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I nderuar Guvernator Bogov, 

I nderuar Drejtor Mos, 

Shkëlqesi,  

Zonja dhe zotërinj, 

Unë jam i nderuar që ndodhem në mesin tuaj sot për të shënuar 

hapjen zyrtare të projektit të financuar nga BE-ja: Projekti i 

bashkëpunimit të Eurosistemit me Bankën Nacionale. 

Projekti, i implementuar nga Banka Qendrore Evropiane në 

partneritet me bankat qendrore nacionale të Eurosistemit, do të 

përkrahë Bankën Nacionale në përforcimin e kapaciteteve të saj 

dhe harmonizimin me standardet bankare qendrore të BE-së.  

Ndihma jonë për Bankën Nacionale nuk është një qëllim në 

vetvete por më shumë një mjet për të përforcuar rolin e saj në 

ruajtjen e stabilitetit të qëndrueshëm makroekonomik dhe 

financiar. Në kontekstin e krizës së vazhdueshme, ky rol është 

tani më i rëndësishëm se kurdoherë më parë.  

Zhvillimet e disa viteve të kaluara në Eurozonë dhe më gjerë kanë 

vënë bankat qendrore në qendër të vëmendjes kur bëhet fjalë për 

reagimin ndaj turbulencave ekonomike. 

Ne kemi qënë dëshmitarë se bankat qendrore të administruara 

mirë, të cilat kanë aftësinë për të marrë masat e duhura politike 

dhe në kohë të duhur, shpesh herë në rrethana të vështira kanë 
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qënë efektive në zbutjen e rënies ekonomike dhe efekteve 

anësore negative.  

Në suaza të angazhimit të përbashkët të Komisionit Evropian dhe 

Bankës Qendrore Evropiane për të mbështetur vendet kandidate 

dhe para-kandidate për t’u përballur me krizën ekonomike dhe të 

stimulojnë zhvillimin, ky projekt do t’i ndihmojë Bankës Nacionale 

në përforcimin e kapacitetit të saj për t’u ballafaquar me sfidat e 

reja dhe për të siguruar udhëzime për përmirësimin e mëtejshëm 

të funksioneve dhe operacioneve të veta. 

Duke pasur parasysh përvojën e madhe të Bankës Qendrore 

Evropiane në zbatimin e projekteve të ngjashme në vende të 

tjera, unë besoj se Banka Nacionale, me qasjen dhe motivimin e 

vet profesional ka vendosur të përfitojë nga projekti në masën më 

të madhe të mundshme. Pjesëmarrja e ekspertëve nga 11 shtete 

anëtare të BE-së ofron bazë të vlefshme për kultivimin e 

bashkëpunimit dhe ndihmës për të ardhmen. 

Do të doja të falënderoj të gjitha palët e përfshira në këtë projekt 

për përpjekjet e tyre dhe ju uroj atyre një zbatim të suksesshëm të 

synimeve të programit. 

Ju falemnderit. 

 


