë për t’u krahasuar 
me bankat anëtare të Sistemit Evropian të 
Bankave Qendrore, duke investuar në rritjen 
e standardeve dhe kapaciteteve profesionale, 
nëpërmjet forcimit të pavarësisë, llogaridhënies, 
transparencës dhe mirëqeverisjes.

Një nga mënyrat tona për të arritur këtë premtim 
janë dhe projektet e binjakëzimit që shërbejnë 
si një udhërrëfyes konkret për forcimin e 
kapaciteteve insitucionale të bankës qendore, 
të cilat zbatohen nën kujdesin e bankave 
moderne evropiane. Në këtë kuadër, Banka 
e Shqipërisë zbatoi projektin e binjakëzimit 
“Forcimi i kapaciteteve të Bankës së Shqipërisë 
në kuadër të përafrimit me legjislacionin e 
Bashkimit Evropian (BE)” gjatë periudhës dhjetor 
2019 – janar 2020, të financuar me fondet e 
Bashkimit Evropian, në kuadër të Instrumentit të 
Asistencës së Para-Anëtarësimit (IPA II) të vitit 
2015.

Ky projekt u zbatua nga Banka e Shqipërisë, 
Banka e Italisë dhe Banka e Gjermanisë, ndërsa 
disa komponentë të caktuar të tij u zbatuan 
nga Banka e Francës dhe Banka Kombëtare 
e Rumanisë. Ai kishte si qëllim parësor 
përmirësimin e praktikave të punës të Bankës 
së Shqipërisë dhe njëjësimin e tyre me praktikat 
e Sistemit Evropian të Bankave Qendrore, 
dhe falë trajnimit të ekspertëve të Bankës së 
Shqipërisë, synoi të sjellë ekspertizën e BE-së 
dhe përvojën e dy prej vendeve themeluese të 
saj në dobi të sistemit bankar shqiptar, duke 
ndihmuar kështu në integrimin ekonomik të 
vendit me BE-në.

Projekti i Binjakëzimit u përmbush me sukses 
dhe në kohë, pavarësisht vështirësive të krijuara 
nga situata e jashtëzakonshme e pandemisë 
COVID-19 në pjesën e parë të vitit 2020. 
Të gjitha rezultatet e planifikuara u realizuan 
plotësisht, si dhe secili prej komponentëve të 
projektit u pasqyrua në një numër rezultatesh të 
matshme, në formën e dokumenteve rregullatore. 
U hartuan 29 dokumente të ndryshme të tilla 
si rregullore, akte nënligjore, manuale dhe 
udhëzues. U realizuan 105 misione, duke 
përfshirë 73 ekspertë të bankave qendrore 
në BE, si dhe një numër të konsiderueshëm 
punonjësish të 8 departamenteve të Bankës 
së Shqipërisë, të cilët adresuan çështje 
të rëndësishme të bankingut qendror, të 
përmbledhura në 5 komponentë si: mbikëqyrja 
bankare dhe stabiliteti financiar; politika 
monetare dhe statistika; kontrolli i brendshëm; 
sistemet e pagesave; si dhe funksione të tjera, 
si burimet njerëzore dhe integrimi evropian.

Duke shpresuar që gjatë vitit 2021 do të 
hapet drita jeshile e negociatave, Banka e 
Shqipërisë mbetet një institucion plotësisht i 
angazhuar në përmbushjen e prioriteteve që 
rrjedhin nga procesi i integrimit evropian. Ne 
jemi besimplotë se ky është kontributi më i 
mirë që mund të japim për vendin tonë, për 
konvergimin e shpejtë me modelin e Sistemit 
Evropian të Bankave Qendrore. 
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GuvErnatori SEjko 
në takim mE miSionin 
E Fondit monEtar 
ndërkombëtar
2 korrik 2020, tiranë

Në datat 25 qershor - 1 korrik 2020, një 
mision i FMN-së, i kryesuar nga zj. Yan 
Sun, shefe e Misionit për Shqipërinë, zhvilloi 
një vizitë stafi online për Shqipërinë. Gjatë 
këtij misioni, u zhvilluan takime online me 
Guvernatorin Gent Sejko dhe përfaqësues 
të tjerë të Bankës së Shqipërisë, sipas 
çështjeve përkatëse. Diskutimet u fokusuan 
në zhvillimet makroekonomike të Shqipërisë 
dhe pritshmëritë për periudhën 2020-2021, 
ndikimin e pandemisë dhe rimëkëmbjen 
ekonomike. Gjatë takimit përmbyllës të 
këtij misioni, Guvernatori Sejko theksoi se 
ekonomia shqiptare ka qenë nën efektin e 
fortë të pandemisë gjatë tremujorit të dytë, 
e cila ka dhënë ndikim negativ në konsum, 
në investime dhe në eksportin e mallrave e 
shërbimeve, por sektori bankar vendas mbetet 
i shëndetshëm dhe tregjet financiare shfaqen 
relativisht të qeta.

Në përgjigje të kësaj krize, Banka e 
Shqipërisë, prej fillimit të pandemisë, 
ndërmori një paketë të plotë masash për të 

siguruar likuiditetin e nevojshëm për sistemin 
bankar, për të ulur kostot e financimit dhe për 
t’u ardhur në ndihmë bizneseve dhe familjeve 
kredimarrëse. Reagimi i shpejtë e i koordinuar 
i politikave makroekonomike të ndërmarra, 
ndihmoi përmirësimin e perspektivës 
ekonomike të vendit dhe krijimin e premisave 
për një ringritje sa më të shpejtë të ekonomisë 
në periudhën vijuese.

Fondi Monetar Ndërkombëtar deklaroi se 
rimëkëmbja e ekonomisë shqiptare në afatin e 
shkurtër mbetet e vështirë, si pasojë e efekteve 
të tërmetit të vitit 2019, si dhe të pandemisë 
COVID-19. Në vijim, misioni vlerësoi se 
politika monetare lehtësuese e Bankës së 
Shqipërisë mbetet e përshtatshme dhe se 
pandemia e gjeti sistemin bankar likuid dhe 
të mirëkapitalizuar. Megjithatë, forca e tij 
përballuese do të sprovohet në disa pika më 
të dobëta, siç është p.sh. stoku ende i lartë i 
kredive me probleme. 

GuvErnatori SEjko në 
kuvEndin E ShqipëriSë 
për prEzantimin E 
raportit vjEtor të 
bankëS Së ShqipëriSë për 
vitin 2019 
2 korrik 2020, tiranë

Në datë 2 korrik 2020, Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë, z. Gent Sejko, prezantoi 
përpara deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, 
Raportin Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 
2019. Raportimi në Kuvendin e Shqipërisë 
përbën instrumentin kryesor llogaridhënës të 
Bankës së Shqipërisë si institucion i pavarur. 

Gjatë fjalës së tij, Guvernatori Sejko theksoi 
se puna e Bankës së Shqipërisë, gjatë vitit 
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2019, ka pasur një kontribut pozitiv në 
forcimin e stabilitetit monetar dhe financiar të 
vendit, si një parakusht i domosdoshëm për 
zhvillimin e qëndrueshëm dhe afatgjatë të 
vendit. Më tej, Guvernatori Sejko u shpreh 
se Banka e Shqipërisë ka përmbushur detyrat 
e tjera të saj ligjore, ka shënuar progres në 
implementimin e Strategjisë Afatmesme të 
Zhvillimit, si dhe ka zbatuar rekomandimet e 
lëna nga Kuvendi i Shqipërisë. 

Guvernatori Sejko bëri një ekspoze të 
panoramës ekonomike e financiare të vendit, 
si dhe u ndal në kontributin që Banka e 
Shqipërisë ka dhënë në vitin 2019 - një vit 
sfidues ky për ekonominë shqiptare, pas 
goditjes së tërmetit - dhe në vijim gjatë situatës 
që globi po kalon për shkak të pandemisë 
COVID-19. 

Më konkretisht, Guvernatori e prezantoi 
Kuvendin me paketën e plotë të masave që 
Banka e Shqipërisë ndërmori, krahas masave 
lehtësuese fiskale, për të siguruar likuiditetin e 
nevojshëm për sistemin bankar, për të nxitur 
kreditimin dhe për të kontrolluar kostot e 
shërbimit të borxhit. Guvernatori shtoi se në 
përgjigje të këtyre masave, tregjet financiare 
vazhduan të funksionojnë normalisht, me 
gjithë kërkesën e rritur të sektorit publik për 
financim dhe pasigurinë e shtuar në ekonomi. 

GuvErnatori SEjko 
në takim mE Grupin 
këShillimor të StabilitEtit 
Financiar
21 korrik 2020, tiranë

Në datën 21 korrik 2020, u zhvillua mbledhja 
e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar 
(GKSF). Në këtë mbledhje të zhvilluar 
online, morën pjesë: Ministri i Financave 
dhe Ekonomisë, Guvernatori i Bankës së 
Shqipërisë, Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i 
Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Drejtori 
i Përgjithshëm i Agjencisë së Sigurimit të 
Depozitave dhe përfaqësues të tjerë të këtyre 
institucioneve. Fokusi i kësaj mbledhjeje 
ishte vlerësimi i gjendjes së sistemit financiar, 
rreziqeve që sjellin pasojat e pandemisë, 
rezistencës së institucioneve financiare dhe 
masave të nevojshme për të zbutur rreziqet 
dhe forcuar rezistencën e sistemit financiar.

Gjatë mbledhjes, pjesëmarrësit konkluduan në 
disa vlerësime. Për sa i përket tregut financiar 
dhe veprimtarisë bankare, Banka e Shqipërisë 
ndërmori disa masa si autoritet monetar dhe 
mbikëqyrës. Lehtësimi i mëtejshëm i politikës 
monetare dhe injektimi i pakufizuar i likuiditetit 
në tregun ndërbankar, ruajtën nivelet e ulëta të 
normave të interesit dhe stimulin për kredidhënie. 
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Në partneritet me institucionet e huaja homologe,u 
siguruan instrumentet për mbështetjen e tregut me 
likuiditet në valutë. Paralelisht, veprimet ligjore 
dhe ndryshimet rregullative i dhanë huamarrësve 
të prekur nga efektet e pandemisë dhe bankave, 
kohën dhe mundësinë që të ristrukturojnë 
ekspozimet përkatëse, me qëllim që, aty ku 
ishte e mundur, të ruhej aftësia paguese e 
huamarrësit dhe cilësia e kredisë. Gjithashtu, 
Banka e Shqipërisë u ka kërkuar bankave të 
pezullojnë shpërndarjen e fitimit (si dividend), 
duke synuar që ndikimi i rënies së mundshme të 
rezultatit financiar mbi treguesit e kapitalizimit të 
veprimtarisë të zbutet. Komunikimi me bankat u 
përforcua dhe kërkesat për raportim u bënë më 
specifike dhe më të shpeshta.

Në përfundim të mbledhjes u vlerësua 
se masat e ndërmarra nga autoritetet 
pjesëmarrëse kanë përmirësuar kapacitetet 
e sistemit financiar për të përballuar goditjen 
ekonomike që shkaktoi pandemia.

GuvErnatori SEjko në 
mblEdhjE onlinE mE 
miSionin E Fmn-Së për 
Shqipërinë
17 shtator 2020, tiranë

Në datën 17 shtator 2020, në kuadër të 
Monitorimit Post-Programor, Guvernatori Gent 

Sejko dhe përfaqësues të tjerë të Bankës 
së Shqipërisë, zhvilluan një takim online 
me zj. Yan Sun, shefe e Misionit të FMN-
së për Shqipërinë. Diskutimet e këtij takimi u 
fokusuan në ecurinë e ekonomisë shqiptare, 
zhvillimet në sistemin financiar, ndikimin e 
pandemisë në ecurinë ekonomike dhe pritjet 
për rimëkëmbjen ekonomike gjatë periudhës 
së ardhshme.

Gjatë takimit, Guvernatori Sejko u shpreh se 
pandemia e gjeti sektorin financiar dhe atë 
bankar të mirëkapitalizuar e likuid, dhe këto 
parametra vijuan të ruhen të shëndetshëm. 
Më tej, Guvernatori shtoi se relaksimi i 
masave të distancimit social gjatë fundit të 
tremujorit të dytë, si dhe stabiliteti monetar dhe 
financiar i vendit, krijuan premisa që efekti i 
pandemisë në ekonomi të vinte progresivisht 
drejt reduktimit, duke u shoqëruar me një 
rimëkëmbje graduale të aktivitetit ekonomik në 
periudhën në vijim. Guvernatori Sejko theksoi 
se Banka e Shqipërisë mbetet e angazhuar 
njëkohësisht edhe në forcimin e mëtejshëm 
të sistemit financiar, në bashkëpunim dhe 
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me agjencitë e tjera relevante rregullatore, 
si dhe në përafrimin e mëtejshëm të kuadrit 
tonë mbikëqyrës e rregullator me standardet 
e Sistemit Evropian të Bankave Qendrore dhe 
parimet e Komitetit të Bazelit.

Fondi Monetar Ndërkombëtar vlerësoi se 
qëndrimi i politikës monetare ka qenë dhe 
mbetet i përshtatshëm, duke ofruar stimujt e 
nevojshëm për nxitjen e rritjes ekonomike dhe 
për kthimin e inflacionit në objektiv brenda 
vitit 2022.

Banka e Shqipërisë dhe Fondi Monetar 
Ndërkombëtar dakordësuan se stimuli i 
koordinuar fiskal, monetar dhe financiar, ka 
qenë dhe mbetet një element vendimtar në 
zbutjen e pasojave negative të krizës.

GuvErnatori në takimin 
E parë të mblEdhjEvE 
vjEtorE të Fondit 
monEtar ndërkombëtar 
dhE bankëS botërorE
9 tetor 2020, tiranë

Në datën 9 tetor 2020, Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në cilësinë e 
Guvernatorit të Republikës së Shqipërisë 
në FMN, mori pjesë në takimin e parë 

të Mbledhjeve Vjetore të Fondit Monetar 
Ndërkombëtar (FMN) dhe të Grupit të Bankës 
Botërore (BB), të cilat këtë vit u zhvilluan 
online.

Takimi i parë u zhvillua me përfaqësuesit 
e Bankës Botërore, ku pala shqiptare u 
përfaqësua nga Guvernatori i Bankës së 
Shqipërisë, z. Gent Sejko, Ministrja e 
Financave dhe Ekonomisë, zj. Anila Denaj, 
dhe përfaqësues të tjerë të lartë nga Banka 
e Shqipërisë dhe Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë. Ndërkohë, nga Banka Botërore 
pjesëmarrës ishin z. Patrizio Pagano, ish-
Drejtor Ekzekutiv për Shqipërinë, dhe z. 
Matteo Bugamelli, Drejtor i ri Ekzekutiv në 
ardhje për Shqipërinë. Diskutimet e këtij takimi 
u fokusuan në ecurinë e ekonomisë shqiptare, 
zhvillimet në sistemin financiar, ndikimin e 
pandemisë në ecurinë ekonomike dhe pritjet 
për rimëkëmbjen ekonomike gjatë periudhës 
së ardhshme.

Gjatë takimit, Guvernatori Sejko u shpreh se 
ekonomia shqiptare ka qenë nën efektin e fortë 
të pandemisë gjatë gjysmës së parë të vitit, 
veçanërisht në tremujorin e dytë të vitit 2020. 
Ajo pritet të fillojë rimëkëmbjen në vitin 2021 
dhe inflacioni të kthehet në objektiv brenda 
vitit 2022. Më tej, Guvernatori prezantoi 
masat e marra nga Banka e Shqipërisë si 
përgjigje e goditjes së krijuar nga pandemia, 
ku veçoi: rritjen e stimulit monetar, nëpërmjet 
uljes së normës bazë të interesit dhe rritjes së 
injektimeve të likuiditetit; ndryshimet në kuadrin 
rregullator, të cilat patën për qëllim lehtësimin 
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e shtyrjes së përkohshme të pagesës së 
kësteve; dhe ristrukturimin e kredive bankare 
për klientët në vështirësi.

Përfaqësuesit e Bankës Botërore vlerësuan 
qëndrimin e politikës monetare të Bankës së 
Shqipërisë, e cila do të kontribuojë në nxitjen 
e rritjes ekonomike dhe kthimin e inflacionit 
në objektiv.

takimE onlinE në kuadër 
të mblEdhjEvE vjEtorE 
të Fondit monEtar 
ndërkombëtar dhE 
bankëS botërorE mE 
përFaqëSuES të bb-Së dhE 
Fmn-Së
19 tetor 2020, tiranë

Në datën 19 tetor 2020, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, dhe 
Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, zj. 
Anila Denaj, zhvilluan takime online me zj. 
Anna Bjerde, Zëvendëspresidente e Bankës 
Botërore për Rajonin e Evropës dhe Azisë 
Qendrore, dhe me z. Alfred Kammer, Drejtor 
i Departamentit për Evropën në FMN, në 
kuadër të Mbledhjeve Vjetore të Fondit 
Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe të Grupit 
të Bankës Botërore (BB).

Guvernatori Sejko u shpreh se pandemia e gjeti 
sistemin me tregues të mirë financiarë, si dhe 
me një nivel të mirë kapitalizimi dhe likuiditeti. 
Ai shtoi se tregjet e brendshme financiare u 
paraqitën të qeta dhe mbizotëruan norma 
interesi të qëndrueshme. Kursi i këmbimit u 
paraqit i stabilizuar, përtej faktit se në fillim 
të kufizimeve të vendosura për shkak të 
pandemisë, monedha vendase u zhvlerësua. 
Lidhur me politikën monetare lehtësuese të 
ndjekur nga Banka e Shqipërisë, Guvernatori 
vlerësoi se ajo mbetet e përshtatshme, duke 
ofruar stimulin e nevojshëm për nxitjen e rritjes 
ekonomike dhe për kthimin e inflacionit në 
objektiv brenda vitit 2022.

Ministrja Denaj vlerësoi se politika fiskale 
gjithashtu ka pasur një rol të rëndësishëm 
në trajtimin e situatës, duke mbështetur 
financiarisht qytetarët dhe duke ofruar 
mbështetje me likuiditet për bizneset e prekura. 
Gjithashtu, fondet e garancisë sovrane për 
kompanitë private kanë kontribuuar si një 
fluks i vazhdueshëm fondesh, duke ndihmuar 
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në situatën e likuiditetit të bizneseve dhe duke 
i mbështetur ato në momente të vështira.

Përfaqësuesit e BB-së dhe FMN-së vlerësuan 
kontributin e dhënë nga autoritetet shqiptare 
në menaxhimin e goditjes së pandemisë në 
ekonomi, veçanërisht nëpërmjet harmonizimit 
të politikës fiskale me atë monetare, për 
mbështetjen e dhënë për qytetarët dhe bizneset 
e cenuara nga goditjet, si dhe për ruajtjen e 
stabilitetit makroekonomik të Shqipërisë.

GuvErnatori SEjko në 
takimin E miniStravE 
të FinancavE dhE 
GuvErnatorëvE të 
bankavE qEndrorE 
të vEndEvE të Eqljl-
Së, mE drEjtorEn E 
përGjithShmE të Fmn-Së, 
zj. kriStalina GEorGiEva
22 tetor 2020, tiranë

Në datën 22 tetor 2020, Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në cilësinë e 
Guvernatorit të Republikës së Shqipërisë 
në Fondin Monetar Ndërkombëtar (FMN), 
mori pjesë në takimin online të Ministrave të 

Financave dhe Guvernatorëve të Bankave 
Qendrore të vendeve të Evropës Qendrore, 
Lindore dhe Juglindore (EQLJL) me Drejtoren 
e Përgjithshme të FMN-së, zj. Kristalina 
Georgieva, në kuadër të Mbledhjeve Vjetore 
të FMN-së dhe të Grupit të Bankës Botërore 
(BB).

Në këtë takim, u mbajtën dhe dy prezantime 
të cilat synonin të ndanin eksperiencat e 
bankave qendrore dhe autoriteteve fiskale 
në përballimin e kësaj krize. Për të paraqitur 
këndvështrimin e bankave qendrore, i 
përzgjedhur ishte Guvernatori Sejko, i cili 
mbajti një prezantim lidhur me përvojën dhe 
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sfidat me të cilat u përballën institucionet 
dhe politikëbërësit në vendin tonë gjatë 
menaxhimit të kësaj situate.

Guvernatori u shpreh se në nivel global, 
perspektiva ekonomike po përmirësohet 
nga kontraktimi i shkaktuar nga COVID-19, 
megjithatë, sfida të shumëfishta mbeten 
për politikëbërësit, ku mund të përmendet 
hapësira e kufizuar e politikave ekonomike 
për reagim në të ardhmen, ndikimi afatgjatë 
i kësaj goditjeje në ritmet e rritjes potenciale, 
si dhe ndikimi negativ që ajo mund të japë 
në procesin e integrimit ekonomik dhe 
koordinimit të politikave në nivel botëror.

Në përfundim të fjalës së tij, Guvernatori 
nënvizoi se nga trajtimi i situatës së krijuar 
nga COVID-19, politikëbërësit arritën të 
evidentojnë elementet kyçe të suksesit të 
menaxhimit të krizës, si rëndësia e marrjes 
në kohë të masave të jashtëzakonshme, 
koordinimi i kujdesshëm i politikave, 
bashkëpunimi dhe investimi në stabilitetin 
monetar dhe financiar, me qëllim arritjen e një 
rritjeje ekonomike të qëndrueshme afatgjatë.

konFErEnca vjEtorE E 
bankëS Së ShqipëriSë
29 tetor 2020, tiranë

Më 29 tetor 2020, Banka e Shqipërisë, në 

bashkëpunim me Shkollën Ekonomike dhe 
të Shkencave Politike të Londrës (London 
School of Economics and Political Science - 
LSE), organizoi konferencën virtuale me temë 
“COVID-19: Ndikimi në ekonominë reale dhe 
përshtatja e politikave të bankave qendrore”. 
Kjo konferencë u organizua nën kujdesin e 
Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent 
Sejko, i cili nuk e pati të mundur t’u bashkohej 
punimeve të saj, për shkak të diagnostikimit si 
i prekur nga Covid-19. 

Qëllimi i konferencës së kësaj radhe ishte 
diskutimi rreth ndikimit të COVID-19 në 
ekonominë reale, si në vendet me ekonomi 
të zhvilluar ashtu edhe në ato me ekonomi 
në zhvillim; përshtatja e politikave të bankave 
qendrore në përgjigje të sfidave që lindën si 
rrjedhim i gjendjes së krijuar nga pandemia, 
me fokus rajonin e Evropës Juglindore, dhe në 
veçanti Shqipërinë.

Punimet e konferencës u hapën me fjalën 
përshëndetëse të zj. Luljeta Minxhozi, 
Zëvendësguvernatore e Parë e Bankës së 
Shqipërisë, e cila u shpreh se pandemia 
COVID-19 tregoi se ka të gjithë potencialin 
të riformëzojë mënyrën tonë të jetesës. 
Ndërkohë që emergjenca shëndetësore është 
ende në zhvillim e sipër, për institucionet 
politikëbërëse, veçanërisht në vendet me 
ekonomi në zhvillim, sfida për të përmbushur 
objektivat kryesorë si rritja e qëndrueshme 
dhe stabiliteti i çmimeve e ai financiar, po 
i orienton këto të fundit të veprojnë në një 
territor të pashkelur më parë.



 11 

Zj. Minxhozi shtoi se në Shqipëri, shkalla e 
dy paketave kryesore të masave mbështetëse 
të ndërmarra në nivel kombëtar - fiskale dhe 
monetare - arriti në nivele të pashënuara 
më parë në shumë ekonomi, madje që nuk 
janë hasur as gjatë krizës së fundit globale 
të vitit 2008. Ajo theksoi se pandemia testoi 
qëndrueshmërinë e ekonomisë së Shqipërisë 
dhe të sistemit tonë financiar. 

Në vijim, ajo nënvizoi se ekonomia shqiptare 
zotëron parakushte të mjaftueshme për një 
rigjallërim gradual. Duke u ndalur në parashikimin 
e Bankës së Shqipërisë, zj. Minxhozi u shpreh se 
qëndrimi i përgjithshëm i politikës monetare duhet 
të mbetet lehtësues edhe gjatë periudhës në 
vijim. Megjithatë, politikëbërësit duhet të jenë të 
kujdesshëm në kombinimin e drejtë të politikave, 
në mënyrë të tillë që kostot potenciale afatgjata të 
mos tejkalojnë përfitimet afatshkurtra.

zëvEndëSGuvErnatorja 
E parë minxhozi në 
SEancën dëGjimorE të 
komiSionit parlamEntar 
të EkonomiSë dhE 
FinancavE mbi 
projEktbuxhEtin 2021
2 nëntor 2020, tiranë

Në datë 2 nëntor 2020, Zëvendësguvernatorja 
e Parë e Bankës së Shqipërisë, zj. Luljeta 
Minxhozi, prezantoi online, përpara 
deputetëve të Komisionit të Ekonomisë dhe 
Financave, opinionin e Bankës së Shqipërisë 
mbi projektbuxhetin e vitit 2021.

Zëvendësguvernatorja Minxhozi nënvizoi se 
buxheti i vitit 2021 duhet të luajë një rol të 
trefishtë. Ai duhet: (i) të sigurojë mbështetjen e 

nevojshme financiare për zbutjen e pasojave 
të krizës në afatin e shkurtër; (ii) të sigurojë 
fondet e nevojshme për mbështetjen e 
prioriteteve afatgjata të zhvillimit të vendit; 
si dhe (iii) të garantojë qëndrueshmërinë 
afatgjatë të shëndetit të financave publike të 
vendit.

Në përputhje me mandatin ligjor të Bankës 
së Shqipërisë, Zëvendësguvernatorja e Parë 
theksoi se opinioni i Bankës së Shqipërisë u 
orientua në drejtimet e mëposhtme:

•	stabiliteti	makroekonomik	dhe	ndërthurja	e	
politikës fiskale me atë monetare;

•	projeksionet	fiskale	dhe	qëndrueshmëria	e	
borxhit publik; si dhe,

•	ndikimi	i	huamarrjes	së	parashikuar	publike	
në tregjet e brendshme financiare.

Në mbyllje të seancës së opinionit, ajo renditi 
disa sugjerime mbi çështje të cilat Banka 
e Shqipërisë mendon se duhen pasur në 
vëmendje, në funksion të rritjes së efektivitetit 
dhe të qëndrueshmërisë së financave publike.
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GuvErnatori SEjko 
takon ambaSadorin E 
rumaniSë në Shqipëri, 
Sh.t.z. mircEa pErpElEa
18 nëntor 2020, tiranë

Në datën 18 nëntor 2020, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, zhvilloi 
një takim zyrtar në Bankën e Shqipërisë 
me Ambasadorin e Rumanisë në vendin 
tonë, Sh.T.Z. Mircea Perpelea, me rastin e 
përfundimit të misionit të tij në Shqipëri. Në 
fokus të kësaj bisede ishte trajtimi i situatës së 
krijuar nga pandemia COVID-19 dhe efektet 
e saj jo vetëm në ekonomitë e të dy vendeve, 
por edhe në atë globale.

Guvernatori Gent Sejko e njohu Ambasadorin 
Perpelea me zhvillimet më të fundit në 
ekonominë shqiptare dhe kontributin e Bankës 
së Shqipërisë për të mbështetur aktivitetin 
ekonomik në vend,  i cili ka ardhur në 
përmirësim gjatë muajve të verës, pas rënies 
së fortë të shënuar në tremujorin e dytë. Përsa 
i përket sektorit bankar, Guvernatori theksoi 
se ai ka vijuar veprimtarinë e tij në mënyrë të 
qëndrueshme, pavarësisht sfidave që paraqiti 
situata e pandemisë në vend. Ky sektor ka 
akomoduar nevojat e kredimarrësve, duke 
ofruar shtyrje të përkohshme të kësteve të 
kredisë për klientët dhe ristrukturime tërësore 
të saj, si dhe duke marrë mbi vete një pjesë të 
barrës financiare të krizës.

Pasi falënderoi Guvernatorin Sejko për 
mikpritjen e treguar gjatë gjithë qëndrimit të 
tij në Shqipëri, Ambasadori Perpelea theksoi 
mbështetjen e vendit të tij për hapjen e 
negociatave të Shqipërisë për aderimin në 
Bashkimin Evropian, si dhe siguroi asistencën 
e nevojshme në kuadër të procesit të integrimit.
Gjithashtu, Sh.T.Z. Perpelea nënvizoi 
rëndësinë e bashkëpunimit ndërmjet bankave 
qendrore të dy vendeve dhe ofroi ekspertizën 
e Bankës Kombëtare të Rumanisë në fusha 
të ndryshme të bankingut qendror, e cila ka 
qenë vazhdimisht një ndihmesë për Bankën 
e Shqipërisë.

mbi WorkShop-in xiv të 
kërkimEvE EkonomikE në 
Evropën juGlindorE të 
orGanizuar nGa banka 
E ShqipëriSë
10-11 dhjetor 2020, tiranë

Në datat 10-11 dhjetor 2020, Banka e 
Shqipërisë organizoi Workshop-in XIV të 
Kërkimeve Ekonomike për Evropën Juglindore. 
Workshop-i synon të ofrojë një forum diskutimi 
të punëve dhe projekteve kërkimore të kryera 
nga Banka e Shqipërisë gjatë vitit 2020, 
dhe të nxisë shkëmbimin e pikëpamjeve 
midis kërkuesve të Bankës së Shqipërisë dhe 



 13 

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.

Në fjalën e tij të përshëndetjes, Guvernatori 
Sejko vlerësoi se studimet e prezantuara i 
shërbejnë Bankës së Shqipërisë si themel për 
të zbërthyer dhe kuptuar fenomenet ekonomike 
dhe financiare, si dhe ndërveprimin e politikave 
monetare e atyre makro dhe mikroprudenciale 
me ekonominë. Falë këtyre njohurive, Banka 
e Shqipërisë modelon përgjigjen e politikave, 
dhe zgjedh instrumentet e duhura për t’iu 
përgjigjur goditjeve negative që mund të 
ndodhin në ekonominë tonë.

Më tej, Guvernatori theksoi se, për shkak 
të pandemisë, autoritetet hasën vështirësi 
në kryerjen e detyrës së tyre, dhe si pasojë 
edhe bankat qendrore kanë vënë në lëvizje 
instrumente jokonvencionale të politikës 
monetare, krahas atyre tradicionale. Duke 

u mbështetur në analizat dhe përfundimet 
e kërkimeve, bankat qendrore, jo vetëm në 
rajon por edhe më gjerë, janë në proces 
rishikimi të objektivave të tyre dhe të politikës 
monetare, ndaj po rishkruajnë ekonomiksin 
monetar, si një instrument të ri.

Në këtë kuadër, Guvernatori Sejko ftoi 
fushën e kërkimit të udhëheqë rishikimet dhe 
modelet, në funksion të politikave ekonomike 
të qëndrueshme që mund të nxisin rritjen 
ekonomike, në prani të stabilitetit të çmimeve 
dhe të sistemit financiar.

GuvErnatori SEjko 
takon ambaSadorin E ri 
të mbrEtëriSë Së SpanjëS 
në Shqipëri, Sh.t.z. 
marcoS alonSo alonSo
10 dhjetor 2020, tiranë

Në datën 10 dhjetor 2020, Guvernatori 
Gent Sejko priti në një takim zyrtar në Bankën 
e Shqipërisë, Ambasadorin e ri të Mbretërisë 
së Spanjës në Shqipëri, SH.T.Z. Marcos 
Alonso Alonso.

Gjatë këtij takimi, Guvernatori Sejko falënderoi 
Ambasadorin për marrëdhëniet mjaft të mira 
midis dy vendeve. Gjithashtu, ai shprehu 
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mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme 
që Spanja ka dhënë në procesin e integrimit 
të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke 
e vlerësuar atë si një partner të rëndësishëm 
evropian.

Në krye të bisedës, Guvernatori bëri një 
ekspoze të panoramës ekonomike në Shqipëri 
dhe në veçanti të trajtimit të situatës së krijuar 
nga pandemia COVID-19. Guvernatori 
u shpreh se pandemia vuri në provë 
qëndrueshmërinë e ekonomisë së Shqipërisë 
dhe të sistemit financiar, megjithatë falë 
masave dhe instrumenteve të marra në kohën 
e duhur dhe të mirëkoordinuara nga Banka 
e Shqipërisë për të mbështetur veprimtarinë 
financiare dhe nga Qeveria, u arrit të mbahej 
në kontroll ndikimi i saj në ekonomi dhe ruajtja 
e stabilitetit monetar e financiar.

Ambasadori Alonso 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, të shoqëruara 
nga dy momente si ai i tërmetit të 26 nëntorit 
2019 dhe pandemia e COVID-19. Ai 
shtoi se falë masave të marra nga Banka 
e Shqipërisë, janë krijuar premisat për një 
rimëkëmbje sa më të shpejtë të ekonomisë në 
periudhën vijuese.

mblEdhja E GjaShtë E 
komitEtit kombëtar të 
SiStEmit të paGESavE
17 dhjetor 2020, tiranë

Në datën 17 dhjetor 2020, Komiteti 
Kombëtar i Sistemit të Pagesave (KKSP) 
zhvilloi mbledhjen e tij të gjashtë, nën 
drejtimin e Kryetares së këtij Komiteti, zj. 
Luljeta Minxhozi, Zëvendësguvernatore e 
Parë e Bankës së Shqipërisë. Për shkak të 
situatës së krijuar nga pandemia COVID-19, 
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kjo mbledhje u mbajt virtualisht. Të pranishëm 
ishin anëtarët e Komitetit Kombëtar të Sistemit 
të Pagesave si, Kryetari i Shoqatës Shqiptare 
të Bankave dhe Kryetari i Komitetit të 
Pagesave pranë kësaj shoqate, përfaqësues 
nga Kryeministria, Ministria e Financave dhe 
Ekonomisë, Ministria e Brendshme, Autoriteti i 
Mbikëqyrjes Financiare, Agjencia Kombëtare 
e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI), aktorë 
të tregut etj. Gjithashtu, me qëllim mbështetjen 
e tematikave të diskutuara gjatë mbledhjes, të 
pranishëm ishin dhe përfaqësues nga Banka 
Botërore, SWIFT, kompania TIETO dhe CBI 
S.c.p.a.

Në fjalën e saj hyrëse, Kryetarja e Komitetit 
Kombëtar të Sistemit të Pagesave, zj. 
Minxhozi, falënderoi institucionet anëtare 
për përpjekjet dhe arritjet e vazhdueshme, si 
dhe të ftuarit në takim, të cilët me prezantimet 
e tyre ndihmojnë në arritjen e objektivave 
të KKSP-së. Në vijim, zj. Minxhozi bëri një 
përmbledhje të arritjeve të deritanishme, si 
dhe theksoi rëndësinë që ka marrë Strategjia 
Kombëtare e Pagesave me Vlerë të Vogël, si 
në nivel kombëtar, ashtu edhe në kuadër të 
integrimit evropian të Shqipërisë. Kryetarja u 
ndal edhe në nevojën e zbatimit në praktikë 
të ligjit “Për shërbimet e pagesave”, si një 
nga masat dhe arritjet kryesore të strategjisë. 
Gjithashtu, ajo vuri në dukje nevojën për 
krijim dhe përmirësim të infrastrukturave si 
Instant Payment dhe procesimit të kartave, 
si dhe promovimin e edukimit financiar si 
një mekanizëm i rëndësishëm për arritjen e 
objektivave të rritjes së përfshirjes financiare 

të popullsisë dhe zgjerimit të përdorimit të 
instrumenteve elektronike të pagesave.

Në përfundim të mbledhjes, duke u bazuar në 
diskutimet e mbledhjes, Kryetarja e Komitetit 
rekomandoi krijimin e disa grupeve të punës, 
me qëllim adresimin konkret të çështjeve 
të ngritura në mbledhje - ato në lidhje me 
edukimin financiar dhe pagesat me kartë - 
si nga pikëpamja e reduktimit të kostove të 
mbartura nga tregtarët, ashtu edhe në lidhje 
me procesimin e tyre. 

cErEmonia E ShpalljES 
Së çmimEvE FituESE të 
konkurSit të hapur 
“çmimi i GuvErnatorit 
për diplomën më të mirë 
për vitin 2020’’
21 dhjetor 2020, tiranë

Në datën 21 dhjetor 2020, nën kujdesin e 
Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent 
Sejko, u zhvillua online ceremonia e shpalljes 
së fituesve të konkursit të hapur “Çmimi i 
Guvernatorit për Diplomën më të Mirë për 
vitin 2020”.

Ky konkurs organizohet çdo fundvit nga 
Banka e Shqipërisë dhe i dedikohet 
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studentëve shqiptarë të diplomuar brenda 
dhe jashtë vendit, për punë kërkimore-
shkencore në një nga çështjet e ekonomiksit 
monetar e ndërkombëtar, stabilitetit financiar, 
integrimit ekonomik të vendeve të Ballkanit në 
Evropë, politikave monetare dhe politikave 
makroprudenciale të Bankës së Shqipërisë, 
politikave fiskale dhe rolit të tyre në ekonomi, 
sistemit bankar shqiptar, si dhe aspekteve të 
ekonomisë në përgjithësi.

Në krye të aktivitetit, Guvernatori Sejko 
theksoi se ky konkurs organizohet nga Banka 
e Shqipërisë me qëllim vlerësimin, promovimin 
dhe shpërblimin e punës kërkimore të 
studentëve, për të motivuar guximin dhe 
kapacitetin e tyre për të ndërmarrë studime 
të thelluara mbi çështje të rëndësishme të 
ekonomiksit e të financës. Ai gjithashtu 
falënderoi dhe përgëzoi të gjithë pjesëmarrësit 
në konkurs për angazhimin dhe seriozitetin e 
treguar me punimet e tyre kërkimore dinjitoze.

Me çmimin e parë u vlerësua zj. Megi Jaupi, 
studente në Universitetin e Zyrihut ETH, Zvicër, 

me temën “Generative Adversarial Networks 
for Multivariate Return Simulation and Robust 
Portfolio Optimization”, çmim i cili u shpall 
nga Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. 
Gent Sejko.

Me çmimin e dytë u vlerësua z. Argi Hanku, 
student në Universitetin e Vjenës, Austri, 
me temën “Evaluating Low Frequency 
Liquidity Proxies”, çmim i cili u shpall nga 
Zëvendësguvernatorja e Parë e Bankës së 
Shqipërisë, zj. Luljeta Minxhozi.

Me çmimin e tretë u vlerësua zj. Eda Meta, 
studente në Universitetin “Berlin School 
of Economics and Law”, Gjermani, me 
temën “Assessment of the impact of CoCo 
bonds on banks”, çmim i cili u shpall nga 
Zëvendësguvernatorja e Dytë e Bankës së 
Shqipërisë, zj. Natasha Ahmetaj.
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të tjEra

GuvErnatori SEjko 
në cErEmoninë E 
promovimit të librit: 
“kriza EkonomikE në 
kohën E koronaviruSit”
7 korrik 2020, tiranë

Në datën 7 korrik 2020, Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë mori pjesë në ceremoninë e 
promovimit të librit “Kriza ekonomike në kohën 
e koronavirusit”, të autorëve Akad. Prof. Dr. 
Anastas Angjeli dhe Prof. Dr. Adrian Civici.

Në fjalën e mbajtur me këtë rast, Guvernatori 
Sejko shprehu vlerësimet e tij për dy profesorët 
Angjeli dhe Civici, të cilët nëpërmjet këtij 
botimi, ballafaqojnë realitetet ndërkombëtare 
dhe vendase, duke vënë në dukje se as 
Shqipëria nuk u kursye nga pandemia. Familjet 
dhe bizneset vendase, përveç përjetimit 
të një eksperimenti unik shoqëror, pësuan 
goditje të forta ekonomike dhe financiare, 
si nga pandemia ashtu dhe nga masat e 
nevojshme të distancimit social, të ndërmarra 
për kontrollin e saj. Për këto arsye, goditja 
kërkoi një reagim të shpejtë, të efektshëm 
dhe të gjithanshëm të autoriteteve publike, 
në një situatë me shumë të panjohura dhe 
me ndryshime të thella ekonomike, politike e 
shoqërore.

Në këtë drejtim, Guvernatori theksoi se në këtë 
libër shpjegohen masat e menjëhershme që 
u morën në planet shëndetësore, ekonomike 
dhe shoqërore. Si një nga institucionet më 
të rëndësishme të vendit, edhe Banka e 
Shqipërisë vuri në jetë një paketë masash 
gjithëpërfshirëse për të adresuar situatën dhe 
për të zbutur goditjen në aspektin ekonomik. 
Së bashku, ato mundësuan dhe plotësuan 
edhe më tej paketën fiskale të Qeverisë 
Shqiptare.

Në përfundim të fjalës së tij, Guvernatori 
falënderoi të dy profesorët e nderuar që 
sollën këtë libër me rëndësi të veçantë nga 
këndvështrimi i edukimit financiar të publikut, 
dhe e cilësoi atë si një “lexim të domosdoshëm” 
për të kuptuar pasojat e pandemisë, të cilat 
mund të përcaktojnë rrjedhën e zhvillimeve në 
mbarë botën dhe sigurisht në Shqipëri, gjatë 
viteve të ardhshme.
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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 2020, janë zhvilluar 
katër konferenca për shtyp të Guvernatorit 
mbi këtë vendimmarrje, përkatësisht më: 1 
korrik, 5 gusht, 7 tetor, 16 dhjetor.

Në këto konferenca, Guvernatori Sejko i 
komunikoi publikut të gjerë vendimmarrjen e 
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë 
lidhur me mbajtjen të pandryshuar të normës 
bazë të interesit në nivelin 0.5%, të normës 
së interesit të depozitës njëditore në nivelin 
0.1%, si dhe të normës së interesit të kredisë 
njëditore në nivelin 0.9%. 

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 2020, në datën 13 gusht 2020; 

2. Prezantimi i Raportit të Stabilitetit Financiar 
6-mujori I 2020, në datën 28 shtator 
2020; 

3. Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare/ 
IV 2020, në datën 12 nëntor 2020. 

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.

“Shqipëria — drEjt 
zGjErimit të përFShirjES 
FinanciarE”
artikull i botuar në revistën “central 
bank payment news”, volume 3 – 
issue 8 / august 2020
03.09.2020

Revista “Central Bank Payment News” e 
njohur në komunitetin e bankave qendrore 
për lajmet e lidhura me zhvillimet në fushën e 
pagesave, i ka kushtuar një artikull të veçantë 
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Shqipërisë dhe risive të fundit që Banka e 
Shqipërisë ka ndërmarrë në këtë fushë.

Në artikull shkruhet se: “Shqipëria rrallëherë 
(në mos kurrë) ka bërë lajm në fushën e 
pagesave. Ç’është e vërteta, deri tani nuk 
ka pasur arsye që iniciativat e vendit lidhur 
me pagesat të zinin vend në faqet e një 
reviste, por ndoshta ka ardhur koha që kjo të 
ndryshojë.

Si një prej ekonomive në zhvillim të Evropës 
Juglindore që aspiron të jetë pjesë e Bashkimit 
Evropian, Shqipëria po përpiqet të rrisë 
ekonominë, të përthithë ndikimet e lëna nga 
tërmeti që goditi vendin në nëntor të vitit 
2019, e së fundmi, të mbledhë të gjitha forcat 
e saj të kufizuara, për t’i bërë ballë tkurrjeve 
ekonomike të ardhura si pasojë e masave 
të ndërmarra për frenimin e përhapjes së 
COVID-19 në vend.

Përpos ngjarjeve të fundit të pafavorshme që 
sigurisht kanë ndryshuar prioritetet e shumë 
vendeve, Banka e Shqipërisë është fokusuar 
në mënyrë aktive në një objektiv të vetëm 
shumë të rëndësishëm, atë të përfshirjes 
financiare të popullsisë që nuk ka akses në 
shërbimet financiare.

Ndjekja e popullatës së përjashtuar nga 
aksesi në shërbime financiare (të cilët arrijnë 
deri në 60% të popullatës në moshë madhore) 
konsiderohet thelbësore në adresimin e 
problematikave të një ekonomie të bazuar 
kryesisht në para fizike, si dhe një faktor kyç në 
aktivizimin e mundësive për zhvillim të vendit.

Ky objektiv strategjik po merr gjithnjë e më 
shumë rëndësi, kushtëzuar kryesisht nga 
rrethanat që po përjetojnë aktualisht ekonomitë 
e brishta, në kontekstin e pasigurive që burojnë 
nga efektet e pandemisë në ekonomi.”.
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