
Lidhshmëria   financim-zhvillim në regjion: Si rezultoi raporti financim-zhvillim pas krizës së fundit 
financiare? A po e luan sektori financiar rolin e tij në financimin e rritjes ekonomike. 
Sa i rëndësishëm është modeli i rritjes ekonomike për krijimin e kushteve më të favorshme për zhvil-
limin e sektorit financiar? A duhet që bankat qendrore të ndryshojnë funksionet e tyre për të forcuar 
lidhshmërinë    financim-zhvillim? A duhet që një Bankë Qendrore të ketë  objektiva të dyfishta, për 
të ruajtur stabilitetin e çmimeve dhe inkurajuar rritjen ekonomike? Nëse po, si duhet t’i baraspeshojë 
Banka Qendrore këto dy objektiva?  
 

Efektet e fushëveprimit financiar (financial landscape) në zhvillim e sipër: Cilat janë mundësitë  
dhe rreziqet për zhvillimin e sektorit financiar në ekonomitë në zhvillim - perspektiva e Ballkanit 
Perëndimor? 
A ka të ardhme afatgjate sektori bankar tradicional? A është duke u rritur rëndësia e financimit 
jobankar në vitet e fundit? A mund të ndikojë kjo në zhvillimin dhe stabilitetin e sektorit bankar? A janë 
duke e bërë zhvillimet teknologjike më të ndërlikuar ruajtjen e stabilitetit financiar? Kemi një shkallë të 
koncentrimit në rritje të bankave të mëdha në shumë vende të vogla. A paraqet kjo problem për au-
toritetet? Si sigurohen ata që sektori vazhdon të mbetet konkurrues?   
 

Përfshirja financiare në epokën e digjitalizimit. Cilat masa të politikave duhet të ndërmerren në kontekstin 
rajonal për të avancuar agjendën e përfshirjes financiare dhe ruajtur stabilitetin financiar në të njëjtën kohë?   
Si mund të jetë sektori financiar më aktiv në sigurimin e qasjes në financa dhe të kreditimit për të pa-
favorizuarit dhe të nënshërbyerit në mënyrë që të arrihet një rritje më e balancuar dhe më gjithëpërf-
shirëse? Si mund të përfitojmë nga infrastruktura e përbashkët për qasje dhe identifikim elektronik 
në mënyrë që të zvogëlojmë kostot e transaksionit dhe të rrisim vëllimin e tyre? Çfarë roli ka edukimi 
financiar i konsumatorit në rritjen e përfshirjes financiare? Cili është roli i Institucioneve Financiare 
Ndërkombëtare dhe Agjencive për Garantimin e Kredive në rritjen e përfshirjes financiare?  

Korniza e Qeverisjes Korporative  si parakusht në sektorin financiar, për të marrë vendime të shën-
dosha biznesore dhe financiare. Gjendja aktuale dhe mënyra për të vazhduar përpara.    
Cilat janë sfidat e reja të  qeverisjes  korporative në kuadër të evoluimit gjithnjë e më të madh të ko-
rnizës rregullatore dhe teknologjisë? Cilat duhet të jenë praktikat për të rritur komunikimin  dialog kon-
struktiv midis bordit të drejtorëve dhe aksionarëve? Cilat palë tjera me interes duhet të përfshihen në 

këtë komunikim dhe si mund të nxitet pjesëmarrja e tyre? A paraqesin ndonjë sfidë për qever-
isjen korporative të vendeve ku disa nga bankat me rëndësi sistemike janë në pronësi të huaj?
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