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Editorial

Të nderuar lexues, 

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

Lajme dhe ngjarje në gjashtë muaj”, për 
gjashtëmujorin e parë 2021. Kjo revistë sjell te 
ju, në mënyrë kronologjike, gjithë veprimtarinë 
e Bankës së Shqipërisë për gjashtë muajt e 
kaluar, duke pasqyruar edhe hapat që kemi 
ndjekur për të përmbushur objektivat kryesorë, 
në mbështetje të zhvillimit ekonomik të vendit e 
rritjes së mirëqenies së përgjithshme. 

Transformimi dixhital që po ndodh në 
ekonominë tonë po ndikon gjithnjë e më shumë 
në zhvillimet në fushën e pagesave. Si pjesë e 
mandatit të saj ligjor, Banka e Shqipërisë siguron 
furnizimin dhe shpërndarjen e parasë fizike, 
si dhe funksionimin e sistemeve të pagesave. 
Promovimi dhe sigurimi i furnizimit me para të 
gatshme dhe funksionimi i qetë i pagesave janë 
dy sfida që ecin paralelisht me njëra–tjetrën 
sepse metodat dhe mjetet alternative të pagesës 
plotësojnë nevojat e ndryshme të popullsisë sonë 
sipas shpejtësisë dhe parapëlqimit të gjithsecilit. 
Pagesat pa para fizike po bëhen gjithnjë e më 
të rëndësishme, por kjo nuk e ka zbehur aspak 
rëndësinë që ka paraja fizike. Paraja e gatshme 
përdoret dhe vlerësohet për arsye të ndryshme, 
dhe jo vetëm nga zakoni ose ngurrimi për të 
adoptuar teknologji të re; kartëmonedhat dhe 
monedhat përfaqësojnë formën më të prekshme 
të parasë fizike dhe janë në shërbim të të gjithë 
qytetarëve shqiptarë. 

Si autoriteti i vetëm emetues në vend, Banka e 
Shqipërisë kujdeset vazhdimisht për ruajtjen e 
besimit të publikut në kartëmonedhën tonë. Në 
këtë kuadër, ajo pasuroi këtë vit serinë e re të 
kartëmonedhave me një prerje tjetër, atë me 
vlerë 10000 Lekë, e cila është edhe prerja më 
e lartë e serisë.

Hedhja në qarkullim e një prerjeje të re do të thotë 
më shumë se sa një ndryshim i thjeshtë në numrin e 
prerjeve të kartëmonedhave. Një vendim i marrë 

gati 10 vite më parë që reflekton ende kërkesën 
e ekonomisë për para fizike, solli sot në jetë - pas 
një periudhe të ngjeshur studimesh, përpjekjesh 
dhe sfidash - këtë kartëmonedhë. Ajo do të 
mundësojë një qarkullim më të mirë dhe më efikas 
të parasë së gatshme, duke iu përgjigjur zhvillimit 
ekonomik të viteve të fundit, duke ndihmuar 
strukturën e monedhës në qarkullim, duke ulur 
kostot e prodhimit, magazinimit dhe shpërndarjes, 
për të rritur në këtë mënyrë efikasitetin e Bankës 
së Shqipërisë në administrimin e parasë fizike 
dhe emisionit. 

Përzgjedhja e tematikës së kësaj kartëmonedhe 
ishte një sfidë e veçantë për Bankën e 
Shqipërisë si kartëmonedha me vlerën më të 
lartë në qarkullim që domosdoshmërisht kërkon 
bashkëpunimin e Bankës me një mori të gjerë 
institucionesh, akademikësh dhe ekspertësh të 
fushës, për të “vjelë” mendimin më të pjekur 
nga pikëpamja historike dhe artistike, lidhur me 
tematikën e kartëmonedhave dhe monedhave 
që janë në portofolin e çdo shqiptari. 

Si rezultat i konsultimeve profesionale, 
kartëmonedha 10000 Lekë u vendos të mbartë 
tematikën e himnit kombëtar dhe simboleve 
të flamurit, si vlerësimi më i lartë për simbolet 
kryesore të identitetit tonë kombëtar. Ajo tashmë 
përbën një përfaqësuese të denjë në altarin e 
atdheut, duke përmbledhur përpjekjet e të gjithëve 
atyre që kontribuuan dhe do të kontribuojnë për 
prosperitetin e vendit tonë në të ardhmen. Kjo 
kartëmonedhë është në qarkullim që prej datës 30 
qershor 2021, së bashku me prerjen 1000 Lekë. 
Dy kartëmonedhat e reja - si të gjitha prerjet e serisë 
së re - përmbajnë elemente sigurie të përparuara, 
të prodhuara me teknologjitë më të fundit të fushës 
dhe të personalizuara sipas prerjeve.

Të ndërgjegjshëm se duhet të jemi gjithnjë një 
hap përpara, ne përmirësojmë vazhdimisht 
cilësinë e kartëmonedhës në qarkullim, me 
qëllim ruajtjen e integritetit të saj. Eksperienca e 
deritanishme ka treguar se ajo ka qenë gjithmonë 
në lartësinë e duhur, duke sjellë përherë risitë 
më komode dhe efikase në këtë fushë, e duke i 
ofruar kështu siguri çdo qytetari jo vetëm për të 
tashmen, por edhe për të ardhmen.
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GUVErNatori SEJKo NË 
ForUMiN PËr VENdEt E 
EVroPËS QENdrorE dHE 
liNdorE, tË orGaNiZUar 
NGa ”EUroMoNEY”
14 janar 2021, online
 

Në datat 12-14 janar 2021, Guvernatori 
Sejko mori pjesë në punimet e Forumit për 

vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore (EQL) 
– një organizim i përvitshëm i “Euromoney” që 
mbledh së bashku figura të njohura të fushës 
politike, ekonomike e financiare nga vendet 
e EQL-së - për të diskutuar mbi zhvillimet më 
të fundit ekonomike në vendet e Evropës dhe 
më gjerë. Këtë vit, kushtëzuar nga pandemia 
COVID-19, punimet e forumit u zhvilluan në 
format virtual.

Guvernatori Sejko ishte i ftuar të mbante 
një prezantim në panelin kushtuar politikës 
monetare, së bashku me homologë të bankave 
qendrore. Ky panel u parapri nga fjala 
përshëndetëse e z. Alfred Kammer, Drejtor 
i Departamentit Evropian të Fondit Monetar 
Ndërkombëtar dhe gjatë tij Guvernatorët 
diskutuan mbi rolin e rëndësishëm të bankave 
qendrore dhe përgjigjet e tyre ndaj situatës 
së krijuar nga pandemia, mbështetjen që 
këto institucione kanë dhënë për kapërcimin 
e sfidave ekonomike të vendeve përkatëse 
gjatë kësaj periudhe, si dhe strategjitë e 
politikëbërjes për të siguruar dhe mbështetur 
rikthimin e rritjes ekonomike në vitet në vijim.

Gjatë ndërhyrjeve të tij, Guvernatori 
Sejko diskutoi mbi zhvillimet më të fundit 
në ekonominë shqiptare dhe ndikimet e 
pandemisë. Ai theksoi se masat e marra gjatë 
kësaj periudhe nga Banka e Shqipërisë dhe 
Qeveria Shqiptare kishin në fokus mbrojtjen 
e biznesit, familjeve dhe sistemit financiar 
nga efektet negative të krizës, duke pasur si 
qëllim shmangien e kthimit të kësaj goditjeje 
të pashmangshme afatshkurtër në një krizë 
afatgjatë. Falë kontributit të Bankës së 
Shqipërisë dhe politikave të mirëkoordinuara 
makroekonomike, kjo u arrit me sukses, 
dhe pritet që aktiviteti ekonomik të vijë në 
përmirësim gjatë vitit të sapo nisur, pas rënies 
së fortë të shënuar në vitin 2020.

Duke u ndalur më konkretisht në masat e 
marra nga Banka e Shqipërisë, në përgjigje 
të situatës së krijuar, Guvernatori përmendi 
uljen e normës bazë të interesit dhe shtimin e 
injektimeve të likuiditetit; lehtësimin rregullator 
të përkohshëm në nxitje të shtyrjes së pagesës 



 5 

së kësteve dhe të ristrukturimit të kredive; 
pezullimin e pagesave të dividentit në 
sektorin bankar; si dhe heqjen e tarifave të 
transaksioneve ndërbankare në sistemet tona 
të pagesave.

PËrFUNdoN ProJEKti i 
BiNJaKËZiMit “ForCiMi i 
KaPaCitEtEVE tË BaNKËS 
SË SHQiPËriSË, NË 
KUadËr tË PËraFriMit 
ME lEGJiSlaCioNiN E 
BaSHKiMit EVroPiaN”
18 janar 2021, online

Më datë 18 janar 2021, u zhvillua 
ceremonia virtuale e përfundimit të 

Projektit të Binjakëzimit “Forcimi i kapaciteteve 
të Bankës së Shqipërisë, në kuadër të përafrimit 
me legjislacionin e Bashkimit Evropian (BE)”. 
Ky projekt u prezantua në dhjetor të vitit 
2019 dhe u financua nga fondet e BE-së, 
në kuadër të Instrumentit të Asistencës së 
Para-Anëtarësimit (IPA II) të vitit 2015, në 
vazhdimësi të një projekti të mëparshëm. 
Projekti u zbatua nga Banka e Shqipërisë, 
Banka e Italisë dhe Banka e Gjermanisë, 
si dhe disa komponentë të caktuar të tij u 
zbatuan nga Banka e Francës dhe Banka 
Kombëtare e Rumanisë. 

Ceremonia e përfundimit të këtij projekti u 
hap nga fjalët përshëndetëse të: Guvernatorit 
të Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko; 
Ambasadorit të BE-së, SH.T.Z. Luigi Soreca; 
Zëvendësguvernatorit të Bankës së Italisë, 
z. Daniele Franco; Ambasadorit të Italisë në 
Shqipëri, SH.T.Z. Fabrizio Bucci; Ambasadorit 
të Gjermanisë në Shqipëri, SH.T.Z. Peter 
Zingraf.

Gjatë fjalës së tij, Guvernatori Sejko u shpreh 
se pavarësisht situatës së jashtëzakonshme 
të krijuar për shkak të pandemisë COVID-19 
në pjesën e parë të vitit 2020, nëpërmjet 
përshtatjes me mënyrën e re të të punuarit, 
atë në distancë, ia dolëm të përmbushnim 
projektin me sukses dhe në kohë. Në vijim, 
ai prezantoi një panoramë të Projektit të 
Binjakëzimit, ku theksoi se ai përfshiu 8 
departamente të Bankës së Shqipërisë, duke 
adresuar 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 
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funksione të tjera, si burimet njerëzore dhe 
integrimi evropian. Gjatë zbatimit të Projektit 
të Binjakëzimit 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. 

Guvernatori shtoi se ndërmarrja e projekteve 
të tilla nënvizon qartazi angazhimin reciprok 
të BE-së dhe të Shqipërisë në drejtim të thellimit 
të proceseve integruese, me objektiv kryesor 
përafrimin e kuadrit ligjor, rregullator dhe 
operacional të Bankës së Shqipërisë, me atë 
të Sistemit Evropian të Bankave Qendrore.

Ambasadorët gjatë fjalës së tyre, vlerësuan 
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 krijuara nga pandemia e Covid-19.

GUVErNatori SEJKo PrEt 
aMBaSadoriN E ri tË 
oSBE-SË
22 janar 2021, tiranë

Në datën 22 janar 2021, Guvernatori 
Sejko priti në një takim zyrtar në Bankën 

e Shqipërisë, Ambasadorin e ri të OSBE-së, 
SH.T. Z. Vincenzo Del Monaco, i cili mori 
detyrën si Kryetar i Prezencës së OSBE-së në 
Shqipëri në datë 16 nëntor 2020.

Gjatë takimit, Guvernatori Sejko e njohu 
Ambasadorin Del Monaco me zhvillimet 
financiare në vend, ku në krye të bisedës 
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ishte trajtimi i situatës së krijuar nga 
pandemia COVID-19 dhe efektet 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 shënoi 
një rënie, por falë kontributit të Bankës së 
Shqipërisë dhe politikave të mirëkoordinuara 
makroekonomike, pritet që aktiviteti ekonomik 
të rikuperohet gradualisht gjatë vitit 2021. 
Në vijim, Guvernatori 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. Ky sektor ka vijuar pa asnjë 
ndërprerje aktivitetin normal dhe ka qëndruar 
i gatshëm të japë kontributin e nevojshëm për 
përballimin dhe tejkalimin e situatës së krijuar 
nga pandemia.

Nga ana e tij, Ambasadori Del Monaco 
vlerësoi punën e bërë nga Banka e Shqipërisë 
në drejtim të zbatimit të reformave ekonomike, 
strukturore e sektoriale, dhe vlerësoi kontributin 
e rëndësishëm që po jepet në procesin 
e integrimit evropian të vendit, nëpërmjet 
përafrimit të kuadrit rregullator dhe praktikave 
të punës, me direktivat dhe standardet e BE-
së.

GUVErNatori SEJKo 
NË KoNFErENCËN 
SHKENCorE “PaNdEMia 
dHE riMËKËMBJa - 
StratEGJitË E PËrBallJES 
dHE PritSHMËritË”
09 shkurt 2021, tiranë

Në datën 9 shkurt 2021, Guvernatori Sejko 
mori pjesë në Konferencën Shkencore 

“Pandemia dhe rimëkëmbja - strategjitë e 
përballjes dhe pritshmëritë”, organizuar 
nga Kuvendi i Shqipërisë dhe Akademia e 
Shkencave të Shqipërisë.

Gjatë fjalës së tij, Guvernatori u shpreh se 
pandemia COVID-19 shkaktoi një goditje 
negative të paprecedentë që kërkoi një 
përgjigje të jashtëzakonshme nga autoritetet 
monetare e fiskale në të gjithë globin. 
Përballë kësaj goditjeje, bankat qendrore 
kanë dalë jashtë kornizave tradicionale, 
duke përvetësuar një politikë monetare 
ekspansioniste të bazuar në zgjerimin e 
bilancit të bankës qendrore. 

Banka e Shqipërisë vlerëson se pandemia 
ka dhënë një goditje të konsiderueshme në 
aktivitetin ekonomik, punësim e investime, 
duke vënë në vështirësi bizneset dhe familjet 
për plotësimin e nevojave dhe përballimin 
e detyrimeve financiare. Por, në dallim nga 
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bankat qendrore të ekonomive të zhvilluara, 
Banka e Shqipërisë nuk ka aplikuar masa 
jokonvencionale të politikës monetare për 
zgjerimin e bilancit të saj, duke qenë se politika 
monetare kishte hapësirë të mjaftueshme për 
ekspansion monetar përmes uljes së normës 
së interesit në formën e vet konvencionale, 
struktura e tregut të kapitaleve në Shqipëri 
është shumë e kufizuar dhe letrat me vlerë 
të borxhit e të pasurisë të sektorit privat janë 
pothuajse joekzistente.

GUVErNatori SEJKo ME 
MiSioNiN E FMN-SË PËr 
SHQiPËriNË
10 mars 2021, online

Në kuadër të monitorimit postprogramor, 
në datën 9 mars 2021, Guvernatori 

Sejko dhe përfaqësues të tjerë të Bankës 
së Shqipërisë, zhvilluan takimin përmbyllës 
online me Misionin e FMN-së në Shqipëri, të 
përfaqësuar nga zj. Yan Sun, shefe e Misionit 
të FMN-së për Shqipërinë. Diskutimet e këtij 
takimi u fokusuan në ecurinë e ekonomisë 
shqiptare, pikëpamjet mbi perspektivat 
makroekonomike, zhvillimet në sistemin 
financiar dhe çështjet e sistemit bankar, 
ndikimin e pandemisë në ecurinë ekonomike 
dhe përgjigjet e autoriteteve rregullatore 
në këtë drejtim, si dhe pritshmëritë për 
rimëkëmbjen ekonomike gjatë periudhës së 
ardhshme.

Në krye të takimit, Guvernatori u shpreh se 
ekonomia shqiptare, gjatë gjysmës së parë 
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të vitit 2020, ka qenë nën efektin e fortë të 
pandemisë dhe ambientit të pafavorshëm të 
huaj, megjithatë aktiviteti ekonomik në vend 
ka shfaqur tendenca rikuperimi në gjysmën 
e dytë të vitit. Lidhur me sektorin bankar 
në vend, Guvernatori theksoi se ai është i 
mirëkapitalizuar, solid dhe me tregues të mirë 
të likuiditetit e të shëndetit financiar. 

Më tej, Guvernatori u shpreh se, në përgjigje 
të krizës së krijuar nga pandemia dhe për të 
zbutur efektet negative të saj, të gjithë aktorët 
publikë në vend morën masa ekonomike të 
koordinuara në aspektin fiskal, monetar dhe 
makroprudencial. Rikuperimi i ekonomisë 
u ndihmua nga stimuli fiskal i transmetuar 
gjatë vitit 2020 dhe nga politikat stimuluese 
monetare dhe financiare të ndjekura nga 
Banka e Shqipërisë. Nga Banka e Shqipërisë 
u morën masa të menjëhershme si ulja e normës 
bazë të interesit dhe shtimi i injektimeve të 
likuiditetit; lehtësimi rregullator i përkohshëm 
në nxitje të shtyrjes së pagesës së kësteve dhe 
ristrukturimit të kredive; pezullimi i pagesave 

të dividentit në sektorin bankar; si dhe, heqja 
e tarifave të transaksioneve ndërbankare në 
sistemet tona të pagesave.

Përfaqësuesit e Fondit Monetar Ndërkombëtar 
vlerësuan se qëndrimi i politikës monetare 
ka qenë dhe mbetet i përshtatshëm, duke 
ofruar stimujt e nevojshëm për nxitjen e rritjes 
ekonomike. Gjithashtu, kontributi i dhënë nga 
autoritetet shqiptare në menaxhimin e goditjes 
së pandemisë në ekonomi, veçanërisht 
nëpërmjet harmonizimit të politikës fiskale 
me atë monetare, ka ndikuar në ruajtjen e 
stabilitetit makroekonomik të Shqipërisë dhe 
krijimin e kushteve për rifillimin e rimëkëmbjes 
ekonomike.

KrEMtoHEt JaVa E ParaSË
23 mars 2021, online

Në datën 23 mars 2021, u organizua 
ceremonia hapëse online e Javës së 

Parasë për vitin 2021, gjatë së cilës u 
ndanë çmimet për nxënësit fitues në konkurset 
e këtij aktiviteti. Kjo Javë është një nismë 
ndërkombëtare në të cilën Banka e Shqipërisë 
merr pjesë prej 10 vitesh me aktivitete 
edukative dhe ndërgjegjësuese për grup-
moshat e nxënësve të arsimit para universitar 
dhe atij universitar. Aktivitetin çelës të Javës 
së Parasë 2021 e përshëndetën Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 
Ministrja e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, zj. Evis 
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Kushi, dhe Kryetari i Shoqatës Shqiptare të 
Bankave, z. Silvio Pedrazzi.

Në fjalën e tij, Guvernatori Sejko theksoi 
se nëpërmjet aktiviteteve edukuese Banka 
e Shqipërisë synon të afrojë brezin e ri 
me botën e ndërlikuar të financave dhe 
bankingut; të prezantojë dhe të përçojë 
njohuri mbi mundësitë, por dhe rreziqet që 
produktet e larmishme bankare e financiare 
mbartin; si dhe të prezantojë publikun e ri me 
informacione të nevojshme mbi huamarrjen 
dhe kursimin.

Në fjalën e saj, Ministrja e Arsimit, Sportit 
dhe Rinisë, zj. Evis Kushi, falënderoi Bankën 
e Shqipërisë dhe Shoqatën Shqiptare të 
Bankave për organizimin e këtij aktiviteti 
shumë kuptimplotë, një fushatë e cila nxit 
fëmijët dhe studentët për të mësuar më 
shumë rreth parasë, për t’u bërë qytetarë më 
të ndërgjegjshëm dhe më të aftë në fushën 
financiare.

Në kuadër të kësaj jave u organizuan katër 
konkurse mbi temën “Kujdesu për veten, 
kujdesu për paratë e tua”. Konkursi i parë i 
organizuar ishte ai i “Vizatimit më të Mirë” 
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drejtuar nxënësve të klasave të V; konkursi 
i dytë ishte ai “Fotomontazhi (meme) më i 
mirë”, drejtuar nxënësve të klasave VII dhe 
VIII; konkursi i tretë ishte ai “Videoja më e 
mirë” drejtuar gjimnazistëve; ndërsa konkursi i 
katërt ai mbi postimin më të mirë në Facebook 
me temë “Ndikimi i Covid-19 në ekonomi dhe 
kujdesi për financat personale në periudha 
pandemie”, drejtuar studentëve të degëve 
Ekonomi/ Financë-Bankë.

Gjithashtu, në kuadër të Javës së Parasë 2021, 
në datën 25 mars, u organizua për herë 
të tretë Kuizi Evropian i Parasë, një konkurs 
mbarëevropian me qëllim përmirësimin e 
kulturës financiare të fëmijëve në moshën 13-
15 vjeç (klasat e 9-ta), pavarësisht lëndëve 
mësimore që zhvillojnë. 

GUVErNatori SEJKo PrEt 
aMBaSadoriN E JaPoNiSË
26 mars 2021, tiranë

Në datën 26 mars 2021, Guvernatori 
Sejko zhvilloi takimin e parë zyrtar me 

Ambasadorin e ri të Japonisë në Tiranë, SH.T. 
Z. TAKADA Mitsuyuki, në ambientet e Bankës 
së Shqipërisë.

Gjatë këtij takimi, Guvernatori i shprehu 
vlerësimet e tij Ambasadorit të Japonisë në 
Tiranë, SH.T. Z. TAKADA Mitsuyuki, për 
marrëdhëniet mjaft të mira midis dy vendeve. 

Takimi më pas u përqendruar në shqyrtimin 
e perspektivave potenciale të bashkëpunimit 
ekonomik për të ardhmen, në fusha si 
shkëmbimet tregtare, zhvillimi i teknologjisë 
së informacionit, infrastruktura etj.

Në qendër të bisedës 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 u shpreh 
se si pasojë e masave të kujdesit të marra 
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për kontrollin e përhapjes së pandemisë, 
ekonomia shqiptare gjatë vitit 2020 shënoi 
një rënie, por falë kontributit të Bankës së 
Shqipërisë dhe politikave të mirëkoordinuara 
makroekonomike, pritet që aktiviteti ekonomik 
të rikuperohet gradualisht gjatë vitit 2021.

Ambasadori i Japonisë në Tiranë, SH.T. Z. 
TAKADA Mitsuyuki, falënderoi Guvernatorin 
për këtë takim dhe shprehu vlerësimet e tij 
për kontributin e rëndësishëm që Banka 
e Shqipërisë jep në ruajtjen e stabilitetit 
makroekonomik të vendit, sidomos në këto 
kohë të vështira, me masa ekstreme dhe 
pasiguri të ndryshme. Ai nënvizoi se masat 
e marra nga Banka e Shqipërisë kanë synuar 
zbutjen e efekteve negative, si dhe krijimin 
e premisave për një rimëkëmbje sa më të 
shpejtë të ekonomisë në periudhën vijuese.

GUVErNatori SEJKo NË 
MBlEdHJEt E PraNVErËS 
tË FoNdit MoNEtar 
NdËrKoMBËtar dHE 
BaNKËS BotËrorE
09 prill 2021, online

Në datat 2-12 prill 2021, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

mori pjesë në Mbledhjet e Pranverës të Fondit 
Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe të Grupit 
të Bankës Botërore (BB), të organizuara 
virtualisht. Në këto mbledhje marrin pjesë 
çdo vit, guvernatorë të bankave qendrore 
dhe ministrat e financave të vendeve anëtare, 
si dhe drejtues të lartë të institucioneve 
financiare ndërkombëtare.

Në takimet e organizuara me përfaqësues të 
lartë të FMN-së dhe BB-së, Shqipëria mori pjesë 
me një delegacion të përbashkët, të përbërë 
nga Banka e Shqipërisë: me përfaqësues 

Guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, 
z. Gent Sejko, Zëvendësguvernatoren e 
Parë, zj. Luljeta Minxhozi, si dhe drejtues 
të tjerë të lartë të Bankës; nga Ministria 
e Financave: me përfaqësues Ministren e 
Financave dhe Ekonomisë, zj. Anila Denaj, 
Zëvendësministren, zj. Adela Xhemali, 
Zëvendësministren, zj. Vasilika Vjero si dhe 
drejtues të tjerë të lartë të këtij institucioni.

Gjatë këtij aktiviteti, Guvernatori Sejko zhvilloi 
disa takime të rëndësishme me personalitete të 
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njohura të fushës financiare ndërkombëtare. 
Veçojmë këtu takimet me përfaqësuesit e FMN-
së: z. Alfred Kammer, Drejtor i Departamentit 
për Evropën në FMN; z. Domenico Fanizza, 
Drejtor Ekzekutiv për Shqipërinë; zj. Yan Sun, 
Shefe e Misionit të FMN për Shqipërinë; 
përfaqësues të Departamentit të Tregjeve 
Monetare dhe Kapitale. Po ashtu u zhvilluan 
takime me përfaqësues nga grupi i BB-së 
me: zj. Anna Bjerde, Zëvendëspresidente e 
Bankës Botërore për Rajonin e Evropës dhe 
Azisë Qendrore; me z. Matteo Bugamelli, 
Drejtor Ekzekutiv për Shqipërinë. Në kuadër 
të këtyre mbledhjeve, Guvernatori Sejko mori 
pjesë gjithashtu edhe në seancën plenare 
të Komitetit Ndërkombëtar Monetar dhe 
Financiar të FMN-së, si dhe në takimin e 
Ministrave të Financave dhe Guvernatorëve 
të Bankave Qendrore të vendeve të Evropës 
Qendrore, Lindore dhe Juglindore (EQLJL).
Tema kryesore e diskutimit ishte ndikimi i 
pandemisë në ecurinë e ekonomisë shqiptare, 
zhvillimet në sistemin financiar e bankar, si 
dhe pritshmëritë lidhur me treguesit ekonomikë 
në të ardhmen.

Përfaqësuesit e FMN-së dhe BB-së vlerësuan 
se qëndrimi i politikës monetare ka qenë dhe 
mbetet i përshtatshëm, duke ofruar stimujt e 
nevojshëm për nxitjen e rritjes ekonomike. 
Gjithashtu, kontributi i dhënë nga autoritetet 
shqiptare për menaxhimin e goditjes 
së pandemisë në ekonomi, veçanërisht 
nëpërmjet harmonizimit të politikës fiskale 
me atë monetare, ka ndikuar në ruajtjen e 
stabilitetit makroekonomik të Shqipërisë dhe 
krijimin e kushteve për rifillimin e rimëkëmbjes 
ekonomike.

Gjithashtu, delegacioni i përbashkët shqiptar 
vlerësoi në veçanti edhe Instrumentin e 
Ndihmës së Shpejtë (Rapid Financial 
Instrument), si një mundësi mjaft të vlefshme, 
që i është ofruar Shqipërisë në kohën e 
duhur, për të adresuar nevojat e ndryshme që 
mund të lindin në këtë situatë. Ky instrument 
mbështeti stimulin fiskal, lehtësoi ndikimin 
e tij në tregjet e brendshme financiare dhe 
sinjalizoi aftësinë e vendit për të aksesuar 
burime të ndryshme financimi.
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GUVErNatori SEJKo 
PrEt aMBaSadoriN E 
UKraiNËS
15 prill 2021, tiranë
 

Në datën 15 prill 2021, Guvernatori Sejko 
priti në një takim zyrtar Ambasadorin e 

parë të Ukrainës rezident në Tiranë, Sh.T.Z. 
Volodymyr Shkurov. Gjatë takimit, Guvernatori 
Sejko e njohu Ambasadorin me zhvillimet 
financiare në vend, ku në fokus të bisedës 
ishte trajtimi i situatës së krijuar nga pandemia 
COVID-19 dhe efektet e saj në ekonominë 
shqiptare.

Guvernatori Sejko prezantoi Ambasadorin 
me masat e marra nga Banka e Shqipërisë në 
përgjigje të situatës së krizës, të tilla si: ulja e 
normës bazë të interesit në nivelin historik prej 
0.5%, furnizimi me likuiditet i sistemit bankar 
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 kredisë për bizneset dhe familjet në 
vështirësi financiare; si dhe ndryshime të tjera 
rregullative.

Në vijim, Guvernatori Sejko theksoi se Banka 
e Shqipërisë, duke analizuar vazhdimisht 
situatën, mbetet e gatshme të përdorë 
instrumentet e nevojshme ligjore e rregullative 
që disponon, në bashkëpunim me të gjithë 
autoritetet në vend, me qëllim krijimin e 
premisave për një rimëkëmbje sa më të 
shpejtë të ekonomisë, si dhe të ruajtjen e 
parametrave makroekonomikë dhe stabilitetit 
të çmimeve e atij financiar në vend.

Nga ana e tij, Ambasadori Sh.T.Z. Volodymyr 
Shkurov vlerësoi rolin që Banka e Shqipërisë 
dhe sistemi bankar kanë luajtur si dhe 
mbështetjen që kanë dhënë për kapërcimin e 
situatës dhe minimizimin e efekteve negative. 
Në vijim, Ambasadori dhe Guvernatori 
Sejko ndanë të njëjtin mendim mbi vullnetin 
e tyre për të zhvilluar një bashkëpunim midis 
Bankës së Shqipërisë dhe Bankës Kombëtare 
të Ukrainës, kryesisht në fushën e sistemit 
financiar. 
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GUVErNatori SEJKo 
PrEZaNtoN raPortiN 
VJEtor tË BaNKËS SË 
SHQiPËriSË PËr VitiN 2020
20 prill dhe 27 maj 2021

Në datë 20 prill 2021, Guvernatori Sejko 
prezantoi online përpara deputetëve të 

Komisionit të Ekonomisë dhe Financave (KEF), 
Raportin Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 
2020. Ndërsa në datën 27 maj, Guvernatori 
e prezantoi këtë Raport përpara deputetëve të 
Kuvendit të Shqipërisë. Raportimi në Kuvendin 
e Shqipërisë është detyrim ligjor, nëpërmjet të 
cilit përmbushet procesi llogaridhënës dhe 
detyrimi i transparencës së institucionit për 
punën dhe rezultatet gjatë harkut kohor të një 
viti.

Guvernatori theksoi se pandemia COVID-19 
ishte sfida më serioze ekonomike me të cilën 
jemi përballur gjatë dy dekadave të fundit. Në 
këto rrethana, ndërhyrja e autoriteteve publike 
me masa të jashtëzakonshme stimuluese ishte e 
domosdoshme, jo vetëm për të lehtësuar efektet 
negative imediate të krizës, por edhe për të 
kufizuar ndikimin afatgjatë të saj në ekonomi.

Guvernatori u shpreh se, në koordinim me 
stimulin fiskal, Banka e Shqipërisë vuri në 
jetë një paketë të plotë masash monetare, 
makroprudenciale dhe operacionale, të 
cilat synuan ruajtjen e likuiditetit në tregjet 
financiare, uljen e kostove të huamarrjes, 

vijimin e kreditimit dhe ruajtjen e një fluksi të 
pandërprerë të shërbimeve financiare. Për 
rrjedhojë, ndikimi i krizës në ekonomi rezultoi 
më i vogël nga sa pritej, duke dëshmuar 
si efektin pozitiv të masave të marra nga 
autoritetet publike ashtu dhe fleksibilitetin dhe 
rezistencën e ekonomisë dhe të sistemit tonë 
financiar.

Ndërkohë, Banka e Shqipërisë ka ruajtur një 
vëmendje konstante dhe ndaj fushave të tjera 
të aktivitetit të saj, të cilat kanë një kontribut 
direkt në zhvillimin e tregut financiar dhe në 
jetën ekonomike të vendit.
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Në mbyllje të fjalës së tij, Guvernatori Sejko 
u shpreh se ekonomia shqiptare shfaqi një 
rezistencë të admirueshme ndaj goditjes gjatë 
vitit të shkuar dhe ka premisa pozitive zhvillimi 
edhe në të ardhmen e afërt e të largët. 
Guvernatori siguroi se, nëpërmjet ruajtjes 
së stabilitetit monetar e financiar, Banka e 
Shqipërisë mbetet e përkushtuar për të dhënë 
kontributin e saj në këtë drejtim.

GUVErNatori SEJKo 
NË KoNFErENCËN 
“NorMalJa E rE, SFidat 
dHE oPortUNitEtEt” tË 
UNiVErSitEtit EUroPiaN 
tË tiraNËS
30 prill 2021, tiranë

Në datë 29 prill 2021, Guvernatori Sejko 
mori pjesë në konferencën “Normalja 

e re, sfidat dhe oportunitetet” të organizuar 
nga Universiteti Europian i Tiranës. Në 
këtë konferencë merrnin pjesë profesorë, 
përfaqësues të botës akademike dhe studentë. 
Në fjalën e mbajtur, Guvernatori falënderoi 
Universitetin Europian të Tiranës për zgjedhjen 
e kësaj teme tepër me vend dhe prezantoi 
opinionin e Bankës së Shqipërisë lidhur me 
të. Ai fillimisht u ndal në ndikimin e pandemisë 
COVID-19 në ekonominë shqiptare dhe 
masat e marra për minimizimin e efekteve të 

saj. Më tej u fokusua në diskutimin akademik 
mbi “normalen e re”, dhe në përfundim 
nënvizoi rolin që ka fleksibiliteti institucional 
për ndryshim, si instrument për adoptimin e 
praktikave më të mira në politikëbërje.

Në lidhje me fleksibilitetin institucional për 
adoptimin me “normalen e re”, Guvernatori 
theksoi se Banka e Shqipërisë ka treguar 
se është një institucion që adaptohet dhe 
ndryshon me hapin e kohës. Ai shtoi se, në 
mënyrë që të adoptohen eksperiencat më të 
mira ndërkombëtare që i rezistojnë kohës, ka 
qenë gjithnjë i rëndësishëm evoluimi gradual 
e i mirëmenduar. Guvernatori shtoi se këto 
tipare zhvillimi ofrojnë garancitë e duhura për 
përballjen me sfidat e “normales së re”.

iNtErViStË E 
GUVErNatorit SEJKo PËr 
tElEViZioNiN SCaN
19 maj 2021, tiranë

Në një intervistë për televizionin Scan, 
Guvernatori Sejko ka folur lidhur me 

zhvillimet kryesore ekonomike dhe financiare 
të këtij viti. Guvernatori theksoi se, në ndryshim 
nga viti i kaluar, ekonomia dhe financat 
e Shqipërisë janë duke u rimëkëmbur pas 
goditjes së pandemisë si dhe premtojnë një 
vit pozitiv me një rritje deri në 5.3%. “Ky vit ka 
filluar me tregues më pozitivë, si në drejtim të 
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konsumit, eksporteve apo rritjes së kreditimit. 
Në tregjet financiare ka stabilitet dhe kursi i 
këmbimit është i qëndrueshëm. Si rrjedhojë 
dhe parashikimi për rritjen ekonomike është 
më optimist.” - u shpreh ai.

GUVErNatori SEJKo NË 
taKiM ME NJË dElEGaCioN 
tË BaNKËS BotËrorE
3 qershor 2021, tiranë

Në datën 3 qershor 2021, Guvernatori 
Sejko zhvilloi një takim me një delegacion 

të Bankës Botërore (BB). Qëllimi i takimit ishte 
prezantimi i Përfaqësuesit të ri të Përhershëm 
të Zyrës së BB-së në Shqipëri, z. Emanuel 
Salinas.
Fillimisht, Guvernatori Sejko falënderoi 
zj. Salim, për kontributin e dhënë gjatë 
këtyre viteve dhe disa iniciativa specifike 
të ndërmarra në fushat e reformimeve 
programore dhe politike. Një falënderim i 
veçantë nga Guvernatori Sejko ju drejtua 
edhe Bankës Botërore për asistencën teknike 
që i ka ofruar Bankës së Shqipërisë, kryesisht 
në fushat e mbikëqyrjes bankare, sistemeve të 
pagesave dhe ndërhyrjes së jashtëzakonshme. 
Në vijim, Guvernatori kreu një ekspoze të 
panoramës ekonomike në vend të fokusuar në 
ndikimin e pandemisë në ecurinë ekonomike, 
zhvillimet në sistemin financiar e bankar, si 
dhe pritshmëritë lidhur me treguesit ekonomikë 
në të ardhmen. 

Përfaqësuesit e BB-së vlerësuan pozitivisht 
politikën e ndjekur nga Banka e Shqipërisë në 
përgjigje të situatës së krijuar nga COVID-19, 
si dhe kontributin e saj në reduktimin e 
kredive me probleme, në përmirësimin e 
ambientit të kreditimit e kuadrit mbikëqyrës e 
rregullator, dhe përafrimin e tij me standardet 
më të mira ndërkombëtare. Më në veçanti u 
vlerësua politika e Bankës së Shqipërisë për 
ruajtjen e stabilitetit financiar të vendit dhe 
shëndetit të bankave, pavarësisht sfidave dhe 
vështirësive me të cilat u përball Shqipëria 
gjatë periudhës së pandemisë dhe më herët. 
Gjithashtu, ata përgëzuan Guvernatorin Sejko 
për angazhimin e shprehur gjatë zbatimit 
të projekteve të përbashkëta, të cilat kanë 
rezultuar mjaft të suksesshme.
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iNtErViSta E 
GUVErNatorit SEJKo PËr 
rEViStËN ‘’MoNitor’’
7 qershor 2021, tiranë

Guvernatori Sejko në një intervistë për 
Revistën “Monitor” u shpreh se Shqipëria e 

kaloi me sukses testin e pandemisë, duke shfaqur 
qëndrueshmëri dhe fleksibilitet të admirueshëm 
përballë krizës COVID-19. Megjithatë, 
Guvernatori shton se pandemia mbetet ende një 
rrezik për zhvillimet ekonomike në të ardhmen 
e afërt dhe se ekonomia nuk është restauruar 
plotësisht në gjendjen e saj para pandemisë.
Tashmë sfidat me të cilat përballen institucionet 
e ngarkuara me hartimin dhe zbatimin e 
politikave ekonomike janë të dyfishta. “... në 
një dimension më të afërt kohor, ne duhet të 
kujdesemi të garantojmë qëndrueshmërinë e 
rritjes ekonomike dhe rikuperimin e plotë të 
ekonomisë pas goditjes së pandemisë; ndërsa 
në një plan më të gjatë kohor, ekonomia 
shqiptare do të përfitonte nga përshpejtimi i 

reformave strukturore, në drejtim të rritjes së 
shpejtësisë dhe të qëndrueshmërisë së rritjes 
ekonomike.” – u shpreh Guvernatori.

Më tej ai vijoi se sistemi bankar shënoi një 
rezistencë të mirë ndaj krizës, i ndikuar 
dhe nga mbështetja rregullatore. Në mars 
2021 kanë përfunduar masat lehtësuese 
rregullatore të Bankës së Shqipërisë për 
kredinë e ristrukturuar, dhe trajtimi i saj i është 
rikthyer standardit normal. Ecuria e cilësisë 
së kredisë do të duket në muajt e ardhshëm, 
por ndërkohë, Guvernatori shton se Banka e 
Shqipërisë ruan kufizimet për shpërndarjen e 
fitimit të bankave si një instrument më shumë 
për ruajtjen e pozicionit të kapitalit dhe 
përthithjen e kostove eventuale shtesë që 
lidhen me rrezikun e kredisë.

GUVErNatori 
SEJKo PËrSHËNdEt 
MarrËVESHJEN E 
NËNSHKrUar NGa BErZH 
dHE aSd 
11 qershor 2021, tiranë

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim 
(BERZH) do të ofrojë një linjë kredie prej 

100 milionë eurosh për Agjencinë Shqiptare 
të Sigurimit të Depozitave (ASD), e cila do të 
ndikojë në rritjen e stabilitetit të sektorit bankar 
në vend dhe të sigurisë së klientëve. Huaja 
e garantuar plotësisht nga Qeveria Shqiptare 
do të ofrojë likuiditetin e nevojshëm për të 
adresuar pasojat potenciale të pandemisë 
COVID-19 në ekonomi. Fondet do të jenë të 
disponueshme - nëse do lindë nevoja - për 
të kompensuar depozituesit e siguruar nga 
ASD-ja dhe për ruajtur besimin e klientëve të 
bankave private dhe tregtare.

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. 
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Gent Sejko, e përshëndet këtë marrëveshje 
të nënshkruar nga BERZH-i dhe ASD-ja si 
fuqizim të sektorit financiar shqiptar në vijim të 
pandemisë COVID-19. Guvernatori shprehet 
se sistemi financiar shqiptar paraqitet likuid 
dhe i mirëkapitalizuar, megjithatë forcimi i 
kapaciteteve të skemave të sigurimit është një 
vlerë e shtuar, duke lejuar rritjen e nivelit të 
mbrojtjes të depozituesve. Ai e vlerësoi këtë 
linjë kredie si një mekanizëm të shtuar sigurie 
për sistemin financiar e bankar në vend.

GUVErNatori SEJKo 
ZHVilloi taKiMiN 
PËrMBYllËS ME MiSioNiN 
E FMN-SË PËr SHQiPËriNË
14 qershor 2021, online

Në datën 11 qershor 2021, Guvernatori 
Sejko dhe përfaqësues të tjerë të saj, 

zhvilluan online takimin përmbyllës me 
Misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar 

(FMN), të kryesuar nga 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, 
ndonëse ekonomia shqiptare vijon të përballet 
ende me pasojat e pandemisë COVID-19 
dhe ndikimin e saj në konsum, investime, 
punësim dhe në borxhin publik, treguesit 
kryesorë ekonomikë, tashmë kanë marrë një 
kthesë drejt përmirësimit. Në vijim, lidhur me 
tregjet financiare, Guvernatori shtoi se kushtet 
monetare në ekonomi kanë qenë dhe vijojnë 
të mbeten akomoduese, ato operojnë të qeta, 
kursi i këmbimit shfaqet i qëndrueshëm, ndërsa 
sektori bankar ka vijuar të financojë bizneset 
dhe familjet. Këto zhvillime pasqyrojnë si 
shëndetin e bilanceve të sektorit bankar ashtu 
dhe reagimin e duhur të tij ndaj goditjes. 

FMN-ja vlerësoi se qëndrimi i politikës 
monetare nga Banka e Shqipërisë ka qenë 
dhe mbetet i përshtatshëm, duke i shërbyer 
nxitjes së konsumit dhe investimeve, çka do 
të kontribuojë më tej në rritje të punësimit e të 
pagave, në linjë me objektivin e inflacionit të 
përcaktuar nga banka.

Më tej, Guvernatori Sejko dhe përfaqësuesit e 
FMN-së diskutuan mbi prioritetet e politikave 
ekonomike. Gjatë diskutimeve, ata ranë 
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dakord se politikat monetare e fiskale duhet 
të vijojnë të mbeten stimulues gjatë vitit në 
vazhdim, me synim ofrimin e mbështetjes së 
duhur për rritjen ekonomike. Më tej, forcimi i 
qëndrueshmërisë së rimëkëmbjes ekonomike 

duhet të shoqërohet me një vëmendje më të 
madhe drejt stabilitetit ekonomik dhe financiar 
të vendit, duke rritur njëkohësisht hapësirat 
e reagimit të politikave përballë sfidave të 
mundshme në të ardhmen.

BaNKa E SHQiPËriSË 
PrEZaNtoN dY PrErJEt 
E radHËS SË SEriSË SË 
rE tË KartËMoNEdHËS 
SHQiPtarE: 1000 lEKË dHE 
10000 lEKË
15 qershor 2021, tiranë

Më 15 qershor 2021, Banka e Shqipërisë 
prezantoi dy prerjet e radhës së serisë së 

re të kartëmonedhave shqiptare, përkatësisht 
prerjet 1000 Lekë dhe 10000 Lekë, në një 
ceremoni të veçantë të organizuar me këtë rast. 
Shtypja dhe hedhja në qarkullim për herë të 
parë e kartëmonedhës së re të prerjes më të lartë 
me vlerë 10000 Lekë, përfaqëson në vetvete 
përshtatjen e strukturës së kartëmonedhave me 
evoluimin e strukturës së çmimeve dhe pagave, 
shkallën e zhvillimit të sistemit elektronik të 

pagesave, si dhe të treguesve të tjerë që lidhen 
me trajtimin e parasë.

Prezantimi dhe hedhja e saj në qarkullim do 
të mundësojë një qarkullim më të mirë dhe më 
efikas të parasë së gatshme, duke: ndihmuar 
strukturën e monedhës në qarkullim; ulur kostot 
e prodhimit, magazinimit dhe shpërndarjes; 
dhe në këtë mënyrë, duke rritur efikasitetin 
e Bankës së Shqipërisë në administrimin e 
parasë fizike dhe emisionit.

Kartëmonedha 10000 Lekë mbart si tematikë 
simbolet e flamurit dhe himnit kombëtar - simbole 
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kryesore këto të identitetit tonë kombëtar – të 
shoqëruara me portretin e poetit të shquar të 
Rilindjes Kombëtare Shqiptare, njëkohësisht 
autor i “Himnit Kombëtar”, Aleksandër Stavre 
Drenova, njohur me pseudonimin letrar 
“Asdreni”. Kartëmonedha 1000 Lekë vjen 
me një dizajn të rifreskuar, por ruan të njëjtat 
motive të paraqitura në prerjen ekzistuese, 
duke pësuar ndryshime, të cilat lidhen me 
konfigurimin në tërësi të të gjitha elementeve 
të shtuara dhe të përmirësuara.

Dy kartëmonedhat e reja janë në qarkullim 
duke filluar nga data 30 qershor 2021 dhe 
si të gjitha prerjet e serisë së re përmbajnë 
elemente sigurie të përparuara, të prodhuara 
me teknologjitë më të fundit të fushës dhe të 
personalizuara sipas prerjeve.

ZËVENdËSGUVErNatorJa 
E ParË MiNXHoZi NË 
aKtiVitEtiN “rEMitaNCat, 
NdiKiMi i tYrE NË 
ZHVilliMiN EKoNoMiK 
dHE SHoQËror tË 
VENdit”
16 qershor 2021, tiranë

Në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm 
të Bankës së Shqipërisë dhe Agjencisë 

Kombëtare të Diasporës, si dhe nën kujdesin 
e veçantë të Ministrit të Shtetit për Diasporën, 
Zëvendësguvernatorja e Parë Minxhozi, mori 
pjesë si folëse në aktivitetin “Remitancat, 
ndikimi i tyre në zhvillimin ekonomik dhe 
shoqëror të vendit”, organizuar në kuadër të 
ditës ndërkombëtare të remitancave.
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Në fjalën e saj, Zëvendësguvernatorja 
përmendi se në Shqipëri, remitancat përbëjnë 
mbi 10% të PPB-së së vendit e, për rrjedhojë, 
analizat e detajuara të impaktit të tyre në 
jetën ekonomike janë thelbësore. Ajo vijoi 
me një analizë të ecurisë së remitancave në 
vend përgjatë vitit 2020. Më konkretisht, 
gjatë gjysmës së parë të vitit, kur goditja 
e pandemisë ishte më e fortë, remitancat 
u pakësuan ndjeshëm, megjithatë, gjatë 
gjysmës së dytë të vitit, ato pësuan një rritje 
të shpejtë në terma vjetorë (9.2%), e cila ka 
vazhduar edhe gjatë tremujorit të parë të 
vitit 2021 (rritja vjetore shënonte 10.6%). Ky 
zhvillim tregon se emigrantët kanë shtuar sasitë 
e dërguara në vend për të ndihmuar familjet 
e tyre të gjendura në vështirësi ekonomike si 
pasojë e krizës së COVID-19.

Në vijim, Zëvendësguvernatorja e Parë 
argumentoi se, bazuar edhe në studimet 
dhe anketat e Bankës së Shqipërisë, për 
familjet që marrin dërgesa nga emigrantët, 
remitancat janë një burim i rëndësishëm i të 
ardhurave, duke zënë një përqindje relativisht 
të konsiderueshme të të ardhurave të tyre 

mujore. Pavarësisht kësaj, niveli i përfshirjes 
financiare është më i ulët për familjet pritëse 
të remitancave. Kalimi drejt transformimeve 
digjitale dhe atyre në sistemet e pagesave 
mund të jetë një nga efektet më të thella 
dhe më pozitive për sjelljen ekonomike të 
remitancave që do të mbetet me ne përtej 
kohëzgjatjes së pandemisë. Në këtë drejtim, 
ajo prezantoi risitë që sjell miratimi e zbatimi 
i ligjit “Për shërbimet e pagesave” në tërësinë 
e tij, por dhe në fushën e remitancave.

Së fundi, Zëvendësguvernatorja përmendi se 
zgjerimi i prezencës fizike dhe asaj virtuale të 
ofruesve të shërbimeve nëpërmjet promovimit 
të bankës që funksionon me agjentë, si dhe 
dixhitalizimi i shërbime duke thyer barrierat 
gjeografike, i mbështetur edhe nga një kuadër 
prudencial për mbrojtjen e konsumatorit, do 
të ndikojnë ndjeshëm në rritjen e efikasitetit të 
shërbimeve të ofruara në tregun e remitancave.

GUVErNatori SEJKo 
ME ProFESioNiStËt E 
ProGraMit lEad alBaNia 
2021
23 qershor 2021, tiranë

Më datë 23 qershor 2021, Guvernatori 
Sejko zhvilloi një takim me pjesëmarrësit 

e Programit LEAD Albania 2021* të 
organizuar nga Fondacioni Shqiptaro-
Amerikan për Zhvillim (AADF) dhe Programi 
LEAD Albania. Qëllimi i programit është 
që t’u sigurojë pjesëmarrësve, të cilët janë 
profesionistë të rinj dhe të talentuar shqiptarë, 
përvoja të drejtpërdrejta në procesin e 
qeverisjes së Shqipërisë. Përvoja pasurohet 
me një komponent edukimi, në kuadër të 
të cilit pjesëmarrësve të programit u jepet 
mundësia për t’u njohur dhe për t’u takuar me 
udhëheqës të nivelit të lartë nga sektori publik 
dhe privat, diplomatë etj.
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Gjatë këtij takimi, Guvernatori Sejko prezantoi 
misionin, objektivat, vizionin, vlerat, rolin 
dhe rëndësinë e institucionit të Bankës së 
Shqipërisë si bankë qendrore. Ai theksoi se 
vizioni i Bankës së Shqipërisë është qeverisja 
e mirë, përmes forcimit të pavarësisë, rritjes 
së llogaridhënies e transparencës, me qëllim 
rritjen e besimit të publikut tek institucioni.

Në vijim, Guvernatori u shpreh se si një ndër 
institucionet më të rëndësishme në vend, Banka 
e Shqipërisë i ofron mundësi unike për zhvillimi 
profesional punonjësve të saj në fusha të ndryshme 
të aktivitetit të përditshëm, duke zhvilluar aftësitë e 
tyre teknike, përmirësuar cilësinë e punës, si dhe 
duke përsosur punën në grup. Për studentët dhe 
të sapodiplomuarit, Banka mundëson kryerjen 
e praktikave mësimore, nëpërmjet programeve 
specifike të formimit apo përfshirjes në projekte 
të veçanta të saj. 

*Programi LEAD Albania zbatohet nga Fondacioni Shqiptaro-
Amerikan për Zhvillim (AADF) dhe synon t’u sigurojë 
profesionistëve të rinj dhe të talentuar shqiptarë përvoja të 
drejtpërdrejta në procesin e qeverisjes së Shqipërisë.

taKiM diSKUtiMi i 
BaNKËS SË SHQiPËriSË ME 
SHoQatËN SHQiPtarE tË 
BaNKaVE 
29 qershor 2021, tiranë

Në datën 29 qershor 2021, në ambientet 
e Bankës Shqipërisë, u mbajt një takim 

diskutimi midis Bankës së Shqipërisë dhe 
Bordit Drejtues të Shoqatës Shqiptare të 
Bankave. Takimi u organizua me nismën 
dhe nën drejtimin e Guvernatorit të Bankës 
së Shqipërisë, z. Gent Sejko. Qëllimi kryesor 
i këtij takimi ishte intensifikimi i dialogut dhe 
bashkëpunimit midis Bankës së Shqipërisë, 
Shoqatës Shqiptare të Bankave dhe bankave 
tregtare që operojnë në Shqipëri, për çështje 
të lidhura veçanërisht me zhvillimet në sistemin 
financiar e bankar gjatë situatës së krijuar nga 
pandemia COVID-19.

Guvernatori vlerësoi sektorin bankar në 
veçanti për reagimin e duhur ndaj goditjes 
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së pandemisë, i cili vijoi pa asnjë ndërprerje 
aktivitetin, duke financuar bizneset dhe 
familjet. Ai theksoi se, gjatë pandemisë, 
bankat kanë shfaqur angazhim maksimal dhe 
vullnet të mirë për të kontribuuar në krijimin e 
lehtësive lidhur me masat e marra nga Banka 
e Shqipërisë dhe Qeveria Shqiptare, si dhe 
luajtën një rol aktiv deri në kapërcimin e plotë 
të situatës.

Pjesëmarrësit diskutuan gjithashtu mbi 
rritjen e përpjekjeve të koordinuara dhe 
të ndërveprimit institucional, në kuadër të 
nxitjes së kreditimit të ekonomisë, përmes 
identifikimit të investimeve potenciale, me 
synim rimëkëmbjen e aktivitetit ekonomik të 
vendit dhe rritjes së kontributit të bankave në 
të. Në vijim, takimi u fokusua në iniciativat 
e vazhdueshme të ndërmarra nga Banka 
e Shqipërisë, për të zhvilluar më tej tregun 
financiar dhe rritur transparencën në mbrojtje 
të interesave të publikut, duke përmirësuar 
kuadrin rregullativ në industrinë bankare, me 
fokus kredidhënien dhe transparencën për 
produktet dhe shërbimet bankare e financiare. 

Konsultimi i vazhdueshëm dypalësh ka qenë 
gjithmonë pozitiv dhe i orientuar drejt forcimit 
të praktikave më të mira.

Në përfundim, Shoqata Shqiptare e Bankave 
falënderoi Bankën e Shqipërisë për këtë 
takim mjaft pozitiv dhe frytdhënës, duke e 
përshëndetur veçanërisht për mbështetjen 
e ofruar për sistemin bankar gjatë kësaj 
periudhe sfiduese.

tË tJEra 

BaNKa E SHQiPËriSË 
rENditEt E Para NdËr 
BaNKat E VENdEVE tË 
EVroPËS QENdrorE, 
liNdorE dHE JUGliNdorE 
PËr traNSParENCËN dHE 
KoMUNiKiMiN E SaJ ME 
PUBliKUN

Banka Kombëtare e Austrisë ka publikuar 
raportin e saj me titull “Fokus mbi Integrimin 

Ekonomik Evropian” për tremujorin e dytë 
2021, i cili përmban analiza dhe pikëpamje 
ekonomike, si dhe studime analitike mbi 
makroekonominë dhe çështje të Evropës 
Qendrore, Lindore dhe Juglindore (EQLJL). 
Në këtë raport, një nga elementet e veçanta 
të studiuara është dhe transparenca dhe 
komunikimi i bankave qendrore me publikun, 
për periudhën 1997-2019.

Në këtë studim, Banka e Shqipërisë u rendit 
e para nga të gjitha bankat e vendeve të 
Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore, 
për komunikimin mjaft aktiv me publikun. 
Gjetjet e këtij studimi tregojnë se frekuenca 
e komunikimit dhe numri i fjalimeve nuk 
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ndërlidhet me madhësinë e ekonomisë së 
vendeve dhe as numrin e popullsisë. Banka 
e Shqipërisë evidentohet si shumë aktive 
krahasuar me bankat homologe, pavarësisht 
nga numri i vogël i popullsisë.

Duke studiuar rajonin e EQLJL-së , të dhënat 
tregojnë se Banka e Shqipërisë komunikon 
më shpesh me publikun, ndërsa bankat e tjera 
qendrore nga ky rajon mbeten shumë pas saj.

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 2021 janë zhvilluar 
tre konferenca për shtyp të Guvernatorit mbi 
këtë vendimmarrje, përkatësisht më: 3 shkurt, 
24 mars dhe 5 maj. Këshilli Mbikëqyrës në 
të tre mbledhjet e sipërpërmendura vendosi: 
të mbajë të pandryshuar normën bazë të 
interesit, në nivelin 0.5%; si dhe normat e 
interesit të depozitave dhe të kredive njëditore, 
respektivisht në nivelin 0.1% dhe 0.9%.

Guvernatori ka komunikuar edhe qëndrimin 
e ardhshëm të politikës monetare, duke u 
shprehur se “...Këshilli Mbikëqyrës thekson 
se politika monetare do të vijojë të mbetet 
lehtësuese gjatë gjithë horizontit kohor 
afatmesëm. Çdo normalizim në kohë i politikës 
monetare do të jetë i kujdesshëm, duke mos 
cenuar qëndrueshmërinë e rimëkëmbjes 
ekonomike dhe duke mos dëmtuar premisat e 
kthimit të inflacionit në objektiv.”

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 2021, gjatë 
këtij 6-mujori u zhvilluan 3 prezantime, 
përkatësisht: 

• prezantimi i Raportit tremujor të Politikës 
Monetare 2021/I, në datën 11 shkurt 
2021 (online);

• prezantimi i Raportit tremujor të Politikës 
Monetare 2021/II, në datën 12 maj 
2021 (online); 

• prezantimi i Raportit të Stabilitetit Financiar 
për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2020, në 
datën 29 prill 2021.

alrEG NiS oPEriMiN NË 
SiStEMiN E PaGESaVE 
NdËrBaNKarE ME VlErË 
tË MadHE aiPS

Më 1 mars 2021, operatori i sistemit 
të shlyerjes së titujve ALREG nisi 

operimin nëpërmjet anëtarësimit në sistemin 
e pagesave ndërbankare me vlerë të madhe 
– AIPS. Subjekti ALREG sh.a. është licencuar 
bashkërisht nga Banka e Shqipërisë si 
operator i sistemit për shlyerjen e titujve dhe 
nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) 
si regjistrar, duke përmbushur kështu kërkesat 
ligjore për t’u konsideruar një depozitar 
qendror i titujve, sipas parashikimeve të 
legjislacionit në fuqi.
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Vlen të theksohet se ALREG, krahas sistemit 
AFISAR të operuar nga Banka e Shqipërisë 
për regjistrimin dhe shlyerjen e titujve të 
qeverisë, është i pari subjekt privat i këtij lloji 
që licencohet dhe fillon operimin në tregun 
shqiptar. 


