
 1 

BANKINGU
QENDROR

LAJME DHE 
NGJARJE 
NË 6 MUAJ
Nr. 04

WWW.BANKOFALBANIA.ORG

AKTIVITETET KRYESORE
TË BANKËS SË SHQIPËRISË 

korrik - dhjetor 2018



Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z.Gent Sejko.



 3 

Editorial

Të nderuar Lexues, 

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

Lajme dhe ngjarje në gjashtë muaj”, për 
gjashtëmujorin e dytë 2018.

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. Përveç objektivave të 
zakonshëm, shpeshherë, ne angazhohemi 
për të përmbushur edhe objektiva të tjerë, 
me qëllim garantimin e sigurisë financiare të 
qytetarëve. Një prej këtyre objektivave është 
edhe ndërhyrja e jashtëzakonshme në banka 
dhe zgjidhja e atyre në vështirësi financiare.

Ndërhyrja e jashtëzakonshme në banka është 
një term relativisht i ri, i cili nuk bënte pjesë 
në fjalorin bankar, 10 vite më parë. Ky term u 
prodhua pas krizës financiare të vitit 2008, ku 
shtetet u përballën me dobësinë e tyre për të 
shpëtuar bankat “me përmasa shumë të mëdha” 
dhe u detyruan të investojnë fonde publike, për 
të ruajtur shërbimet financiare bazë të bankave 
për qytetarët dhe bizneset. Në afat të shkurtër, 
kjo mbështetje ndihmoi në kufizimin e falimentit 
masiv të bankave dhe rrënimin e ekonomisë 
reale, por i ngarkoi taksapaguesit me barrën e 
financave publike të përkeqësuara.

Në përgjigje të kësaj situate, Bashkimi 
Evropian shqyrtoi çështjet e ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme në banka, duke përcaktuar 
rregulla dhe procedura të harmonizuara për 
daljen nga tregu dhe duke krijuar një mekanizëm 
të unifikuar për ndërhyrjen e jashtëzakonshme 
në banka në Eurozonë. 

Shqipëria nuk ka pasur në historinë e saj banka 
me paaftësi paguese, ose e thënë më thjesht 
drejt falimentit. Megjithatë, Banka e Shqipërisë 

mori iniciativën të zhvillojë më tej kuadrin e 
menaxhimit të krizave, me vizionin për të qenë 
në një pozicion më të favorshëm për t’u mbrojtur 
nga kriza të mundshme në të ardhmen.

Kështu, nën shembullin evropian, ajo hartoi ligjin 
për ndërhyrjen e jashtëzakonshme në banka në 
Republikën e Shqipërisë, i cili, pas hyrjes në 
fuqi, i atribuoi Bankës së Shqipërisë edhe një 
mandat të ri, atë të Autoritetit të Ndërhyrjes së 
Jashtëzakonshme në banka. Me këtë mandat, 
Banka e Shqipërisë plotësoi mekanizmin e 
sigurisë financiare për sektorin bankar, së 
bashku me skemën e mbulimit të depozitave të 
ofruar nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave.

Ndërhyrja e jashtëzakonshme në banka 
nënkupton zbatimin e një ose më shumë 
instrumenteve të vëna në dispozicion të Bankës 
së Shqipërisë, në momentin kur një bankë 
ndodhet në vështirësi financiare. Kjo ndërhyrje 
synon vazhdimësinë e funksioneve kritike që 
ofron banka në ekonomi, shmangien e çdo 
pasoje të rëndë negative për stabilitetin e 
sistemit financiar, si dhe mbrojtjen e fondeve 
publike dhe të depozituesve. Në mbështetje të 
këtyre instrumenteve, Banka e Shqipërisë krijoi 
dhe Fondin për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme, 
me kontributet e vetë sektorit bankar. Ky është 
një fond i posaçëm sigurie, i cili do të përdoret 
për të mbështetur zbatimin e instrumenteve të 
Bankës së Shqipërisë, në rast krizash.

Në zbatim të ligjit, Banka e Shqipërisë po 
vazhdon punën për hartimin e planeve të 
rimëkëmbjes me skenarë konkretë nga secila 
bankë që operon në Shqipëri, përcaktimin 
e treguesve sinjalizues që paralajmërojnë 
përkeqësimin e situatës financiare në 
bankë, para se ajo të jetë në vështirësi të 
parikuperueshme, dhe hartimin e planeve të 
ndërhyrjes së jashtëzakonshme. E gjitha kjo 
përbën një punë “të heshtur” të Bankës së 
Shqipërisë, por që merr “zë të fuqishëm” në 
momentet më kritike të sektorit bankar. Ajo 
ndihmon në fuqizimin e autoritetit të Bankës 
së Shqipërisë me plane rezervë dhe masa 
mbrojtëse shtesë, për të siguruar një sistem sa 
më të qëndrueshëm financiar.
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PrEzantohEt studimi 
i Bankës BotërorE 
Për financimin E 
ndërmarrjEvE mikro, të 
vogla dhE të mEsmE
10 korrik 2018, Tiranë

Në datën 10 korrik 2018, Banka e 
Shqipërisë organizoi workshop-in 

me temë “Financat për rritje ekonomike”, 
në bashkëpunim me Bankën Botërore. 
Workshop-i u përqendrua në prezantimin 
e studimit të Bankës Botërore “Aksesi në 
financim për ndërmarrjet mikro, të vogla 
dhe të mesme”. Në bazë të këtij studimi, 
ekspertët e Bankës Botërore kanë hartuar 
një raport të hollësishëm diagnostikimi dhe 
rekomandimesh, mbi mjedisin ekonomik ku 
zhvillojnë aktivitet ndërmarrjet mikro, të vogla 
dhe të mesme në Shqipëri. 

Punimet e workshop-it u çelën me fjalën 
përshëndetëse të Zëvendësguvernatores së Dytë 
të Bankës së Shqipërisë, zj. Natasha Ahmetaj. 
Në fjalën e saj, zj. Ahmetaj u ndal në rolin 
që ka për ekonominë zhvillimi i këtij sektori, 
si prezantues i ideve dhe aktiviteteve të reja 
që qëndrojnë në themel të përdorimit efektiv 
të pasurive të vendit. Zëvendësguvernatorja 
Ahmetaj theksoi se, për vendet në tranzicion si 
Shqipëria, këto ndërmarrje luajnë një rol dyfish 
të rëndësishëm për ekonominë, pasi ato janë jo 
vetëm ofruesi kryesor i vendeve të reja të punës, 
por shërbejnë si pikënisje në rrugën e ekonomisë 
drejt industrializimit. Pikërisht për këtë, ato kanë 
nevojë për më shumë akses në financim, për të 
shtuar mundësitë e mbijetesës në ekonomi. 

Zj. Maryam Salim, Përfaqësuesja e Përhershme 
e Zyrës së Bankës Botërore në Shqipëri, e 
pranishme në prezantimin e këtij raporti, 
ritheksoi rëndësinë e një aksesi më të mirë në 
financim të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe 
të mesme. Zj. Salim u shpreh se kjo do të sillte 
rritje të inovacionit dhe krijim të vendeve të 
reja të punës. Ajo vlerësoi rëndësinë e hartimit 
të studimeve të tilla dhe falënderoi Bankën e 
Shqipërisë për bashkëpunimin në realizimin 
me sukses të këtij raporti.

guvErnatori sEjko 
zhvillon një takim mE 
PërfaqësuEsit E misionit 
të fondit monEtar 
ndërkomBëtar
17 korrik 2018, Tiranë

Në datën 17 korrik 2018, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

zhvilloi një takim me përfaqësues të Fondit 
Monetar Ndërkombëtar të kryesuar nga z. 
Jan Kees Martijn, Shefi i ri i Misionit të Fondit 
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Monetar Ndërkombëtar për Shqipërinë. Ky 
takim u zhvillua në kuadër të shkëmbimit të 
vazhdueshëm të opinioneve dhe dialogut 
ndërinstitucional.

Takimi nisi me një ekspoze të Guvernatorit 
Sejko mbi zhvillimet kryesore ekonomike, me 
fokus të veçantë në sektorin financiar dhe atë 
bankar në Shqipëri. Duke u ndalur tek zhvillimet 
financiare në vend, Guvernatori Sejko theksoi 
se sistemi bankar shqiptar karakterizohet 
nga norma të larta likuiditeti dhe është i 
mirëkapitalizuar. Ai i kushtoi rëndësi të veçantë 
masave të ndërmarra nga Banka e Shqipërisë 
për ruajtjen dhe garantimin e stabilitetit të 
çmimeve në vend, duke i njohur të pranishmit 
me vendimet e Bankës së Shqipërisë për 
inflacionin dhe kursin e këmbimit, ku theksoi 
efektet pozitive të ndërhyrjes së Bankës së 
Shqipërisë në tregun e brendshëm valutor. 
Ruajtja e nivelit të inflacionit në 3% mbetet 
objektivi kryesor i Bankës së Shqipërisë dhe, 
në këtë drejtim, Guvernatori Sejko u shpreh se, 
sipas parashikimeve të Bankës së Shqipërisë, 

inflacioni pritet të kthehet në objektiv brenda 
vitit 2020. 

Nga ana e tij z. Martijn vlerësoi punën e bërë 
nga Banka e Shqipërisë dhe bashkëpunimin 
e frytshëm ndërmjet dy institucioneve. Ai 
gjithashtu theksoi se, në sajë të politikave 
ekonomike dhe reformave strukturore të 
ndërmarra ndër vite, zhvillimet që vendi ka 
pësuar janë të dukshme.

mBi PrEzantimin E 
z. Patrizio Pagano, 
drEjtor EkzEkutiv i 
Bankës BotërorE Për 
shqiPërinë
18 shtator 2018, Tiranë

Në datën 18 shtator 2018, nën kujdesin 
e Guvernatorit Sejko u organizua një 
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prezantim nga Drejtori Ekzekutiv i Bankës 
Botërore për Shqipërinë, z. Patrizio Pagano, 
me temë “Ngadalësimi i produktivitetit 
dhe hipoteza e stanjacionit shekullor”. Ky 
prezantim përqendrohej në çështjet që lidhen 
me ndikimin e teknologjisë dhe kapitalit 
njerëzor në nxitjen e rritjes së produktivitetit. 
Prezantimi i z. Pagano u ndoq me interes 
nga profesorë e akademikë në fushën e 
ekonomisë, përfaqësues të bankave të nivelit 
të dytë, si dhe përfaqësues të institucioneve 
financiare vendase dhe ndërkombëtare.

Në fjalën përshëndetëse të këtij aktiviteti, 
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, z. Gent 
Sejko, falënderoi z. Pagano për prezantimin 
e tij dhe për përzgjedhjen e temës, e cila 
trajton një nga sfidat me të cilat po përballet 
ekonomia botërore, pas krizës ekonomike e 
financiare të vitit 2008.

Në prezantimin e tij, zoti Pagano shtjelloi 
fenomenin e ngadalësimit të rritjes së 

ekonomive të zhvilluara në periudhën pas 
krizës, dhe u ndal në analizën e faktorëve 
ndikues të tij. Duke evidentuar rolin primar që 
ka pasur në këtë drejtim ngadalësimi i rritjes 
së produktivitetit dhe i kontributit të punës, ai 
theksoi se ky zhvillim nuk është diçka specifike 
e krizës së fundit, por një episod i përsëritur 
shpesh në historinë e ekonomisë botërore, pas 
episodeve të forta të krizës. Në këtë kontekst, 
zoti Pagano shtjelloi këndvështrimin e tij se 
roli i teknologjive të reja nuk është eksploruar 
ende tërësisht dhe se potenciali i inovacionit 
në rang botëror do të përfitojë nga procesi i 
integrimit botëror. 

guvErnatori sEjko në 
kluBin E guvErnatorëvE 
të vEndEvE të azisë 
qEndrorE, rajonit të 



 7 

dEtit të zi dhE Ballkanit
20-21 shtator 2018, Bukuresht, 
Rumani

Në datat 20-21 shtator 2018, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

mori pjesë në takimin e 40-të të Klubit të 
Guvernatorëve të vendeve të Azisë Qendrore, 
Rajonit të Detit të Zi dhe Ballkanit. I zhvilluar 
në Bukuresht, Rumani, ky takim drejtohej nga 
Guvernatori i Bankës Kombëtare të Rumanisë, 
z. Mugur Is rescu, me pjesëmarrjen e 
drejtuesve të bankave qendrore të vendeve 
anëtare të Klubit.

Diskutimet e takimit të radhës ishin të 
organizuara në tre panele kryesore. I ftuar si 
folës kryesor në panelin e dytë, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, mbajti 
një prezantim mbi stabilitetin financiar dhe 
perspektivat e rritjes së borxhit të korporatave 
në vendet në zhvillim, duke u ndalur në 
mundësitë dhe sfidat midis tyre.

Më tej, Guvernatori shtoi se për të vlerësuar 
rreziqet për stabilitetin financiar, është e 
rëndësishme të sigurohen më shumë të 
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dhëna për natyrën e këtij borxhi. Kjo merr 
rëndësi të veçantë në kushtet aktuale, kur 
një normalizim i politikës monetare në nivel 
global mund të sjellë pasoja për ngarkesën 
e borxhit të korporatave financiare në vendet 
në zhvillim, si dhe në cilësinë e tij. Ai u shpreh 
se më shumë mbetet për t’u bërë për rritjen 
e elasticitetit të institucioneve financiare dhe 
tregjeve financiare.

guvErnatori sEjko 
PrEt amBasadorin E 
hungarisë
27 shtator 2018, Tiranë

Në datën 27 shtator, Guvernatori Sejko 
priti në një takim zyrtar Ambasadorin e 

Republikës së Hungarisë në Shqipëri, Sh.T.Z. 
Lóránt Balla.

Guvernatori Sejko vlerësoi marrëdhëniet 
shumë të mira historike, duke u ndalur 
gjithashtu në bashkëpunimet mjaft të 
frytshme dypalëshe midis dy vendeve.Më 
tej, ai u ndal në zhvillimet ekonomike të 
vendit, ku u shpreh se ekonomia shqiptare 
ka vijuar të ecë me një trend pozitiv zhvillimi, 
e mbështetur nga përmirësimi i ambientit të 
huaj dhe kushtet e favorshme financiare në 
vend. 

Nga ana e tij, Ambasadori i Hungarisë 
theksoi rëndësinë e zbatimit të reformave 
ekonomike, strukturore e sektoriale, si dhe 
vlerësoi progresin e bërë nga Shqipëria në 
vitet e fundit. Ai theksoi se falë këtij progresi, 
Shqipëria tashmë ka tërhequr vëmendjen 
e mjaft vendeve, e veçanërisht në fushën e 
turizmit.

mBlEdhjEt vjEtorE 
të fondit monEtar 
ndërkomBëtar dhE 
Bankës BotërorE
12-14 tetor 2018, Bali, Indonezi

Në datat 12-14 tetor 2018, 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 Bali, Indonezi.

Në këto mbledhje, Shqipëria u përfaqësua 
nëpërmjet një delegacioni të përbashkët 
të Bankës së Shqipërisë dhe Ministrisë së 
Financave dhe Ekonomisë, të kryesuar nga 
Guvernatori Sejko.

Gjatë këtyre takimeve, Guvernatori Sejko 
bëri një ekspoze të situatës ekonomike 
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dhe financiare shqiptare, duke theksuar 
se aktiviteti ekonomik në vend ka vijuar të 
shënojë përmirësim. Guvernatori prezantoi 
masat e ndërmarra nga Banka e Shqipërisë 
si politika monetare lehtësuese, e shoqëruar 
me politikat stimuluese makroprudenciale, 
me qëllim përshpejtimin e aktivitetit ekonomik 
dhe ruajtjen e stabilitetit financiar të vendit. 
Ai theksoi se Banka e Shqipërisë mbetet e 
gatshme të japë gjithë mbështetjen e duhur, 
për nxitjen e aktivitetit ekonomik dhe kthimin 
e inflacionit në objektiv. Sistemi bankar 

shfaqet me tregues mjaft të mirë financiarë, i 
mirëkapitalizuar dhe likuid. Rënia e mëtejshme 
e kredive me probleme në nivelin 12.9%, më 
e ulëta në vitet e fundit, është një shenjë mjaft 
pozitive që i hap rrugë rritjes së kontributit të 
sistemit bankar në ekonomi dhe nxitjes së një 
kreditimi të shëndetshëm.

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 
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makroekonomik të vendit. Në veçanti, 
mbajtja e një kursi akomodues të politikës 
monetare, në harmoni me atë konsoliduese 
fiskale, ndërhyrjet në tregun valutor me qëllim 
ruajtjen e objektivit të inflacionit, si dhe 
kujdesi i vazhdueshëm në drejtim të ruajtjes 
së stabilitetit financiar, u cilësuan si veprime 
mjaft të nevojshme dhe të përshtatshme, të 
ndërmarra nga Banka e Shqipërisë.

guvErnatori sEjko mErr 
PjEsë në cErEmoninë E 
Banka intEsa sanPaolo 
alBania, mE rastin E 
10-vjEtorit të oPErimit të 
saj në shqiPëri
18 tetor 2018, Tiranë

Në datën 18 tetor 2018, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

mori pjesë në ceremoninë e organizuar nga 
Banka Intesa Sanpaolo Albania (ISP Albania), 
me rastin e 10-vjetorit të operimit të saj në 
Shqipëri dhe inaugurimin e zyrave të reja në 
Tiranë.

Në fjalën përshëndetëse, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, u 
shpreh se ndër vite, sistemi bankar dhe vetë 
ekonomia shqiptare kanë kaluar shumë etapa 
e janë zhvilluar në vazhdimësi. Në këtë 

kontekst, ai shtoi se sot ekonomia e vendit 
shfaqet me tregues mjaft të mirë, si dhe me 
një sistem bankar të mirëkapitalizuar, likuid e 
me një gamë shumë të pasur produktesh e 
shërbimesh, që i ofrohen një baze të gjerë 
klientësh.

Në përfundim, Guvernatori Sejko u shpreh 
pozitivisht lidhur me investimet e institucioneve 
të tilla, të cilat sjellin eksperiencën dhe 
kulturën e bankingut evropian, në ofrimin 
e shërbimeve për korporatat dhe klientët 
individë. Ai vlerësoi si shenjë mjaft të mirë 
për ekonominë dhe sektorin bankar, që një 
investitor serioz si Banka ISP Albania bën një 
tjetër hap drejt konsolidimit dhe pozicionimit 
të saj në tregun shqiptar.

konfErEnca vjEtorE E 
Bankës së shqiPërisë
1 nëntor 2018, Tiranë

Në datën 1 nëntor 2018, Banka e 
Shqipërisë, në bashkëpunim me Shkollën 

Ekonomike dhe të Shkencave Politike të 
Londrës (London School of Economics and 
Political Science), organizoi konferencën 
vjetore me temë “Politika Monetare, Integrimi 
Ekonomik dhe “Normaliteti i Ri””. 

Punimet e konferencës u hapën me fjalët 
përshëndetëse të Guvernatorit të Bankës 
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së Shqipërisë, z. Gent Sejko; Drejtorit të 
Institutit për Çështjet Globale në Shkollën 
Ekonomike dhe të Shkencave Politike të 
Londrës, z. Erik Berglof; Ministrit të Financave 
dhe të Ekonomisë, z. Arben Ahmetaj; dhe 
Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë, z. 
Edi Rama.

Gjatë konferencës, pjesëmarrësit diskutuan 
gjerësisht mbi çështje që kanë të bëjnë me 
“normalen e re” të politikës monetare, në 
kushtet e reja ekonomike globale pas krizës 
së fundit financiare. Në këtë kuadër, sfidat 
kryesore me të cilat përballen bankat qendrore 
lidhen me përmbushjen e objektivave të tyre, 
në drejtim të stabilitetit ekonomik, të çmimeve 
dhe atij financiar, në një realitet më kompleks 
dhe dinamik. 

Paneli përmbyllës i konferencës, Paneli i 
Guvernatorëve, mblodhi në një tryezë të 
përbashkët diskutimi, guvernatorët dhe 
zëvendësguvernatorët e Bankës së Shqipërisë, 
Islandës, Kosovës, Bosnje-Hercegovinës 

dhe Kroacisë. Ky panel përmblodhi nga 
këndvështrimi teorik e praktik karakteristikat 
dominuese të sfidave me të cilat përballen 
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dhe treguesit financiarë; ecuria e kreditimit; 
implementimi i ligjit për ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme në banka dhe roli i Bankës 
së Shqipërisë në këtë kuadër; kreditë me 
probleme, zbatimi i planit ndërinstitucional 
për reduktimin e tyre, si dhe pritshmëritë 
për këtë tregues për 2019; modernizimi i 
sistemeve të pagesave.

Banka E shqiPërisë 
nënshkruan 
marrëvEshjE 
BashkëPunimi mE 
Bordin E PërBashkët 
të ndërhyrjEs së 
jashtëzakonshmE
7 nëntor 2018

Zëvendësguvernatorja e Dytë e Bankës së 
Shqipërisë, zj. Natasha Ahmetaj, dhe 

Kryetarja e Bordit të Përbashkët të Ndërhyrjes 
së Jashtëzakonshme (Single Resolution Board - 
SRB), zj. Elke König, nënshkruan marrëveshjen 
dypalëshe për shkëmbimin e informacionit 
dhe bashkëpunimin në fushën e hartimit të 
Planeve të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme, si 
dhe zbatimin e këtij planifikimi në lidhje me 
subjektet bankare ndërkufitare që ushtrojnë 
veprimtari në Republikën e Shqipërisë dhe 
anasjelltas.

Kjo marrëveshje forcon më tej bashkëpunimin 
e ngushtë midis dy autoriteteve të ndërhyrjes 
së jashtëzakonshme, me qëllim ruajtjen e 
stabilitetit financiar. Bashkëpunimi në drejtim 
të planifikimit dhe zbatimit të ndërhyrjes së 
jashtëzakonshme është mjaft i rëndësishëm 
për shkak të natyrës globale të tregjeve 
financiare, si dhe peshës së rëndësishme 
që kanë bankat me origjinë nga Bashkimi 
Evropian në sektorin bankar shqiptar. Qëllimi 

bankat qendrore, e veçanërisht ato të rajonit. 
Në fjalën e tij, Guvernatori Sejko theksoi 
se bankat qendrore përballen me një sërë 
sfidash të reja nga zhvillimet ekonomike e 
ato teknologjike, prandaj është e nevojshme 
që ato të krijojnë mburoja të mjaftueshme për 
t’u përballur me të panjohurat e sotme e të 
ardhshme dhe të bashkëpunojnë me njëra-
tjetrën për të gjetur zgjidhjet më të mira, sipas 
kushteve specifike të secilit vend.

guvErnatori sEjko 
PrEt misionin E fondit 
monEtar ndërkomBëtar
6 nëntor 2018, Tiranë

Më datë 6 nëntor 2018, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

zhvilloi një takim me misionin e Fondit 
Monetar Ndërkombëtar (FMN), të kryesuar 
nga z. Jan Kees Martijn, Shefi i Misionit për 
Shqipërinë, në kuadër të diskutimeve për 
Artikullin IV.

Çështjet e diskutuara gjatë këtij takimi ishin: 
zhvillimet makroekonomike dhe pritshmëritë 
për vitin 2019; rritja ekonomike për vitin 
2018 dhe faktorët që e kanë ndikuar; 
inflacioni dhe ecuria e tij; kursi i këmbimit 
dhe ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë, me 
qëllim arritjen e objektivit të inflacionit; tregjet 
financiare; sistemi bankar, konsolidimi i tij 
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i kësaj marrëveshjeje është të lehtësojë 
ndërhyrjen e jashtëzakonshme për bankat dhe 
grupet bankare të pranishme në juridiksionet 
përkatëse. 

konfErEnca rajonalE 
“Planifikimi i rimëkëmBjEs 
dhE ndërhyrjEs së 
jashtëzakonshmE”
15 nëntor 2018, Tiranë

Në datën 15 nëntor 2018, Banka e 
Shqipërisë, në bashkëpunim me Qendrën 

FinSAC (Financial Sector Advisory Center) të 
Bankës Botërore, organizuan Konferencën 
Rajonale me temë “Planifikimi i rimëkëmbjes 
dhe ndërhyrjes së jashtëzakonshme”, 
me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të 
autoriteteve mbikëqyrëse dhe të ndërhyrjes 
së jashtëzakonshme të Bashkimit Evropian, të 

vendeve të rajonit dhe të bankave tregtare të 
vendit tonë.

Punimet e konferencës u hapën me fjalën 
përshëndetëse të Zëvendësguvernatores 
së Dytë, zj. Natasha Ahmetaj. Gjatë fjalës 
së saj, Zëvendësguvernatorja Ahmetaj 
bëri një ekspoze të vështirësive që u hasën 
gjatë periudhës së krizës financiare globale 
2008-2011, nga qeveritë e vendeve të 
ndryshme, të cilat u detyruan të përdornin 
fondet publike, duke injektuar para dhe 
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lëshuar garanci për institucionet financiare 
në vështirësi. Kjo situatë motivoi aktivizimin 
e Direktivës Evropiane për Rimëkëmbjen dhe 
Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme për të gjitha 
vendet anëtare, si dhe krijoi Mekanizmin e 
Unifikuar për Ndërhyrjen e Jashtëzakonshme 
në Eurozonë.

Gjatë vitit 2015, me mbështetjen e projektit 
FinSac të Bankës Botërore, Banka e 
Shqipërisë filloi punën për harmonizimin e 
Direktivës Evropiane, në një ligj të ri shqiptar. 
Ligji "Për rimëkëmbjen dhe ndërhyrjen e 
jashtëzakonshme në banka në Republikën e 
Shqipërisë” hyri në fuqi në korrik 2017, dhe e 
ngarkoi Bankën e Shqipërisë me mandatin e ri 
të Autoritetit të Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme 
në banka, duke plotësuar kështu mekanizmin 
e plotë të sigurisë financiare për sektorin 
bankar.

Në përfundim të fjalës së saj, 
Zëvendësguvernatorja e Dytë e Bankës së 
Shqipërisë, zj. Natasha Ahmetaj, theksoi se 
kjo konferencë kulmoi punën e 18 muajve të 
fundit të Bankës së Shqipërisë, drejt zhvillimit 
të një kuadri të plotë për rimëkëmbjen dhe 
ndërhyrjen e jashtëzakonshme në sektorin 
bankar. 

guvErnatori sEjko 
PrEzanton oPinionin E 
Bankës së shqiPërisë mBi 
ProjEktBuxhEtin 2019
19 nëntor 2018, Tiranë

Në datën 19 nëntor 2018, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

prezantoi opinionin e Bankës së Shqipërisë 
mbi projektbuxhetin 2019 në Komisionin 
Parlamentar të Ekonomisë dhe Financave. 

Opinioni u bazua në këto drejtime kryesore: 
ndërlidhja midis ecurisë së ekonomisë 
dhe politikës fiskale; ndikimi i strategjisë 
së huamarrjes dhe administrimit të borxhit 
publik në tregun financiar shqiptar; dhe 
analiza e përgjithshme e treguesve të 
qëndrueshmërisë së financave publike të 
vendit. 

Në këtë kuadër, Guvernatori Sejko u shpreh 
se Banka e Shqipërisë vlerëson se premisat 
e rritjes ekonomike mbeten pozitive. Burimet 
e rritjes ekonomike paraqiten solide dhe 
të diversifikuara, si në terma të kërkesës 
agregate ashtu dhe në terma të sektorëve 
prodhues. Paralelisht me të, ambienti i 
jashtëm mbetet përgjithësisht i favorshëm, 
ndonëse pasiguritë dhe rreziqet në të 
janë ende të pranishme dhe jo tërësisht të 
papërfillshme. 

Më tej, Guvernatori u shpreh se Banka 
e Shqipërisë vlerëson se Projektbuxheti i 
vitit 2019 ruan tendencën e konsolidimit 
fiskal, duke mbetur i harmonizuar me kahun 
dhe intensitetin e stimulit monetar dhe duke 
kontribuuar në uljen e primeve të rrezikut dhe 
të kostove të financimit në ekonomi.

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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guvErnatori sEjko 
në konfErEncë të 
PërBashkët Për shtyP 
mE shEfin E misionit të 
fmn-së dhE ministrin 
E financavE dhE 
Ekonomisë
20 nëntor 2018, Tiranë 

Në datën 20 nëntor 2018, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

mori pjesë në konferencën e përbashkët për 
shtyp me Shefin e Misionit të FMN-së dhe 
Ministrin e Financave dhe Ekonomisë, në 
kuadër të konsultimeve periodike mbi Artikullin 
IV me misionin e FMN-së në vendin tonë. 
Diskutimet u fokusuan në ecurinë aktuale të 
ekonomisë dhe të tregjeve financiare shqiptare, 
perspektivat e zhvillimit të tyre, si dhe politikat 
e duhura ekonomike dhe reformat e nevojshme 
strukturore që duhen zbatuar për të garantuar 
zhvillimin e qëndrueshëm të vendit.

Guvernatori Sejko shprehu opinionin e  
Bankës së Shqipërisë mbi çështjet në fjalë. Ai 
nënvizoi se trendi pozitiv i zhvillimit ekonomik 
të vendit ka vijuar të jetë i pranishëm, dhe 
rritja ekonomike ka ndihmuar në përmirësimin 

e përgjithshëm të ekuilibrave ekonomikë dhe 
financiarë të vendit. Ai shtoi se, në bazë të 
parashikimeve, Banka e Shqipërisë vlerëson 
se miksi aktual i politikave ekonomike është 
ai i duhuri. Politika fiskale është dhe duhet të 
vijojë të mbetet e angazhuar në reduktimin 
e borxhit dhe të dobësive fiskale, ndërsa 
politika monetare duhet të vazhdojë të 
mbetet akomoduese. 

Në përfundim të fjalës së tij, Guvernatori 
theksoi se Banka e Shqipërisë gjykon se 
plotësimi i kritereve të çeljes së negociatave 
dhe ndjekja me rigorozitet e reformave që 
imponon ky proces duhet të jetë në vëmendjen 
e të gjithë spektrit politik të vendit.

Workshop-i 12të i 
kërkimEvE EkonomikE në 
EvroPën juglindorE
6-7 dhjetor 2018, Banka e 
Shqipërisë, Tiranë

Në datat 6-7 dhjetor 2018, Banka e 
Shqipërisë organizon workshop-in e 

12të të Kërkimeve Ekonomike për Evropën 
Juglindore. Ky aktivitet synon të ofrojë një 
forum diskutimi të punëve kërkimore inovative 
mbi çështje të lidhura me bankingun qendror 
dhe të nxisë shkëmbimin e pikëpamjeve 
midis kërkuesve të Bankës së Shqipërisë, 
bankave qendrore simotra, akademisë dhe 
institucioneve të tjera kërkimore.



 16 

Gjatë punimeve dyditore, pjesëmarrësit 
prezantuan dhe diskutuan 35 punime 
kërkimore shkencore, nga të cilat 17 i 
përkisnin punonjësve të Bankës së Shqipërisë.

Workshop-i u përshëndet nga Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, i 
cili theksoi se temat që do të diskutohen si 
politika monetare, stabiliteti financiar, si dhe 
metodologjitë e reja në këto fusha, janë të 
rëndësishme në veprimtarinë e përditshme 
të bankës qendrore. Gjithashtu, Guvernatori 
shtoi se disa nga tendencat që u diskutuan 
në këtë workshop ndoshta ende nuk i kanë 
arritur ekonomitë tona, por pa dyshim do të 
kenë ndikim të konsiderueshëm në ekonominë 
dhe sistemin tonë financiar në të ardhmen. 
Në këtë kuadër, kërkimi shkencor brenda 
bankës qendrore është një faktor me rol të 
qenësishëm si në procesin e analizimit të 
drejtë të të dhënave dhe ndikimeve, ashtu 
edhe në mirëpërgatitjen e reagimit institucional 
e vendimmarrjen përkatëse. Për të gjitha 
këto arsye, Banka e Shqipërisë i mbështet 
rregullisht vendimet e saj në rezultatet e punës 
kërkimore.

guvErnatori sEjko në 
takimin E fundvitit të 
shoqatës shqiPtarE të 
BankavE
13 dhjetor 2018, Tiranë

Në datën 13 dhjetor 2018, 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, ai 
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 2018. 

Guvernatori Sejko vlerësoi si pozitive ecurinë 
e përgjithshme të ekonomisë shqiptare, gjatë 
vitit 2018, duke shtuar se ritmi i rritjes është 
përshpejtuar, punësimi është rritur, ekuilibrat 
e brendshëm dhe të jashtëm të vendit janë 
forcuar, ndërkohë që treguesit kryesorë të 
shëndetit të sektorit bankar paraqiten në 
përmirësim. 
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Më tej, Guvernatori theksoi se Shqipëria 
ndodhet përpara një momenti madhor në 
rrugën e saj të zhvillimit e integrimit: çeljen 
e negociatave për anëtarësim në Bashkimin 
Evropian, të cilat duhen parë si një ankorë 
e rëndësishme zhvillimi dhe si një garanci 
shtesë për investitorët vendas e të huaj.

Në përfundim të fjalës së tij, Guvernatori 
përmendi disa nga prioritetet konstante të vitit 
2019 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.

takimi i dytë i nivElit 
të lartë në fushën E 
rEmitancavE
14 dhjetor 2018, Tiranë

Më 14 dhjetor 2018, u zhvillua takimi 
i dytë 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 që operojnë në vendin tonë. Ky 
takim zhvillohet në kuadër të Memorandumit 
të Mirëkuptimit “Për Remitancat” të nënshkruar 
vitin e kaluar nga Banka e Shqipërisë, 

Ministri i Shtetit për Diasporën dhe Ministria e 
Financave dhe Ekonomisë.

Takimi u çel me fjalët përshëndetëse të 
Guvernatorit të Bankës së Shqipërisë, z. Gent 
Sejko, dhe Ministrit të Shtetit për Diasporën, 
z. Pandeli Majko.

Gjatë fjalës së tij, Guvernatori Sejko theksoi 
rëndësinë e remitancave në ekonominë 
shqiptare, në mirëqenien e familjeve dhe 
zhvillimin në përgjithësi. Ai u shpreh se gjatë 
vitit 2018, Banka e Shqipërisë, përmes 
burimeve të saj, është angazhuar seriozisht 
në krijimin e parakushteve të nevojshme për 
kanalizimin sa më efikas të këtyre të ardhurave 
në ekonominë shqiptare. Ai nënvizoi se, 
Banka e Shqipërisë ka ndërmarrë një sërë 
projektesh për analizimin e tregut vendas, me 
qëllim identifikimin dhe adresimin e nevojave 
për ndërhyrje.
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guvErnatori sEjko në 
PritjEn E fundvitit mE 
mEdian
20 dhjetor 2018, Tiranë

Në datën 20 dhjetor 2018, me rastin e 
mbylljes së vitit, Guvernatori i Bankës së 

Shqipërisë, z. Gent Sejko, zhvilloi një takim 
me publicistë, analistë të politikës dhe të 
ekonomisë, gazetarë të shtypit të shkruar e 
medias elektronike.

Takimi u çel me fjalën përshëndetëse 
të Guvernatorit Sejko, i cili falënderoi 
përfaqësuesit e medias për gatishmërinë, 
objektivitetin dhe seriozitetin e treguar në 
mbulimin dhe transmetimin në publik të 
veprimtarisë së Bankës së Shqipërisë, përgjatë 
gjithë vitit 2018. Guvernatori nënvizoi 
se komunikimi për një bankë qendrore 
konsiderohet një proces mjaft i rëndësishëm, 
ndaj materializimi i vendimmarrjes së 

Bankës së Shqipërisë në fushën e politikës 
monetare dhe në atë të stabilitetit financiar, 
pa ndihmën dhe objektivitetin e medias do 
të ishte një mision i pamundur. Guvernatori 
Sejko garantoi se Banka e Shqipërisë do të 
vazhdojë të jetë një institucion i hapur, ku 
mediat mund të gjejnë në vazhdimësi një 
dritare të hapur komunikimi për gjithë spektrin 
e lajmit ekonomik dhe financiar, bashkëkohor, 
profesional dhe të paanshëm.

Gjatë këtij aktiviteti, u ndanë dhe tre çmimet e 
konkursit të përvitshëm "Çmimi i Guvernatorit 
për Diplomën më të Mirë për vitin 2018", 
dedikuar studentëve shqiptarë të diplomuar 
brenda dhe jashtë vendit, për punë kërkimore-
shkencore në çështje të lidhura me integrimin 
dhe zhvillimin ekonomik, ekonomiksin monetar 
e ndërkombëtar, stabilitetin e çmimeve dhe 
atë financiar etj.

guvErnatori sEjko 
PrEzanton vEPrimtarinë 
E Bankës së shqiPërisë 
gjatë vitit 2018 
24 dhjetor 2018, Tiranë

Në datën 24 dhjetor 2018, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent 

Sejko, në konferencën e fundit për shtyp 
mbi vendimmarrjen e politikës monetare, 
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prezantoi në mënyrë të përmbledhur për 
publikun veprimtarinë e Bankës së Shqipërisë 
gjatë vitit 2018.

Më konkretisht:

•	Aktiviteti	 i	 Këshillit	 Mbikëqyrës:	 15	
mbledhje, 69 vendime, nga të cilat 48 akte 
të reja dhe 21 ndryshime aktesh ekzistuese.

•	Politika	të	veçanta	të	miratuara	nga	Këshilli	
Mbikëqyrës:

o Politika për zgjerimin e përdorimit të 
monedhës kombëtare në veprimtarinë e 
bankave dhe jobankave; 

o Politika e mbikëqyrjes së sistemeve të 
pagesave dhe të shlyerjes;

o Politikat kontabël sipas SNRF.
•	Një	 zhvillim	 i	 spikatur	 për	 zgjerimin	 dhe	

thellimin e tregjeve financiare ishte zbatimi i 
sistemit Primary Dealers, nëpërmjet projektit 
pilot të emetimit të titujve referencë 5-vjeçarë 
me banka tregtare që kryejnë tashmë rolin 
e Krijuesve të Tregut.

•	Sektori	bankar	vijoi	të	zgjerojë	veprimtarinë:
o likuid dhe i mirëkapitalizuar;
o ekspozimet e tij ndaj rreziqeve të tregut 

mbeten të kontrolluara;
o rreziku i likuiditetit vlerësohet i ulët.
•	Cilësia	 e	 portofolit	 të	 kredisë	 pësoi	 një	

përmirësim gjatë vitit, kryesisht nga shlyerjet 
e tyre, ndërkohë që kontribut shtesë në këtë 
drejtim kanë dhënë dhe rikuperimet.

•	Synim	 ishte	 trajtimi	 sistematik	 dhe	 i	
formalizuar i kredive me probleme, 
veçanërisht në rastin e kredimarrësve 

të mëdhenj, nëpërmjet hartimit të një 
rregulloreje të veçantë sipas praktikave më 
të mira ndërkombëtare dhe specifikave të 
vendit.

•	U	 miratua	 riorganizimi	 juridik	 nëpërmjet	
bashkimit me përthithje i disa bankave, 
si dhe ndryshimi apo zgjerimi i objektit të 
veprimtarisë së disa institucioneve të tjera 
financiare.

•	Me	 ftesë	 të	 Bankës	Qendrore	 Evropiane,	
u sigurua pjesëmarrja në kolegjet e 
mbikëqyrësve për dy nga bankat që i 
përkasin grupeve bankare evropiane.

•	Janë	 ndërmarrë	 një	 sërë	 ndryshimesh	 në	
disa rregullore ekzistuese që lidhen me 
kapitalin rregullator dhe transparencën 
bankare, si dhe ka përfunduar me sukses 
hartimi i projektrregullores së re “Për raportin 
e mbulimit me likuiditet”.

•	Për	të	nxitur	rritjen	e	përdorimit	të	monedhës	
kombëtare, u miratuan një sërë ndryshimesh 
rregullative, që prekin aktivet dhe pasivet 
e sektorit bankar dhe vendosjen e 
kërkesave për një ndërgjegjësim më të 
mirë të huamarrësve, lidhur me kreditimin e 
pambrojtur në valutë.

•	Në	 përmbushje	 të	 rolit	 të	 saj	 ligjor	 si	
Autoritet i Ndërhyrjes së Jashtëzakonshme 
në vend, Banka e Shqipërisë krijoi "Fondin 
për ndërhyrjen e jashtëzakonshme", përmes 
kontributit të bankave.

•	U	 miratua	 Strategjia	 Kombëtare	 për	
Reformimin e Sistemeve të Pagesave 
me Vlerë të Vogël, që synon zgjerimin e 
përfshirjes financiare të popullsisë dhe 
zgjerimin e përdorimit të instrumenteve 
elektronike të pagesave.

•	Përfundoi	puna	për	zbatimin	e	standardit	të	
ri të kontabilitetit, i emërtuar SNRF-9.

•	Në	kuadër	të	rritjes	së	cilësisë	së	emisionit	
të monedhës shqiptare, u zbatuan një sërë 
masash që synojnë minimizimin e rrezikut 
operacional, përmirësimin e procesit të 
përpunimit të monedhës dhe mbrojtjen e saj 
nga falsifikimi.

•	Në	 fushën	 e	 statistikave,	 u	 publikua	 një	
bllok i ri statistikor, ai i llogarive financiare, 
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i zhvilluar sipas standardit më të fundit të 
kompilimit të llogarive financiare, ESA 
2010.

•	U	përfunduan	një	sërë	projektesh	në	funksion	
të objektivave strategjikë për automatizimin 
e mëtejshëm të proceseve, si dhe për 
rritjen e sigurisë dhe qëndrueshmërisë së 
sistemeve informatike.

•	Studimet	 kërkimore	 u	 fokusuan	 në	
interpretimin e fenomeneve ekonomike dhe 
monetare që kanë dominuar ambientin e 
brendshëm dhe të jashtëm, në funksion të 
vendimmarrjes brenda Bankës së Shqipërisë 
e më gjerë.

•	U	 prezantua	 faqja	 e	 re	 e	 internetit,	
me imazh, dizajn dhe përmbajtje të 
përmirësuar, për të përcjellë më lehtë dhe 
më shpejt informacionin në publik.

•	Edukimi	 dhe	 përfshirja	 financiare:	 u	
organizua Java e Parasë 2018, Konferenca 
II e Muzeut, leksionet e ciklit “Netët e 
Muzeut”, dy ekspozita të përkohshme 
në Tiranë dhe Prizren, në kuadër të 
“Vitit Mbarëkombëtar të Gjergj Kastrioti 
Skënderbeut.

Në përfundim, Guvernatori Sejko, theksoi 
se gjatë vitit 2018, 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 saj 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.

të tjEra 

guvErnatori sEjko mErr 
PjEsë në cErEmoninë E 
diPlomimit të studEntëvE 
të univErsitEtit EuroPian 
të tiranës
13 korrik 2018

Në datën 13 korrik 2018, Guvernatori 
i Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

mori pjesë në ceremoninë e diplomimit të 
studentëve të Universitetit Europian të Tiranës. 
Në fjalën e mbajtur në ceremoni, ai shprehu 
urimet më të përzemërta për të gjithë studentët 
që falë përpjekjeve e këmbënguljes së tyre të 
palodhur, arritën të finalizojnë një prej fazave 
më të rëndësishme të jetës, atë të përfundimit 
të studimeve. 

Guvernatori Sejko solli në vëmendje se jeta 
përtej auditorëve është më komplekse e më 
sfiduese dhe i inkurajoi të rinjtë të kalojnë 
me kurajë çdo sfidë me të cilën do të 
përballen. Ai u shpreh se përfshirja e brezit 
të ri në projekte vizionare e inovative, që 
transmetojnë prosperitet e integritet, luan një 
rol të rëndësishëm në garantimin e të ardhmes 
së tyre dhe të vendit drejt integrimit evropian.
Në përfundim, Guvernatori Sejko u shpreh 
se Banka e Shqipërisë i ka gjithmonë dyert 
e hapura për studentët e talentuar e njerëzit 
e devotshëm.
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konfErEnca ii E muzEut 
të Bankës së shqiPërisë, 
‘’roli i Parasë gjatë 
luftëravE’’
20 shtator 2018

Në datën 20 shtator 2018, u organizua 
Konferenca e Dytë e Muzeut të Bankës 

së Shqipërisë, me temë “Roli i parasë gjatë 
luftërave”, me pjesëmarrjen e historianëve, 
akademikëve, numizmatëve, arkeologëve 
të vendit dhe të huaj, studiuesve të historisë 
monetare e ekonomike.

Gjatë fjalës së tij përshëndetëse, Guvernatori 
Sejko falënderoi të pranishmit, duke theksuar se 
kjo konferencë është një prej zhvillimeve më të 
rëndësishme të këtij Muzeu. Guvernatori shtoi 
se Muzeu ndihmon për të pasuruar dhe vijuar 
studimin e koleksioneve të ekspozuara, por 
gjithashtu u shërben studiuesve vendas si një 
platformë diskutimi për punën e tyre kërkimore.

Zëvendësguvernatorja e Parë, zj. Elisabeta 
Gjoni, mbajti fjalën hapëse të konferencës, 
në të cilën nënvizoi se ky aktivitet plotëson 
koleksionin e pasur të Muzeut me kontekstin 
historik dhe të vendit që i ka prerë këto 
monedha, si dhe kontribuon në rolin historik 
dhe edukativ të Muzeut. Ajo shtoi se ky takim 
përfaqëson një mundësi shumë të mirë për 
të shkëmbyer eksperienca me përfaqësues 
të institucioneve kryesore të kulturës në vend, 
të muzeve të bankave homologe dhe të 
institucioneve të huaja të fushës.

guvErnatori sEjko mErr 
PjEsë në cErEmoninë E 
diPlomimit të studEntëvE 
të fakultEtit Ekonomik, 
univErsitEti i tiranës
7 nëntor 2018, Tiranë

Në datën 7 nëntor 2018, Guvernatori i 
Bankës së Shqipërisë, z. Gent Sejko, 

mori pjesë në ceremoninë e diplomimit 
të studentëve të Fakultetit Ekonomik në 
Universitetin e Tiranës. 

Në fjalën e mbajtur në ceremoni, Guvernatori 
Sejko theksoi rëndësinë e këtij hapi të 
rëndësishëm tranzicioni. Ai u shpreh se duke 
filluar nga e nesërmja, e ardhmja do t’i 
përballë studentët me një dimension të ri të 
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realitetit njerëzor, shumë dinamik e kompleks, 
i cili përveç shtrirjes në kohë ka dhe shumë 
stacione, të cilat do ta bëjnë atë edhe më 
sfiduese. Në këtë kontekst, ai i inkurajoi të 
rinjtë të kalojnë me kurajë çdo sfidë me të 
cilën do të përballen.

Banka E shqiPërisë i 
komunikon PuBlikut 
vEndimmarrjEn E 
Politikës monEtarE

Pas çdo mbledhjeje të Këshillit Mbikëqyrës, 
Guvernatori i Bankës së Shqipërisë i 

komunikon publikut vendimmarrjen e Bankës 
së Shqipërisë, në një konferencë për shtyp. 

Gjatë 6-mujorit të dytë të vitit 2018, 
janë zhvilluar katër konferenca për shtyp 

të Guvernatorit mbi këtë vendimmarrje, 
përkatësisht më: 4 korrik, 1 gusht, 3 tetor, 24 
dhjetor.

Në këto konferenca, Guvernatori Sejko i 
komunikon publikut të gjerë vendimmarrjen e 
Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë 
lidhur me mbajtjen të pandryshuar të normës 
bazë të interesit në nivelin 1.00%, të normës 
së interesit të depozitës njëditore në nivelin 
0.10%, si dhe të normës së interesit të kredisë 
njëditore në nivelin 1.90%.

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 
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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 2018, gjatë 
6-mujorit të dytë të këtij viti, janë zhvilluar 3 
prezantime “off the records” për mediat: 

1. Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare/
III 2018, në datën 9 gusht 2018; 

2. Prezantimi i Raportit të Stabilitetit Financiar 
6-mujori I 2018, në datën 28 shtator 
2018;

3. Prezantimi i Raportit të Politikës Monetare/
IV 2018, në datën 31 dhjetor 2018.

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.

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 prezantua 
punimi nga Dr. Ilir Miteza, me temë “Normalja 

e pazakontë: risitë, sfidat dhe dilemat e 
politikës monetare”. Dr. Ilir Miteza, është 
Profesor i Ekonomisë, i cili aktualisht shërben 
si “Associate Provost for Graduate, Global 
and Digital Education” në Universitetin e 
Michigan-it Dearborn.

Prezantimi hodhi një vështrim të përgjithshëm 
të disa ideve të reja mbi objektivat, strategjitë 
dhe instrumentet e politikës monetare, si dhe 
një diskutim mbi ndikimet potenciale të këtyre 
zhvillimeve për Bankën e Shqipërisë.

aktivitEtE humanitarE të 
PunonjësvE të Bankës 
së shqiPërisë
14 dhjetor 2018, Tiranë

Në datën 14 dhjetor 2018, në ambientet e 
Bankës së Shqipërisë u organizua një aktivitet 
humanitar nga fshati “SOS” dhe Fondacioni 
“Down Syndrome Albania”. Në këtë aktivitet, 
punonjësit e Bankës së Shqipërisë blenë 
kartolina urimi për festat e fundvitit me 
vizatime të fëmijëve si dhe lule krishtlindjesh. 
Fondet e mbledhura nga shitja e tyre shkuan 
në ndihmë të fëmijëve të fshatit “SOS” dhe 
për të siguruar terapi pa pagesë për individët 
me sindromën Down.
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