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(39) Gjatë periudhës, infrastruktura bazë për klerimin dhe shlyerjen e 
pagesave në monedhë vendase ka vijuar të funksionojë me siguri dhe 
efikasitet, duke mbështetur qëndrueshmërinë financiare dhe zbatimin e 
politikës monetare. Në terma të aktivitetit të procesimit, në sistemin AIPS u 
kleruan gjatë periudhës 61,756 pagesa me një vlerë prej 4,375 miliardë 
lekësh, përkatësisht 6.5% dhe 33.7% më të larta krahasuar me të njëjtën 
periudhë të vitit 2016. Paralelisht, në sistemin e pagesave me vlerë të vogël 
AECH, gjatë periudhës janë kleruar 259,364 pagesa, me një vlerë mesatare 
për transaksion prej rreth 176,000 lekësh. Krahasuar me të njëjtën periudhë 
të vitit të kaluar, aktiviteti i sistemit AECH ka regjistruar rritje si në numër, ashtu 
edhe në vlerë me përkatësisht 11.12% dhe 12.49%. 

6. ZHVILLIMET NË SISTEMET E PAGESAVE

Gra�k 6.1 Ecuria e aktivitetit në AIPS dhe AECH, për gjashtëmujorin e parë 
2016-2017

Burimi: Banka e Shqipërisë. 
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(40) Në lidhje me instrumentet e pagesave, në 
gjashtëmujorin e parë të vitit 2017 janë kryer 
rreth 6.3 milionë pagesa me një vlerë totale prej 
2,310 miliardë lekësh, duke reflektuar një rritje të 
numrit të transaksioneve me 10.2% si dhe një rritje 
në vlerë me 8.1% krahasuar me të njëjtën periudhë 
të një viti më parë. Transfertat e kreditit vijojnë të 
mbizotërojnë në instrumentet e pagesave, por 
pesha e këtij instrumenti ka rënë diktuar nga rënia 
në numër dhe në vlerën e këtyre instrumenteve në 
formën letër dhe jo-letër (internet banking, mobile 
banking). 

Gra�k 6.2 Ecuria e instrumenteve të pagesave në 
sasi dhe në vlerë

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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