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V.1  SISTEMI I PAGESAVE

Banka e Shqipërisë ka si detyrim ligjor nxitjen dhe mbështetjen e sistemit të pagesave.
Për këtë, ajo është e angazhuar si në planin operacional, duke qenë i vetmi institucion

pastrimi dhe rregullimi për transaksionet në lekë, ashtu edhe në drejtim të nxitjes së reformave
në sistemin e pagesave.

V.1.1 ZHVILLIMET NË SISTEMIN E PAGESAVE

Implementimi i sistemit të ri kontabël ATM (Accounting and Treasury Management) për
automatizimin e operacioneve në Bankën e Shqipërisë, i përfunduar në tremujorin e katërt të
vitit 2002, mundësoi kalimin në fazën përfundimtare të realizimit të projektit AIPS (AlbanianAIPS (AlbanianAIPS (AlbanianAIPS (AlbanianAIPS (Albanian
Interbank PInterbank PInterbank PInterbank PInterbank Payment System), ayment System), ayment System), ayment System), ayment System), një projekt i rëndësishëm në krijimin e infrastrukturës
financiare të vendit. Projekti i implementimit të këtij sistemi u shtri në një periudhë kohore
prej 7 muajsh dhe në të u përfshinë intensivisht jo vetëm personeli i Bankës së Shqipërisë,
por edhe ai i bankave të nivelit të dytë, përfitueset e drejtpërdrejta të këtij sistemi. Projekti u
realizua nën asistencën dhe konsulencën e Bankës Botërore.

Sistemi i ri AIPS është një sistem me funksione standarde të tipit RTGS (Real Time Gross
Settlement). Ai shlyen në kohë reale dhe në mënyrë të parevokueshme të gjitha pagesat
ndërbankare me vlerë të madhe dhe mundëson monitorimin e likuiditetit dhe administrimin
e radhës së pagesave nga ana e pjesëmarrësve.

Banka e Shqipërisë mban jo vetëm rolin e pronarit dhe të operatorit të sistemit, por ajo
është gjithashtu një nga përdorueset e tij. Pjesëmarrës në sistemin AIPS janë 12 banka të
nivelit të dytë, nga 15 banka të licencuara deri në fund të vitit 2003. Të gjitha bankat e
licencuara kanë të drejtën e pjesëmarrjes në AIPS, pas çertifikimit që u bëhet nga Banka e
Shqipërisë. Tarifat e pjesëmarrjes dhe të shërbimit në AIPS janë ndërtuar sipas parimit të
mbulimit të kostove operative; ndërkohë që koston e investimit e përballon plotësisht Banka
e Shqipërisë si një kontribut për reformën e sistemit kombëtar të pagesave.

Sistemi AIPS bashkëjeton edhe me sisteme të tjera pagesash siç është ai i kleringut të
urdhërpagesave e çeqeve, që ofron Banka e Shqipërisë për klerimin dhe shlyerjen e
instruksioneve të pagesave me vlerë të vogël dhe të instrumenteve letër. Nëpërmjet këtij
sistemi shlyhen pagesat ndërbankare të iniciuara nga klientët. Banka e Shqipërisë organizon
seanca të përditshme të klerimit të këtyre instrumenteve, rezultatet neto të të cilave shlyhen
në sistemin AIPS si një grup transaksionesh të lidhura me përparësi maksimale.

Për automatizimin e këtij shërbimi, Banka e Shqipërisë ka në projektet e saj zbatimin e një
sistemi të tipit ACH (Automated Clearing House),ACH (Automated Clearing House),ACH (Automated Clearing House),ACH (Automated Clearing House),ACH (Automated Clearing House), i cili do të shërbejë për klerimin dhe
shlyerjen e pagesave me vlerë të vogël dhe do të jetë i integruar me sistemin AIPS.
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V.1.2 INSTRUMENTET E PAGESAVE

Ashtu si dhe vitet e mëparshme vazhdoi dominimi i urdhërpagesës, si instrumenti më i
përdorur me 77 për qind të vëllimit të përgjithshëm të pagesave dhe 53 për qind të vlerës
totale të pagesave për klientë.

Përdorimi i çekut  si instrument pagese përsëri mbeti i kufizuar, duke dëshmuar faktin se
ende përdorimi i tij në Shqipëri nuk po gjen veten. Tipi më i përdorur është çeku i garantuar
nga banka (çeku bankar).

Gjatë vitit 2003 pati përpjekje nga sistemi bankar për të përmirësuar infrastrukturën e
pagesave duke investuar kryesisht në drejtim të përdorimit të mjeteve elektronike të pagesës.
Vetëm gjatë vitit 2003 janë instaluar dhe janë në përdorim 12 pajisje të reja ATM, të cilat
janë vendosur jo vetëm në Tiranë por edhe në qytete të tjera të Shqipërisë.

Në fund të vitit 2003, në Shqipëri numëroheshin rreth 4300 karta debiti e krediti të përdorshme
në Lek, por megjithatë numri i pagesave elektronike përbën vetëm 3 për qind të vëllimit të
përgjithshëm të pagesave për klientë.

V.2  INTEGRIMI DHE BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR

V.2.1 INTEGRIMI

Viti 2003 ishte një vit i veçantë dhe i rëndësishëm për Shqipërinë, në procesin e integrimit
evropian, pasi shënoi çeljen, në fund të muajit janar, të bisedimeve zyrtare për

nënshkrimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian.
Banka e Shqipërisë ka qenë një anëtare aktive e grupit negociator të Qeverisë Shqiptare, i
cili koordinon punën e institucioneve të vendit në procesin e negocimit të marrëveshjes.

Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë ka diskutuar nene të marrëveshjes që kanë lidhje me:

• krijimin e institucioneve bankare dhe aktivitetet e lejuara financiare që kryejnë këto
institucione,

• liberalizimin e lëvizjeve të kapitalit, si kusht i domosdoshëm për integrimin ekonomik
me tregun unik evropian,

• problemet e parandalimit të pastrimit të parave.

Një pjesë e rëndësishme e kontributit të Bankës së Shqipërisë ka qenë dhe informimi i
Komisionit Evropian në lidhje me: zhvillimet ekonomike në vend, hartimin dhe ndjekjen e
politikës monetare në respektim të realizimit të objektivit kryesor të stabilitetit të çmimeve,
llojin e politikës monetare dhe kuadrin operacional, sistemin bankar dhe funksionin mbikëqyrës
të saj etj..

Nga ana e Bankës së Shqipërisë i është bërë e qartë përfaqësuesve të Bashkimit Evropian
se qëllimi i saj strategjik është përafrimi me Bankën Qendrore Evropiane. Ky objektiv madhor
ka gjetur pasqyrim dhe në marrëveshjet dypalëshe të Shqipërisë me Republikën e Gjermanisë,
një pikë e veçantë e së cilës është asistimi i Bankës së Shqipërisë për përafrimin me
Bankën Qendrore Evropiane.


