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Shqipëria rrallëherë (në mos kurrë) ka bërë 
lajm në fushën e pagesave. E ç’është e vërtëta, 
(ende) nuk ka pasur më parë arsye që 
iniciativat e vendit për pagesat të zinin vend 
në faqet e një reviste, por ndoshta tani është 
momenti që kjo të ndryshojë. 

Një prej ekonomive në zhvillim të Evropës 
Juglindore, duke aspiruar të jetë pjesë e 
Bashkimit Evropian, Shqipëria po përpiqet të 
rrisë ekonominë, të përthithë impaktin e lënë 
pas nga tërmeti i cili goditi vendin në nëntor 
2019, e së fundmi, duke mbledhur gjithë 
forcat e saj të kufizuara, të përballojë tkurrjet 
ekonomike si pasojë e masave të ndërmarra 
për frenimin e përhapjes së COVID-19 në 
vend. 

Përpos ngjarjeve të fundit të pafavorshme që 
sigurisht kanë ndryshuar prioritetet e shumë 
vendeve, Banka e Shqipërisë është fokusuar 
në mënyrë aktive në një objektiv të vetëm 
shumë të rëndësishëm, atë të përfshirjes 
financiare të popullsisë që nuk ka akses në 
shërbimet financiare. 

Ndjekja e popullatës së përjashtuar nga  
aksesi në shërbime financiare (të cilët arrijnë 
deri në 60% të popullatës në moshë 
madhore) konsiderohet thelbësore në 
adresimin e problematikave të një ekonomie 
të bazuar kryesisht në para fizike, si dhe një 
faktor kyç në aktivizimin e mundësive për 
zhvillim të vendit. 

Ky objektiv strategjik merr më shumë 
rëndësi, kryesisht aktualisht për ekonomitë e 
brishta dhe në kontekstin e pasigurive që 
burojnë nga efektet e pandemisë në 
ekonomi. 

POR ÇFARË DO TË THOTË PËRJASHTIM 
FINANCIAR PËR SHQIPËRINË? 

Pagesat elektronike në Shqipëri janë rritur në 
mënyrë të qëndrueshme gjatë viteve të 
fundit, por ende nuk përdoren në masë. Edhe 
pse përdorimi i tyre nuk është ende i gjerë, 
është vënë re një zhvendosje graduale drejt 
pagesave elektronike përgjatë pesë viteve të 
fundit. Ndërkohë që tashmë, për shkak të 
situatës së pandemisë, muajt e fundit kanë 
shënuar një ndryshim të shpejtë në sjellje, që 
ka kontribuar në një rritje të beftë të 
përdorimit të këtyre instrumenteve. 

Pavarësisht kësaj rritjeje, nevoja për 
zhvillimin e një tregu gjithëpërfshirës të 
pagesave me vlerë të vogël në Shqipëri 
mbetet një sipërmarrje e madhe kombëtare 
dhe ka nevojë për modernizim. Bazuar në të 
dhënat e fundit të treguesit Findex të matur 
nga Banka Botërore, vetëm 40% e popullsisë 
në moshë madhore në vend kanë një llogari 
transaksioni me një bankë apo me ofrues të 
tjerë të rregulluar të shërbimeve të  



pagesave.1 Krahasuar me vendet me të 
ardhura më të larta se mesatarja që kanë 
norma zotërimi të një llogarie prej 70% të 
popullsisë në moshë madhore, zotërimi i 
llogarive prej 40% në Shqipëri renditet më i 
ulëti në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në 
Evropë. 

Gjithashtu, përdorimi i këtyre llogarive është 
më i ulët në Shqipëri, krahasuar me vendet 
me rritje ekonomike të ngjashme në rajon 
dhe Evropë. Numri i përgjithshëm i 
transaksioneve të pagesave që nuk kryhen 
me para fizike, për banor në Shqipëri, në vitin 
2016, ishte 4.3, ndërkohë, mesatarisht, 
vendet me të ardhura mbi nivelin mesatar 
raportojnë se më shumë se 40 transaksione 
për banor nuk kryhen me para fizike.2 

Sjelljet konsumatore dhe ato të bizneseve 
shqiptare bazohen kryesisht në para fizike, 
duke reflektuar kështu një ekonomi me 
përdorim të lartë të parasë fizike. Nga gjithë 
pagesat e iniciuara nga konsumatorët, 96% 
janë kryer me para fizike, krahasuar me 90% 
të pagesave të përfituara. Po kështu, 
bizneset në Shqipëri marrin 99.2% të gjitha 
pagesave në para fizike, ndërsa 66% e 
pagesave të iniciuara nga bizneset janë me 
para fizike. 

Ashtu sikurse mund të ndodhë edhe me 
shumë vende të tjera që hasin të njëjtat sfida, 
ekzistojnë arsye të ndryshme për përdorimin 
ende të ulët të pagesave që nuk kryhen me 
para fizike në Shqipëri si: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 World Bank Global Findex të dhëna, 2017. 

niveli i ulët i kulturës financiare dhe numri i 
ulët i personave madhorë që zotërojnë një 
llogari duke rezultuar në nivele të larta të 
përjashtimit financiar; informaliteti i lartë në 
ekonomi; mungesa e larmishmërisë së 
produkteve të ndryshme të pagesave të 
disponueshme në vend që mund t’i bënte 
këto instrumente tërheqëse; aksesi i kufizuar 
i pikave të ofrimit të shërbimit; dhe nivel i ulët 
i pranimit të pagesave elektronike. 

Kjo varësi e lartë nga paraja fizike ka ndikime 
të konsiderueshme në kosto jo vetëm për 
përdoruesit, por edhe për ekonominë e vendit 
në përgjithësi. Bazuar në studimin “Kostot 
dhe kursimet   e   pagesave   me   vlerë   të   
vogël në 
 Shqipëri” realizuar nga Banka e Shqipërisë 
dhe Banka Botërore, rezulton se paraja 
fizike, instrumenti më i përdorur, përbën 
njëkohësisht edhe instrumentin më të 
shtrenjtë, duke i kushtuar ekonomisë 
shqiptare rreth 1.7% të PBB-së. 

Rezultatet e studimit për një zëvendësim të 
plotë apo të pjesshëm të instrumentit më të 
kushtueshëm (cash-it) me instrumente më 
pak të kushtueshme për ekonominë (si 
pagesat me kartë ose pagesat e tjera 
elektronike) janë premtuese dhe motivuese. 
Kursimet që mund të arrihen në ekonominë 
shqiptare janë deri në 0.9% të PBB-së ose 
pothuajse gjysma e të gjitha kostove të 
instrumenteve të pagesave në formë letër, 
duke zëvendësuar pagesat në formë letër 
me instrumente elektronike të pagesave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 World Bank 2015 të dhëna nga Pyetësori 
Global Payment System Survey.



Figura 1: Kostoja totale e ekonomisë (burimi) sipas instrumentit të pagesës si përqindje e PBB-së së vitit 2016 

Burimi: Kostot dhe Kursimet e Pagesave me Vlerë të Vogël në Shqipëri, Banka Botërore, Banka e Shqipërisë, 2018 
 
 
Figura 2: Skenarët e zëvendësimit dhe kursimet në nivel ekonomie 

Burimi: Kostot dhe Kursimet e Pagesave me Vlerë të Vogël në Shqipëri, Banka Botërore, Banka e Shqipërisë, 2018 
 
 
NJË VIZION I PËRBASHKËT DHE NJË 
STRATEGJI PËR TA ARRITUR ATË 

Ekzistenca e disa faktorëve dhe aktorëve të 
përfshirë në zhvillimin e tregut të pagesave në 
Shqipëri kërkonte nevojën e një udhëzuesi orientues 
e të strukturuar me plane drejt përmbushjes së 
objektivave konkretë. Komiteti Kombëtar i 
Sistemeve të Pagesave (KKSP) drejtohet nga Banka 
e Shqipërisë dhe mbledh rregullisht të gjitha palët e 
interesit në fushën e 

 
pagesave, për të diskutuar dhe përqasur propozime 
për zgjidhje. Banka e Shqipërisë dhe KKSP, 
nëpërmjet mbështetjes së Bankës Botërore, 
miratuan në vitin 2018 “Strategjinë Kombëtare për 
Pagesat me Vlerë të Vogël, 2018-2023”. 

Vizioni i strategjisë është krijimi i një tregu 
bashkëkohor dhe gjithëpërfshirës të pagesave me 
vlerë të vogël, i mbështetur nga infrastruktura të 
sigurta dhe efikase.  



Në themel të strategjisë qëndron besimi se 
përmirësimet në tregun e pagesave me vlerë të 
vogël i japin qytetarëve shqiptarë më shumë 
mundësi zgjedhjeje mbi metodën e kryerjes së 
transaksioneve të tyre të përditshme, në mënyrë të 
lehtë dhe me kosto efektive. 

Objektivi kryesor i strategjisë është mbështetja e një 
përfshirjeje më të gjerë financiare. Një objektiv i tillë, 
edhe pse optimist për një vend të vogël e me burime 
të kufizuara, është përcaktuar për t’u arritur në vitin 
2022, kur të paktën 70% e popullsisë madhore do të 
zotërojë një llogari dhe përdorimi i këtyre llogarive 
për pagesa elektronike më shumë se do të 
dyfishohet (nga 4.3 në 10 pagesa elektronike për 
frymë). 

 
Strategjia kombëtare për pagesat me vlerë të vogël, 
adreson fushat në vijim përmes një kuadri të 
detajuar, i cili synon zgjerimin e aksesit në llogaritë 
e transaksioneve dhe përshpejtimin e përdorimit të 
instrumenteve të pagesave elektronike: 

1. Angazhim më i lartë i aktorëve, kryesisht 
nëpërmjet pjesëmarrjes së gjerë në KKSP 
nën drejtimin e BSH-së. KKSP ka dhënë 
prova se është një faktor i rëndësishëm 
ndryshimi dhe angazhimi, që përfshin të 
gjithë aktorët. 

 
2. Konsolidimi i mjedisit rregullator për 

pagesat me vlerë të vogël, duke siguruar 
paanshmëri dhe proporcionalitet në 
licencimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen e 
ofruesve të shërbimit të pagesave, duke 
lehtësuar dhe nxitur modele inovative 
biznesi, por në të njëjtën kohë duke siguruar 
transparencë dhe mbrojtjen e konsumatorit. 

 
3. Përmirësime të infrastrukturave të 

sistemeve të pagesave, duke përfshirë: 
implementimin e infrastrukturës “instant 
payment” (pagesa në kohë reale) në nivelin 
e pagesave me vlerë të vogël; infrastruktura 
kombëtare “Switch” për kryerjen e pagesave 
me kartë; politika të aksesit të hapur në 
infrastrukturat e pagesave dhe shfrytëzimin e 
plotë të infrastrukturës aktuale të ID-ve dhe 
shërbimeve bashkëkohore të identifikimit për 
proceset e njohjes së klientit. 

4. Shërbime pagesash të përballueshme 
dhe me në qendër klientin, nëpërmjet 
krijimit të produkteve të pagesave të 
përballueshme për individët të cilët nuk 
zotërojnë llogari bankare, mundësimit të 
ndërveprimit të të gjitha llogarive të 
transaksioneve; si dhe përdorimit të tarifimit 
si nxitës për rritjen e përdorimit të pagesave 
elektronike. 

 
5. Zgjerim i pikave të aksesit për pagesat, 

duke zhvilluar modelin e agjentit të bankës 
për të rritur aksesin; duke siguruar 
ndërveprim midis kanaleve dhe rrjeteve të 
pagesave dhe duke incentivuar tregtarët të 
pranojnë pagesa elektronike, kombinuar me 
transparencën për komisionet e zbritshme 
nga tregtarët. 

 
6. Rritja e ndërgjegjësimit dhe e kulturës 

financiare, me qëllim edukimin e 
përdoruesve aktualë e të mundshëm mbi 
përfitimet e strategjisë, nga llogaritë dhe 
pagesat elektronike, mbi disavantazhet e të 
qenurit i përjashtuar financiarisht dhe 
përfitimet e të pasurit akses në produkte 
financiare, gjithmonë të kombinuara me një 
kuadër efektiv të mbrojtjes së konsumatorit 
që ndihmon në zvogëlimin e rreziqeve që 
burojnë nga një edukim i kufizuar financiar. 

 
7. Arritja e ekonomive të shkallës, duke 

kaluar të gjitha pagesat dhe arkëtimet e 
qeverisë në transaksione elektronike, duke 
shfrytëzuar përdorimin e produkteve “bazë” të 
llogarive dhe modeleve/kanaleve
jobankare; duke përshpejtuar kalimin nga 
paraja fizike tek pagesat elektronike të 
faturave utilitare dhe pagesave tranzitore në 
grup; si dhe duke zhvendosur remitancat 
drejt kanaleve formale e nëpërmjet llogarive, 
duke rritur konkurrencën dhe duke forcuar 
inovacionin në tregun shqiptar të 
remitancave. 

 
8. Mbikëqyrje efektive e tregut të pagesave 

me vlerë të vogël dhe e ofruesve të 
shërbimeve të pagesave duke rishikuar 
kuadrin ligjor dhe të politikave për 
mbikëqyrjen nga BSH; nëpërmjet rishikimit 
rregullisht të strukturës së tyre të kostove 



dhe të çmimit për të shmangur çdo praktikë 
çmimi abuzive; si dhe mbajtjes së një regjistri 
të disponueshëm për publikun me 
informancionin përkatës për të gjithë aktorët 
e tregut. 

Dy vitet e para të implementimit të strategjisë, 
nëpërmjet përpjekjeve të përbashkëta me aktorë të 
ndryshëm, kanë rezultuar efikase. Shumë plane 
veprimi të tjera nevojitet të ndiqen me të njëjtën 
energji dhe angazhim, me qëllim që të përmbushen. 
Zbatimi i suksesshëm i planeve të veprimit të 
deritanishme ka kërkuar (e do të ketë nevojë 
vazhdimisht) për role e përgjegjësi specifike nga 
aktorë të ndryshëm. 

Banka e Shqipërisë, në cilësinë e saj si katalizatore, 
rregullatore, mbikëqyrëse, operatore dhe 
përdoruese e shërbimeve të pagesave, ka një rol 
kryesor për bashkërendimin midis palëve të interesit. 
Nga ana tjetër, Shoqata Shqiptare e Bankave e 
organizime të ngjashme bashkërendojnë e 
përfaqësojnë interesat e anëtarëve të tyre për 
çështje të lidhura me planet e veprimit të strategjisë, 
si dhe angazhohen në përmbushjen e objektivave 
strategjikë të dakorduar bashkërisht. 

Një rol dhe përgjegjësi të veçantë kanë edhe 
agjencitë qeveritare. Pesha e tyre bëhet akoma më 
e rëndësishme kur pagesa me volume të mëdha 
kalojnë nëpërmjet tyre dhe mund të bëjnë një 
diferencë të konsiderueshme në arritjen e 
ekonomive të shkallës. Përveç agjencive publike, 
ofruesit e shërbimit të pagesave angazhohen në 
konsiderimin e drejtimeve strategjike në zbatim të 
strategjisë dhe në transparencën me të cilën 
zhvillojnë aktivitetin ndaj klientëve të tyre. Ndërkohë 
që operatorët e sistemeve të pagesave angazhohen 
në sigurimin e ndërveprimit midis infrastrukturave 
sipas standardeve ndërkombëtare, duke ruajtur një 
akses të drejtë dhe të hapur ndaj infrastrukturave të 
tyre. Në këtë kuptim, vetëm përpjekjet e kombinuara 
të të gjithë aktorëve mund ta bëjnë ekosistemin të 
funksionojë dhe të kontribuojë në zhvillimin e 
qëndrueshëm drejt objektivave strategjikë. 

 
 
RISI NË RAJON – PSD2 PËR NJË VEND JO 
ANËTAR NË BE 

Përtej të qenurit një vit i vështirë dhe i 
paparashikueshëm, 2020 shënoi njëkohësisht edhe 
një vit mjaft të rëndësishëm për tregun e pagesave 
në Shqipëri. Pas shumë vitesh pune intensive, në 30 
prill, parlamenti shqiptar miratoi ligjin “Për Shërbimet 
e Pagesave”. 

Miratimi i këtij ligji, një transpozim i direktivës së dytë 
për Shërbimet e Pagesave të Bashkimit Evropian 
(PSD2), konsiderohet si një arritje 
shumëdimensionale dhe përmbushje e një sërë 
angazhimesh të Bankës së Shqipërisë. Shënon 
gjithashtu një progres të konsiderueshëm në 
procesin e integrimit të vendit në Bashkimin 
Evropian, si dhe për integrimin me tregun e 
përbashkët të pagesave në euro (Single Euro 
Payment Area). Shqipëria bëhet kështu vendi i parë 
në rajon që transpozon me ligj direktivën PSD2 në 
legjislacionin e saj. 

Rregullat e reja të përcjella nga ligji kanë për objektiv 
promovimin dhe zgjerimin e përfshirjes financiare të 
popullatës, reduktimin e kostove të këtyre 
shërbimeve dhe rrjedhimisht nxitjen e përdorimit të 
instrumenteve elektronike të pagesave. Koncepte të 
reja madhore përfshihen për herë të parë në vend 
dhe rajon si “bankë e hapur” (open banking) dhe 
“autentifikim i thelluar i klientit” (Strong Customer 
Authentication), të cilët pritet të gjallërojnë tregun me 
aktorë të rinj. Konkurrenca gjithashtu pritet të rritet 
ndjeshëm me mundësi të reja pagesash që do të 
mund të ofrohen nga tregu, i cili është aktualisht i 
mbizotëruar nga bankat dhe nga shërbime të 
kushtueshme. Për institucionet e reja të pagesave do 
të jetë mjaft tërheqëse hapësira ku do të konkurrohet 
për të ofruar eksperiencë e shërbim më të mirë për 
konsumatorin me një kosto më të ulët. 

Modernizimi dhe zhvillimi i tregut vendas të 
Pagesave tashmë ka një themel të qëndrueshëm 
nëpërmjet Ligjit, i cili krijon kushte dhe rregulla për 
transparencën dhe licencimin e mbikëqyrjen e 
institucioneve të pagesave, ashtu sikurse vendos 
dhe të drejtat dhe detyrimet e përdoruesve dhe të 
ofruesve të shërbimeve të pagesave. Shqipëria po 
tërheq e do të mbështesë në vijim zhvillimin e 
“FinTech” e institucione të tjera inovative të 
pagesave, të cilat janë të interesuara të hyjnë në 
tregun në zhvillim të vendit. 

 
 
 
 
 



ZHVILLIME E PROJEKTE TË TJERA ME RËNDËSI 
 

Transpozimi i direktivës PSD2 përbën sigurisht një 
etapë madhore në tregun e pagesave në Shqipëri. 
Por, zhvillime të tilla mund të arrijnë rezultate më të 
mëdha vetëm nëse kombinohen me angazhime të 
tjera, të cilat janë aktualisht në proces nga Banka e 
Shqipërisë, si p.sh. transpozimi i direktivës mbi 
Llogarinë e Pagesave (PAD). 

Direktiva PAD mundëson (ose detyron) tregun të 
ofrojë një “llogari bazike” për popullsinë e papërfshirë 
financiarisht, pa kosto (ose me një kosto shumë të 
ulët). Kjo etapë e ardhshme do të shënojë padyshim 
një arritje në afrimin e të përjashtuarve financiarisht, 
për t’u shndërruar në vijim në një mision më 
angazhues: përdorimin e këtyre llogarive aktive për 
më shumë veprime jo me para fizike, për më shumë 
transferta elektronike, akses në kreditim e remitanca 
që më parë mund të merreshin e dërgoheshin në 
formë “cash”. 

Pandemia e COVID-19, ashtu si për të gjitha vendet, 
erdhi në mënyrë të papritur duke pasur shëndetin si 
shqetësim parësor. Megjithatë, një sërë masash të 
menjëhershme u morën në politika makroekonomike 
për të mbështetur ekonominë gjatë pandemisë. Me 
qëllim nxitjen e përdorimit të bankingut nëpërmjet 
internetit dhe për të reduktuar në maksimum praninë 
fizike të klientëve pranë bankave tregtare, Banka e 
Shqipërisë hoqi komisionet për transfertat e iniciuara 
elektronikisht nga klientët e bankave si dhe hoqi 
tarifat mujore që bankat paguajnë për përdorimin e 
sistemeve të pagesave nga banka qendrore. 

Vendimet e përkohshme gjatë periudhës së krizës, u 
riformuluan në vijim për të diferencuar në mënyrë të 
qartë pagesat elektronike nga ato me para fizike në 
formë letër. Në qershor 2020 u rishikuan rregulloret 
e funksionimit të sistemeve për të hequr të gjitha 
komisionet e aplikuara ndaj klientëve për pagesa të 
iniciuara elektronikisht me një vlerë deri në 20.000 
lekë (~160 EUR). Për transaksione elektronike mbi 
këtë vlerë, komisionet e aplikuara nuk mund të jenë 
më shumë së 50% e komisioneve të aplikuara për 
transaksionet e iniciuara në formë letër.  

 



Projektet aktualisht në proces të Bankës së 
Shqipërisë që synojnë reduktimin e kostove dhe 
kohës së pagesave, si Instant Payment, shlyerja e 
pagesave në euro, janë angazhimet e ardhshme që 
priten të finalizohen së bashku me bashkëpunimin e 
të gjithë aktorëve të tregut. Në një vend ku penetrimi 
i telefonisë së lëvizshme aktive arrin në rreth 87% të 
popullsisë dhe mbulimi me rrjet shtrihet pothuajse në 
gjithë territorin, “arma” më e fuqishme për fitimin e 
betejës ndaj përjashtimit financiar është në duart e 
gjithësecilit. 

 
SI DO TË JETË E ARDHMJA? 

Qershor 202X…pandemia është thjesht një kujtim i 
largët. Jeta e cila dukej e hidhur dhe e 
paparashikueshme për një farë kohe, fatmirësisht po 
bëhet më normale dhe shumë më e këndshme. 

Një redaktor i lartë i Central Bank Payments News 
viziton Shqipërinë për herë të parë, sikurse kishte 
premtuar se do të bënte sapo të rikthehej normaliteti 
në vend. Ai kujton me gjallëri artikullin për 
Shqipërinë në revistën e tij të muajit gusht 2020, më 
së shumti kujton perspektivën optimiste të 
ndryshimeve madhore të pritura në fushën e 
pagesave në një ekonomi kryesisht cash-i. 

Pas udhëtimit drejt bregdetit, në një makinë të marrë 
me qira e të paguar nëpërmjet aplikacionit në 
celular, ai befasohet nga ujërat e kristalta të plazheve 
unike të jugut të Shqipërisë. Porosit një pije me 
lehtësinë e një klikimi dhe të pagesës në kohë 
reale…pija që shënon fillimin e pushimeve të tij, vjen e 
shoqëruar nga fraza në shqip që ai e dëgjoi në avion 
gjatë udhëtimit të tij: “Mirë se vjen në Shqipëri zotëri! 
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