
              
                                                                      REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

  BANKA E SHQIPËRISË 
 

     PROGRAMI  

I MBLEDHJES SË  PESTË TË KOMITETIT KOMBËTAR TË SISTEMIT TË PAGESAVE  (KKSP) 

pranë Bankës së Shqipërisë 
 

E Martë, datë 1 Tetor 2019, nga ora 09:00 deri 14:00 

A. Fillimi i mbledhjes së pestë të Komitetit Kombëtar të Sistemeve Pagesave 

09:00 –  09:30 

Hapja e mbledhjes së V të Komitetit Kombëtar të Sistemeve Pagesave  
Kryetari KKSP, ZvGuvernatori i Parë, zj. Luljeta Minxhozi 

Fjalë përshëndetëse, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Z. Gent Sejko 
Fjalë përshëndetëse, Ministri i Financave dhe Ekonomisë znj. Anila Denaj  

 

 
B. Zhvillimet më të fundit në kuadër të Strategjisë Kombëtare të Pagesave me Vlerë të 

Vogël 2018-2023 - Zhvillime ligjore e rregullative  

09:30  –  11:00 
Prezantime mbi zhvillimet më të fundit nga pikëpamja ligjore.  

Paraqet: MFE, BSH, BB 
- Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve - Prezantim i Ligjit për 

Fiskalizimin (dhe masa të tjera të cilat nxisin përfshirjen financiare të bizneseve).  
- Banka Botërore studimi për digjitalizimin e pagesave të qeverisë – konkluzionet dhe rekomandime.  
- Banka e Shqipërisë prezantim mbi ndryshimet ligjore/rregullative te nevojshme për hapjen e 

llogarive ne distance. 
- Banka Botërore ndërhyrje mbi praktikat e mira të aplikimit të procedurave për identifikimin e 

klientit në distancë (eKYC). 

 
Pushim kafe (10 minuta) 
 

C. Zhvillimet më të fundit në kuadër të Strategjisë Kombëtare të Pagesave me Vlerë të 
Vogël 2018-2023 – Masa të nevojshme për reduktimin e cash-it dhe informalitetit 

11:10 –  11:40 
Prezantime mbi nevojat për përmirësim në kuadër të promovimit të pagesave 
elektronike  dhe reduktimit të informalitetit 

Paraqet: Ernst&Young, BB, AKSHI 
- Studimi i Ernst&Young mbi ekonominë informale, rezultatet dhe masat e propozuara per 

reduktimin e cash-it dhe informalitetit. 
- Banka Botërore & Banka e Shqipërisë studimi mbi kostot e transaksioneve me karte, rezultatet, 

prezantimi i rastit te Polonisë.  
- AKSHI – e-Albania zhvillimet më të fundit, problematikat e hasura, si dhe ecuria në lidhje me 

autentifikimin në distancë.  
 

  



 

D. Zhvillimet më të fundit në kuadër të - Edukimit Financiar  

11:40  –  13:00  
Prezantime mbi zhvillimet më të fundit për edukimin financiar  

Paraqet: AAB, BB, BSH, etj. 
- Shoqata e Bankave - Edukimi Financiar, rëndësia dhe propozimi per punen mbi nje strategji edukimi 

financiar (perfshire BSH, AMF, AAB) 
- Departamenti i Kërkimeve – programet për edukimin financiar dhe matjen e nivelit të edukimit. 
- Banka Botërore ecuria dhe zhvillimi i projektit Greenback 2.0.  

 

 

E. Konkluzionet e mbledhjes 

13:00  –  13:10  
Diskutime, rekomandime dhe caktimi i mbledhjes së radhës  

Paraqet: Kryetari i KKSP, ZëvendësGuvernatori i Parë 
- Konkluzionet e mbledhjes së Vtë 
- Pjesëmarrësit ftohen të diskutojnë mbi çështje me interes për KKSP 
- Rekomandimet e rezultuara nga mbledhja e Vtë 

 

 

Pushim dreke (buffet) 13:00 – 13:40 (40 minuta) 
 

F. Zhvillimet më të fundit projekte në fushën e pagesave 

13:40  –  14:00  
Prezantime mbi zhvillimet më të fundit nga aktorët e tregut 

Paraqet: MPay, PayLink, Procredit, Union Financiar Tirana 
- MPay – Zhvillimet në Pagesat në kohë reale (Instant Payment) 
- PayLink – Përfshirja financiare e të rinjve nëpërmjet Kartave të Studentit 
- Procredit – Projekti për krijimin e regjistrit të llogarive bankare 
- Union Financiar Tirana - Digjitalizimi i shërbimit të remitancave 

 

 


