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8. Vendimi nr.38, datë 19.05.2005, për miratimin e rregullores “Mbi 
procedurat e ndërhyrjes së Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm 
të këmbimeve valutore”, e cila përcakton procedurat e ndërhyrjes së 
Bankës së Shqipërisë në tregun e brendshëm të këmbimeve valutore, 
në zbatim të objektivave të saj të përcaktuar në ligj.

V.4.3 LEGJISLACIONI PËR SISTEMIN E PAGESAVE

Vendimi nr. 54, datë 29.06.2005, për disa ndryshime në “Rregullat dhe 
procedurat e Sistemit Shqiptar të Pagesave Ndërbankare – AIPS” dhe vendimi 
nr. 51, datë 29.06.2005, për miratimin e rregullores “Për procedurat e Sistemit 
të Kryqëzimit të Pagesave me Vlerë të Vogël (AECH)”. Këto akte nënligjore 
rregullojnë veprimtarinë e sistemit AIPS dhe AECH si dhe përmirësojnë kuadrin 
rregullativ në fuqi, në fushën e sistemit të pagesave në Shqipëri lidhur me disa 
mangësi të vërejtura gjatë procesit të zbatimit me efektivitet të këtij sistemi, 
duke synuar që të kenë një ndikim pozitiv në mirëfunksionimin e tij.

V.5 ZHVILLIMET NË SISTEMIN E E PAGESAVE

Ligji nr. 8269 “Për Bankën e Shqipërisë” përcakton si detyrë të Bankës së 
Shqipërisë nxitjen e funksionimit normal të sistemit të pagesave. Për të arritur 
këtë objektiv të saj, Banka e Shqiëprisë është përfshirë në disa aktivitete të 
rëndësishme që janë:

• organizimi dhe shlyerja e pagesave dhe e letrave me vlerë në territorin 
e Republikës së Shqipërisë nëpërmjet infrastrukurës së krijuar nga vetë 
ajo për këtë qëllim;

• zhvillimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i infrastrukturës së sistemeve 
të pagesave për të qenë sa më afër standardeve ndërkombëtare;

• hartimi dhe reformimi i kuadrit rregullator e procedurial për sistemin 
dhe instrumentet e pagesave;

• mbikëqyrja e sistemit të pagesave. 

Mbikëqyrjes së sistemit të pagesave, si një përgjegjësi e rëndësishme e 
bankës qendrore në sistemin e pagesave, po i kushtohet një vëmendje e 
veçantë. Komiteti Kombëtar i Pagesave, si një forum ndërbankar i përhershëm 
si dhe Zyra për Politikat dhe Mbikëqyrjen e Sistemit të Pagesave e sapokrijuar 
në strukturat e Bankës së Shqipërisë, realizojnë bashkërendimin e punës për 
realizimin e mbikëqyrjes së sistemit të pagesave. 

V.5.1 ZHVILLIMET NË SISTEMIN E PAGESAVE

• Sistemi Shqiptar i Pagesave Ndërbankare – AIPS

Viti 2005 ishte viti i dytë i funksionimit të Sistemit Shqiptar të Pagesave 
Ndërbankare (AIPS). Gjatë këtij viti sistemi ka realizuar shlyerjen bruto 
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dhe në kohë reale të pagesave me vlerë të madhe sipas rregullave dhe 
proçedurave në fuqi për sistemin e pagesave, pa patur shmangie apo 
probleme thelbësore. Gjatë vitit 2005, nëpërmjet sistemit AIPS u qarkullua 
një vëllim prej 2,201 miliardë lekësh, ku afërsisht 55 për qind përbëhej 
nga veprime të iniciuara nga Banka e Shqipërisë, 22 për qind nga veprimet 
e letrave me vlerë, ndërsa 23 për qind nga veprimet ndërbankare dhe për 
klientelën.

 2004 2005
Numër vlerë numër vlerë

Banka e Shqipërisë 15,143 1,254.10 13,598 1,215.72
LV të qeverisë 216 559.21 451 479.65
Pagesa ndërbankare 5,075 276.15 5,732 419.03
Pagesa për klientë 7,407 63.53 9,169 76.04
Kleringu neto 739 23.44 580 10.58
Totali 28,580.00 2,176.43 29,530.00 2,201.02

Burimi: Banka e Shqipërisë.

Gjatë vitit 2005 pati një rritje prej rreth 13 për qind në numrin e pagesave 
ndërbankare, e shoqëruar me një rritje të konsiderueshme prej reth 52 për 
qind të vlerës së tyre. Gjithashtu dhe pagesat për klientë patën një rritje prej 
rreth 24 për qind në numër dhe rreth 20 për qind në vlerë. Zëri që ka pësuar 
një ulje prej rreth 10për qind në numër dhe reth 3 për qind në vlerë, janë 
pagesat e iniciuara nga Banka e Shqipërisë, të cilat përbëhen kryesisht nga 
operacionet monetare, veprime me cash-in dhe buxheti i shtetit.

Sistemi AIPS ofron mundësinë e administrimit të likuiditetit nga secila bankë 
dhe gjithashtu, i krijon mundësi Bankës së Shqipërisë si operator i sistemit, për 
administrimin total të likuiditetit në sistem. Me qëllim përmirësimin e punës në 
këtë drejtim, gjatë vitit 2005 u shfuqizua rregullorja ekzistuese “Mbi kredinë 
brenda ditës”, për t’u zëvendësuar me rregulloren e re “Mbi kredinë brenda 
ditës për bankat e nivelit të dytë” miratuar me vendim nr. 92, datë 30.11.2005 
të Këshillit Mbikëqyrës. Kjo rregullore e re e bën më të administrueshëm dhe 
më efikas përdorimin e këtij instrumenti.

Politika e çmimeve në sistemin AIPS bazohet në rekuperimin e kostove të 
ndërtimit të sistemit. Po mendohet që në të ardhmen, kësaj politike t’i shtohet 
dhe një aspekt tjetër që ka të bëjë me optimizimin e rrjedhjes së pagesave në 
sistem. Tarifimi orar me çmime më të ulëta në orët e para të punës së sistemit, 
do të inkurajojë dërgimin e pagesave sa më herët duke ulur kështu në mënyrë 
të konsiderueshme rrezikun e likuiditetit. 

Aktualisht në sistemin AIPS, kërkesat për shlyerje vijnë nga veprimet me 
letrat me vlerë, kleringu i çeqeve dhe i urdhërpagesave. Gjatë vitit 2005 është 
punuar për realizimin e një marrëveshje me VISA International, për të shlyer 
veprimet nga kartat në lekë të bankave të nivelit të dytë në Shqipëri, anëtare 
të Visa International. Në dhjetor u krye nënshkrimi i marrëveshjes dhe pritet 
që ajo të zbatohet në fillim të vitit 2006.

Tabelë 5. Shpërndarja e 
veprimeve në numër dhe në 

vlerë (në miliardë lekë).
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• Sistemi i Kryqëzimit të Pagesave me Vlerë të Vogël – AECH

Muaji korrik i vitit 2005 shënoi fillim e operacioneve të Sistemit Shqiptar 
për Kryqëzimin e Pagesave me Vlerë të Vogël – AECH. Zbatimi i sistemit 
AECH realizoi automatizimin e shërbimit të kleringut të pagesave me vlerë 
të vogël dhe pasuroi më tej infrastrukturën e sistemit të pagesave. Ky sistem 
është mbështetur dhe integrohet tek sistemi AIPS dhe është realizuar në 
përputhje me standardet dhe parimet më të mira ndërkombëtare, si dhe duke 
u bazuar në teknologji moderne e bashkëkohore. Sistemi AECH u realizua 
nën asistencën dhe konsulencën e Bankës Botërore.

Sistemi AECH synon në:

i) rritjen e automatizimit të proceseve e njëkohësisht rritjen e saktësisë, 
shpejtësisë dhe uljen e kostove të përpunimit për pagesat me vlerë të 
vogël mes bankave;

ii) ofrimin, Bankës së Shqipërisë dhe bankave të nivelit të dytë, të mjeteve 
eficiente për monitorimin dhe administrimin e likuiditetit dhe shmangien 
e reziqeve të kreditit dhe likuiditetit; dhe

iii) pasurimin e infrastrukturës mbështetëse për zhvillime të mëtejshme në 
sistemet e pagesave dhe sistemeve të tjera financiare të lidhura me to.

Pjesëmarrës në sistem janë bankat e nivelit të dytë dhe Banka e Shqipërisë.  
Kjo e fundit është në rolin e pronarit të sistemit si edhe mbikëqyr, organizon, 
administron dhe operon sistemin.  

Sistemi AECH mundëson shlyerjen me bazë neto të të gjitha pagesave me 
vlerë të vogël, të kanalizuara në mënyrë elektronike në sistem nga bankat, 
në orare të përcaktuara sipas një numri të përcaktuar seancash kleringu. 
Ekzekutimi i këtyre instruksioneve të shlyerjes neto kryhet në mënyrë të 
parevokueshme dhe të pakushtëzuar në sistemin AIPS. Bankat kanë mundësi 
të monitorojnë dhe të administrojnë radhën e pagesave në grup si dhe 
likuiditetet e tyre. 

Baza ligjore për funksionimin e sistemit përbëhet nga rregullorja “Për 
procedurat e Sistemit të Kryqëzimit të Pagesave me Vlerë të Vogël (AECH)” 
miratuar me vendimin nr. 51, datë 29.06.2005 të Këshillit Mbikëqyrës, 
Kontrata e Pjesëmarrjes në Sistem, si dhe rregullat e procedurat për çdo 
pjesëmarrës në sistem. 

Gjatë 5 muajve të operimit të sistemit AECH, në vitin 2005 sistemi ka 
realizuar me efektivitet klerimin dhe shlyerjen e pagesave me vlerë të vogël. 
Gjatë kësaj kohe sistemi AECH përpunoi një vëllim total pagesash prej 24 
780 pagesa me vlerë të vogël, me një vlerë prej 3.9 miliard lekësh.

• Kleringu i çeqeve

Edhe gjatë vitit  2005, çeku mbetet një instrument pagese në nivele modeste, 
dhe përdorimi i çekut bankar është i kufizuar. Numri i çeqeve të  kleruara në 
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seancat e kleringut gjatë vitit 2005 ishte 2 521, me një vlerë 10.28 miliardë 
lekë.

• Mjetet elektronike

Gjatë vitit 2005 kemi një përmirësim të vazhdueshëm dhe shtim të 
përpjekjeve të sistemit bankar për përmirësimin dhe modernizimin e 
infrastrukturës së pagesave, duke investuar më tej në drejtim të përdorimit të 
mjeteve elektronike të pagesave. Numri i terminaleve pranuese është rritur 
në mënyrë të konsiderueshme, në krahasim me rritjen e vitit të kaluar. Në 
fund të vitit 2005 numri i ATM-ve ishte 205, kurse i POS/EFTPOS-eve 779, 
kundrejt 93 dhe 155 respektivisht për fundvitin 2004. Sipas raportimeve të 
bankave pranë Bankës së Shqipërisë, pajisjet pranuese të kartave (ATM dhe 
POS) operojnë kryesisht në lekë, por gjatë këtij viti janë vënë në funksionim 
dhe POS/EFTPOS-e në valutë dhe saktësisht në usd. Gjatë vitit 2005, numri 
i kartave (cash-i, debiti dhe krediti) në përdorim, u rrit me rreth 7 herë (në 
dhjetor 2005 numëroheshin 225,913 karta). 

Kartat janë lëshuar kryesisht në lekë. Gjithashtu, vëmë re një ndryshim të 
trendit në krahasim me vitin 2004. Nëse në 2004 ishte karta me funksion 
cash-i ajo që mbizotëronte, në vitin 2005 vërejmë një rritje të përshpejtuar 
(nga 6 552 karta në dhjetor 2004 në 182 113 karta në dhjetor 2005) të 
numrit të kartave me funksion debiti. Gjithashtu, gjatë vitit 2005 vihet re dhe 
shtimi jo vetëm në numër (rreth 3 herë) por edhe në llojshmëri i kartave të 
kreditit. 

SHËNIME
1 Flitet për “Ciklin e shkurtër të qarkullimit” të parasë (banka të nivelit të 
dytë – Banka e Shqipërisë).


