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Editorial

I nderuar Lexues, 

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

Lajme dhe ngjarje në gjashtë muaj”, për 
gjashtëmujorin e dytë 2017.

Kjo revistë nuk është thjesht freskim i memories 
rreth veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë 
në gjashtë muajt e kaluar. Ajo është diçka 
më shumë - një dritare informuese përmes së 
cilës publiku do të kuptojë më mirë jo vetëm 
vendimmarrjen e saj në fushën e politikave 
ekonomike dhe financiare, por edhe 
marrëdhëniet ndërinstitucionale me simotrat e 
saj, me institucionet e tjera publike, me aktorë 
të tjerë të rëndësishëm, përfshirë dhe publikun 
e gjerë. 

Bashkëpunimi dhe ndërveprimi me faktorët e 
tjerë relevantë, vendas dhe të huaj, vlerësohet 
i rëndësishëm për disa arsye, nga të cilat do 
veçoja efektivitetin e shtuar në vendimmarrje, 
si dhe përçimin e saj në ekonomi. Bazuar në 
përfitimet që rrjedhin nga ky bashkëpunim, 
Banka e Shqipërisë, ndër vite është munduar 
ta institucionalizojë atë nëpërmjet nënshkrimit 
të memorandumeve të mirëkuptimit. 

Në këtë kuadër, në vitin 2017, Banka 
e Shqipërisë nënshkroi 3 memorandume 
mirëkuptimi, të fokusuara në çështje specifike të 
veprimtarisë së bankës qendrore.   

Memorandumi i parë u nënshkrua në prill 2017, 
ndërmjet Bankës së Shqipërisë, Ministrisë së 
Financave dhe Ekonomisë dhe Autoritetit të 
Mbikëqyrjes Financiare. Synimi i tij është nxitja 
e përdorimit të monedhës kombëtare në sistemin 
financiar dhe në ekonominë shqiptare. Në 
memorandum sanksionohet angazhimi i palëve 
që brenda fushave përkatëse të kompetencës 
dhe në mënyrë sa më të harmonizuar, të 
identifikojnë veprimet e nevojshme në drejtim 
të uljes së përdorimit të monedhave të huaja 
në ekonomi. 

Memorandumi i dytë u nënshkrua në nëntor 
2017, me Bankën Qendrore të Republikës 
së Turqisë. Bashkëpunimi me bankat e huaja 
qendrore ka qenë dhe mbetet shumë i 
dobishëm. I tillë është dhe ky memorandum, 
përmes të cilit konfirmohet angazhimi dypalësh 
për të rritur më tej bashkëpunimin, në sajë 
të intensifikimit të shkëmbimit të ndërsjellë 
të informacionit dhe ekspertizës në fusha të 
ndryshme të bankingut qendror si: mbikëqyrja, 
stabiliteti financiar, kontrolli i brendshëm, puna 
kërkimore dhe edukimi financiar. 

Memorandumi i tretë u nënshkrua në dhjetor 
2017, me Ministrin e Shtetit për Diasporën dhe 
Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. Fokusi 
i tij është rritja e ndërgjegjësimit, lehtësimi i 
dialogut, si dhe nxitja e bashkëpunimit midis 
palëve, për një përdorim më efektiv të të 
hyrave në valutë nga emigracioni, ose siç 
njihen ndryshe remitancave. Nënshkrimi i 
memorandumit shënoi fillimin e një sërë hapash 
të përbashkëta, për t’i dhënë vendin që meritojnë 
remitancave - kontributit financiar të shqiptarëve 
të emigruar për mirëqenien e familjeve të tyre 
në Shqipëri dhe jo vetëm. Ky kontribut rezulton 
po kaq vital edhe për zhvillimin e qëndrueshëm 
afatgjatë të vetë vendit.

Memorandumet e nënshkruara përbëjnë një 
pjesë të vogël e të dukshme të bashkëpunimit 
që Banka e Shqipërisë mban në nivel kombëtar 
dhe ndërkombëtar. Pjesa e padukshme e këtij 
procesi shkrihet në përditshmërinë e punës 
sonë. Takimet e ekspertëve, bisedat telefonike, 
shkëmbimet e email-eve, pjesëmarrja në 
konferenca dhe workshop-e apo vizitat e 
ndërsjella mes kolegësh vendas dhe të huaj, 
janë pjesët e veçanta të së tërës. 

Falë këtij bashkëpunimi, jemi të bindur se arrijmë 
rezultatet e dëshiruara në realizimin me sukses 
të detyrave kryesore dhe rritjen e besueshmërisë 
së institucionit tonë. Sado profesional të jetë një 
institucion, i vetëm nuk mund t’i ndikojë të gjithë 
mekanizmat makroekonomikë dhe politikat e 
një vendi. Së bashku mund t’i arrijmë më lehtë 
edhe objektivat më sfidues, duke kontribuuar 
kështu më mirë në mirëqenien e gjithsecilit.
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GuvErnatori SEjko 
në konfErEncën 
“ripërShpEjtimi i 
konvErGjEncëS në 
Evropën QEndrorE, 
lindorE dhE juGlindorE 
- roli i QEvEriSjES dhE i 
inStitucionEvE”
10-11 korrik, Dubrovnik, Kroaci

Në datat 10-11 korrik 2017, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

mori pjesë në konferencën e nivelit të lartë 
“Ripërshpejtimi i konvergjencës në Evropën 
Qendrore, Lindore dhe Juglindore - Roli i 
qeverisjes dhe institucioneve”, organizuar 
nga Banka Kombëtare e Kroacisë dhe Fondi 

Monetar Ndërkombëtar (FMN) në Dubrovnik, 
Kroaci. 

Gjatë konferencës, Guvernatori Sejko 
mori pjesë edhe në tryezën e diskutimit, 
organizuar nga Drejtorja e Përgjithshme e 
Fondit Monetar Ndërkombëtar, zj. Christine 
Lagarde. Në këtë tryezë, Guvernatori diskutoi 
mbi kontributin që FMN-ja ka dhënë në 
vendet e EQLJ-së për realizimin e reformave 
dhe procesin e tyre nga tranzicioni drejt 
konvergjencës. Për ta ilustruar këtë rol, ai 
solli si shembull marrëveshjen e fundit midis 
Shqipërisë dhe FMN-së, e cila u konsiderua 
si një domosdoshmëri dhe zbatimi i saj 
përfundoi me sukses. Për sa i përket rolit të 
FMN-së në të ardhmen, Guvernatori u shpreh 
se ky rol mund të jetë më fleksibël dhe më 
eficient, duke kontribuar në forcimin e masave 
parandaluese të krizave të mundshme dhe 
në arritjen e objektivave finalë.
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WorkShop “faktorinGu 
në ShQipëri”
5 shtator, Banka e Shqipërisë, tiranë

Në datën 5 shtator 2017, Banka e 
Shqipërisë organizoi workshop-in 

“Faktoringu në Shqipëri”, në bashkëpunim 
me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe 
Zhvillim (BERZH). Në këtë workshop morën 
pjesë përfaqësues të Bankës së Shqipërisë, 
BERZH-it, bankave tregtare, institucioneve 
financiare jobanka etj. Workshop-i synoi t’i 
ndihmojë bankat dhe institucionet financiare 
të ndërgjegjësohen për avantazhet e zgjerimit 
të shërbimit faktoring në Shqipëri, si një 
mundësi për të financuar biznesin, sidomos 
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.

Punimet e workshop-it u çelën me fjalën 
përshëndetëse të Zëvendësguvernatores së 
Dytë të Bankës së Shqipërisë, zj. Natasha 
Ahmetaj, dhe përfaqësuesit të BERZH-it në 
Shqipëri, z. Matteo Colangeli. Në fjalën e 
saj, Zëvendësguvernatorja Ahmetaj theksoi 
se faktoringu mund të jetë një shërbim i 
rëndësishëm në sistemin financiar shqiptar, me 
potencial zhvillimi. Për këtë arsye, Banka e 
Shqipërisë dhe grupet e interesit do të punojnë 
së bashku për të identifikuar pengesat reale 
për zhvillimin e mëtejshëm të këtij shërbimi, 
pasi nga vëzhgimet e bankës qendrore 
rezulton se tregu në Shqipëri ka nevojë për 
këtë lloj shërbimi. Ky shërbim mund të ofrojë 
më shumë financim se institucionet kredituese 

tradicionale dhe në të njëjtën kohë, redukton 
rreziqet e kreditimit.

GuvErnatori SEjko prEt 
amBaSadorin E japoniSë 
13 shtator, Banka e Shqipërisë, 
tiranë

Në datën 13 shtator 2017, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

zhvilloi takimin e parë me Ambasadorin e 
Japonisë në Tiranë, SH.T.Z. Makoto Ito.

Gjatë këtij takimi, Guvernatori Sejko i shprehu 
vlerësimet e tij Ambasadorit të Japonisë në 
Tiranë, SH.T.Z. Makoto Ito, për marrëdhëniet 
mjaft të mira midis dy vendeve. Bisedimet 
u fokusuan mbi perspektivat potenciale të 
bashkëpunimit ekonomik për të ardhmen 
në fusha si shkëmbimet tregtare, zhvillimi i 
teknologjisë së informacionit, infrastruktura 
etj. Më tej, takimi vijoi me bisedime lidhur 
me panoramën ekonomike të vendit, ku 
Guvernatori Sejko u ndal në performancën 
pozitive të deritanishme të rritjes ekonomike, 
e cila parashikohet të vijojë edhe në të 
ardhmen. 

Ambasadori i Japonisë në Tiranë, SH.T.Z. 
Makoto Ito, falënderoi Guvernatorin Sejko 
për këtë takim dhe shprehu vlerësimet e tij 
për kontributin e rëndësishëm që Banka 
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e Shqipërisë jep në ruajtjen e stabilitetit 
makroekonomik të vendit. Ambasadori shtoi 
se Shqipëria, si një faktor stabiliteti në rajon, 
kontribuon në ruajtjen dhe forcimin e stabilitetit 
politik dhe ekonomik të tij.

GuvErnatori SEjko 
në takim mE drEjtorin 
E BaShkëpunimit 
Ekonomik dhE Zhvillimit 
pranë SEkrEtariatit të 
ShtEtit ZvicEran për 
ÇëShtjEt EkonomikE
14 shtator, Banka e Shqipërisë, 
tiranë

Në datën 14 shtator 2017, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

zhvilloi një takim me Drejtorin e Bashkëpunimit 
Ekonomik dhe Zhvillimit pranë Sekretariatit 
të Shtetit Zviceran për Çështjet Ekonomike 
(SECO), Ambasador Raymund Furrer. Në 
këtë takim ishin të pranishëm dhe Ambasadori 
i Zvicrës në Shqipëri, Sh.T.Z. Christoph 
Graf, 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 vlerësimet e tij 
mjaft pozitive ndaj projekteve dhe aktiviteteve 
të organizuara si pjesë e këtij bashkëpunimi. 
Në këtë drejtim, Guvernatori theksoi se ky 
bashkëpunim i ka ofruar asistencë Bankës së 
Shqipërisë si në procesin kërkimor, ashtu dhe 
në procesin e vendimmarrjes, duke zhvilluar 
modelet e analizës dhe të parashikimit, 
përmes implementimit të modeleve të reja dhe 
përmirësimit të politikëbërjes. Më konkretisht, 
që prej vitit 2013, janë organizuar mbi 20 
aktivitete trajnuese, nga të cilat kanë përfituar 
rreth 290 punonjës të Bankës së Shqipërisë. 

Në vijim, 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 e tyre me Bankën e Shqipërisë si 
një nga programet e tyre më të mira dhe të 
suksesshme.

GuvErnatori SEjko në 
konfErEncën E BankëS 
QEndrorE të BoSnjE-
hErcEGovinëS
22 shtator, Sarajevë, Bosnje-
hercegovinë

Më datë 22 shtator 2017, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

mori pjesë në konferencën ndërkombëtare të 
organizuar nga Banka Qendrore e Bosnje-
Hercegovinës me temë “20 vitet e stabilitetit”, 
të mbajtur në Sarajevë. Kjo konferencë u 
organizua me rastin e 20-vjetorit të themelimit 
të Bankës Qendrore të Bosnje-Hercegovinës. 

Guvernatori Sejko ishte i ftuar në një ndër 
panelet kryesore me temë “Sfidat e bankave 
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qendrore gjatë procesit të integrimit të 
vendeve në Bashkimin Evropian”, së bashku 
me guvernatorë dhe përfaqësues të tjerë 
të bankave qendrore të rajonit. Gjatë tij, 
Guvernatori prezantoi progresin e Shqipërisë 
në procesin e integrimit evropian, duke 
nxjerrë në pah disa momente kryesore të 
konvergjencës, si dhe trajtoi sfidat me të cilat 
përballet vendi ynë në të ardhmen. Ai theksoi 
se e ardhmja politike dhe ekonomike e 
vendeve të rajonit të Evropës Juglindore është 
e lidhur drejtpërdrejt me procesin e integrimit 
të tyre në Bashkimin Evropian. 

“Bankat qendrore kanë një rol mjaft të 
rëndësishëm në avancimin e procesit, 
nëpërmjet ruajtjes së parametrave 
makroekonomikë dhe forcimit të stabilitetit 
financiar, prandaj si politikëbërës, duhet 
të vazhdojmë të kontribuojmë në drejtim 
të forcimit të mëtejshëm të bashkëpunimit 
rajonal.” – përfundoi Guvernatori.

GuvErnatori SEjko në 
kluBin E GuvErnatorëvE 
të vEndEvE të aZiSë 
QEndrorE, rajonit të 
dEtit të Zi dhE Ballkanit
28-29 shtator, moskë, rusi

Në datat 28-29 shtator 2017, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

mori pjesë në takimin e 38-të të Klubit të 
Guvernatorëve të vendeve të Azisë Qendrore, 
Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit, zhvilluar në 
Moskë. Takimi u drejtua nga Guvernatorja e 
Bankës Qendrore të Federatës Ruse, zj. Elvira 
Nabiullina, me pjesëmarrjen e drejtuesve të 
bankave qendrore të 24 vendeve anëtare të 
Klubit. Diskutimet e këtij takimi ishin fokusuar në 
dy drejtime kryesore: teknologjitë financiare, 
trendet botërore dhe kuadri rregullator; dhe 
normalizimi i politikës monetare të Bankës 
Qendrore Evropiane dhe Bankës së Anglisë 
e ndërlikimet e mundshme për ekonomitë e 
vendeve anëtare të Klubit.

Gjatë punimeve të Klubit, Guvernatori Sejko 
mbajti një prezantim për të pranishmit, duke 
u ndalur te zhvillimet ekonomiko-financiare 
në Shqipëri dhe ndikimet që mund të ketë 
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normalizimi i politikës monetare nga Banka 
Qendrore Evropiane. Guvernatori u shpreh 
se normalizimi monetar në Evropë, nuk pritet 
të ketë efekte negative në Shqipëri. Madje 
këto efekte mund të jenë pozitive, duke pasur 
parasysh sinkronizimin që gëzon politika 
monetare e Bankës së Shqipërisë me atë të 
Bankës Qendrore Evropiane, si dhe integrimin 
aktual të Shqipërisë në tregjet evropiane. Në 
përfundim, ai theksoi se Banka e Shqipërisë 
mbetet e gatshme të marrë të gjitha masat 
e nevojshme, duke dhënë kontributin e saj 
në mbështetje të një rritjeje ekonomike të 
qëndrueshme dhe garantimit të stabilitetit 
makroekonomik të vendit.

GuvErnatori SEjko në 
konfErEncën E 7-të 
të BankëS QEndrorE 
EvropianE për vEndEt 
E EvropëS QEndrorE 
lindorE dhE juGlindorE
5 tetor, frankfurt, Gjermani

Në datën 5 tetor 2017, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

mori pjesë në konferencën e 7-të për Vendet 
e Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore 
(EQLJL), me temë “Cilësia institucionale dhe 
konvergjenca ekonomike e qëndrueshme”, 
organizuar nga Banka Qendrore Evropiane 
(BQE), në Frankfurt. Diskutimet e konferencës 
u fokusuan në mënyrë të veçantë në rolin 
që kanë sot bankat qendrore në procesin 
e konvergjencës ekonomike në Bashkimin 
Evropian, bazuar në përvojën e secilit vend 
në ndërtimin e institucioneve.
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Gjatë fjalës së tij, Guvernatori Sejko 
nënvizoi se nëpërmjet reformave strukturore 
të ndërmarra në vend, kuadri institucional ka 
qenë kontribuues në procesin e konvergjencës. 
Gjithashtu, Guvernatori shtoi se politikëbërja 
makroekonomike është përmirësuar së 
fundmi, duke ndihmuar në arritjen e një rritjeje 
ekonomike afatgjatë, gjithëpërfshirëse dhe të 
qëndrueshme. Më tej, ai u shpreh se e ardhmja 
politike afatgjatë dhe prosperiteti ekonomik, 
lidhen ngushtë me procesin e konvergjencës 
e atë të integrimit në BE, si dhe - megjithëse 

vendet e rajonit të EJL-së kanë dallime midis 
tyre - përfitimet ekonomike dhe politike nga 
procesi përbëjnë një specifikë të përbashkët.
Në përfundim, Guvernatori theksoi se kontributi 
i institucioneve të Bashkimit Evropian në këtë 
proces mbetet i një rëndësie të veçantë, 
falë ofrimit të udhëzimeve transparente dhe 
objektive të integrimit në BE, si dhe monitorimit 
dhe raportimit të progresit të secilit vend. 

GuvErnatori SEjko prEt 
amBaSadorEn E rE të 
rEpuBlikëS francEZE 
9 tetor, Banka e Shqipërisë, tiranë

Në datën 9 tetor 2017, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

zhvilloi takimin e parë me Ambasadoren e re 
të Republikës Franceze në Tiranë, SH.S.Zj. 
Christina Vasak.

Gjatë këtij takimi, Guvernatori Sejko i shprehu 
vlerësimet Ambasadores së Republikës 
Franceze në Shqipëri, për marrëdhëniet e 
ngushta të bashkëpunimit midis dy vendeve. 
Në vijim, Guvernatori njohu Ambasadoren 
me zhvillimet ekonomike në vend, ku u shpreh 
se politika monetare lehtësuese e ndjekur 
nga Banka e Shqipërisë ka ndihmuar duke 
influencuar pozitivisht në trajektoren e zhvillimit 
ekonomik, në qëndrueshmërinë e çmimeve 
të konsumit, si dhe në stabilitetin financiar të 
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vendit. Nga ana e saj, SH.S.Zj. Christina 
Vasak vlerësoi rolin e rëndësishëm që ka Banka 
e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian, 
nëpërmjet kontributit të dhënë në përafrimin e 
kuadrit rregullator me standardet e BE-së. 

Bashkëbiseduesit ndanë të njëjtin mendim mbi 
rëndësinë e vazhdimit të reformave strukturore, 
e në veçanti të asaj në drejtësi, të cilat do 
të ndikonin në përmirësimin e mëtejshëm të 
klimës së biznesit dhe në përshpejtimin e 
zhvillimit ekonomik të vendit.

mBlEdhjEt vjEtorE 
të fondit monEtar 
ndërkomBëtar dhE 
BankëS BotërorE
13-15 tetor, uashington, ShBa

Në datat 13-15 tetor 2017, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

në cilësinë e Guvernatorit të Republikës së 
Shqipërisë në FMN, mori pjesë në Mbledhjet 

Vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar 
(FMN) dhe të Grupit të Bankës Botërore (BB), 
të cilat u zhvilluan në Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës. Në këto mbledhje, Shqipëria 
u përfaqësua nëpërmjet një delegacioni të 
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përbashkët me përfaqësues të lartë të Bankës 
së Shqipërisë dhe Ministrisë së Financave.

Gjatë këtyre takimeve, Guvernatori Sejko 
bëri një ekspoze të situatës ekonomike dhe 
financiare shqiptare, duke theksuar se aktiviteti 
ekonomik në vend ka vijuar të shënojë 
përmirësim. Guvernatori shprehu angazhimin 
e Bankës së Shqipërisë për të dhënë të gjithë 
mbështetjen e duhur në kuadër të hapave 
që duhen ndërmarrë për të përshpejtuar 
aktivitetin e ardhshëm ekonomik të vendit. 
Nga ana e tyre, përfaqësuesit e FMN-së dhe 
BB-së vlerësuan pozitivisht rolin dhe politikën 
e ndjekur nga Banka e Shqipërisë, e cila 
ka kontribuuar në zhvillimin dhe stabilitetin 
makroekonomik të vendit.

Në kuadër të këtyre mbledhjeve, Guvernatori 
Sejko mori pjesë në takimin e Komitetit 
Ndërkombëtar Monetar e Financiar të FMN-
së, në punimet e seminarit të G30, si dhe 
në takimet e përbashkëta të ministrave dhe 
guvernatorëve të vendeve anëtare të disa 
konsistuencave të FMN-së.

Banka E ShQipëriSë 
nënShkruan 
mEmorandum 
BaShkëpunimi mE 
Bankën QEndrorE të 
rEpuBlikëS Së turQiSë
6 nëntor, Banka e Shqipërisë, tiranë

Në datën 6 nëntor 2017, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, priti 

në një vizitë zyrtare në ambientet e Bankës së 
Shqipërisë, Guvernatorin e Bankës Qendrore 
të Republikës së Turqisë, z. Murat Çetinkaya.
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konfErEnca vjEtorE E 
BankëS Së ShQipëriSë
9 nëntor, tiranë

Në datën 9 nëntor 2017, Banka e 
Shqipërisë, në bashkëpunim me 

Qendrën e Studimeve të Evropës Juglindore të 
Universitetit të Oksfordit, zhvilloi konferencën 
e saj vjetore me temë: “Zhvillimet në tregun 
bankar dhe infrastruktura e tregjeve financiare. 
Roli i strukturës, madhësisë dhe infrastrukturës 
së tregjeve në zbutjen e rreziqeve dhe ecurinë 
e ndërmjetësit financiar”.

Gjatë kësaj vizite njëditore, u zhvillua 
ceremonia e nënshkrimit të Memorandumit 
të Bashkëpunimit, i cili ka si qëllim rritjen e 
bashkëpunimit midis dy bankave qendrore. 
Ceremonia u çel me fjalët përshëndetëse të 
guvernatorëve dhe vijoi me nënshkrimin e 
Memorandumit të Bashkëpunimit. 

Gjatë fjalës së tij, Guvernatori Sejko u 
shpreh se dy vendet kanë shumë elemente 
të përbashkëta për të ndërtuar e konsoliduar 
urat e bashkëpunimit dhe ky memorandum 
është shprehje e vullnetit dhe e dëshirës së 
përbashkët për të vazhduar dhe intensifikuar 
bashkëpunimin e dy institucioneve në vite. 
Më tej, Guvernatori theksoi se bashkëpunimi 
ekonomik dhe financiar me Turqinë është i 
një rëndësie të veçantë për Shqipërinë, duke 
qenë se vendi fqinj përfaqëson një partner 
kryesor për ekonominë e vendit tonë. 

Në përfundim, në emër të Bankës së 
Shqipërisë, ai falënderoi edhe një herë 
Bankën Qendrore të Republikës së Turqisë 
për bashkëpunimin e vazhdueshëm e mjaft 
të frytshëm dhe mbështetjen e pakursyer të 
Guvernatorit Çetinkaya.
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Konferenca vjetore përfaqëson një nga 
ngjarjet kulmore të veprimtarisë së Bankës së 
Shqipërisë, duke synuar të hulumtojë dhe t’u 
japë përgjigje shumë çështjeve dhe dilemave 
me të cilat përballet ekonomia jonë kombëtare 
dhe jo vetëm, të cilat për nga natyra, efektet 
dhe ndërveprimi mes tyre, janë të pranishme 
në gjithë rajonin e Evropës Juglindore.

Konceptuar në tre sesione, punimet e 
konferencës u hapën me fjalët përshëndetëse 
të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. 
Gent Sejko; Drejtorit të Qendrës së Studimeve 
të Evropës Juglindore në Universitetin e 
Oksfordit, z. Othon Anastasakis; Ministrit 
të Financave dhe të Ekonomisë, z. Arben 
Ahmetaj; dhe Presidentit të Republikës së 
Shqipërisë, Sh.T.Z Ilir Meta.

Gjatë punimeve të konferencës, pjesëmarrësit 
diskutuan gjerësisht për zhvillimin e tregjeve 
financiare dhe rolin e tyre në përçimin e efekteve 
të politikës monetare, zbutjen e goditjeve 
financiare dhe pasigurive makroekonomike.

GuvErnatori SEjko në 
konfErEncën E dytë të 
ShoQatëS ShQiptarE të 
BankavE 
14 nëntor, tiranë

Në datën 14 nëntor 2017, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

mori pjesë në konferencën e dytë të organizuar 
nga Shoqata Shqiptare e Bankave mbi rritjen 
ekonomike të vendit, së bashku me të gjithë 



 14 

drejtuesit e institucioneve kryesore të sistemit 
financiar të vendit.

Gjatë fjalës së tij përshëndetëse, Guvernatori 
Sejko u shpreh se vlerësimet e fundit tregojnë 
se ekonomia e vendit ka hyrë në një trajektore 
rigjallërimi afatgjatë. Kjo për shkak të gjallërimit 
të kërkesës së brendshme private, përmirësimit 
të bilancit të shkëmbimeve tregtare me jashtë, 
rritjes së shpenzimeve publike, si dhe niveleve 
të larta të investimeve të huaja direkte. Nga 
kjo pikë vështrimi, ai theksoi se pritshmëritë 
mbi të ardhmen afatshkurtër dhe afatmesme të 
zhvillimit ekonomik të vendit, mbeten pozitive. 
Falë përpjekjeve të përbashkëta, bilancet e 
sistemit bankar, janë më të shëndetshme, situata 
e likuiditetit është optimale, e ndërkohë dhe 
normat e interesit janë ulur në nivele historike.
Duke folur për sfidat, Guvernatori veçoi se 
përfshirja dhe edukimi financiar janë dy sfidat 
e tjera që duhet të integrohen në axhendën 
tonë në vitet në vijim, duke theksuar rolin e 
rëndësishëm dhe të pazëvendësueshëm të 
bankës për sa i përket edukimit financiar. 

GuvErnatori SEjko 
prEZanton opinionin E 
BankëS Së ShQipëriSë mBi 
projEktBuxhEtin 2018 
15 nëntor, tiranë 

Në datën 15 nëntor 2017, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

prezantoi opinionin e Bankës së Shqipërisë 
mbi projektbuxhetin 2018 në Komisionin 
Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave.

Ky opinion u bazua në këto drejtime kryesore: 
kahun dhe efektin e politikës fiskale në ekonomi; 
qëndrueshmërinë afatgjatë të financave 
publike; huamarrjen publike dhe ndikimin e saj 
në tregjet e brendshme financiare; dhe rritjen e 
efektivitetit dhe të qëndrueshmërisë së financave 
publike. Në këtë kuadër, Guvernatori Sejko 
theksoi se nëpërmjet shënjestrimit të një balance 
primare pozitive dhe synimit për reduktimin e 
mëtejshëm të borxhit publik, projektbuxheti i 
vitit 2018 do të vazhdojë rrugën e konsolidimit 
fiskal. Më tej Guvernatori u shpreh se Banka e 
Shqipërisë vlerëson se ky projektbuxhet do të 
ruajë të pandryshuar kombinimin e politikave 
ekonomike që kanë mbështetur zhvillimin 
e vendit, çka do të ndihmojë në forcimin e 
mëtejshëm të ekuilibrave makroekonomikë, do 
të rrisë besimin e investitorëve në ekonominë 
shqiptare, si dhe dërgimin e sinjaleve të 
duhura në tregjet financiare dhe në agjencitë 
e renditjes së borxhit publik.

Në përfundim, Guvernatori parashtroi dhe 
disa sugjerime e rekomandime të Bankës së 
Shqipërisë, në funksion të rritjes së efektivitetit 
dhe të qëndrueshmërisë së financave publike.
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ZëvEndëSGuvErnatorja 
Gjoni në konfErEncën 
ndërkomBëtarE të 
univErSitEtit të tiranëS
1 dhjetor, universiteti i tiranës, 
tiranë

Në datën 1 dhjetor 2017, 
Zëvendësguvernatorja e Parë e Bankës 

së Shqipërisë, zj. Elisabeta Gjoni, ishte 
e ftuar në konferencën ndërkombëtare 
“Perspektiva socio-ekonomike në shekullin 
XXI të globalizimit”, të organizuar nga 
Departamenti i Ekonomiksit në Fakultetin e 
Ekonomisë në Tiranë. 

Në fjalën e saj, Zëvndësguvernatorja Gjoni 
shprehu rolin dhe vlerësimin që Banka e 
Shqipërisë i ka dhënë analizës dhe kërkimit 
shkencor në veprimtarinë e saj, duke bërë 
investime serioze në kapacitete njerëzore, 
financiare e teknologjike. Qëllimi i këtij 
investimi është shfrytëzimi i informacionit 
të gjerë statistikor në fushën e ekonomisë, 
financës, demografisë etj., për të siguruar 
një njohje sa më të plotë të fondamenteve 
konceptuale dhe empirike që ndikojnë 
stabilitetin e çmimeve dhe atë financiar në 
ekonomi. 

Më tej, Zëvndësguvernatorja theksoi se 
konkluzionet dhe rezultatet e kërkimit 
shkencor në nivel makro dhe mikroekonomik 

janë përgjithësisht të fokusuara tek efektet 
që zhvillimet ekonomike e financiare në 
vend kanë mbi politikën dhe operacionet 
monetare, politikat e stabilitetit financiar 
apo mbikëqyrjen bankare. 

Në përfundim, ajo vlerësoi se kërkimi 
shkencor në Bankën e Shqipërisë, do të 
nxisë interesin e akademisë dhe studiuesve 
të fushës për të plotësuar më tej hallkat që 
mungojnë, duke ftuar të gjithë të interesuarit 
të përfshihen në diskutimin e punimeve 
akademike dhe atyre shkencore.

WorkShop-i i kërkimEvE 
EkonomikE në Evropën 
juGlindorE 
4-5 dhjetor, Banka e Shqipërisë, 
tiranë

Në datat 4-5 dhjetor 2017, Banka e 
Shqipërisë organizoi workshop-in e 

11-të të Kërkimeve Ekonomike për Evropën 
Juglindore. Seminari kishte për qëllim nxitjen 
e diskutimit dhe promovimit të kërkimit 
ekonomik, si dhe bashkëpunimin rajonal në 
Evropën Juglindore.

Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues 
të bankave qendrore evropiane të rajonit, 
akademikë nga universitete dhe institucione 
financiare ndërkombëtare, si dhe ekspertë 
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të Bankës së Shqipërisë. Gjatë punimeve 
dyditore, pjesëmarrësit prezantuan 29 
punime kërkimore shkencore, nga të cilat 13 i 
përkisnin punonjësve të Bankës së Shqipërisë.
 

Në çeljen e punimeve të këtij workshop-i, 
Guvernatori Sejko u shpreh se nga një 
këndvështrim strategjik, qëllimi kryesor 
i kërkimit ekonomik është të ofrojë një 
bazë të fortë konceptuale dhe empirike 
për politikëbërjen. Ai nënvizoi se kërkimi 
ekonomik në Bankën e Shqipërisë, ashtu si 
në bankat e tjera qendrore evropiane, është 
një funksion mjaft i rëndësishëm, i cili ka 
provuar të jetë i suksesshëm në mbështetje 
të proceseve të formulimit dhe zbatimit të 
politikës monetare. Më konkretisht, kërkimi 
ekonomik ka dhënë kontributin e tij nëpërmjet 
ofrimit të metodologjive të reja të bazuara në 
modele empirike, të cilat janë përvetësuar 
si instrumente standarde të analizës dhe 
parashikimeve të politikës nga departamentet 
e tjera si politika monetare, stabiliteti financiar, 
mbikëqyrja bankare etj. 

nënShkrimi i 
mEmorandumit të 
mirëkuptimit në fuShën E 
rEmitancavE 
11 dhjetor, Banka e Shqipërisë, 
tiranë

Në datën 11 dhjetor 2017, u zhvillua 
një takim i nivelit të lartë midis Bankës 

së Shqipërisë, Ministrit të Shtetit për 
Diasporën, bankave tregtare dhe subjekteve 
financiare jobanka të angazhuara në 
fushën e transfertave monetare në vendin 
tonë, me qëllim rritjen e bashkëpunimit dhe 
të koordinimit ndërinstitucional në fushën e 
remitancave. Ky takim përfaqëson hapin e 
parë nga një sërë hapash të përbashkët që 
do të ndërmerren nga institucionet shqiptare, 
në përpjekjen për t’i dhënë vendin që meriton 
kontributit financiar që shqiptarët e emigruar 
japin për mirëqenien e familjeve të tyre. 
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Ceremonia u çel me fjalët përshëndetëse 
të Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, 
z. Gent Sejko, dhe Ministrit të Shtetit për 
Diasporën, z. Pandeli Majko, dhe vijoi me 
nënshkrimin e Memorandumit të Mirëkuptimit 
ndërmjet Bankës së Shqipërisë, Ministrit 
të Shtetit për Diasporën dhe Ministrisë së 
Financave dhe Ekonomisë. Ky memorandum 
synon rritjen e ndërgjegjësimit, lehtësimin 
e dialogut dhe nxitjen e bashkëpunimit të 
efektshëm midis palëve, për çështje që kanë 
të bëjnë me kontributin e dërgesave në para 
nga emigrantët shqiptarë në diasporë për 
zhvillimin e ekonomisë. 

Në fjalën e tij, Guvernatori Sejko u shpreh se, 
në dy vitet e fundit, Banka e Shqipërisë është 
angazhuar në projekte konkrete të lidhura 
me remitancat dhe përfshirjen financiare, 
me qëllim rritjen e numrit të individëve apo 
bizneseve që kanë llogari bankare për të 
kryer transaksione të ndryshme, si dhe rritjen e 
eficiencës në treg për dërgesat e emigrantëve 
dhe rritjen e ndërgjegjësimit e edukimit 
financiar. Ai inkurajoi të gjithë përfaqësuesit 
e industrisë bankare dhe aktorët e sistemit 
financiar të pranishëm në këtë ceremoni, që 
të luajnë një rol të veçantë në mobilizimin sa 
më efikas të remitancave dhe të kontribuojnë 
në këtë iniciativë, me vizion dhe produkte 
konkrete, duke i siguruar gjithashtu që do 
të ketë një dialog të vazhdueshëm për të 
lehtësuar çdo ndërmarrje në këtë fushë. 

GuvErnatori SEjko në 
pritjEn E fundvitit mE 
mEdian 
15 dhjetor, Banka e Shqipërisë, Tiranë

Në datën 15 dhjetor 2017, me rastin e 
mbylljes së vitit, Guvernatori i Bankës së 

Shqipërisë, z. Gent Sejko, zhvilloi një takim 
me gazetarë të medias së shkruar dhe asaj 
elektronike, analistë të ekonomisë, drejtues 
dhe përfaqësues të tjerë të medias në Shqipëri.
Takimi u çel me fjalën e mbajtur nga Guvernatori 
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Sejko, i cili falënderoi përfaqësuesit e medias 
për mbështetjen që i kanë dhënë Bankës së 
Shqipërisë përgjatë gjithë vitit 2017, nëpërmjet 
reflektimit mediatik mbi zhvillimet ekonomike 
dhe financiare në vend. Guvernatori garantoi 
se në çdo rast dyert e Bankës së Shqipërisë 
do të jenë të hapura për konsultimme dhe 
shkëmbime reciproke pikëpamjesh rreth 
argumenteve të momentit, me qëllim rritjen e 
shkallës së të kuptuarit të fenomeneve të suazës 
së bankingut dhe financës. Në mbyllje të fjalës 
së tij, Guvernatori Sejko shprehu besimin 
në rritjen e mëtejshme të bashkëpunimit dhe 
mirëkuptimit gjatë vitit 2018, si dhe përcolli 
urimet më të mira e të përzemërta për një vit të 
ri sa më të suksesshëm.

Gjatë këtij aktiviteti, u ndanë dhe tre çmimet 
e konkursit të hapur “Çmimi i Guvernatorit 
për Diplomën më të Mirë për vitin 2017”. 
Ky konkurs organizohet çdo vit nga Banka e 
Shqipërisë dhe i dedikohet studentëve shqiptarë 
të diplomuar gjatë periudhës, brenda dhe 
jashtë vendit, për punë kërkimore-shkencore 
në çështje të lidhura me ekonomiksin monetar 
e ndërkombëtar, stabilitetin e çmimeve dhe 
atë financiar, integrimin ekonomik etj.

GuvErnatori SEjko 
prEZanton vEprimtarinë 
E BankëS Së ShQipëriSë 
Gjatë vitit 2017
20 dhjetor, Banka e Shqipërisë, tiranë

Në datën 20 dhjetor 2017, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, në 

konferencën e fundit për shtyp mbi vendimmarrjen 
e politikës monetare, prezantoi për publikun 
veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë gjatë vitit 
2017, në mënyrë të përmbledhur. 

Më konkretisht:
•	Aktiviteti	 i	 Këshillit	 Mbikëqyrës:	 15	

mbledhje, 69 vendime, 53 akte të miratuara 
të reja dhe 16 ndryshime ose plotësime 
aktesh ekzistuese - në veçanti, vendime 
për krijimin e Departamentit të Ndërhyrjes 
së Jashtëzakonshme dhe për miratimin e 
Strategjisë së Politikës Makroprudenciale.

•	Politika	 monetare:	 rol	 i	 rëndësishëm	 i	
politikës monetare në mbështetjen dhe 
gjallërimin e aktivitetit ekonomik të vendit, 
si dhe përsosje e procesit të zbatimit të 
politikës monetare.
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•	Mbikëqyrja	bankare	dhe	stabiliteti	financiar:	
Forcim i mbikëqyrjes bankare dhe garantim i 
stabilitetit financiar, rol i ri i Bankës së Shqipërisë 
si Autoriteti i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme 
në vend, rënie e vazhdueshme e raportit 
të kredive me probleme, përpjekje të 
koordinuara për deeuroizimin e ekonomisë 
së vendit, përafrim i kuadrit mbikëqyrës 
e rregullator me direktivat evropiane dhe 
standardet e Komitetit të Bazelit.

•	Administrimi	 financiar:	 përmirësim	 i	
administrimit financiar dhe material të 
institucionit, nëpërmjet aplikimit të standardit 
të ri të kontabilitetit SNRF 9, që hyn në fuqi 
më 1 janar 2018.

•	Sistemi	 i	 pagesave:	 progres	 në	 drejtim	 të	
hartimit të legjislacionit të nevojshëm primar 
për shërbimet e pagesave në përputhje me 
Direktivën e BE-së dhe për nxitjen e kanalizimit 
të remitancave në sistemin financiar.

•	Kërkimet:	 punë	 kërkimore	 në	 dispozicion	 të	
vendimmarrësve brenda Bankës së Shqipërisë.

•	Edukimi	financiar:	zbatim	 i	projekteve	për	
rritjen e edukimit financiar të publikut, në 
funksion të njohjes dhe administrimit më 
të mirë të financave individuale të tyre, si 
dhe vizita të shumta në Muzeun e Bankës 
së Shqipërisë që e kanë kthyer Bankën në 

shtëpinë e parasë.
•	Emetimi	i	parasë:	rishikim	i	serisë	aktuale	të	

kartëmonedhave, duke synuar përmirësim 
në aspektin funksional, grafik dhe më 
kryesorja në funksion të përmirësimit të 
elementeve të sigurisë.

•	Statistikat	financiare:	përafrim	metodologjik	
i statistikave financiare me standardet 
ndërkombëtare dhe harmonizim me ato të 
BE-së.

•	Teknologjia	e	informacionit:	një	sërë	projektesh	
të rëndësishme, si përshtatja e sistemit AFISAR 
për zgjerimin e përdorimit të regjistrit të letrave 
me vlerë nga jorezidentë dhe përmirësimi i 
sistemit të raportimit të statistikave online nga 
sistemi bankar tek BSH-ja.

•	Komunikimi	 me	 publikun:	 në	 qendër	
transparenca institucionale dhe gjithëpërfshirja 
e grupeve të ndryshme të interesit.

•	Bashkëpunimi	 ndërinstitucional:	 3	
memorandume për rritjen e përdorimit 
të monedhës kombëtare, për shkëmbim 
eksperience në fushën e bankingut qendror 
më Bankën Qendrore të Republikës së 
Turqisë, si dhe në fushën e remitancave.

•	Bashkëpunimi	 ndërkombëtar:	 Shkëmbim	 i	
vazhdueshëm i opinioneve me institucione si 
FMN-ja, Banka Botërore, Banka Qendrore 
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Evropiane dhe Komisioni Evropian, si dhe 
zhvillimi i aktiviteteve të përbashkëta me 
ndikim pozitiv në ekonominë dhe financat 
e vendit.

Në përfundim, Guvernatori Sejko, theksoi se 
gjatë vitit 2017, Banka e Shqipërisë hodhi 
hapa të mëtejshëm në përmbushjen e objektivit 
strategjik për përafrimin me modelin e bankës 
qendrore të Sistemit Evropian të Bankave 
Qendrore. Ai shtoi gjithashtu se duke njohur 
nga afër shpirtin dhe seriozitetin që karakterizon 
Bankën e Shqipërisë, ndjehej optimist për 
përmbushjen me sukses të misionit të Bankës 
për të garantuar stabilitetin makroekonomik 
dhe atë financiar, si kusht i domosdoshëm 
për mbështetjen e rritjes së qëndrueshme 
ekonomike të vendit në vitet në vijim.

GuvErnatori SEjko në 
takimin E fundvitit të 
ShoQatëS ShQiptarE të 
BankavE
21 dhjetor, tiranë

Në datë 21 dhjetor 2017, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

mori pjesë në aktivitetin e organizuar nga 
Shoqata Shqiptare e Bankave me rastin e 
festave të fundvitit.

Gjatë fjalës së tij përshëndetëse të mbajtur me 
këtë rast, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë 
prezantoi shkurtimisht zhvillimet e ekonomisë 
botërore, ato të ekonomisë sonë, si dhe ecurinë 
e sistemit bankar së bashku me sfidat me të cilat 
është përballur gjatë vitit 2017.Guvernatori 
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Sejko u shpreh se gjatë vitit 2017, sektori bankar 
pati një ecuri pozitive në drejtim të zgjerimit dhe 
shëndetit të veprimtarisë së tij. Ndër zhvillimet 
më të spikatura të vitit 2017, Guvernatori veçoi 
uljen e raportit të kredive me probleme në nivelin 
14.4%, krahasuar me nivelin 18.23% një vit më 
parë. Ai theksoi se është bërë një punë e madhe 
edhe në drejtim të shlyerjeve dhe të ristrukturimit 
të kredive problematike.

Në përfundim të fjalës së tij, Guvernatori 
përmendi disa nga prioritetet konstante të vitit 
2018 në optikën e Bankës së Shqipërisë, 
duke theksuar se bëhet fjalë për një vit të ri 
tejet sfidues, si nga këndvështrimi i gjallërimit 
të mëtejshëm të ekonomisë, ashtu edhe përsa 
i takon forcimit të mëtejshëm të stabilitetit 
financiar të vendit.

të tjEra

“nEtët E muZEut”
30 tetor dhe 20 nëntor, Banka e 
Shqipërisë, tiranë

Në datën 30 tetor 2017, në 2-vjetorin e 
çeljes së Muzeut të Bankës së Shqipërisë 

(2015) - i cili përkon edhe me përvjetorin e 
79-të të inaugurimit të ndërtesës së Bankës 
Kombëtare të Shqipnis (1938), si dhe në 
2-vjetorin e inaugurimit të ndërtesës së 
rikonstruktuar të saj - Banka e Shqipërisë çeli 
ciklin me leksione “Netët e Muzeut”.

Qëllimi i “Netëve të Muzeut” është 
bashkërendimi dhe integrimi i njohurive mbi 
monedhën në ekspozitën e Muzeut të Bankës 
së Shqipërisë me informacionin e gjendur 
në arkiva, biblioteka, koleksione private 
apo edhe atë të shfaqur përmes arkitekturës, 
skulpturës, arteve vizive dhe fotove të muzeve 
të tjerë të vendit.

Në çeljen e këtij aktiviteti, Zëvendës-
guvernatorja e Parë e Bankës së Shqipërisë, 

zj. Elisabeta Gjoni, theksoi se Muzeu synon 
ta bëjë Bankën së Shqipërisë një institucion 
më të hapur e më të afërt për publikun. 
Për këtë arsye, ai është angazhuar për 
organizimin e këtij cikli leksionesh, për të sjellë 
këndvështrime të ndryshme nga personalitete 
të spikatura në fushat e numizmatikës, historisë 
bankare, ekonomike, edukimit financiar, 
por edhe disiplinave të tjera si filatelia, arti 
dhe arkitektura, duke i dhënë mundësinë 
vizitorëve të dëgjojnë leksione interesante, të 
vizitojnë Muzeun pas orarit zyrtar të punës së 
Bankës, por edhe të përfitojnë nga njohuria 
dhe ekspertiza e lektorëve të ftuar. 
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Leksioni i parë u mbajt më 30 tetor, nga z. Artan 
Lame, një prej koleksionistëve dhe njohësve 
të shquar të numizmatikës dhe medalistikës 
shqiptare e osmane, gjithashtu studiues i 
historisë shqiptare, si dhe veprimtar i shoqërisë 
civile për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. 

Në leksionin e tij, z. Lame trajtoi çështjet e 
monedhës osmane, që prej lindjes së saj 
në shek. XIV deri në Reformat e Tanzimatit 
në shek. XIX, si dhe karakteristikat dhe 
llojet e monedhave të qarkulluara në trojet 
shqiptare. Leksioni u ndal edhe në qarkullimin 
e monedhave evropiane të përdorura në 
trojet shqiptare para dhe gjatë përdorimit të 
monedhës osmane.

Leksionin e dytë të këtij cikli me temë “Arkivi: 
Banka e kujtesës”, e mbajti më 20 nëntor, 
Prof. Dr. Nevila Nika, historiane dhe njohëse 
e mirë e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave. 
Në leksionin e saj, zj. Nika prezantoi për të 
pranishmit rëndësinë dhe rolin që luajnë arkivat 
në zhvillimin e shoqërive në përgjithësi, duke 
u ndalur në misionin dhe funksionet e arkivit 
qendror të shtetit shqiptar, si autoriteti më i lartë i 
rrjetit arkivor kombëtar. Më tej, Zj. Nika u shpreh 
se “... arkivat janë një trashëgimi unike dhe e 
pazëvendësueshme që kalon nga një gjeneratë 
tek tjetra. Ato luajnë një rol thelbësor në zhvillimin 
e shoqërive, pasi ruajnë e kontribuojnë në 
kujtesën individuale e kolektive”.

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 dytë të vitit 2017, 
janë zhvilluar pesë konferenca për shtyp 
të Guvernatorit mbi këtë vendimmarrje, 
përkatësisht më: 5 korrik, 2 gusht, 3 tetor, 1 
nëntor dhe 20 dhjetor 2017. 

Gjatë këtyre konferencave, Guvernatori 
Sejko i komunikoi publikut të gjerë vendimet e 
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë 
lidhur me mbajtjen të pandryshuar të normës 
bazë të interesit në nivelin 1.25%, të normës 
së interesit të depozitës njëditore në nivelin 
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0.25%, si dhe të normës së interesit të kredisë 
njëditore në nivelin 2.25%. 

Në deklaratat e tij, Guvernatori ka komunikuar 
edhe pritshmëritë e Bankës së Shqipërisë për 
të ardhmen, duke u shprehur “...Projeksionet 
tona për të ardhmen flasin për një përmirësim të 
mëtejshëm të aktivitetit ekonomik në horizontin 
afatmesëm. Zgjerimi i aktivitetit ekonomik 
do të mundësojë një rritje të mëtejshme të 
punësimit dhe pritet të sjellë rritje më të shpejtë 
të pagave dhe të kostove të prodhimit. Këto 
zhvillime do të mbështeten, ndër të tjera, nga 
kushtet aktuale të favorshme të financimit dhe 
nga një ecuri e pritur më e mirë e kreditimit. 
Rënia e mëtejshme e raportit të kredive me 
probleme, raport i cili shënoi nivelin 14.3% 
në muajin nëntor, tregon se bilancet e sistemit 
bankar po vijnë drejt përmirësimit dhe se 
rreziku i kredisë po vjen drejt rënies”. 

SEminarEt E të prEmtES

Banka e Shqipërisë organizon rregullisht 
aktivitetin me natyrë kërkimore “Seminari 

i të Premtes”. Kjo nismë fton punonjësit e 
Bankës së Shqipërisë, kërkuesit e sferës 
akademike dhe të institucioneve të tjera 
financiare dhe kërkimore të prezantojnë dhe 
të diskutojnë materialet e tyre kërkimore, 
teorike dhe empirike. Gjatë gjashtëmujorit të 
dytë u prezantuan dy punime: 1 nga Banka e 
Shqipërisë dhe 1 nga Banka e Italisë. 

Punimi i parë me temë “Kuptimi i politikës 
monetare të normave të ulëta të interesit në 
kufirin zero nëpërmjet një modeli Bajesian” 
u prezantua nga autori Marco Taboga, nga 
Banka e Italisë, në datën 25 gusht 2017. 
Punimi i dytë me temë “Konkurrenca dhe 
stabiliteti bankar: dëshmi nga sektori bankar 
shqiptar” u prezantua nga autori Gerti Shijaku, 
punonjës i Bankës së Shqipërisë, në datën 22 
shtator 2017.

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 2017, gjatë 
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6-mujorit të dytë të këtij viti, janë zhvilluar 3 
prezantime “off the records” për mediat:

1. Prezantimi i Raportit Tremujor të Politikës 
Monetare 2017/III, në datën 10 gusht 
2017, në ambientet e Bankës së Shqipërisë;

2. Prezantimi i Raportit të Stabilitetit Financiar 
6-mujori I 2017, në datën 20 shtator 2017, 
në ambientet e Bankës së Shqipërisë;

3. Prezantimi i Raportit Tremujor të Politikës 
Monetare 2017/IV, në datën 11 nëntor 
2017, në ambientet e Bankës së Shqipërisë.

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

Banka E ShQipëriSë 
hEdh në Qarkullim 
kartëmonEdhën 500 
lEkë, EmEtim i vitit 2015

Banka e Shqipërisë hodhi në qarkullim në 
datën 10 nëntor 2017, kartëmonedhën 

shqiptare me vlerë nominale 500 Lekë, me 
kurs ligjor, emetim i vitit 2015. 

Kartëmonedha e re ka të njëjtën përbërje, 
pamje dhe përmasa me kartëmonedhën 
me vlerë nominale 500 Lekë, emetim i vitit 
2007. Ndryshimet prekin: vitin e emetimit të 
shtypur në trupin e kartëmonedhës, i cili në 
kartëmonedhën e re do të jetë “2015”; firmën 
e Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë dhe 
atë të drejtorit të Departamentit të Emisionit; 
trashësinë e fillit të sigurisë, i cili nga 1,5 mm 
bëhet 2 mm; si dhe drejtshkrimin e fjalëve 
“SHQIPËRISË” dhe “PESËQIND LEKË”.

krEmtimi i vitit të 
SkëndErBEut

Në kuadër të 550-vjetorit të vdekjes së 
heroit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti  

Skënderbeut, Banka e Shqipërisë vendosi 
të emetojë një seri monedhash përkujtimore 
me tematikë “550 vjet in memoriam Gjergj 
Kastrioti Skënderbeu (1468-2018)”. Seria 
do të emetohet gjatë vitit 2018 dhe do të 
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përbëhet nga tre monedha me vlerë emërore: 
200 Lekë në metal ar, 100 Lekë me metal 
argjend dhe 50 Lekë në metal të thjeshtë.

Gjithashtu, në kuadër të kremtimit të këtij 
viti, në datat 28-29 nëntor 2017, Banka e 
Shqipërisë projektoi në fasadën e ndërtesës 
së saj imazhe për të përkujtuar 105-vjetorin 
e Shpalljes së Pavarësisë dhe 574-vjetorin 
e hyrjes së Skënderbeut në Krujë. Ky 
projeksion shërbeu si një formë e komunikimit 
me publikun, për të rritur ndërgjegjësimin 
kombëtar mbi figurat historike dhe pasqyrimin 
e tyre në monedhën shqiptare.

aktivitEtE SocialE të 
punonjëSvE të BankëS 
Së ShQipëriSë

Në datën 14 dhjetor 2017, punonjësit e 
Bankës së Shqipërisë blenë 577 kartolina 

urimi për festat e fundvitit me vizatime të 
fëmijëve si dhe lule krishtlindjesh, në kuadër të 
një aktiviteti humanitar të organizuar nga fshati 
“SOS” dhe Fondacioni “Down Syndrome 
Albania”. Fondet e mbledhura nga shitja e 
tyre shkuan në ndihmë të fëmijëve të fshatit 
“SOS” dhe për të siguruar terapi pa pagesë 
të fondacionit “Down Syndrome Albania”.
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