
              
                                                                      REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BANKA E SHQIPËRISË 

 

PROGRAMI  

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

pranë Hotel Tirana International 
E Mërkurë, datë 20 Qershor 2018, nga ora 14:00 deri 17:30 

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

14:00 –  14:10 
Fjalë hapëse  
Paraqet: Kryetari i KKSP, ZvGuvernatorja e Parë e Bankës së Shqipërisë  

Zj. Elisabeta Gjoni në fjalën e saj hapëse do të deklarojë inicimin e punimeve të mbledhjes së IVt 
të KKSSP, si dhe do të adresojë shkurtimisht rendin e mbledhjes. Në këtë fjalë hapëse, fokus të 
veçantë do të ketë prezantimi i përgjithshëm i projekteve të realizuara deri më tani nga KKSP, si 
dhe prioritet e KKSP në lidhje me strategjinë “Për zhvillimin e pagesave me vlerë të vogël”.  

 
B. Organizimi dhe përbërja e KKSP 

14:10  –  14:40 
Prezantimi i riorganizimit të KKSP dhe propozimi i Grupeve të Punës  
Paraqet: Kryetari i KKSP, ZvGuvernatorja e Parë e Bankës së Shqipërisë 

14:10 – 14:20 Prezantimi i ndryshimeve në rregulloren e re të funksionimit të KKSP.  
14:20 – 14:30  Propozimi i krijimit të dy Grupeve të Punës me anëtarët e KKSP:  

- Grupi i Punës për Pagesat me Vlerë të Vogël dhe  
- Grupi i Punës për Projektet Strategjike të Sistemeve të Pagesave 
- Grupi i Punës për krijimin e llogarisë bankare bazike (përfshirja financiare) 

14:30 – 14:40 Nënshkrimi i dokumentit të konstituimit nga anëtarët e rinj  

C. Prezantimi dhe miratimi i projekt dokumenteve 

14:40  –  15:05 
Raporti i remitancave nga perspektiva e pagesave  
Paraqet: Banka Botërore 

14:40 – 14:55 Diskutime në lidhje me projekt dokumentin dërguar paraprakisht anëtarëve  
14:55 – 15:05      Angazhimi i aktorëve në drejtim të nxitjes së remitancave  
15:05 Miratimi për publikim i raportit të remitancave 

15.05  –  15:30 
Raporti i përfshirjes financiare nga perspektiva e pagesave  
Paraqet: Banka Botërore 

15:05 – 15:20 Diskutime në lidhje me projekt dokumentin dërguar paraprakisht anëtarëve 
15:20 – 15:30  Roli i MoF dhe i SHSHB në rritjen e përfshirjes financiare 
  
15:30 Miratimi për publikim i raportit të përfshirjes financiare 



 

15:30  –  15:55 
Studimi “Mbi matjen e kostove të instrumenteve të pagesave në Shqipëri” 
Paraqet: z.Holti Banka, Banka Botërore 

15:30 – 15:45 Prezantimi i gjetjeve dhe konkluzioneve të arritura nga ky studim 
15:45 – 15:55  Diskutime në lidhje studimin  
15:55 Miratimi për publikim i studimit të prezantuar 

15:55  –  16:30 
Strategjia “Për sistemet e pagesave me vlerë të vogël” dhe Planet e Veprimit 
Paraqet: Banka Botërore dhe Banka e Shqipërisë 

15:55 – 16:15 Prezantimi strategjisë i objektivave kryesore, Banka Botërore. 
16:15 – 16:25  Prezantimi i planeve të veprimit për zbatim që burojnë nga strategjia 

- Punim mbi nivelin e përfshirjen financiare të popullatës në Shqipëri, 
alternativat për rritjen e tij dhe plani i veprimit, në një linjë me strategjinë 
“Për sistemet e pagesave me vlerë të vogël”  – Anjeza Beja, BSH 

- Planet e lidhura me përmirësimet rregullative dhe infrastrukturore të cilat 
mbështesin përfshirjen financiare, si dhe masa për edukimin financiar dhe 
zgjerimin e njohurive për fushën me asistenca teknike, Banka e Shqipërisë 

- Plani Veprimit për SWITCH-in kombëtar, AAB dhe Paylink 
16:25 – 16:30 Diskutime në lidhje me strategjinë dhe planet e veprimit 
16:30 Miratimi për publikim i strategjisë 

16:30 -16:45 Pushim kafe 

 

D. Reformimi i tregut të shërbimeve të pagesave nëpërmjet ligjit “Për shërbimet e 
pagesave në Republikën e Shqipërisë” 

 

16:45  –  17:15 
Projekt ligjit “Për shërbimet e pagesave në Republikën e Shqipërisë” 
Paraqet: Zj. Maria Do Ceu Da Silva Pereira , Banka Botërore 

16:45 – 17:05 Prezantimi i projekt ligjit, përafrimi i direktivës evropiane, risitë kryesore të këtij 
  projekt-ligji dhe ndërlidhja e tij me zbatimin e strategjisë “Për sistemet e  
  pagesave me vlerë të vogël”. 
17:05 – 17:15  Diskutime në lidhje me projekt-ligjin  

 
E. Të tjera dhe përmbledhje e projekt rekomandimeve të KKSP  

17:15  –  17:30 
Diskutime, rekomandime dhe caktimi i mbledhjes së radhës 
Paraqet: Kryetari i KKSP, Zv.Guvernatorja e Parë e Bankës së Shqipërisë 

17:15 – 17:25 Pjesëmarrësit ftohen të diskutojnë mbi çështje me interes për KKSP të cilat nuk 
  janë parashikuar në këtë program dhe adresohen rekomandime. 
17:25 – 17:30  Sekretariati prezanton projekt rekomandimet e KKSP 
17:30                   Diskutime mbi datën e organizimit të mbledhjes së radhës (IV-të) të KKSP 

  

 


