
 

Program 
9 nëntor 2017, Hotel Tirana International, salla “Balsha” 

 
Përmbledhje e shkurtër. Qëllimi i kësaj konference është diskutimi i rreziqeve të brendshme dhe të jashtme ndaj stabilitetit të 
sistemit bankar në vendet në zhvillim në Evropë, me fokus të veçantë në ekonominë shqiptare dhe në ato të vendeve të Evropës 
Juglindore (EJL), si dhe sfidat që këto rreziqe paraqesin për bankat qendrore. Në veçanti konferenca: do të analizojë 
ndërlidhjen e ndërveprimin e rreziqeve, dhe se si ato ndryshojnë natyrën dhe forcën e goditjeve në ekonomi; do të vlerësojë 
ndikimin e këtyre rreziqeve në efektivitetin dhe rezultatin e politikave të bankave qendrore, si dhe do të propozojnë 
instrumente alternative të ndërhyrjes; si dhe do të diskutojë rolin e tregjeve financiare, cektësinë dhe ngushtësinë e tyre në 
efektivitetin e veprimit të politikës dhe arritjen e stabilitetit makrofinanciar në ekonomi.  
 
08:30 – 09:00 Regjistrimi 

 
09:00 – 10:00 Fjalët e mirëseardhjes dhe përshëndetëse të konferencës  

 Fjala e mirëseardhjes nga Z. Gent SEJKO, Guvernator i Bankës së Shqipërisë  
 Fjala e mirëseardhjes nga Z. Othon ANASTASAKIS, Drejtor i Qendrës për Studime të Evropës 

Juglindore në Oksford (SEESOX), Kolegji St Antony’s 
 Fjalë përshëndetëse nga Z. Arben AHMETAJ, Ministër i Financave dhe i Ekonomisë  
 Fjalë përshëndetëse nga SH. T. Z. Ilir META, President i Republikës së Shqipërisë 
  
10:00 – 10:10 Foto në grup 
  
10:10 – 11:40 SESIONI I PARË: Natyra e rreziqeve dhe qëndrueshmëria ndaj rrezikut në rajonin e Evropës 

Juglindore 

 Ky sesion do të diskutojë natyrën e rreziqeve që aktualisht kërcënojnë ekuilibrat e ekonomisë së 
brendshme dhe rajonit të EJL-së, ndërlidhjet mes tyre, si dhe do të vlerësojë qëndrueshmërinë e 
sistemit financiar ndaj këtyre rreziqeve.  
 
Moderator: Piroska NAGY-MOHACSI, Drejtor i Programit, Instituti LSE për Çështjet Globale 

  
 Zhvillimet në Bashkimin Evropian dhe ndikimi në rajon e Evropës Juglindore: Rreziqet nga jashtë 

dhe sfidat 
Othon ANASTASAKIS, Drejtor i Qendrës për Studime të Evropës Juglindore në Oksford (SEESOX), 
Kolegji St Antony’s 

  
 Zhvillimet gjeo-ekonomike dhe tendencat rajonale: Ndikimi financiar i Kinës në Rajon: Cilat janë 

rreziqet dhe mundësitë? 
Jens BASTIAN, Konsulent ekonomik i pavarur 

  
 Rreziqet rajonale dhe specifike të vendit: Diskutim gjithëpërfshirës i rrezikut ekonomik, 

stabilitetit financiar dhe rreziqeve sovrane 
Bas B. BAKKER, Përfaqësues Rezident Rajonal, Zyra Rajonale e FMN-së për Evropën Qendrore dhe 
Lindore 

  
 Euroizimi, politika monetare e euro zonës dhe pasojat e saj për rreziqet e tregut të sistemit 

bankar dhe financiar në rajonin e EJL-së 
Franz NAUSCHNIGG, Përgjegjës i Sektorit për Çështjet Evropiane dhe Organizmat Financiarë 
Ndërkombëtarë, Banka Qendrore e Austrisë (OeNB) 

  
 Rreziqet bankare dhe financiare, diskutim mbi rrezikun e likuiditetit & aftësisë paguese, rrezikun 

e stabilitetit ekonomik dhe financiar dhe atë fiskal 
Periklis DROUGKAS, Kryetar, Shoqata Shqiptare e Bankave 

  
 Sistemi bankar në Shqipëri: Çfarë vjen më pas?  

Natasha AHMETAJ, Zëvendësguvernatore e Dytë, Banka e Shqipërisë 



  
11:25 – 11:40 Pyetje dhe Diskutime 
  
11:40 – 12:00 Pushim-kafe 

 
12:00 – 13:30 SESIONI I DYTË: Sfidat ekonomiko-financiare dhe institucionale dhe zgjidhjet e politikës 
 Në këtë sesion do të diskutohen sfidat dhe alternativat e vendimmarrjes me të cilat përballen 

bankat qendrore dhe autoritetet mbikëqyrëse. Sesioni do të përqendrohet në rolin dhe efektivitetin 
e politikës monetare, regjimeve të këmbimit valutor, ndryshimeve makroprudenciale dhe 
rregullatore, si dhe ndryshimeve të tjera institucionale në prani të një tregu financiar të kufizuar.   
 
Moderator: Adam BENNETT, Zëvendësdrejtor i PEFM & Associate në SEESOX, Kolegji St Antony’s  

  
 Kushtet e kredisë, efektet e goditjeve ekonomike dhe politika monetare  

Massimiliano MARCELLINO, Profesor, Departamenti i shkencave ekonomike, Universiteti Bocconi 
  
 Kreditë me probleme si burimi kryesor dhe thelbësor i të gjitha problemeve makro dhe 

financiare - Zhvillimet e kredisë, faktorët përcaktues dhe ndikimet e tyre 
Piroska NAGY-MOHACSI, Drejtor i Programit, Instituti LSE për Çështjet Globale 

  
 Ndikimi i drejtpërdrejtë dhe i tërthortë i politikave mikro dhe makroprudenciale të ndërmarra 

nga partnerët e zhvilluar - përfshirë autoritetet mbikëqyrëse dhe rregullatore të Eurozonës, Fed-
it, etj. 
Pietro CATTE, Zëvendësdrejtor i Drejtorisë për Ekonominë dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare, 
Banka e Italisë 

  
 Instrumentet tradicionale dhe jotradicionale të ndërhyrjeve monetare dhe të tregut financiar. A 

ka një rol për politikën monetare, makroprudenciale dhe rregullatore? Çfarë instrumentesh të 
tjera mund të përdorë banka qendrore?  
Erald THEMELI, Drejtor i Departamentit të Politikës Monetare, Banka e Shqipërisë 

  
 Sistemi bankar, institucionet e tregut financiar dhe roli i rëndësishëm i segmenteve të 

pazhvilluara të tregut financiar për transmetimin e politikave të bankës qendrore  
Guido DELLA VALLE, FMN - Këshilltar i Politikës Monetare pranë Bankës së Shqipërisë 

  
 Roli i përfshirjes financiare jo vetëm si instrument për reduktimin e varfërisë, por edhe si 

instrument për të forcuar efektin e politikave stabilizuese të bankës qendrore dhe 
miradministrimi i efekteve të ndërsjella të tregut financiar për një rritje ekonomike 
gjithëpërfshirëse 
Linda VAN GELDER, Drejtor për Vendin për Rajonin e Ballkanit Perëndimor, Banka Botërore 

  
13:15 – 13:30 Pyetje dhe Diskutime 
  
13:30 – 15:00 Dreka 
  
15:00 – 16:30 PANELI I GUVERNATORËVE: Tregjet financiare, përfshirja financiare dhe roli i rëndësishëm që 

kanë për zhvillimet e ardhshme në stabilitetin makroekonomik dhe financiar 

 Ky panel do të diskutojë rolin e tregut financiar dhe infrastrukturës së tij, në veçanti rolin e 
segmenteve të tregut financiar që mungojnë (tregu i parasë, fondet e pensioneve, fondet reciproke, 
etj., dhe segmente të tjera të tregut) dhe risive teknologjike në tregun financiar “FinTech”, në 
zhvillimet aktuale të lidhura me rreziqet, qëndrueshmërinë dhe efektivitetin e politikave monetare 
dhe të stabilitetit financiar.  
 
Moderator: Jens BASTIAN, Konsulent ekonomik i pavarur 

  
 Gent SEJKO, Guvernator, Banka e Shqipërisë 

Fehmi MEHMETI, Guvernator, Banka Qendrore e Republikës së Kosovës 
Radoje ŽUGIĆ, Guvernator, Banka Qendrore e Malit të Zi 
Belma ČOLAKOVIĆ, Kryeekonomiste, Banka Qendrore e Bosnje-Hercegovinës 

Aneta KRSTEVSKA, Kryeekonomiste, Banka Kombëtare e Republikës së Maqedonisë 

  
16:30 – 16:45 Përmbledhje dhe përfundime 

 
 


