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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 2022. Kjo revistë sjell te ju, në mënyrë 
kronologjike, gjithë veprimtarinë e Bankës së 
Shqipërisë për gjashtë muajt e kaluar, duke 
pasqyruar edhe hapat që kemi ndjekur për të 
përmbushur objektivat kryesorë, në mbështetje 
të zhvillimit ekonomik të vendit e rritjes së 
mirëqenies së përgjithshme.

“Pagesat e shpejta janë rrota që mban në lëvizje 
ekonominë e një vendi”. Ky është një postulat 
financiar, i cili ka marrë një rëndësi të veçantë 
vitet e fundit, kur zhvillimet teknologjike kanë 
përparuar me ritme shumë të shpejta. Në këtë 
drejtim, modernizimi i sistemeve të pagesave me 
qëllim nxitjen e përdorimit të pagesave elektronike 
dhe nxitjen e përfshirjes financiare, është një nga 
objektivat e synuar të Bankës së Shqipërisë.

Në përmbushje të këtij objektivi, në datën 24 
janar 2022, Banka e Shqipërisë solli në jetë 
sistemin AIPS-EURO, i cili mundëson kryerjen 
e pagesave në euro brenda vendit, pa qenë 
nevoja e përfshirjes së bankave korrespondente 
jashtë tij. Funksionimi i këtij sistemi është rezultat 
i një pune disavjeçare, pjesë e planit të veprimit 
të Strategjisë Kombëtare për Pagesat me Vlerë 
të Vogël në Shqipëri (2018-2023).

Operimi i këtij sistemi ka efekte të drejtpërdrejta 
dhe të tërthorta në mirëqenien individuale 
të klientit, të bankës dhe ekonomisë në 
tërësi. Ky sistem, i realizuar me investime 
në teknologji bashkëkohore, mundëson 
reduktimin e komisioneve të pagesave dhe të 
kohës së procesimit të tyre, rrit popullaritetin 
e pagesave bankare në euro, zgjidh më 
lehtë problematikat në raste pasaktësish në 
procesimin e pagesës dhe iu ofron klientëve 
të bankave një shërbim më cilësor.

Më konkretisht, funksionimi i tij mendohet 
se mund t’u ketë kursyer konsumatorëve dhe 
bizneseve shqiptare përafërsisht 9 milionë 
euro1 për këtë periudhë 6-mujore, pa llogaritur 
këtu eficiencën e një transaksioni të kryer në 
një kohë më të shkurtër. Gjithashtu, vihet re 
një rritje e konsiderueshme e transaksioneve 
ndërbankare krahasuar me ato të procesuara 
në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar nëpërmjet 
bankave korrespondente, një dëshmi e qartë 
kjo e efikasitetit të synuar të këtij projekti. 

Përveç përfitimeve konkrete në përditshmërinë 
financiare të qytetarëve dhe bizneseve, operimi i 
këtij sistemi në periudhën afatmesme pritet të ketë 
një ndikim të konsiderueshëm në një spektër të 
gjerë faktorësh në tregun shqiptar. Më në detaje, 
sistemi AIPS EURO vlerësohet të kontribuojë në 
ruajtjen e stabilitetit financiar dhe atij monetar, 
duke qenë se ka krijuar një mekanizëm shtesë për 
Bankën e Shqipërisë, në lidhje me monitorimin e 
këtij segmenti të tregut të pagesave. 

Një vlerë e shtuar e këtij projekti është dhe 
reduktimi potencial i administrimit të parasë 
fizike në euro nga ana e bankave, nëse ky 
sistem do të përdoret gjerësisht, dhe si rrjedhojë 
do të sjellë reduktimin e problematikave dhe 
kostove të mbartura nga ky proces. Për më 
tepër, sistemi AIPS EURO mund të konsiderohet 
si mjet i shtuar në kuadër të formalizimit të 
ekonomisë, nxitjes së përfshirjes financiare dhe 
reduktimit të përdorimit të parasë fizike, duke 
sjellë edhe promovimin e pagesave elektronike.

Evolucioni i shpejtë i teknologjive digjitale 
premton të sjellë përfitime, por gjithashtu krijon 
sfida të reja për sistemin e pagesave dhe palët e 
interesuara. Ne kemi për detyrë të luajmë një rol 
aktiv në balancimin e rreziqeve dhe përfitimeve 
të inovacionit në pagesa, në mënyrë që paraja 
të vazhdojë t’u shërbejë qytetarëve shqiptarë në 
mënyrën më të mirë të mundshme.

1  Nga data 24 janar deri në 30 qershor 2022 janë kryer 
59,373 transaksione. Komisionet e aplikuara aktualisht në nivelin 
e tyre maksimal janë 50 euro, ndërkohë që më parë komisionet e 
aplikuara mund të arrinin deri në 200 ose 300 euro. 
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NGJARJE KRYESORE:
Z. GENT SEJKO RIZGJIDHET 
GUVERNATOR I BANKËS SË 
SHQIPËRISË
24 shkurt 2022

Në datën 24 shkurt 2022, Kuvendi i 
Republikës së Shqipërisë mori në shqyrtim 
në seancë plenare, Dekretin e Presidentit të 
Republikës së Shqipërisë, nr. 13.472, datë 
14.2.2022 “Për propozimin e Guvernatorit 
të Bankës së Shqipërisë”.

Dekreti u miratua me 103 vota nga Kuvendi 
i Republikës së Shqipërisë, i cili e rizgjodhi 
z. Gent Sejko, Guvernator të Bankës së 

Shqipërisë për një mandat të dytë shtatëvjeçar. 
Ai është njëkohësisht edhe Kryetar i Këshillit 
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.

Z. Gent Sejko mori mandatin e Guvernatorit 
të Bankës së Shqipërisë për herë të parë në 
datën 5 shkurt 2015.

Guvernatori Sejko rikonfirmohet në këtë detyrë 
pas një eksperience profesionale 27-vjeçare 
në pozicione të ndryshme drejtuese në sistemin 
bankar shqiptar dhe në Bankën e Shqipërisë. 

Z. Sejko është diplomuar në vitin 1991 pranë 
Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, si 
dhe zotëron diplomën Master në Kontabilitet 
Ndërkombëtar dhe Menaxhim Financiar 
(MAcc), nga Universiteti i Glasgow-t, Skoci.
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BANKA E SHQIPËRISË HEDH 
NË QARKULLIM DY PRERJET 
E FUNDIT TË SERISË SË RE 
TË KARTËMONEDHAVE 
SHQIPTARE: 500 LEKË DHE 
2000 LEKË
17 janar 2022

Në datën 17 janar 2022, Banka e Shqipërisë 
hodhi në qarkullim dy prerjet e radhës së 
serisë së re të kartëmonedhave shqiptare me 

kurs ligjor, 500 Lekë dhe 2000 Lekë. Të dyja 
kartëmonedhat vijnë me një dizajn të rifreskuar, 
por ruajnë të njëjtat motive të paraqitura në 
prerjet ekzistuese përkatëse. Ato pasqyrojnë 
ndryshime të lidhura me konfigurimin në tërësi 
të elementeve të shtuara dhe të përmirësuara 
të dizajnit dhe të sigurisë së kartëmonedhave.
Me këto dy kartëmonedha, Banka e Shqipërisë 
plotëson hedhjen në qarkullim të serisë së re 
të kartëmonedhave, e cila përbëhet nga 6 
prerje: 200, 500, 1000, 2000, 5000 dhe 
10000 Lekë. Kartëmonedhat e reja përdoren 
si mjete pagese, së bashku me kartëmonedhat 
ekzistuese të të gjitha prerjeve.

Banka e Shqipërisë i inkurajon përdoruesit 
të jenë të përgjegjshëm dhe të kujdesshëm 
në trajtimin e çdo kartëmonedhe që mbajnë 
në dorë, për të ruajtur jetëgjatësinë, cilësinë 
dhe integritetin e tyre. Njëkohësisht, Banka 
e Shqipërisë iu kujton se monedha jonë nuk 
është as e vjetër e as e re, por është thjesht 
Lek! Vlera e lekut duhet lexuar siç shkruhet në 
kartëmonedhë.

 
BANKA E SHQIPËRISË 
FILLON FUNKSIONIMIN E 
SISTEMIT AIPS EURO PËR 
SHLYERJEN E TRANSFERTAVE 
VENDASE NË EURO
24 janar 2022

Në datën 24 janar 2022, filloi të funksionojë 
sistemi AIPS Euro, i cili proceson pagesat e 
klientëve të bankave në euro, brenda vendit. 
Ky projekt disavjeçar i Bankës së Shqipërisë, 
në bashkëpunim të ngushtë me sistemin 
bankar, shënon një arritje tjetër të rëndësishme 
në zbatim të planit të veprimit të Strategjisë 
Kombëtare të Pagesave me Vlerë të Vogël në 
Shqipëri.
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Operacionalizimi i sistemit AIPS Euro ndërthur 
zhvillimin e një game të gjerë masash me 
natyrë infrastrukturore e rregullative. Në 
thelb, përmbushja e këtij projekti nxit arritjen 
e objektivit të krijimit të një tregu modern e 
gjithëpërfshirës të pagesave me vlerë të vogël, 
të mbështetur nga infrastruktura të sigurta 
dhe efikase, si dhe nga një gamë e gjerë 
instrumentesh dhe shërbimesh të pagesave që 
përmbushin nevojat e përdoruesve të tyre, të 
aftë financiarisht, në të gjithë vendin.

Promovimi i këtij objektivi vlerësohet se do 
të arrihet përmes një sërë përfitimesh për 
tregun shqiptar të pagesave. Në ndryshim 
nga mënyra joefikase e funksionimit të 
deritanishëm të tregut nëpërmjet bankave 
korrespondente jashtë vendit, operimi i sistemit 
AIPS Euro iu mundëson qytetarëve shqiptarë 
kryerjen e pagesave në euro brenda vendit 
me kosto shumë më të ulët dhe brenda një 
afati kohor shumë më të shkurtër. Ky projekt 
vlerësohet të ketë efekte mjaft pozitive edhe 
në administrimin e parasë fizike në euro nga 
ana e bankave dhe promovimin e pagesave 
elektronike edhe në këtë segment të tregut, 
duke nxitur qytetarët shqiptarë drejt përdorimit 
të këtyre instrumenteve jo vetëm si rrjedhojë 
e efikasitetit dhe shpejtësisë që ato ofrojnë, 
por dhe të kostove ndjeshëm më të ulëta që 
do të aplikohen nga bankat për transfertat 
elektronike. 

GUVERNATORI SEJKO 
MERR PJESË NË AKTIVITETIN 
“KREDITIMI DHE FINANCIMI 
I BUJQËSISË SHQIPTARE”
26 janar 2022, Tiranë

Në datën 26 janar 2022, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, mori 
pjesë në aktivitetin e organizuar nga Ministria 
e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural me temë 
“Kreditimi dhe financimi i bujqësisë shqiptare”. 
Takimi u hap me fjalët përshëndetëse të 
Ministres së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, 
zj. Frida Krifca; Ministres së Financave 
dhe Ekonomisë, zj. Delina Ibrahimaj; Kreut 
të BERZH-it për Shqipërinë, zj. Ekaterina 
Solovova; Kryetarit të Shoqatës së Bankave, 
z. Bledar Shella; Guvernatorit të Bankës së 
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Shqipërisë, z. Gent Sejko; dhe Kryeministrit të 
Republikës së Shqipërisë, Sh.T.Z. Edi Rama.

Ky aktivitet kishte në fokus nxitjen e diskutimeve 
mbi çështjen e kreditimit të sektorit bujqësor 
në vend, si dhe prezantimin e nismës 
për mekanizmin lehtësues të financimit të 
agrobiznesit dhe turizmit shqiptar. Gjatë fjalës 
së tij, Guvernatori Sejko evidentoi faktin se 
me gjithë progresin e dukshëm të bërë gjatë 
viteve të fundit, sektori bujqësor shqiptar në 
tërësi dhe degët e lidhura me të, agroturizmi 

dhe agrobiznesi, janë ende larg shfrytëzimit 
të plotë të resurseve dhe mundësive që ato 
zotërojnë.

TAKIM I GUVERNATORIT 
SEJKO ME MINISTREN 
E FINANCAVE DHE 
EKONOMISË
2 mars 2022, Tiranë

Në datën 1 mars 2022, Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë, z. Gent Sejko, zhvilloi një takim 
me Ministren e Financave dhe Ekonomisë, znj. 
Delina Ibrahimaj, për të diskutuar mbi situatën 
aktuale dhe ecurinë e pritur ekonomike të 
vendit. Në këtë takim u vlerësuan rreziqet me 
të cilat mund të përballet ekonomia shqiptare, 
në vijim të përshkallëzimit të konfliktit Rusi-
Ukrainë, si dhe masat e nevojshme për 
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përballimin e situatës. Ndikimi i këtij konflikti 
në ekonominë botërore ka filluar të jetë i 
dukshëm, si në drejtim të rritjes së çmimeve 
të disa artikujve bazë, ashtu dhe në drejtim 
të rritjes së pasigurisë së investitorëve dhe të 
tregjeve financiare.

Për këtë arsye, Banka e Shqipërisë dhe 
Ministria e Financave dhe Ekonomisë po 
punojnë, me intensitet dhe përgjegjshmëri, 
për të vlerësuar ekspozimin ekonomik, tregtar 
e financiar të Shqipërisë ndaj vendeve të 
përfshira në konflikt, si dhe ndikimin e pritur 
të këtij konflikti në të ardhmen. Vlerësimet e 
deritanishme sugjerojnë se shëndeti ekonomik 
dhe financiar i vendit mbetet solid dhe impakti 
i pritur i tensionit gjeopolitik pritet të jetë i 
kufizuar dhe i administrueshëm.

Më konkretisht, Banka e Shqipërisë vlerëson 
se – në tërësinë e tij – ekspozimi direkt 
tregtar dhe ekonomik i Shqipërisë ndaj 
Rusisë dhe Ukrainës është i ulët. Po ashtu, 
stabiliteti ekonomik dhe financiar i vendit 
është i konsoliduar. Kursi i këmbimit shfaqet i 

qëndrueshëm dhe rezerva valutore mbetet në 
nivel të mjaftueshëm. Në veçanti, veprimtaria 
e sektorit bankar zhvillohet në mënyrë normale, 
me tregues të mirë kapitalizimi, likuiditeti dhe 
performance, si dhe ekspozim të ulët ndaj 
rajonit në konflikt.

 
GUVERNATORI SEJKO 
ZHVILLON NJË TAKIM ME 
PËRFAQËSUESIT E FONDIT 
MONETAR NDËRKOMBËTAR
7 mars 2022, Tiranë

Më 4 mars 2022, Guvernatori i Bankës së 
Shqipërisë, z. Gent Sejko, zhvilloi një takim 
me misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar 
(FMN), të kryesuar nga zj. Yan Sun, shefe e 
Misionit të FMN-së për Shqipërinë. Në fokus 
të bisedës ishte trajtimi i situatës së krijuar 
nga konflikti Ukrainë-Rusi dhe efektet e saj 
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në ekonominë shqiptare. Temat e diskutuara 
ishin ecuria e inflacionit, kursi i këmbimit, 
zhvillimet në sektorin bankar dhe financiar, si 
dhe orientimi i duhur i politikave ekonomike 
për t’i paraprirë çdo realiteti të ri ekonomik 
dhe marrja e masave sa më gjithëpërfshirëse.

Guvernatori Sejko u shpreh se Banka e 
Shqipërisë po bën vlerësimet e saj mbi 
balancën e faktorëve të rreziqeve dhe do të 
rishikojë në vazhdimësi përshtatshmërinë e 
qëndrimit të politikës monetare. Ai parashtroi 
se ekonomia shqiptare ka një ekspozim të 
vogël direkt ndaj vendeve në konflikt. Po 
ashtu, ekuilibri i konsoliduar makroekonomik, 
sistemi i shëndetshëm financiar, rezervat e 
mjaftueshme valutore, si dhe hapësirat për 
reagim të politikave monetare e fiskale, 
janë një garanci më shumë për përballimin 
e situatave kritike. Guvernatori theksoi se 
sektori bankar paraqitet i qëndrueshëm, me 
tregues që evidentojnë një ambient financiar 
të gatshëm për të mbështetur më tej zhvillimin 
ekonomik të vendit. 

Përfaqësuesit e FMN-së vlerësuan se 
situata aktuale e konfliktit të armatosur është 

komplekse. Megjithatë, ata ndanë vlerësimin 
mbi ekspozimin e ulët direkt të ekonomisë 
shqiptare, si dhe rezistencën e saj ndaj 
ndikimit ekonomik e financiar të konfliktit, nëse 
ky i fundit mbetet në dimensionet aktuale.

CEREMONIA KREMTUESE E 
JAVËS SË PARASË, 21 – 27 
MARS 2022
24 mars 2022, Tiranë

Në datën 24 mars 2022 u organizua 
ceremonia kremtuese e Javës së Parasë për 
vitin 2022, gjatë së cilës u ndanë çmimet për 
nxënësit fitues në konkurset e kësaj ngjarjeje. 
Kjo Javë është një nismë ndërkombëtare 
e Organizatës për Bashkëpunim dhe 
Zhvillim Ekonomik (OECD), e cila synon 
ndërgjegjësimin e brezit të ri për të qenë 
qytetarë të përgjegjshëm financiarisht në të 
ardhmen. Tema e këtij viti ishte “Tregohu i 
zgjuar me paranë, ndërto të ardhmen tënde!”. 
Ajo nënvizon rëndësinë e një përqasjeje 
të kujdesshme e proaktive ndaj parasë, 
si premisë për një të ardhme të sigurt e të 
begatë, duke qenë i pajisur me njohuritë dhe 
aftësitë e duhura për një treg financiar gjithnjë 
e më të digjitalizuar dhe novator.
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Në fjalën e tij, Guvernatori Sejko u shpreh 
se duke qenë të vetëdijshëm dhe duke bërë 
zgjedhjet e duhura financiare, gjithsecili prej 
nesh, banka, institucione, biznese, familje 
por edhe individë, mund të luajë një rol të 
rëndësishëm në përballimin e pasojave të 
situatave të jashtëzakonshme që bota po 
përjeton. Pikërisht duke ditur këtë rol, Banka 
e Shqipërisë është bërë promotore e zhvillimit 
të Javës së Parasë, por jo vetëm, si një mjet 
më shumë për të shtuar ndërgjegjësimin me 
qëllim rritjen e kulturës financiare në shoqëri.

Në kuadër të kësaj jave u organizuan 
konkurse të ndryshme mbështetur në temën 
e përzgjedhur të Javës. Konkursi i parë i 
organizuar ishte ai i “Vizatimit të Mirë” drejtuar 
nxënësve të klasave III-IV të vendit; konkursi 
i dytë ishte ai i fotomontazheve (memeve) 
më të mira drejtuar nxënësve të klasave IX 
në të gjithë vendin. Konkursi i tretë ishte ai 
i videos më të mirë drejtuar gjimnazistëve të 
vendit, dhe konkursi i katërt “Sfida e Javës: 7 
pyetje për paranë dhe bankat” me pyetje të 
ndryshme në Facebook sërish për këtë grup-

moshë. Konkursi i pestë ishte ai i esesë më të 
mirë me temë “Banka digjitale dhe ndikimi i 
saj në rritjen e përfshirjes financiare” drejtuar 
studentëve të universiteteve. Gjithashtu, në 
kuadër të Javës së Parasë 2022, në datën 
30 mars u organizua për herë të katërt, Kuizi 
Evropian i Parasë, një konkurs mbarevropian 
me qëllim përmirësimin e kulturës financiare të 
fëmijëve në moshën 13-15 vjeç (klasat e 9-ta) 
pavarësisht lëndëve mësimore që zhvillojnë. 

 
MBI TAKIMIN E 
GUVERNATORIT SEJKO ME 
DELEGACIONIN E BANKËS 
BOTËRORE
25 mars 2022, Tiranë

Në datën 25 mars 2022, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, zhvilloi 
një takim me delegacionin e Bankës Botërore, 
të kryesuar nga z. Mario Guadamillas, 
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Menaxher pranë Bankës Botërore për 
Evropën dhe Rajonin. Takimi u zhvillua në 
kuadër të Misionit të Sektorit Financiar, me 
një fokus të veçantë në zhvillimet në këtë 
sektor dhe aksesin në financë. Takimi nisi me 
një vlerësim të situatës makroekonomike dhe 
të sektorit financiar në Shqipëri, nën dritën 
e zhvillimeve botërore dhe konfliktit Ukrainë-
Rusi. Guvernatori Sejko vlerësoi se tensioni 
gjeopolitik do të japë goditje mbi ekonominë 
shqiptare, megjithatë ajo do të vijojë të rritet 
gjatë vitit 2022 e në vazhdim.

Më tej, Guvernatori shtoi se inflacioni ka 
shfaqur tendencë rritëse gjatë tremujorit të 
parë të vitit dhe parashikimet e Bankës së 
Shqipërisë vlerësojnë se ai do të qëndrojë 
mbi objektiv gjatë pjesës më të madhe të dy 
viteve në vijim. Në këtë kuadër, Banka vendosi 
të përshtatë nivelin e stimulit monetar në 
ekonomi, duke rritur normën bazë të interesit 
në nivelin 1.0%. Nga ana tjetër, veprimtaria e 
sektorit bankar zhvillohet në mënyrë normale, 
me tregues të mirë financiarë, bilance likuide 

e të shëndetshme, trend rritës të kreditimit dhe 
rënie të kredive me probleme.

Përfaqësuesit e Bankës Botërore vlerësuan 
kontributin e Bankës së Shqipërisë në ruajtjen 
e stabilitetit financiar dhe mbështetjen e 
zhvillimit ekonomik të vendit. Në veçanti, z. 
Guadamillas përgëzoi Guvernatorin Sejko 
dhe institucionin që ai drejton për angazhimin 
e shprehur gjatë zbatimit të projekteve të 
përbashkëta, të cilat kanë rezultuar mjaft të 
suksesshme.

 
BANKA E SHQIPËRISË 
DAKORDËSON ME BANKËN 
QENDRORE EVROPIANE 
ZGJATJEN E AFATIT TË 
LINJËS SË LIKUIDITETIT NË 
EURO
28 mars 2022

Bazuar në vlerësimin pozitiv të kërkesës për 
shtyrje të linjës aktuale të likuiditetit në euro 
në vlerën 400 milionë euro, Banka Qendrore 
Evropiane dhe Banka e Shqipërisë kanë rënë 
dakord për zgjatjen e afatit të saj deri më 
15 janar 2023. Pavarësisht se deri tani kjo 
marrëveshje huaje e kolateralizuar (REPO) nuk 
ka qenë e nevojshme të përdoret, Banka e 
Shqipërisë vlerëson se ky instrument rezerve 
mbetet i dobishëm në kuadër të kujdesit ndaj 
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efekteve të pandemisë dhe të zhvillimeve 
gjeopolitike, mbi tregun financiar.

GUVERNATORI SEJKO 
PRET DELEGACIONIN 
E PARLAMENTIT TË 
MBRETËRISË SË BASHKUAR
31 mars 2022, Tiranë

Më 31 mars 2022, Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë, z. Gent Sejko, priti në një 
takim të veçantë delegacionin e Parlamentit 
të Mbretërisë së Bashkuar, të shoqëruar 
nga Ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar 
në Tiranë, SH.T.Z. Alastair King-Smith. Ky 
delegacion ndërpartiak i parlamentarëve 
britanikë vizitoi Shqipërinë, me qëllim 
promovimin e marrëdhënieve Mbretëri e 
Bashkuar – Shqipëri. Ai kryesohej nga deputeti 
Martin Vickers, i dërguari i Kryeministrit 

të Mbretërisë së Bashkuar për Tregtinë në 
Ballkanin Perëndimor.

Në vijim të bisedës, Guvernatori Sejko bëri 
një ekspoze të zhvillimeve ekonomike e 
financiare të vendit, si dhe perspektivat e tyre 
për të ardhmen. Më tej, ai u ndal në analizën 
e ndikimit të goditjes që vjen nga rritja e 
çmimeve dhe e pasigurisë në tregjet botërore. 
Ai theksoi se kjo goditje do të lerë padyshim 
gjurmët e saj në ekonomi dhe në bilancet e 
bizneseve e familjeve shqiptare. Megjithatë, 
bazat solide të stabilitetit ekonomik dhe 
financiar të vendit, si dhe mbështetja në 
masën dhe në kohën e duhur me instrumente 
monetare dhe fiskale, na bëjnë të besojmë 
se ekonomia jonë do t’i rezistojë edhe kësaj 
goditjeje. 

Së fundi, Guvernatori Sejko u ndal në 
prospektet pozitive të zhvillimit ekonomik të 
vendit. Ai theksoi rolin e pazëvendësueshëm 
që ka procesi i integrimit në Bashkimin 
Evropian, si dhe nevojën për reforma të 
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mëtejshme strukturore në interes të forcimit të 
potencialeve të zhvillimit. Në këtë kontekst, ai 
falënderoi të pranishmit për rolin që komuniteti 
ndërkombëtar në përgjithësi dhe Mbretëria e 
Bashkuar në veçanti kanë pasur në rrugën 
tonë të tranzicionit, si nëpërmjet mbështetjes 
me fonde financiare ashtu dhe nëpërmjet 
transferimit të dijeve dhe ndihmës në ngritjen 
e kapaciteteve.

Të ftuarit falënderuan Guvernatorin për 
ekspozenë dhe ndanë besimin mbi 
perspektivat pozitive të zhvillimit të vendit. 
Më tej, ata u interesuan mbi rrugët dhe 
mënyrat e forcimit të shkëmbimeve ekonomike 
dhe tregtare. Të pranishmit ndanë opinionin 
se vendi ynë ofron perspektiva interesante 
investimi në fushën e industrisë financiare, të 
energjisë dhe të turizmit. Të ftuarit shprehën 
angazhimin që këto mesazhe t’i përcjellin në 
mjediset publike dhe t’i ndajnë me përfaqësues 
të sektorit privat në Mbretërinë e Bashkuar.

Në përfundim të takimit, delegacioni vizitoi dhe 
Muzeun e Bankës së Shqipërisë për t’u njohur 

me historinë monetare të vendit tonë, ku vlen 
të përmendet edhe bashkëpunimi i hershëm 
dypalësh në emetimin e kartëmonedhës 
shqiptare, duke qenë se kartëmonedhat e 
para shqiptare janë prodhuar në Britaninë e 
Madhe dhe disa të tjera janë dizajnuar nga 
artistë britanikë.

GUVERNATORI SEJKO PRET 
AMBASADORIN E OSBE-SË 
NË SHQIPËRI
1 prill 2022, Tiranë

Në datën 1 prill 2022, Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë, z. Gent Sejko, priti në një takim 
zyrtar në ambientet e Bankës së Shqipërisë, 
Ambasadorin e OSBE-së në vendin tonë, 
SH.T.Z. Vincenzo Del Monaco. Gjatë takimit, 
Guvernatori theksoi se Shqipëria është një 
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ekonomi e vogël dhe e hapur, e për rrjedhojë 
ndikohet nga zhvillimet ndërkombëtare. Ashtu 
si çdo vend tjetër, ekonomia shqiptare u godit 
nga pandemia, por po vijon të rimëkëmbet 
me ritme të shpejta mbështetur nga një sërë 
faktorësh, si dhe nga masat e marra nga 
Banka e Shqipërisë dhe autoritetet e tjera 
që kanë synuar zbutjen e efekteve negative 
në mirëqenien e bizneseve dhe individëve. 
Guvernatori u shpreh se falë kontributit të 
Bankës së Shqipërisë dhe politikave të 
mirëkoordinuara makroekonomike, aktiviteti 
ekonomik u rikuperua gradualisht gjatë vitit 
2021.

Lidhur me tensionin gjeopolitik, Guvernatori u 
shpreh se kjo situatë pritet të japë efekte në 
ekonominë shqiptare, megjithatë projeksionet 
për të ardhmen mbeten pozitive. Bazuar në 
analizat dhe projeksionet aktuale të Bankës 
së Shqipërisë, vlerësohet se ekonomia 
shqiptare do të vijojë të rritet gjatë vitit 2022 
e në vazhdim. Guvernatori shtoi se ambienti 
ndërkombëtar sfidues dhe konflikti Ukrainë-
Rusi, do të vijojë të jetë në monitorim të 
vazhdueshëm të institucionit që ai drejton. 
Banka e Shqipërisë mbetet e gatshme të marrë 
të gjitha masat e nevojshme për respektimin 
e objektivit të stabilitetit të çmimeve në afatin 
e mesëm dhe mbështetjen e mëtejshme të 
ekonomisë së vendit.

Nga ana e tij, Ambasadori vlerësoi punën 
e bërë nga Banka e Shqipërisë në drejtim të 
ruajtjes dhe garantimit të sistemit financiar në 
vend, dhe 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. Një tjetër çështje e 
diskutuar, ishte zbatimi i reformave ekonomike 
dhe procesi i integrimit evropian të vendit, ku 
i një rëndësie të veçantë për bankën mbetet 
përafrimi i vazhdueshëm i kuadrit rregullator 
dhe praktikave të punës me direktivat dhe 
standardet e Bashkimit Evropian.

Në vijim, Ambasadori falënderoi Guvernatorin 
Sejko për takimin dhe shprehu vlerësimet e 
tij për kontributin e rëndësishëm që Banka 
e Shqipërisë jep në ruajtjen e stabilitetit 
makroekonomik në vend.

Në përfundim, bashkëbiseduesit ndanë të 
njëjtin mendim mbi perspektivat për rritjen 
e mëtejshme të bashkëpunimit midis dy 
institucioneve dhe ndërmarrjen e projekteve 
të përbashkëta në të ardhmen.

 
GUVERNATORI SEJKO 
ZHVILLON NJË TAKIM ME 
PËRFAQËSUESIT E BANKËS 
BOTËRORE
4 prill 2022, Tiranë

Në datën 4 prill 2022, Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë, z. Gent Sejko, priti në një takim 
zyrtar në ambientet e Bankës së Shqipërisë 
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përfaqësuesit e Bankës Botërore, zj. Linda Van 
Gelder, Drejtore Rajonale e Bankës Botërore 
(BB) për vendet e Ballkanit Perëndimor me 
qendër në Vjenë, dhe z. Emanuel Salinas, 
Përfaqësues i Përhershëm i Zyrës së Bankës 
Botërore në Shqipëri.

Takimi u përqendrua në situatën e krijuar 
nga konflikti Ukrainë-Rusi dhe ndikimin që 
ajo pritet të ketë në ekonominë shqiptare. 
Guvernatori Sejko u shpreh se ashtu si dhe 
në shtetet e tjera, sanksionet e vëna ndaj 
Rusisë dhe rritja e volatilitetit dhe e pasigurisë 
në tregjet ndërkombëtare kanë gjeneruar një 
realitet ekonomik të ri dhe sfidues global, por 
edhe për Shqipërinë. Në këtë kuadër, Banka 
e Shqipërisë vlerësoi të nevojshëm ndryshimin 
e kahut të politikës monetare me kushtet e 
reja ekonomike, e cila synon të krijojë kushtet 
e nevojshme monetare për respektimin e 
objektivit të inflacionit, për ruajtjen e stabilitetit 
financiar, si dhe për rritjen e qëndrueshme 
dhe afatgjatë të ekonomisë dhe të punësimit 
në Shqipëri. Në vijim, diskutimet u ndalën 
në ecurinë e inflacionit, kursin e këmbimit, 

zhvillimet në sektorin bankar dhe financiar, si 
dhe orientimin e duhur të politikave ekonomike.
Përfaqësuesit e BB-së vlerësuan pozitivisht 
reagimin e menjëhershëm dhe në kohën e duhur 
të politikës monetare të BSH-së, e cila ndihmoi 
në qëndrueshmërinë e monedhës vendase, si 
dhe do të japë efektet e saj pozitive edhe në 
vijim. Më tej, ata vlerësuan rolin e rëndësishëm 
që Banka e Shqipërisë ka luajtur në ruajtjen 
e stabilitetit makroekonomik të vendit, si dhe 
shprehën gatishmërinë për të vijuar të ofrojnë 
asistencë teknike për Bankën e Shqipërisë. Ata 
shtuan se, edhe para kësaj situate konflikti, 
Banka e Shqipërisë ka kontribuuar 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.

Përfaqësuesit e BB-së dhe Guvernatori Sejko 
shprehën angazhimin për vijimin e projekteve të 
përbashkëta në fushën e pagesave, mbikëqyrjes 
financiare, ndërhyrjes së jashtëzakonshme, 
edukimit dhe përfshirjes financiare etj. 

 
 
PREZANTOHET RAPORTI I 
TRANZICIONIT TË BANKËS 
EVROPIANE PËR RINDËRTIM 
DHE ZHVILLIM 2021-2022
5 prill 2022, Tiranë

Në datën 5 prill 2022, në ambientet e 
Bankës së Shqipërisë, u prezantua Raporti i 
Tranzicionit të Bankës Evropiane për Rindërtim 
dhe Zhvillim (BERZH), 2021-2022. Në fjalën 
përshëndetëse të këtij aktiviteti, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, u shpreh 
se Raporti i Tranzicionit të BERZH-it mbetet një 
moment i rëndësishëm diskutimi dhe reflektimi 
mbi sfidat që kanë përpara ekonomitë e rajonit, 
në drejtim të konvergjencës me standardet e 
Bashkimit Evropian dhe të rritjes së qëndrueshme 
e afatgjatë të mirëqenies së tyre.
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Duke u ndalur në mesazhet kryesore të Raportit 
të Tranzicionit, Guvernatori theksoi se ky raport 
evidenton progres të mëtejshëm, ndonëse 
gradual, të reformave strukturore në Shqipëri 
dhe në vendet e rajonit. Ky është një zhvillim 
inkurajues, për vetë faktin se progresi ka 
ndodhur gjatë dy viteve në të cilat vëmendja dhe 
energjitë kryesore kanë qenë të përqendruara 
në tejkalimin e pasojave të pandemisë. Në të 
njëjtën kohë, raporti thekson se vendet e rajonit 
kanë bërë progres të qenësishëm në zhvillimin 
e tregut financiar, me reforma specifike që 
kanë përmirësuar infrastrukturën e tregut, 
kornizën ligjore e rregullatore, diversifikimin 
e instrumenteve financiare, si dhe thellësinë 
e tregut. Raporti gjithashtu vëren se përballja 
me pandeminë përshpejtoi trendin e nisur të 
digjitalizimit të shumë aspekteve të jetës dhe të 
punës. Guvernatori u shpreh se përfitimet nga 
digjitalizimi, në terma të rritjes së eficiencës e 
të produktivitetit, por edhe të rritjes së aksesit 
në financë, janë të mirëdokumentuara.

Në mbyllje, Guvernatori Sejko theksoi se, sipas 
sugjerimeve të raportit, Banka e Shqipërisë ka 

vlerësuar dhe inkurajuar që herët aplikimin e 
teknologjisë së informacionit dhe digjitalizimit 
në sistemin financiar. Në këtë drejtim, është 
punuar për nxitjen e përdorimit më të madh 
të teknologjisë në sistemin e pagesave, për 
përmirësimin dhe forcimin e kuadrit rregullator 
për institucionet e pagesave elektronike, si dhe 
për mbrojtjen e konsumatorit dhe huamarrësit.

Guvernatori Sejko falënderoi dhe njëherë 
BERZH-in për kontributin e rëndësishëm dhe 
mbështetjen konkrete me investime financiare 
në fusha kyçe të ekonomisë së vendit tonë, si 
dhe e ftoi të vazhdojë të vlerësojë potencialet 
që ofron Shqipëria.

 
GUVERNATORI SEJKO 
TAKON PRESIDENTEN 
E BERZH-IT DHE 
PËRSHËNDET CEREMONINË 
E NËNSHKRIMIT TË 
MARRËVESHJES MIDIS 
BERZH-IT DHE BANKËS 
PROCREDIT
11 prill 2022, Tiranë

Në datën 11 prill 2022, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, priti 
në një takim zyrtar në ambientet e Bankës së 
Shqipërisë, Presidenten e Bankës Evropiane 
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për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), zj. Odile 
Renaud-Basso.

Kjo është vizita e parë e Presidentes së BERZH-
it pas marrjes së kësaj detyre dhe zhvillohet 
në kuadër të mbështetjes që ky institucion 
jep për Shqipërinë, veçanërisht për zhvillimin 
e energjisë së rinovueshme dhe sektorëve të 
turizmit dhe bujqësisë në Shqipëri, së bashku 
me BE-në dhe partnerë të tjerë. Guvernatori 
Sejko fillimisht bëri një ekspoze të zhvillimeve 
më kryesore ekonomike dhe financiare të 
vendit tonë gjatë viteve të fundit, dhe u ndal në 
efektet e pritshme të konfliktit Rusi-Ukrainë në 
ekonominë shqiptare dhe sfidave me të cilat 
përballet ajo në kushtet e një situate botërore 
me çmime të larta. 

Gjatë takimit, një fokus të veçantë patën dhe 
politikat e ndërmarra nga Banka e Shqipërisë 
në fushën e deeuroizimit, reduktimit të raportit 
të kredive me probleme dhe digjitalizimit 
të sistemeve të pagesave. Një pikë tjetër 
diskutimi ishin dhe vështirësitë që ka financimi 
i kompanive në fushën e agrobiznesit dhe të 
turizmit, të cilat, në pjesën dërrmuese janë të 
organizuara si sipërmarrje të vogla dhe të 
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mesme. Nga ana tjetër, u evidentua potenciali 
i madh i këtyre kompanive si krijuese vlere, 
promotore të punësimit dhe burim inovacioni. 
Të pranishmit dakordësuan se të gjithë këta 
janë ingredientë të rëndësishëm për një recetë 
të suksesshme për zhvillimin e qëndrueshëm të 
ekonomisë shqiptare.

Më tej, Guvernatori Sejko i shprehu mirënjohjen 
Presidentes së BERZH-it për kontributin e 
rëndësishëm dhe për mbështetjen që ky 
institucion ofron në vazhdimësi për Bankën e 
Shqipërisë, së fundmi në fushën e mbikëqyrjes 
bankare, nëpërmjet asistencës teknike lidhur 
me vetëvlerësimin e përputhshmërisë me 
standardet evropiane. Presidentja e BERZH-
it vlerësoi bashkëpunimin me Bankën e 
Shqipërisë dhe më në veçanti me sistemin 
bankar në vend, duke sjellë në jetë projekte 
shumë të suksesshme dhe me vlerë të shtuar 
për Shqipërinë. BERZH-i do të vazhdojë të 
mbetet një partner kryesor dhe do të ofrojë 
mbështetje në fusha kyçe të ekonomisë së 
vendit.

Pas takimit, në ambientet e Bankës së 
Shqipërisë u organizua, me praninë e mediave, 
ceremonia e nënshkrimit të marrëveshjes midis 
Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim 
dhe Bankës ProCredit, për përdorimin e 
instrumentit të ndarjes të rrezikut në kuadër 
të Programit për Mbështetjen e Agrobiznesit 
dhe Turizmit në Shqipëri. Gjatë fjalës 
përshëndetëse, Guvernatori Sejko shprehu 
konsideratën e tij lidhur me nënshkrimin e 
kësaj marrëveshjeje, e cila mundëson jo 

vetëm disponibilitet fondesh, por gjithashtu 
rrit kapacitetin analizues, vlerësues dhe më 
tej financues të sektorit bankar. Ai shtoi se 
çdo përpjekje për të rritur aksesin në financim 
duhet parë si një mundësi e përbashkët për 
rritje, si nga sektori real, ashtu edhe nga 
industria bankare.

Guvernatori Sejko theksoi se Banka e 
Shqipërisë inkurajon industrinë bankare për 
një angazhim më të madh në rritjen e aksesit 
në financim, por të kujdesshëm, tek sektorët 
potencialë të vendit. Në përfundim, ai 
falënderoi partnerët ndërkombëtarë, BERZH-
in dhe BE-në, për mbështetjen konkrete 
me investime financiare në fusha kyçe të 
ekonomisë. 

 
GUVERNATORI SEJKO 
ZHVILLON NJË TAKIM 
ME AMBASADOREN E 
SHTETEVE TË BASHKUARA 
TË AMERIKËS 
15 prill 2022, Tiranë

Në datën 15 prill 2022, Guvernatori 
Gent Sejko zhvilloi një takim zyrtar me 
Ambasadoren e Shteteve të Bashkuara të 
Amerikës në vendin tonë, SH.S.Zj. Yuri Kim, 
në ambientet e Bankës së Shqipërisë. Ky 
takim u zhvillua në kuadër të rizgjedhjes së 
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Guvernatorit Sejko për një mandat të dytë 
si drejtues i bankës qendrore. Ambasadorja 
Kim e uroi Guvernatorin, duke vlerësuar se 
rizgjedhja e tij mbështet qëndrueshmërinë e 
Bankës së Shqipërisë si një institucion kyç në 
zhvillimin e mëtejshëm të vendit.

Në vijim, biseda u fokusua te situata 
ekonomike post-COVID-19 në Shqipëri dhe 
mjedisi kompleks i krijuar tashmë për shkak 
të tensionit gjeopolitik nga sulmi ushtarak i 
Rusisë ndaj Ukrainës.

Guvernatori e siguroi Ambasadoren Kim se 
Banka e Shqipërisë mbetet e gatshme të 
përdorë të gjitha instrumentet e nevojshme 
ligjore e rregullative që disponon, në 
bashkëpunim me të gjitha autoritetet në vend, 
me qëllim përballimin e kësaj situate, duke 
ruajtur parametrat makroekonomikë, si dhe 
stabilitetin e çmimeve e atë 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 
Banka e Shqipërisë po jep për minimizimin e 
efekteve të mundshme negative të krijuara nga 
tensioni gjeopolitik. Ambasadorja vuri theksin 
në rëndësinë e monitorimit të vazhdueshëm 
të situatës nga institucionet në vend dhe 
koordinimin e politikave nga autoritetet 
shqiptare, duke marrë masat e nevojshme 
në kohën e duhur. Gjithashtu, ajo vlerësoi 
marrëdhëniet mjaft të mira që Shqipëria dhe 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës gëzojnë 
dhe shprehu gatishmërinë për të ofruar gjithë 
mbështetjen e nevojshme në këtë situatë.

Në përfundim, Guvernatori Sejko falënderoi 
Ambasadoren Kim për takimin, duke i 
vlerësuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës si 
një partner strategjik mjaft të rëndësishëm për 
Shqipërinë. 

 
MBI VEPRIMTARINË E 
GUVERNATORIT SEJKO NË 
MBLEDHJET E PRANVERËS 
TË FONDIT MONETAR 
NDËRKOMBËTAR DHE 
BANKËS BOTËRORE
23 prill 2022, Uashington

Në datat 21 - 24 prill 2022, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, mori pjesë 
në Mbledhjet e Pranverës të Fondit Monetar 
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Ndërkombëtar (FMN) dhe të Grupit të Bankës 
Botërore (BB), në Uashington. Shqipëria mori 
pjesë në këto takime me një delegacion 
të përbashkët të përbërë nga Banka e 
Shqipërisë - me përfaqësues Guvernatorin, 
z. Gent Sejko, Zëvendësguvernatoren 
e Parë,  zj. Luljeta Minxhozi, si dhe 
drejtues të tjerë të lartë të saj - dhe nga 
Ministria e Financave dhe Ekonomisë - me 
përfaqësues Ministren,  zj.  Delina  Ibrahimi, 
Zëvendësministren,  zj. Adela Xhemali, dhe 
drejtues të tjerë të kësaj ministrie.

Gjatë pjesëmarrjes në Mbledhjet 
e Pranverës të FMN-së dhe BB-së, 
Guvernatori Sejko, zhvilloi disa takime të 
rëndësishme me personalitete të njohura 
të fushës financiare ndërkombëtare, ndër 
të cilat veçojmë: përfaqësues të FMN-së - 
z.  Domenico  Fanizza, Drejtor Ekzekutiv 
për Shqipërinë, z.  Alfred  Kammer, Drejtor 
i Departamentit Evropian,  zj.  Yan  Sun, 
Shefe e Misionit të FMN-së për Shqipërinë, 
z. Udaibir Das, Këshilltar dhe Asistent Drejtor 
pranë Departamentit të Tregjeve Monetare dhe 
Kapitale; si dhe përfaqësues nga grupi i BB-së 
– zj. Anna Bjerde, Zëvendëspresidente për 
Rajonin e Evropës dhe Azisë Qendrore, 
z.  Matteo  Bugamelli,  Drejtor Ekzekutiv 
për Shqipërinë; z. Mario Guadamillas, 
Menaxher për Evropën dhe Rajonin, 
z.  Ary  Naïm,  Drejtor Rajonal i Korporatës 
Financiare Ndërkombëtare (IFC) për Evropën 
Qendrore dhe Juglindore, z.  Sarvesh  Suri, 
Drejtor pranë  Agjencisë së Garantimit të 
Investimeve Shumëpalëshe (MIGA).
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Gjatë këtyre takimeve, Guvernatori Sejko, i 
njohu të pranishmit me zhvillimet më të fundit 
në ekonominë shqiptare. Ai u shpreh se dy 
vitet e fundit kanë qenë të paprecedenta dhe 
sfiduese për ekonominë shqiptare, duke 
u përballur me tërmetin e vitit 2019, 
pandeminë e cila filloi në vitin 2020 me 
pasojat e së cilës ende po përballemi, dhe 
viti 2022, i cili përkon me nisjen e sulmit 
ushtarak të Rusisë ndaj Ukrainës dhe krizën 
ndërkombëtare të çmimeve. Lidhur me sektorin 
bankar, Guvernatori u shpreh se ai shfaqet i 
qëndrueshëm ndaj goditjeve dhe efekteve prej 
dy vitesh të pandemisë dhe se veprimtaria e 
tij vijon të zgjerohet mbështetur kryesisht nga 
depozitat, fitimi i tij është përmirësuar, ndërsa 
likuiditeti mbetet i lartë. Falë planit të masave 
për reduktimin e kredive me probleme dhe 
angazhimit të Bankës së Shqipërisë, tashmë 
raporti i kredive me probleme ka shënuar 
vlerën më të ulët në 15 vitet e fundit, 5%.

Së fundmi, Guvernatori pohoi se institucioni 
që ai drejton diti të ngrihet në lartësinë e 
sfidave të këtyre viteve dhe përmbushi me 
sukses detyrat e tij ligjore.

Përfaqësuesit e lartë të FMN-së dhe BB-së 
vlerësuan pozitivisht rolin dhe politikën e 
ndjekur nga Banka e Shqipërisë, në zhvillimin 
makroekonomik dhe stabilitetin financiar 
të vendit. Ata inkurajuan Bankën të vijojë 
monitorimin e vazhdueshëm të situatës, si 
dhe koordinimin e politikave nga autoritetet 
shqiptare, duke marrë masat e nevojshme në 
kohën e duhur. Më në veçanti, përfaqësuesit 

e FMN-së mbështetën vendimin e Bankës 
së Shqipërisë për rishikimin e qëndrimit të 
politikës monetare. 

Në kuadër të sfidave aktuale, zyrtarët e lartë 
ndërkombëtarë theksuan se koordinimi midis 
politikës fiskale dhe asaj monetare është i 
nevojshëm për të frenuar pasojat ekonomike 
dhe financiare të luftës në Ukrainë dhe efektet e 
vazhdueshme të pandemisë. Gjatë takimeve, 
ata gjithashtu inkurajuan çeljen e negociatave 
për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin 
Evropian si një faktor kyç në përshpejtimin e 
reformave dhe zhvillimin e vendit.

Guvernatori Sejko falënderoi përfaqësuesit e 
FMN-së dhe BB-së për asistencën teknike të 
ofruar ndaj Bankës së Shqipërisë, kryesisht 
në fushën e ndërhyrjes së jashtëzakonshme, 
sistemit të pagesave, statistikave, mbikëqyrjes 
bankare dhe përfshirjes financiare.

Guvernatori gjithashtu mori pjesë në një 
takim me dyer të mbyllura me Ministrat e 
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Financave dhe Guvernatorët e Bankave 
Qendrore të vendeve të Evropës Qendrore, 
Lindore dhe Juglindore (EQLJL), për të 
diskutuar mbi perspektivën dhe sfidat e 
politikës për Evropën. Kjo është një kohë 
shumë e vështirë për Evropën, për shkak 
të krizave  dhe  politikëbërja  po bëhet më 
komplekse. Në kuadër të këtyre mbledhjeve, 
Guvernatori Sejko mori pjesë edhe në 
seancën plenare të Komitetit Ndërkombëtar 
Monetar dhe Financiar të FMN-së.

 
GUVERNATORI SEJKO 
MERR PJESË NË 
KONFERENCËN “NDËRTIMI 
I QËNDRUESHMËRISË 
NË KOHË KRIZE: ROLI I 
POLITIKAVE”
29 prill 2022, Shkup

Në datën 29 prill 2022, Guvernatori Sejko 
mori pjesë në konferencën e 8-të të Kërkimeve, të 
organizuar nga Banka Kombëtare e Republikës 
së Maqedonisë së Veriut në bashkëpunim me 
Bankën Evropiane të Investimeve, me temë 
“Ndërtimi i qëndrueshmërisë në kohë krize: 
roli i politikave”, në kuadër të 30-vjetorit 
të pavarësisë monetare të Republikës së 
Maqedonisë së Veriut.

Konferenca e 8-të kishte në fokus detyrat e 
reja me të cilat përballen bankat qendrore, 
në kuadër të ndryshimeve dinamike të 
sistemit financiar dhe sfidave të reja globale. 
Pjesëmarrës ishin guvernatorë të bankave 
qendrore si z. Pierre Wunsch, Guvernator i 
Bankës Kombëtare të Belgjikës; z. Boris Vuj i , 
Guvernator i Bankës Kombëtare të Kroacisë; 
z. Octavian Arma u, Guvernator i Bankës 
Kombëtare të Moldavisë; si dhe përfaqësues 
të institucioneve financiare ndërkombëtare si 
FMN, Banka Botërore, BERZH, BIS etj.

Guvernatori Sejko ishte i ftuar si folës në këtë 
konferencë, në panelin me temë “Përballja me 
sfidat e reja të bankës qendrore: përfshirja 
financiare, digjitalizimi dhe financat e 
gjelbra”. Në kuadër të këtij seksioni, diskutimet 
trajtuan sfidat e reja lidhur me këto çështje dhe 
ndërveprimin e tyre me objektivat e bankave 
qendrore. Gjatë fjalës së tij, Guvernatori 
Sejko u shpreh se mjedisi në të cilin operojnë 
bankat qendrore karakterizohet nga një 
grup sfidash gjithnjë në rritje. Ai u shpreh se 
nevoja për të trajtuar çështjet si ndryshimet 
klimaterike, inovacioni financiar dhe barrierat 
ndaj tregtisë globale paraqesin sfida të reja 
krahasuar me mënyrën tradicionale të të bërit 
biznes.

Më tej, ai shtoi se detyra kryesore e bankave 
qendrore është kuptimi i plotë i natyrës së 
këtyre sfidave, përcaktimi i qartë i pasojave 
të tyre, shmangia e çdo devijimi nga 
objektivat ekzistues, identifikimi i çdo përfitimi 



 23 

të mundshëm dhe hartimi i mekanizmave të 
nevojshëm, koordinues me të gjithë aktorët, si 
dhe ndërtimi i një instrumenti efektiv politikash 
për trajtimin e sfidave. Së fundmi, Guvernatori 
theksoi se shkalla e suksesit në përballje me 
këto sfida, do të përcaktojë në të ardhmen 
besueshmërinë dhe pavarësinë e bankave 
qendrore.

 
GUVERNATORI SEJKO 
MERR PJESË NË TAKIMIN 
E ORGANIZUAR NGA 
KRYEMINISTRI RAMA ME 
BANKAT TREGTARE, ME 
FOKUS DIGJITALIZIMIN E 
SHËRBIMEVE BANKARE
6 maj 2022, Tiranë

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent 
Sejko, mori pjesë në takimin e organizuar nga 
Kryeministri i vendit, z. Edi Rama, me fokus 
digjitalizimin e shërbimeve bankare. Në këtë 
takim me Kryeministrin Rama, Guvernatorin 
Sejko, Ministren e Financave dhe Ekonomisë, zj. 
Delina Ibrahimi, dhe Drejtoreshën e Agjencisë 
Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, 
zj. Mirlinda Karçanaj, ishin të ftuar të gjithë 
drejtuesit e bankave tregtare në vend.

Në fjalën e tij, Guvernatori Sejko vlerësoi 
iniciativën e qeverisë lidhur me revolucionin 

digjital, i cili synon kalimin online të 
shërbimeve publike. Kjo iniciativë është në 
linjë me objektivat e Bankës së Shqipërisë 
për rritjen e përfshirjes financiare, aksesin në 
financë dhe edukimin financiar, në funksion 
të formalizimit të mëtejshëm të ekonomisë. 
Që prej vitit 2018, Banka e Shqipërisë ka 
intensifikuar përpjekjet për të modernizuar 
tregun e pagesave në Shqipëri, me qëllim 
nxitjen e përfshirjes financiare dhe orientimin 
e tregut në praktika më inovative dhe efikase, 
nëpërmjet Strategjisë Kombëtare të Pagesave 
me Vlerë të Vogël, 2019-2023.

Sa i përket pagesave elektronike, Guvernatori 
nënvizoi se është bërë një progres i dukshëm 
si rrjedhojë e masave të marra deri tani nga 
Banka e Shqipërisë dhe aktorët e tregut, 
të cilat kanë kontribuuar në rritjen e nivelit 
të përdorimit të pagesave elektronike për 
frymë në nivelin 12.5, nga 4.3 që ishte 
në vitin 2017. Megjithatë, ai vlerësoi se 
para nesh qëndrojnë ende shumë sfida për 
rritjen e përfshirjes financiare dhe zhvillimin 
e mëtejshëm të tregut me risi dhe aplikime 
moderne. Këto sfida ndërthuren ngushtë me një 
sërë synimesh ndërsektoriale, si: formalizimi i 
ekonomisë, promovimi i tregtisë elektronike 
dhe digjitalizimi i shërbimeve shtetërore.

Guvernatori Sejko theksoi se për të siguruar 
një cikël të plotë, të shpejtë e me kosto të 
ulët të pagesave për shërbimet publike, si 
dhe reduktimin e individëve dhe bizneseve 
në sportelet e bankave për këto shërbime, 
duhet të ketë një komunikim sa më dinamik, 
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në kohë reale dhe të drejtpërdrejtë, midis 
bankave tregtare, platformës e-Albania dhe 
institucioneve publike.

Më tej, Guvernatori i bëri thirrje bankave 
të jenë sa më proaktive nëpërmjet ofrimit të 
produkteve të tyre, në kuadër të digjitalizimit, 
si dhe i ftoi ato të jenë të gatshme për të dhënë 
kontributin e tyre jo vetëm për shkurtimin e 
kohës së pritjes së qytetarëve nëpër sportelet 
e bankave, por edhe për uljen e kostove të 
ofrimit të këtyre shërbimeve.

 
BANKA E SHQIPËRISË 
ORGANIZON WORKSHOP-
IN “FORCIMI I KAPACITETEVE 
KËRKIMORE NË BANKAT 
QENDRORE”
9 maj 2022, Tiranë

Në datat 9-11 maj 2022, Banka e 
Shqipërisë, në bashkëpunim me Sekretariatin 
Zviceran të Shtetit për Çështjet Ekonomike 
(SECO), organizuan workshop-in me temë 
“Forcimi i kapaciteteve kërkimore në bankat 
qendrore”. Qëllimi i aktivitetit është shkëmbimi 
i përvojave në fushën e kërkimit shkencor 
mes pjesëmarrësve nga bankat qendrore të 
vendeve partnere të programit BCC (Bilateral 
Assistance & Capacity Building for Central 
Banks), të tilla si:  Azerbajxhani, Bosnje-

Hercegovina, Kolumbia, Maroku, Peruja, 
Tunizia, Ukraina dhe Shqipëria.

Ky aktivitet u hap nga fjalët përshëndetëse 
të Zëvendësguvernatores së Parë të Bankës 
së Shqipërisë, zj. Luljeta Minxhozi, dhe të 
Zëvendësshefit të Misionit të Ambasadës së 
Zvicrës në Tiranë, z. Patrik Meier.

Zëvendësguvernatorja Minxhozi u shpreh se 
pas një dekade bashkëpunimi të Bankës së 
Shqipërisë me Programin BCC nga SECO, 
mund të themi me bindje se ky program ka 
kontribuuar në ngritjen e kapaciteteve kërkimore 
të bankës qendrore, nëpërmjet trajnimeve të 
dobishme akademike, konferencave, si dhe 
asistencës teknike dhe kërkimore të ofruar. Më 
tej, zj. Minxhozi vlerësoi punimet e seminarit, 
i cili do të shërbejë si një platformë për të 
shkëmbyer praktikat më të mira dhe për të 
përfituar nga përvojat e pasura të kryerjes së 
kërkimit në standarde të larta dhe përshtatjes 
së fokusit të tij me vendimet dhe politikat e 
rëndësishme të bankave qendrore.

Në vijim, Zëvendësguvernatorja u shpreh 
se forcimi i kapaciteteve kërkimore për të 
kontribuuar në përmbushjen e objektivave 
të parashikuar në ligjin që rregullon bankat 
qendrore është një çështje mjaft e rëndësishme. 
Kapacitetet kërkimore mund të kontribuojnë 
në informimin dhe mbështetjen e procesit të 
vendimmarrjes në bankat qendrore. Për këtë 
qëllim, bankat qendrore mund të shikojnë se si 
kërkimi i aplikuar mund të trajtojë shqetësimet 
që lidhen veçanërisht me temat mbi politikën 
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monetare ose mbi stabilitetin financiar. Së 
fundmi, zj. Minxhozi falënderoi SECO-n për 
mbështetjen e vazhdueshme të ofruar, si dhe 
bankat qendrore pjesëmarrëse për ndarjen e 
praktikave të tyre më të mira.

 
RRITET FONDI I NDËRHYRJES 
SË JASHTËZAKONSHME
10 maj 2022

Në prill 2022, Fondi i Ndërhyrjes së 
Jashtëzakonshme u shtua me 734.6 milionë 
lekë nga arkëtimi i kontributit vjetor të 
bankave. Në total, pas derdhjes së kontributit 
vjetor të bankave për pesë vjet që nga krijimi 
i tij, Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme 
arrin në nivelin 3.459 miliardë lekë.

Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme u 
krijua në vitin 2018, për qëllime të zbatimit të 
instrumenteve të ndërhyrjes së jashtëzakonshme 
nga Banka e Shqipërisë. Bazuar në ligjin 
nr.133/2016 “Për rimëkëmbjen dhe 
ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka, 
në Republikën e Shqipërisë”, fondi duhet të 
arrijë nivelin e synuar prej 0.5% të totalit të 
detyrimeve të sistemit bankar, të llogaritura si 
diferencë midis aktiveve totale dhe kapitalit 
rregullator të të gjitha bankave të licencuara 
në Republikën e Shqipërisë, brenda 10 
viteve nga hyrja në fuqi e ligjit. Sipas afatit 
të përcaktuar në ligj, Fondi i Ndërhyrjes së 
Jashtëzakonshme duhet të arrijë vlerën 7.12 
miliardë lekë brenda vitit 2027. 

Fondi i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme 
administrohet nga Agjencia e Sigurimit të 
Depozitave, në përputhje me politikën e 
administrimit të mjeteve financiare të fondit, 
politikë kjo që miratohet nga Banka e 
Shqipërisë. Ky fond mund të përdoret nga 
Banka e Shqipërisë për disa qëllime, të tilla 
si: garantimi i aktiveve ose pasiveve të bankës 
në ndërhyrje të jashtëzakonshme, bankës urë 

apo shoqërisë për administrimin e aktiveve; 
plotësimi i nevojës për likuiditet të bankës në 
procedurën e ndërhyrjes së jashtëzakonshme, 
bankës urë apo shoqërisë për administrimin 
e aktiveve; blerja e aktiveve të bankës në 
procedurën e ndërhyrjes së jashtëzakonshme, 
për të kontribuuar në kapital dhe për të siguruar 
fondet e tjera të nevojshme për bankën urë 
apo shoqërinë për administrimin e aktiveve; 
kompensimi i humbjeve të pambuluara që 
lindin për shkak të përjashtimit të detyrimeve të 
pranuara të kreditorëve të bankës në ndërhyrje 
të jashtëzakonshme; mbulimi i shpenzimeve 
për administrimin e Fondit të Ndërhyrjes së 
Jashtëzakonshme etj.

 
GUVERNATORI SEJKO 
ZHVILLON TAKIM 
ME DREJTORIN E 
OPERACIONEVE PRANË 
SEKRETARIATIT TË SHTETIT 
ZVICERAN PËR ÇËSHTJET 
EKONOMIKE, Z. MARTIN 
SALADIN
13 maj 2022, Tiranë

Në datën 13 maj 2022, Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë, z. Gent Sejko, zhvilloi një 
takim në ambientet e Bankës së Shqipërisë me 
Drejtorin e Operacioneve pranë Sekretariatit 
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të Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike 
(SECO)*, z. Martin Saladin. Ky takim u 
realizua në kuadër të finalizimit me sukses 
të marrëveshjes së dytë të bashkëpunimit me 
SECO-n dhe të pranishëm ishin Zëvendësshefi 
i Misionit të Ambasadës së Zvicrës në Tiranë, 
z. Patrik Meier, si dhe përfaqësues të tjerë të 
lartë nga institucionet përkatëse.

Gjatë këtij takimi, Guvernatori Sejko falënderoi 
Qeverinë Zvicerane për mbështetjen dhe 
bashkëpunimin e frytshëm të deritanishëm, 
si dhe shprehu vlerësime mjaft pozitive ndaj 
projekteve dhe aktiviteteve të organizuara si 
pjesë e këtij bashkëpunimi.

Në sajë të tij, Banka e Shqipërisë ka 
realizuar një tërësi aktivitetesh me natyrë dhe 
përfitime të ndryshme, që nga pjesëmarrja 
në konferenca të nivelit të lartë shkencor 
dhe akademik, leksione nga profesorë të 
mirënjohur në fushën e bankingut qendror, 
deri tek misione asistence të detajuara në 
lidhje me modelimin makroekonomik, çështje 
të stabilitetit financiar, politikën monetare etj. 
Më konkretisht, janë realizuar në total 15 
aktivitete me natyra të ndryshme, ku kanë 
marrë pjesë gjithsej 66 punonjës të Bankës 
së Shqipërisë, ku do të veçonim: trajnimin 
mbi software R, konferencën mbi ndryshimet 
klimaterike, workshop-in mbi implementimin 
e përqasjes së re të Bazelit, workshop-i mbi 
pritshmëritë e inflacionit etj.

Përfaqësuesit e SECO-s falënderuan Bankën 
e Shqipërisë për mbështetjen e saj përmes 

pjesëmarrjes aktive dhe organizimit të 
aktiviteteve të përbashkëta, si dhe e vlerësuan 
programin me Bankën e Shqipërisë si një 
nga programet më të mira e të suksesshme 
të tyre. Më tej, Zëvendësshefi i Misionit të 
Ambasadës së Zvicrës në Tiranë, z. Patrik 
Meier, u shpreh se vazhdimi i projekteve 
të përbashkëta të zhvillimit bazohet dhe 
inkurajohet nga rezultatet pozitive të arritura 
prej programit aktual dhe aftësive të shfaqura 
nga Banka e Shqipërisë.

Diskutimet dypalëshe vijuan lidhur me 
bashkëpunimin në të ardhmen, i cili do të 
zgjerohet më tej në mbështetje të edukimit dhe 
përfshirjes financiare (duke pasur një fokus 
të veçantë te mikrokredia dhe institucionet e 
saj), përdorimi i sistemeve dhe instrumenteve 
të pagesave, dhe zgjerimit të asistencës 
me departamentet e tjera si Departamenti i 
Mbikëqyrjes.

Pas këtij takimi, Guvernatori mori pjesë 
në aktivitetin e organizuar në kuadër të 
programit zviceran për bashkëpunim në 
Tiranë, nëpërmjet të cilit Zvicra po mbështet 
Shqipërinë në zhvillimin e një shoqërie të 
përparuar dhe një ekonomie konkurruese, me 
synim avancimin e integrimit të Shqipërisë në 
Evropë.
 _________
* Sekretariati i Shtetit për Çështjet Ekonomike (State Secretariat 
for Economic Affairs) është qendra e ekspertizës së qeverisë 
federale të Zvicrës, e cila shqyrton problemet kryesore që 
lidhen me politikat ekonomike. Qëllimi i tij është sigurimi i 
rritjes së qëndrueshme ekonomike, duke mundësuar kushtet e 
nevojshme me anë të politikave rregullatore dhe ekonomike. 
Që prej vitit 1992, SECO, bazuar në kërkesat në rritje 
për asistencë teknike në fushën e bankingut qendror, ka 
mbështetur bankat qendrore të vendeve partnere, nëpërmjet 
një bashkëpunimi strategjik me Institutin e Studimeve për 
Zhvillime Ndërkombëtare (Graduate Institute of International 
and Development Studies). Bashkëpunimi me disa banka 
qendrore konsiston, përgjithësisht, në shërbime të përgjithshme 
këshilluese dhe aktivitete specifike të përshtatura sipas vendit, 
në formën e Asistencës Teknike dhe të Programeve të Trajnimit 
(TATPs).
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MUZEU I BANKËS 
SË SHQIPËRISË I 
BASHKOHET NISMËS 
“DITA NDËRKOMBËTARE E 
MUZEVE”
18 maj 2022, Tiranë

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Muzeve*, 
si çdo 18 maj, Muzeu i Bankës së Shqipërisë 
qëndroi i hapur për publikun përtej orarit të tij 
zyrtar, duke nisur nga ora 09:00 deri në orën 
18:00.

Gjatë kësaj dite, përveç koleksionit të 
pasur numizmatik të Muzeut të BSH-së dhe 
ambienteve dedikuar historisë së bankës dhe 
financave, vlerës dhe rolit të parasë, publiku 
vizitoi dhe dy ekspozita të përkohshme, të 
çelura enkas për këtë ditë dhe të organizuara 
në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme 
të Arkivave.

•	“Përpjekjet	 për	 krijimin	 e	 një	 banke	
kombëtare shqiptare, përgjatë viteve 1913-
1925”

Përmes ekspozimit të dokumenteve origjinale 
të kohës, kjo ekspozitë synoi ta njihte publikun 
me momentet kyçe, përpjekjet, punën dhe 
historinë e krijimit të bankës së parë kombëtare 
të vendit dhe emetimit të monedhës së parë 
shqiptare.

•	“Dr.	 Pas/	 Mitrush	 Kuteli	 -	 Figura	 e	 tij	 si	
ekonomist dhe bankier” 

Dr. Dhimitri P. Pasko (1907-1967) - i njohur 
ndryshe me pseudonimin e tij letrar si Mitrush 
Kuteli, por në fushën e ekonomisë e financave 
edhe si Dr. Pas - përveçse një kolos i letrave 
shqipe, është dhe një nga ekonomistët e 
bankierët më të shquar të Shqipërisë së shek. 
XX, veprimtaria në sektorin bankar e të cilit 
ende njihet pak nga publiku i gjerë.

Kjo ekspozitë synoi ta njihte publikun me disa 
momente të rëndësishme të punës së tij gjatë 
viteve 1943-1946, si drejtues pranë Bankës 
Kombëtare të Shqipnis dhe më pas Bankës së 
Shtetit Shqiptar.

Në orën 18:00-20:00, në sallën e 
Konferencave të Bankës së Shqipërisë u 
zhvillua leksioni i hapur për publikun e 
interesuar me temë “Fuqia e Muzeve”, 
njëkohësisht edhe tema ndërkombëtare e vitit 
2022 për Ditën Ndërkombëtare të Muzeve. 
Ky leksion i prezantuar nga Dr. Dorian Koçi, 
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Drejtor i Muzeut Historik Kombëtar, diskutoi 
mbi fuqinë dhe ndikimin e muzeve në shoqëritë 
e sotme; si ato, përmes koleksioneve të tyre, 
rrëfejnë për të kaluarën tonë dhe ndikojnë 
në modelimin e ideve të reja, duke përbërë, 
në këtë mënyrë, dy tipare  thelbësore në 
projektimin e një të ardhmeje më të mirë.
 _________
*Dita Ndërkombëtare e Muzeve mbahet çdo vit më 18 maj 
ose rreth kësaj date në pothuajse 37 000 muze kudo në 
botë dhe koordinohet nga Këshilli Ndërkombëtar i Muzeve 
(ICOM). Çdo vit, ICOM cakton një temë të përbashkët, e 
cila reflekton një slogan ose çështje specifike që lidhet me 
punën e muzeve.

 
GUVERNATORI SEJKO MERR 
PJESË NË CEREMONINË 
E ORGANIZUAR NGA 
CRIMSON FINANCE FUND 
ALBANIA
18 maj 2022, Tiranë

Më 18 maj 2022, Guvernatori Sejko mori 
pjesë në ceremoninë e organizuar nga 
Crimson Finance Fund Albania, me rastin e 
përfshirjes së partnerit të tij më të ri, “Helenos”. 
Në hapjen e ceremonisë - ku ishin pjesëmarrës 
Kryetari i Bashkisë së Tiranës, z. Erion Veliaj, 
Kryetari i Bordit, z. Michael Granoff, si dhe 
përfaqësues të sektorit financiar - Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, mbajti 
një fjalë përshëndetëse.

Në krye të fjalës së tij, ai u shpreh se sistemi 
financiar në Shqipëri ka përballuar me sukses 
sfidat me të cilat u përball si pasojë e krizës 
globale të shkaktuar nga pandemia, si dhe të 
efekteve të tërmetit të ndodhur pothuaj dy vjet 
e gjysmë më parë. Bankat dhe institucionet 
financiare në vend mundën jo vetëm të 
ruajnë stabilitetin e tyre financiar, por vijuan 
të mbështesin ekonominë me kreditim dhe 
produkte të tjera financiare. Veç funksioneve 
bazë të tyre, bankat gjithashtu ruajtën të 
palëkundur besimin e publikut.

Gjithashtu, Guvernatori u shpreh i bindur se 
ekonomia shqiptare dhe sistemi financiar 
në vend do të vijojnë të bëjnë përpjekjet 
maksimale për të përballuar sfidat të cilat po 
paraqiten në panoramën ekonomike globale, 
si pasojë e konfliktit Rusi-Ukrainë.

Më tej, ai shtoi se roli i institucioneve financiare 
jobanka është i pazëvendësueshëm dhe 
thelbësor për zhvillimin ekonomik të vendit. 
Zgjerimi i aktivitetit të këtyre institucioneve 
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gjatë dekadës së fundit konfirmon edhe më 
tej avantazhet e institucioneve financiare 
jobanka. Në këtë kuadër, vlen të evidentohet 
edhe roli që ka pasur Crimson Finance Fund 
Albania.

Guvernatori e cilësoi përfshirjen e një partneri 
të ri si “Helenos”, si një element pozitiv, jo 
vetëm për mbështetjen më të fortë dhe të 
diversifikuar të burimeve të kapitalit dhe të 
financimit, por edhe për eksperiencën që sjell 
në drejtim të përkrahjes financiare për shtresat 
që përpiqen të integrohen në mjedisin social 
dhe financiar. 

 
GUVERNATORI SEJKO 
ZHVILLON TAKIMIN 
PËRMBYLLËS ME 
PËRFAQËSUESIT E MISIONIT 
TË FONDIT MONETAR 
NDËRKOMBËTAR
19 maj 2022, Tiranë

Më 19 maj 2022, Guvernatori i Bankës së 
Shqipërisë, z. Gent Sejko, zhvilloi takimin 
përmbyllës me misionin e Fondit Monetar 
Ndërkombëtar (FMN), të kryesuar nga zj. 
Yan Sun, shefe e Misionit të FMN-së për 
Shqipërinë. Në takim ishte i pranishëm dhe z. 
Domenico Fanizza, Drejtor Ekzekutiv në FMN 
për Italinë, Portugalinë, Greqinë, Shqipërinë, 

Maltën dhe San Marinon. Në fokus të takimit 
ishte analiza e situatës më të fundit ekonomike 
dhe financiare në vend, projeksionet mbi të 
ardhmen, si dhe diskutimi mbi politikat që 
duhen ndjekur për të përballuar goditjet që 
vijnë nga pasojat e sulmit ushtarak të Rusisë 
mbi Ukrainën.

Në fjalën e tij, Guvernatori Sejko theksoi 
se Shqipëria po përballet me një goditje 
serioze që vjen nga rritja e çmimeve në 
tregjet ndërkombëtare dhe nga shtrëngimi i 
pritur i kushteve financiare. Megjithatë, edhe 
përkundrejt tyre, ekonomia shqiptare pritet të 
shënojë rritje në vitin 2022 e më tej, duke 
dëshmuar gjerësinë dhe soliditetin e burimeve 
të rritjes, qëndrueshmërinë e mbështetjen e 
sektorit financiar, si dhe fleksibilitetin e sektorit 
privat.

Më tej, Guvernatori bëri një ekspoze të gjerë 
të masave që Banka e Shqipërisë ka marrë për 
rregullimin dhe mbikëqyrjen e kujdesshme të 
sektorit bankar, për zhvillimin e instrumenteve 
të pagesave, si dhe për konsolidimin e 
stabilitetit të sektorit financiar. Ai theksoi se 
ky investim institucional ka dhënë rezultate 
tashmë të prekshme, në formën e një sektori 
bankar të shëndetshëm dhe konkurrues, të 
tregjeve të qeta financiare si dhe të rritjes 
së vazhdueshme të kreditimit dhe gamës së 
instrumenteve të pagesave në ekonomi.

Përfaqësuesit e FMN-së ndanë të njëjtin 
opinion mbi problemet me të cilat po përballet 
ekonomia shqiptare dhe kahun e zhvillimeve 
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të pritura. Në veçanti, ata mbështetën nevojën 
e normalizimit të mëtejshëm të qëndrimit të 
politikës monetare, duke theksuar se edhe 
pas këtij normalizimi, politika monetare do të 
vijojë të mbetet në kahun stimulues për një 
periudhë të konsiderueshme kohe. Po ashtu, 
Misioni i FMN-së vlerësoi punën dhe rezultatet 
e arritura nga Banka e Shqipërisë në drejtim 
të forcimit të stabilitetit monetar e financiar 
të vendit. Në veçanti, ai shprehu bindjen 
se parametrat e konsoliduara financiare të 
sektorit bankar janë një garanci se goditja 
aktuale që po vjen nga tregjet ndërkombëtare 
nuk do të ketë pasoja në shëndetin dhe 
aktivitetin e këtij sektori.

GUVERNATORI SEJKO MERR 
PJESË NË KONFERENCËN 
“DIVERSIFIKIMI I SISTEMIT 
FINANCIAR NËPËRMJET 
REFORMAVE TË TREGUT TË 
KAPITALIT”
19 maj 2022, Tiranë

Më 19 maj 2022, Guvernatori i Bankës së 
Shqipërisë, z. Gent Sejko, mori pjesë në 
konferencën e organizuar nga Autoriteti i 
Mbikëqyrjes Financiare, Banka Botërore (BB) 
dhe Ambasada e Zvicrës në Shqipëri.

Konferenca me temë “Diversifikimi i sistemit 
financiar nëpërmjet reformave të tregut të 

kapitalit”, u hap nga fjalët përshëndetëse të 
z. Ervin Mete, Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv 
i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare; z. 
Patrik Meier, Zëvendësshefi i Misionit të 
Ambasadës së Zvicrës në Tiranë; z. Emanuel 
Salinas, Përfaqësuesi i Përhershëm i Zyrës 
së BB-së në Shqipëri; z. Arben Ahmetaj, 
Zëvendëskryeministër dhe Ministër Shteti për 
Rindërtimin dhe Programin e Reformave.

Konferenca ishte e organizuar në tre panele 
kryesore, ku Guvernatori Sejko ishte i ftuar si 
diskutant në panelin e parë, të drejtuar nga 
z. Michael Edwards, Këshilltar i lartë për 
sektorin financiar pranë Bankës Botërore, 
me temë “Zhvillimi i Sektorit Financiar në 
Shqipëri: nga forcimi i stabilitetit financiar 
në mbështetjen e rritjes ekonomike”, dhe 
panelistë zj. Delina Ibrahimaj, Ministre e 
Financave dhe Ekonomisë, dhe z. Ervin Mete, 
Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të 
Mbikëqyrjes Financiare.

Gjatë diskutimeve në këtë panel, Guvernatori, 
si drejtues i autoritetit mbikëqyrës të ruajtjes 
së stabilitetit financiar, vlerësoi se veprimtaria 
e sektorit bankar në vend paraqitet e 
qëndrueshme dhe me tregues mjaft të 
mirë të performancës dhe të rezistencës 
financiare.  Guvernatori përmendi rezultatet 
pozitive në kuadër të uljes së kredive me 
probleme, të dhënat më të fundit të së cilës 
tregojnë për një rënie të kredive me probleme 
në nivelin 5.24% në muajin mars 2022. 
Ai shtoi se Banka e Shqipërisë vlerëson 
se konsolidimi i sistemit bankar është një 
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zhvillim i konfirmuar tashmë, i cili do të sjellë 
një gjallërim të aktivitetit bankar, do të rrisë 
eficiencën bankare dhe do të mbështesë 
politika zhvilluese dhe modernizuese kreditimi 
e pagesash.

Dy vitet e fundit kanë qenë të paprecedenta 
dhe sfiduese për ekonominë shqiptare dhe 
sektorin bankar, megjithatë sistemi bankar e 
financiar i ka përballuar me sukses këto sfida. 
Gjithashtu, kontributi i sistemit bankar në rritjen 
e ekonomisë ka ardhur duke u përmirësuar 
ndër vite. Në këtë kontekst, edhe diversifikimi 
i sistemit financiar nëpërmjet një game të gjerë 
instrumentesh dhe shërbimesh që përmbushin 
nevojat e publikut është një iniciativë, e cila 
vitet e fundit ka marrë mjaft vëmendje duke 
pasur si synim përshtatjen ndaj kërkesave të 
kohës. 

 
GUVERNATORI SEJKO 
MERR PJESË NË FORUMIN E 
EUROMONEY PËR VENDET 
E EVROPËS QENDRORE DHE 
LINDORE
25 maj 2022, Vjenë

Në datat 24-25 maj 2022, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë 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, akademike, 
ekonomike e financiare nga vendet e EQL-
së - për të diskutuar mbi zhvillimet më të fundit 
ekonomike në vendet e Evropës dhe më gjerë. 
Guvernatori Sejko ishte i ftuar si diskutant 
në panelin me temë “Rimendimi i rolit të 
bankierëve qendrorë”, së bashku me zj. Anita 
Angelovska Bezhoska, Guvernatore e Bankës 
Kombëtare të Republikës së Maqedonisë së 
Veriut; z. Vojt ch Benda, Anëtar i  Bordit të 
Bankës Kombëtare të Çekisë; z. Mihály Patai, 
Zëvendësguvernator i Bankës Qendrore të 
Hungarisë; dhe z. Boris Vuj i , Guvernator i 
Bankës Kombëtare të Kroacisë.

Gjatë këtij paneli, guvernatorët diskutuan mbi 
disa çështje kryesore si: reagimi i bankave 
qendrore dhe aftësia e tyre për të respektuar 
objektivin e stabilitetit të çmimeve; përgjigjja 
dhe masa e reagimit të ekonomive të vendeve 
të EQL-së ndaj sfidës së inflacionit të lartë; 
stimuli fiskal dhe koordinimi i politikave midis 
autoriteteve, me qëllim shmangien e recesionit 
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ekonomik; rritja e borxhit publik në raport me 
PBB-në, për shkak të pandemisë dhe konfliktit 
ushtarak Rusi – Ukrainë që paraqitet si një 
konsideratë shtesë për bankat qendrore në 
procesin e tyre të normalizimit të politikës 
monetare etj.

Në ndërhyrjet e tij, Guvernatori Sejko diskutoi 
mbi zhvillimet më të fundit në ekonominë 
shqiptare dhe ndikimet e krizave të viteve 
të fundit. Ai u shpreh se detyra e bankave 
qendrore për ruajtjen e stabilitetit monetar dhe 
financiar të ekonomive bëhet më komplekse, 
në prani të goditjeve të vazhduara, të forta 
dhe të zgjatura në kohë, si dhe të kufizimeve 
që politika fiskale ka si pasojë e nivelit 
relativisht të lartë të borxhit publik.

Në veçanti, reagimi i politikës monetare 
kushtëzohet nga pasojat komplekse që sjellin 
goditjet e ofertës, por dhe nga nevoja e 
kujdesit që duhet treguar për të mos dëmtuar 
qoftë dhe indirekt, procesin e rimëkëmbjes 
ekonomike. Regjimi i politikës monetare 
të aplikuar nga Banka e Shqipërisë, ai i 
shënjestrimit fleksibël të inflacionit, ofron 
diskrecionin e duhur në vendimmarrje, për sa 
kohë ai mban parasysh si objektivin final të 
stabilitetit të çmimeve ashtu dhe nevojën për 
zbutjen e pasojave të goditjes në ekonomi. 

Më tej, Guvernatori u shpreh se Banka e 
Shqipërisë ka si objektiv kryesor stabilitetin e 
çmimeve të ndjekur nga stabiliteti financiar. Si 
rregullator dhe mbikëqyrës i sistemit bankar 
dhe institucioneve jobankare (të cilat përbëjnë 

rreth 95% të aktiveve financiare në treg), 
Banka e Shqipërisë, në mënyrë të nënkuptuar, 
ka si detyrë të ruajë stabilitetin financiar në 
çdo kohë.

 
GUVERNATORI SEJKO 
MERR KRYESIMIN E BORDIT 
DREJTUES TË CENTER OF 
EXCELLENCE IN FINANCE 
(CEF)
9 qershor 2022, Lubjanë

Në datën 8 qershor 2022, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, mori 
pjesë në Mbledhjen Vjetore të Bordit Drejtues 
të Qendrës së Ekselencës Financiare (CEF) të 
zhvilluar në Lubjanë, Slloveni. Pjesëmarrja e 
Guvernatorit Sejko në mbledhjen e këtij viti 
kishte një rëndësi të veçantë, pasi Shqipëria 
mori nga Sllovenia kryesimin e Bordit Drejtues 
të CEF-it. Kështu, Guvernatori i Bankës së 
Shqipërisë do të jetë Kryetari i Bordit Drejtues 
të CEF-it, për periudhën 2022-2023.

Qendra e Ekselencës në Financë (CEF) është 
një organizatë ndërkombëtare me seli në 
Lubjanë, Slloveni, e cila shërben si qendër 
për përcjelljen e njohurive për rajonin tonë. 
Misioni i CEF-it është promovimi i njohurive 
për standardet ndërkombëtare dhe praktikat 
më të mira në menaxhimin e financave publike 
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dhe bankingut qendror, duke ofruar trajnime 
të specializuara, duke inkurajuar shkëmbimin 
e eksperiencave dhe punëve kërkimore, si 
edhe duke ofruar asistencë teknike për vendet 
si: Bosnje-Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, 
Kosova, Maqedonia e Veriut, Moldavia, Mali 
i Zi, Rumania, Serbia, Sllovenia, Shqipëria 
dhe Turqia.

Bordi Drejtues i CEF-it është organi më i lartë 
vendimmarrës dhe anëtarët e këtij bordi 
janë ministrat e financave dhe guvernatorët 
e bankave qendrore të vendeve anëtare. 
Gjatë mbledhjes së Bordit, Guvernatori 
Sejko shprehu mirënjohjen, angazhimin për 
drejtimin me përkushtim dhe transparencë të 
veprimtarisë së bordit, si dhe gatishmërinë 
për përmbushjen me sukses të të gjitha 
detyrimeve që rrjedhin nga ky kryesim. “Gjatë 
mandatit tim si drejtues, do të bëj çmos që 
misioni i CEF-it si burim zhvillimi i aftësive për 
Evropën Juglindore, të perfeksionohet më tej 
me praktika të reja bashkëkohore, interaktive 
dhe inovative.” – përfundoi Guvernatori.

Gjatë qëndrimit të tij në Lubjanë, Guvernatori 
Sejko mori pjesë edhe në forumin e organizuar 
nga CEF-i, me temë “Institucione të forta në 
përmbushje të mandateve të tyre”. Punimet 
e forumit trajtuan menaxhimin sistematik 
të njohurive dhe rritjen e kapaciteteve 
institucionale, me qëllim transformimin e tyre 
në organizata aktive edukimi dhe përafrimin 
e standardeve të tyre me ato të Bashkimit 
Evropian. Duke iu drejtuar pjesëmarrësve në 
këtë aktivitet, Guvernatori theksoi rëndësinë 

që ka investimi në këtë drejtim nga ana e 
institucioneve publike. Në këtë kontekst, 
peshë të rëndësishme zë fokusi te kapitali 
njerëzor i institucionit, më tej përqendrimi në 
menaxhimin e njohurive institucionale, si dhe 
një shtyllë e tretë duket të jetë transformimi i 
institucioneve publike në organizata mësimore, 
ku punonjësit me një frymë kolektive rinovojnë 
të menduarit dhe kapacitetet e tyre.

Së fundmi, Guvernatori falënderoi CEF-in, 
si dhe shprehu bindjen se Shqipëria dhe 
veçanërisht Banka e Shqipërisë do të vijojnë 
të thellojnë më tej lidhjet me këtë institucion 
dhe njëherazi të përfitojnë nga mundësitë që 
ofron ky bashkëpunim.

GUVERNATORI SEJKO MERR 
PJESË NË KONFERENCËN 
SHKENCORE 
NDËRKOMBËTARE TË 
ORGANIZUAR NGA 
FAKULTETI I EKONOMISË I 
UNIVERSITETIT TË TIRANËS
10 qershor 2022, Tiranë

Më 10 qershor 2022, Guvernatori i Bankës 
së Shqipërisë, z. Gent Sejko, mori pjesë në 
konferencën shkencore ndërkombëtare të 
organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë (FE), me 
rastin e 65-vjetorit të krijimit të Universitetit të 
Tiranës.
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Kjo konferencë dyditore me temë 
“Rimëkëmbja, rindërtimi dhe ridimensionimi i 
një zhvillimi të qëndrueshëm e të barabartë”, 
ishte e organizuar në 12 sesione me tema 
të ndryshme që lidhen me ekonominë 
dhe financat, dhe bëri bashkë profesorë, 
akademikë, ekonomistë, studentë, kërkues etj.

Guvernatori Sejko ishte i ftuar nderi dhe folës 
kryesor në sesionin hapës të konferencës. Ai 
mbajti prezantimin me temë “Implementimi dhe 
rëndësia e politikës monetare në stabilitetin 
financiar të Shqipërisë gjatë dy dekadave të 
fundit”.

GUVERNATORI SEJKO 
MERR PJESË NË FORUMIN 
“DIGJITALIZIMI KUNDREJT 
PARASË FIZIKE”
14 qershor 2022, Tiranë

Në datën 14 qershor 2022, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë mori pjesë në punimet e 
Forumit të organizuar nga Shoqata Shqiptare 
e Bankave (SHSHB), me temë “Digjitalizimi 
kundrejt parasë fizike”.

Forumi u hap me fjalët përshëndetëse të z. 
Bledar Shella, Kryetar i SHSHB-së; z. Gent 
Sejko, Guvernator i Bankës së Shqipërisë; 
zj. Delina Ibrahimaj, Ministre e Financave 
dhe Ekonomisë; dhe të z. Arben Ahmetaj, 
Zëvendëskryeministër dhe Ministër i Shtetit 
për Rindërtimin dhe Programin e Reformave. 
Punimet e këtij forumi u fokusuan në trajtimin e 
kanaleve alternative të pagesave, uljen e cash-it 
në ekonomi dhe luftën ndaj informalitetit, si dhe 
në përdorimin e portalit e-Albania nga bankat.

Në fjalën e tij përshëndetëse, Guvernatori 
Sejko vlerësoi organizimin e këtij forumi si 
një hap të mëtejshëm dhe rrjedhojë logjike e 
diskutimeve dhe tryezave të përbashkëta midis 
sektorit bankar dhe institucioneve shtetërore 
në lidhje me digjitalizimin e shërbimeve 
financiare.

Guvernatori Sejko u shpreh se Banka e 
Shqipërisë ka vendosur tashmë një shtrat 
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efektiv për krijimin e një revolucioni digjital në 
tregun e pagesave, nëpërmjet kuadrit ligjor e 
rregullativ në fuqi, i cili mund të konsiderohet 
i përparuar dhe në kontekstin e Bashkimit 
Evropian. Ndërkohë në nivel rajonal, 
Shqipëria është vendi i parë që ka miratuar 
kuadrin e nevojshëm ligjor e rregullativ dhe 
po nxit zbatimin e “open banking” në treg. 
Në këtë drejtim, Guvernatori vuri theksin në 
faktin se mbështetja dhe nxitja e pagesave 
elektronike, si në eksperiencat ndërkombëtare 
ashtu edhe në kontekstin shqiptar, janë parë si 
një nga mekanizmat më efikas dhe të fuqishëm 
drejt formalizimit të mëtejshëm të ekonomisë.

Nëse deri pak vite më parë, pagesa e 
faturave utilitare, e gjobave, pagesave e 
tatimeve, doganave dhe sigurimeve shoqërore 
nëpërmjet internetit dhe celularit dukej një 
utopi, sot këto shërbime po gjejnë gjithnjë e 
më shumë përdorim nga publiku i gjerë. Për 
ta materializuar në shifra këtë zhvillim, vlen 
të përmendet se në vitin 2012, rreth 96% e 
transfertave inicioheshin në letër në sportelet 
e bankave, ndërkohë që sot rreth 50% e 
transfertave procesohen në distancë. Nëse 
në llogaritje përfshijmë dhe pagesat me kartë, 
rezulton se 79% e pagesave dhe transfertave 
kryhen në distancë dhe vetëm 21% në degët 
e bankave.

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 2022 janë zhvilluar tre 
konferenca për shtyp mbi këtë vendimmarrje, 
përkatësisht më: 2 shkurt, 23 mars, 4 maj. 
Në mbledhjen e datës 23 mars, Këshilli 
Mbikëqyrës vendosi: të rrisë normën bazë 
të interesit, në nivelin 1.0%; të mbajë të 
pandryshuar normën e interesit të depozitave 
dhe të rrisë normën e interesit të kredisë 
njëditore në Bankën e Shqipërisë, në nivelin 
1.90%. Ndërkohë në mbledhjet e datave 2 
shkurt dhe 4 maj, Këshilli Mbikëqyrës vendosi 
t’i mbajë të pandryshuara këto norma.

PREZANTIME PËR MEDIAN 
TË RAPORTEVE PERIODIKE 
TË BANKËS SË SHQIPËRISË

Si pjesë e strategjisë së saj të komunikimit 
me publikun, Banka e Shqipërisë organizon 
prezantimin e raporteve të saj periodike për 
median përpara publikimit të tyre. Bazuar 
në kalendarin e publikimit të raporteve 
periodike, të publikuar në faqen e internetit 
të Bankës së Shqipërisë në fillim të vitit 2022, 
gjatë këtij 6-mujori u zhvilluan 4 prezantime, 
përkatësisht: 

•	Raporti	 i	 Politikës	 Monetare	 2022/I,	 në	
datë 10 shkurt 2022;

•	Raporti	 i	 Politikës	 Monetare	 2022/II,	 në	
datë 12 maj 2022;

•	Raporti	 i	 Stabilitetit	 Financiar	 6-mujori	 II	
2021, në datë 29 prill 2022;
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•	Raporti	Vjetor	i	Mbikëqyrjes	2021,	në	datë	
28 qershor 2022. 

FUSHATA 
NDËRGJEGJËSUESE “AS I RI 
AS I VJETËR, JAM THJESHT 
LEK”

Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë një fushatë 
kombëtare për ndërgjegjësimin e publikut me 
temë “As i vjetër e as i ri, jam thjesht Lek!”. 
Kjo fushatë, synon ndërgjegjësimin e publikut 
për leximin e drejtë të vlerës nominale të 
shkruar në monedhat dhe kartëmonedhat 
kombëtare Lek, pa shtuar 0 apo përcaktues të 
panevojshëm si “i ri” apo “i vjetër”. Fushata 
do të jetë disavjeçare, duke qenë se synon 
të heqë një mendësi që shoqëron shoqërinë 
shqiptare prej më shumë se 50 vitesh.

Keqpërdorimi i termave “lek i ri” dhe “lek i 
vjetër” është trashëguar që nga reforma 
monetare e vitit 1965, e cila solli zëvendësimin 
e kartëmonedhave të mëparshme Lek me 
kartëmonedha të reja, në raportin 10 me 1, 

duke ndryshuar në të njëjtën shkallë shprehjen 
e çmimeve, pagave dhe të çdo veprimi tjetër 
financiar. 

Në kuadër të kësaj fushate, Banka e 
Shqipërisë ka organizuar një seri leksionesh 
informuese në klasa apo në Muzeun e 
Bankës së Shqipërisë për nxënësit e shkollave 
dhe studentët e universiteteve. Institucionet 
arsimore që kanë marrë pjesë në këto 
leksione gjatë kësaj periudhe kanë qenë 
shkolla “Misto Mame”, shkolla “Dëshmorët e 
Lirisë”, shkolla “Don Bosko”, shkolla “Servete 
Maçi”, shkolla “Luigj Gurakuqi” Elbasan dhe 
Universiteti Epoka.

Një kanal tjetër i përdorur për këtë fushatë 
ka qenë informimi dhe ndërgjegjësimi i 
vazhdueshëm i klientëve të bankave tregtare 
nëpërmjet publikimit në një vend të dallueshëm 
të sloganit të fushatës “As i vjetër e as i ri, 
jam thjesht Lek!”, si dhe shpërndarjes dhe 
ekspozimit të posterave të përgatitur për këtë 
qëllim në çdo degë banke.

Një tjetër institucion i rëndësishëm që i është 
bashkuar kësaj fushate është dhe Autoriteti 
i Medias Audiovizive, i cili iu ka bërë 
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thirrje mediave për njehsimin e emërtimit të 
monedhës kombëtare Lek, duke u bazuar 
tek standardi, si një qëndrim realist dhe 
profesional në informimin e analizimin e 
dukurive ekonomike e financiare, apo dhe në 
atmosferën e lojërave zbavitëse e kuizeve që 
shpallin fitues mes pjesëmarrësve në media.

Banka e Shqipërisë falënderon Ministrinë e 
Arsimit dhe Shkencës, Drejtorinë Arsimore 
Tiranë, drejtuesit dhe stafin mësimor të 
shkollave dhe universiteteve, Shoqatën 
Shqiptare të Bankave, bankat tregtare 
dhe Autoritetin e Medias Audiovizive, për 
angazhimin dhe mbështetjen që i kanë dhënë 
kësaj fushate.

AKTIVITETET SOCIALE TË 
BANKËS SË SHQIPËRISË

Banka e Shqipërisë, në kuadër të përpjekjeve 
për përgjegjësi përherë e më të lartë sociale, 
ndërmerr vazhdimisht nisma të ndryshme 
humanitare. Gjatë kësaj periudhe, me rastin 
e 14 Qershorit, “Ditës Botërore të Dhurimit 
të Gjakut”, punonjës të shumtë të Bankës së 
Shqipërisë iu bashkuan nismës së dhurimit 
vullnetar të gjakut.
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