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2.7. SISTEMET E PAGESAVE

Operimi, mbikëqyrja dhe reformimi i sistemeve të pagesave janë disa nga 
funksionet kryesore të Bankës së Shqipërisë. Nëpërmjet ushtrimit të tyre, 
garantohet siguria, qëndrueshmëria dhe efikasiteti i infrastrukturës bazë të 
pagesave në lekë. Ky është një parakusht i domosdoshëm për përçimin e 
politikës monetare, ruajtjen e stabilitetit financiar dhe zhvillimin ekonomik në 
përgjithësi. 

Në përmbushje të këtyre funksioneve, përtej operimit të qëndrueshëm të 
sistemeve të pagesave, BSH-ja i ka kushtuar vëmendje të veçantë rolit 
mbikëqyrës dhe katalizator, në përmbushje të Strategjisë Kombëtare të 
Pagesave me Vlerë të Vogël.

2.7.1. ECURIA E SISTEMEVE TË PAGESAVE AIPS DHE AECH

Sistemet AIPS dhe AECH administrohen dhe operohen nga BSH-ja. Këto dy 
sisteme konsiderohen si infrastruktura kryesore për procesimin e pagesave 
ndërbankare në Shqipëri. Sistemi AIPS është infrastruktura bazë për shlyerjen 
e pagesave në monedhën kombëtare, shlyerjen e transaksioneve të tregjeve 
financiare, si dhe për zbatimin e politikës monetare. Nga ana tjetër, sistemi 
AECH, i cili ofron klerimin e transaksioneve ndërbankare me vlerë të vogël 
- më pak se 1.5 milionë lekë - është i vetmi sistem në tregun shqiptar që 
kleron pagesat e klientëve të bankave (individë dhe biznese). Mirëfunksionimi 
dhe siguria e këtyre sistemeve ka një rëndësi të veçantë për funksionimin e 
tregjeve financiare dhe të ekonomisë në tërësi. Të dy sistemet e pagesave kanë 
funksionuar normalisht dhe në përputhje me rregullat dhe oraret e parashikuara 
në rregulloret përkatëse, duke ofruar një disponueshmëri maksimale. Në rolin e 
reformatorit të sistemeve të pagesave dhe në përmbushje të Strategjisë Kombëtare 
të Pagesave me Vlerë të Vogël, BSH-ja ka punuar për operacionalizimin e 
sistemit AIPS-EURO, një sistem për shlyerjen e pagesave në euro brenda vendit.

Sistemi i shlyerjes së pagesave ndërbankare me vlerë të madhe 
(AIPS)

Në sistemin AIPS u shlye një volum prej 138,548 transaksionesh gjatë vitit 
2021, me një vëllim total të likuiditetit të qarkulluar në sistem prej 10,758 
miliardë lekësh. Këto shifra reflektojnë një rritje vjetore si në numër, ashtu dhe 
në vlerë të transaksioneve, përkatësisht me 8.67% dhe 8.61%. Prirje në rritje 
paraqet dhe vlera e transaksioneve të procesuara në AIPS në raport me PPB-
në, duke diktuar një përdorim gjithnjë e në rritje të sistemit. Nga pikëpamja 
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e shpërndarjes së transaksioneve sipas tipologjisë, 
zëri “Pagesa për klientë” vijon të paraqesë ritme 
rritëse në sistemin AIPS (zë me peshën kryesore të 
pagesave në terma të numrit, 67.6%). 

Kredia Brenda Ditës (KBD) është një instrument 
i sistemit AIPS, të cilin BSH-ja ua ofron bankave 
pjesëmarrëse për administrimin e likuiditetit brenda 
ditës dhe garantimin e vijueshmërisë normale të 
funksionimit të pagesave ndërbankare. Raporti i 
vlerës së KBD-ve ndaj vlerës totale të aktivitetit të 
sistemit AIPS rezulton në 2.04%, duke reflektuar një 
peshë të ulët të financimit të aktivitetit të këtij sistemi 
me likuiditet nga BSH-ja, dhe të ekspozimit të sistemit 
ndaj rrezikut të likuiditetit. 

Sistemi i klerimit të pagesave me vlerë të vogël (AECH)

Aktiviteti i sistemit AECH ka vijuar të paraqesë rritje në vitin 2021, ku numri 
dhe vlera e pagesave të kleruara janë rritur përkatësisht me 26.4% dhe 23.6% 
në terma vjetorë. 

Niveli i transaksioneve të kryera në AECH në raport me popullsinë ka ardhur, 
gjithashtu, në rritje. Rritja e vazhdueshme e transaksioneve të procesuara në 
këtë sistem, kryesisht për pagesa për klientët e bankave30, evidenton efikasitetin 

30 Analiza e treguesit të shpërndarjes së pagesave sipas pjesëmarrësve evidenton se pagesat 
për klientë të iniciuara nga bankat vazhdojnë të zënë peshën kryesore të transaksioneve 
të procesuara në sistemin AECH, duke mbizotëruar ndaj transaksioneve të iniciuara nga 
pjesëmarrësit e tjerë (MFE-ja dhe BSH-ja).

Gra�k 26. Ecuria e sistemit AIPS sipas numrit dhe të vlerës së transaksioneve 
të procesuara në AIPS (majtas), dhe në përqindje ndaj PPB së (djathtas) 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 27.  Raporti i Kredisë Brenda Ditës 
(KBD) ndaj totalit të vlerës së shlyer në AIPS 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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e masave të marra nga BSH-ja mbi komisionet e 
aplikuara nga bankat (si në vitin 2011, ashtu edhe 
në vitin 202031) për përdoruesit fundorë, me synim 
zgjerimin e përdorimit të këtij sistemi. Këto masa 
kanë nxitur një rritje më të shpejtë të pagesave nën 
20,000 lekë, duke treguar se transfertat elektronike 
po gjejnë përdorim në përditshmërinë e publikut të 
gjerë. 

31 Rishikimet rregullative të vitit 2020 parashikojnë eliminimin e komisioneve për pagesat me 
vlerë të vogël të iniciuara në mënyrë elektronike (home-banking) deri në shumën 20,000 lekë, 
si dhe diferencimin e tarifave për pjesën tjetër të pagesave të iniciuara elektronikisht, deri në 
50% të atyre të iniciuara në formë letër. 

Gra�k 28. Ecuria e numrit dhe vlerës së transaksioneve të kleruara në AECH 
në vite (majtas) dhe niveli i transaksioneve të procesuara në AECH në raport 

me popullsinë mbi moshën 15 vjeç* (djathtas) 

*Nënkupton që 42.28% e popullsisë mbi moshën 15 vjeç kryen një transaksion ndërbankar në vit 
nëpërmjet sistemit AECH. Kjo shifër ka shënuar një rritje të vazhdueshme, e cila bëhet edhe më e 
qenësishme nëse merret në konsideratë fakti që në Shqipëri, më shumë se 40% e popullsisë (vlerësimi 

Findex 2014, Banka Botërore) zotëron një llogari bankare për kryerjen e pagesave ndërbankare.
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Gra�k 29. Rritja e numrit të transaksioneve 
nën 20,000 lekë në AECH  

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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HAPËSIRË INFORMUESE 4: SISTEMI I SHLYERJES SË PAGESAVE NË EURO 
BRENDA VENDIT

Në kuadër të Strategjisë Kombëtare për Pagesat me Vlerë të Vogël në Shqipëri 
(2018-2023) dhe planit të zbatimit të saj, BSH-ja dhe aktorë të tjerë të 
rëndësishëm si Ministria e Financave dhe Ekonomisë, sistemi bankar e financiar, 
nëpërmjet Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave (KKSP), synojnë të krijojnë 
një treg modern dhe gjithëpërfshirës të pagesave me vlerë të vogël në Shqipëri, 
të mbështetur nga infrastruktura të sigurta dhe efikase. Në këtë drejtim, një nga 
fushat dhe veprimet strategjike lidhet me implementimin e shlyerjes së transfertave 
vendase në euro nga BSH-ja.

Ky projekt është konceptuar që në vitin 2016, ku në kuadër të rekomandimeve të 
KKSP-së u analizua mundësia dhe nevoja e krijimit të një infrastrukture kombëtare 
për shlyerjen në euro. Në studimin e kryer nga BSH-ja, në bashkëpunim edhe me 
Shoqatën Shqiptare të Bankave, u identifikua një kosto prej 718 milionë lekësh 
për sistemin bankar nga mënyra aktuale e kryerjes së transaksioneve. Bazuar në 
këtë analizë dhe në studime të tregut, me qëllim reformimin dhe modernizimin 
e sistemit të pagesave, ky projekt u bë pjesë e planit të veprimit të Strategjisë.

BSH-ja ka punuar intensivisht gjatë vitit 2021, me qëllim finalizimin e projektit për 
shlyerjen e transfertave vendase në euro për klientët e bankave. Ky projekt është 
realizuar nëpërmjet zhvillimit të infrastrukturës së nevojshme, si dhe krijimit të një 
kuadri rregullativ për operimin dhe funksionimin e Sistemit AIPS-EURO. Sistemi 
është funksional prej datës 24 janar 2022. Ai do të përdoret për të shlyer vetëm 
“transferta për klientë” të bankave dhe do t’iu mundësojë qytetarëve shqiptarë 
kryerjen e pagesave në euro brenda vendit, me kosto shumë më të ulëta dhe 
në një afat kohor shumë më të shkurtër krahasuar me procesin e mëparshëm 
nëpërmjet bankave korrespondente. 

Gjithashtu, ky projekt ka një impakt të gjerë në një sërë faktorësh në nivel 
ekonomik, duke filluar si në mbajtjen në ekonominë vendase të komisioneve 
të konsiderueshme që merrnin bankat korrespondente, ashtu edhe në ruajtjen 
e stabilitetit financiar dhe atij monetar, duke pasur të gjitha mekanizmat e 
nevojshme monitoruese për sa i përket këtij segmenti të tregut. 

Në mënyrë të tërthortë, ky projekt ndikon edhe në mirëqenien individuale 
të klientit, të bankës dhe të ekonomisë në tërësi. Meqenëse tashmë pagesat 
procesohen brenda vendit, në rast të një pasaktësie në procesimin e pagesës, 
zgjidhja e problematikës do të jetë shumë më e lehtë. Gjithashtu, pozitiv 
konsiderohet fakti që pagesat në euro brenda vendit rregullohen nga kuadri 
ligjor e rregullativ prudencial për mbrojtjen konsumatore, të mundësuar nga 
ligji “Për shërbimet e pagesave”.

Projekti vlerësohet të ketë efekte mjaft pozitive edhe nga pikëpamja e 
administrimit të parasë fizike në euro nga ana e bankave, si dhe do të ndikojë 
pozitivisht në formalizimin e ekonomisë, nxitjen e përfshirjes financiare dhe 
reduktimin e përdorimit të parasë fizike. 

Ulja e komisioneve për klientët e bankave, përtej reflektimit natyror të kostove të 
reduktuara nga eliminimi i cikleve të tejzgjatura të procesimit nëpërmjet bankave 
korrespondente, reflekton dhe politikat e BSH-së për kufijtë mbi komisionet e 
aplikuara nga bankat për klientët. Objektivi kryesor i këtij rregullimi ishte nxitja 
e formalizimit të pagesave në euro, si dhe promovimi në mënyrë më efektive i 
kryerjes së pagesave për klientë në euro, duke i dhënë njëkohësisht prioritet/
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nxitje pagesave në lekë, të cilat vijojnë të jenë më të lira, bazuar në vlerat tavan 
që janë vendosur. 

Në vijim paraqiten në mënyrë të përmbledhur, komisionet e aplikuara përpara 
datës 24 janar dhe ato që aplikohen pas fillimit të operimit të sistemit AIPS EURO. 

Deri më 24 janar 
2022 Pas 24 janar 2022

  Pagesa në formë letër 
& (jo letër) elektronike

Pagesa në formë 
letër

Pagesa 
elektronike

TRANSFERTA NË NISJE 
MIN-Euro për transak-
sion Max 30 Euro Max 6 Euro Max 3 Euro

Në % mbi vlerën Max 3% Max 0.2%
deri 10,000 euro

Max 0.1%
deri 10,000 euro

MAX -Euro për transak-
sion Max 300 Euro Max 50 Euro Max 25 Euro

 TRANSFERTA NË MBËRRITJE 
MIN- Euro për transak-
sion 20.00 0 0

Në % mbi vlerën 0.2 % 0 0

MAX -Euro për transak-
sion 200.00 0 0

Komisioni i Swift-it 
MAX- Euro për transak-
sion

10.00 0 0

2.7.2. INSTRUMENTET E PAGESAVE

Viti 2021 u karakterizua nga një rritje e përdorimit të instrumenteve elektronike 
të pagesave me 29.51% në nivel vjetor, duke arritur 28.6 milionë pagesa në 
total. Në terma të vlerës, përdorimi i tyre shënoi një rritje prej 20.62% ose 
prej 5,291 miliardë lekësh krahasuar me një vit më parë. Rritja e pagesave 
elektronike është reflektuar në një tkurrje të vazhdueshme të transfertave të 
kreditit në formë letër, të cilat në vitin 2021 zunë një peshë rreth 20.65% ndaj 
totalit të vëllimit të pagesave.

Pagesat me karta zënë vendin kryesor të përdorimit të instrumenteve të pagesave, 
përkatësisht 55.57% në numër, duke tejkaluar për të dytin vit radhazi transfertat 
e kreditit në formë letër, instrumentin e pagesave më të përdorur ndër vite. 

Inkurajuese mbetet tendenca e shpejtë e rritjes së përdorimit të instrumenteve 
elektronike të pagesave home banking, ku përmendim numrin e pagesave 
të kryera përmes shërbimit mobile banking, i cili arriti në 1.7 milionë 
transaksione, me një rritje prej 46.78% krahasuar me vitin e kaluar. Vlera e 
këtyre transaksioneve arriti në 219 miliardë lekë, me rritje vjetore prej 47.36%. 
Prirje rritëse ka paraqitur edhe përdorimi i parasë elektronike, një instrument ky 
i ofruar nga bankat dhe nga institucionet e parasë elektronike. 
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Zhvillimet e pagesave elektronike përgjatë vitit 2021 kanë kontribuuar në 
përmbushjen e objektivave sasiorë të Strategjisë Kombëtare të Pagesave me 
Vlerë të Vogël (2018-2023). Përdorimi i pagesave elektronike për frymë arriti 
në nivelin 12.5 nga 10 pagesa që është objektivi i kësaj strategjie. Gjithashtu, 
zhvillime pozitive janë shënuar dhe në kuadër të zgjerimit të përqindjes së 
popullsisë, e cila zotëron një llogari pagesash. Kështu, në vitin 2021 rezulton 
se rreth 69%32 e popullsisë në moshë madhore zotëron një llogari pagese, 
duke iu afruar ndjeshëm objektivit prej 70% të vendosur në strategji. 

Home Banking
Inicimi i transfertave të kreditit në formë elektronike realizohet nëpërmjet 
shërbimeve “home banking33” , një shërbim ky i ofruar nga 11 banka dhe 
që po gjen gjithnjë e më shumë përdorim në tregun shqiptar. Në vitin 2021, 
vihet re një rritje e konsiderueshme e volumit të pagesave dhe e vlerës së 
transaksioneve “home banking”, përkatësisht prej 24.5% dhe 15.45%, 
krahasuar me një vit më parë. Kontribut në rritjen e përdorimit të transaksioneve 
“home banking” vlerësohet të kenë dhënë: masat e marra nga BSH-ja gjatë 
vitit 2020 (të përmendura më sipër); përhapja e mundësive për të aksesuar 
internetin; dhe, familjarizimi i klientëve të bankave me përdorimin e këtij 
instrumenti. Gjithashtu, rol pozitiv vlerësohet të kenë luajtur politikat e bankave 
për promovimin e këtyre mënyrave alternative të pagesave, çka është reflektuar 
në shtimin e llogarive të aksesueshme në distancë me rreth 20.98% krahasuar 
me	 të	 njëjtën	 periudhë	 të	 vitit	 2020.	 Llogaritë	 e	 aksesueshme	 nga	 interneti	
ndaj totalit të gjithë llogarive të klientëve zënë një peshë prej 23.25% në vitin 
2021. 

32 Bazuar në të dhënat e Regjistrit Kombëtar të Llogarive. 
33 Këto produkte mundësojnë aksesimin e llogarisë bankare në distancë, nëpërmjet një linje 

interneti, linje telefoni apo një software-i që banka i vë në dispozicion klientit të saj.

Gra�k 30. Ecuria e numrit të instrumenteve të pagesave elektronike dhe në 
formë letër në vite (majtas) dhe numri i pagesave për frymë (+15 vjeç) në vite 

(djathtas)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Kartat bankare 
Në Republikën e Shqipërisë, në fund të vitit 2021, të gjitha bankat që operojnë 
në treg janë të licencuara si emetuese kartash, ndërkohë 7 prej tyre janë të 
licencuara edhe si pranuese kartash. Infrastruktura e ofruar nga këto banka, 
për sa i përket numrit të POS-ve, ka shënuar një rritje të konsiderueshme me 
13.12% krahasuar me vitin 2020. Zhvillim pozitiv mund të konsiderohet edhe 
rritja e shpërndarjes graduale të terminaleve POS në rajonet e tjera në territorin 
e Republikës së Shqipërisë, përtej Qarkut të Tiranës, i cili ka pasur dhe vijon të 
ketë një pozicion mbizotërues (në masën 82.77 %). 

Numri i ATM-ve është rritur ndjeshëm me 11.38% krahasuar me vitin 2020. 
Pavarësisht se ATM-të përdoren kryesisht për tërheqje të cash-it, përgjatë 
vitit 2021 kemi një zgjerim të funksionit të ATM-ve që mundësojnë kryerje të 
depozitimeve, funksion i cili është përdorur në nivele më të larta sesa në vitin 
2020 (si në numër dhe në vlerë). 

Zhvillime pozitive kanë shënuar dhe terminalet për përdorimin e kartave me 
para elektronike, të cilat vijojnë të paraqesin ritme rritëse në masën 16.03% 
krahasuar me fundin e vitit 2020. Nxitja e përdorimit të instrumenteve të parasë 
elektronike vlerësohet të ketë ndikim në përfshirjen financiare të popullsisë, duke 
mundësuar aksesin në shërbime bankare (hapjen e një llogarie paraje elektronike 
dhe zotërimin e një karte të parapaguar) nga kategori të popullsisë, të cilat nuk 
kanë akses në shërbime të tjera (si për shembull, nuk janë pagamarrës).

Emetimi i kartave të debitit është rritur lehtë me 2.4%, ndërsa ai i kartave të 
kreditit është zvogëluar me 2.12%. Fundi i vitit 2021 ka shënuar një rritje prej 
0.61% të kartave me funksion paraje elektronike krahasuar me vitin paraardhës. 
Zhvillimet në terma të infrastrukturës dhe kartave në qarkullim janë reflektuar në 
një rritje të numrit dhe vlerës së pagesave me kartë në vitin 2021, përkatësisht 

Gra�k 31. Ecuria e përqindjes së llogarive home-banking ndaj totalit të 
llogarive, dhe ecuria e raportit të përdorimit të llogarive të aksesueshme nga 

interneti*

*Raporti i përdorimit tregon sa përdoret mesatarisht një llogari me akses nga interneti për kryerje 
transaksionesh.

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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me 43.63% dhe 49.87%, krahasuar me vitin 2020. Pavarësisht zhvillimeve 
pozitive, përdorimi i kartave bankare në terminalet ATM dhe POS, tregon se 
peshën kryesore të transaksioneve të procesuara me karta e zënë tërheqjet 
cash nga ATM-të. Gjatë vitit 2021, ka vijuar rritja e ndjeshme në numrin dhe 
vlerën e pagesave me karta në POS-e fizike dhe virtuale, përkatësisht me 
35.8% dhe 36.93%. Në terma relativë, numri i pagesave të kryera me karta 
të parapaguara në terminale arrin deri në 5.75% të pagesave me karta debiti 
dhe krediti së bashku.

Transaksionet me para fizike 
Për sa i përket transaksioneve me para fizike (cash) të kryera nga klientët në 
sportelet e bankave, për vitin 2021, vihet re një rritje në numër dhe vlerë 
krahasuar me një vit më parë. Këtë vit është shënuar një rritje e transaksioneve 
depozitime në arkë si në numër dhe në vlerë, përkatësisht me 3.86% dhe 
18.31%, krahasuar me një vit më parë. 

Përdorimi i parasë fizike në ekonominë shqiptare mbetet ende një fenomen 
mbizotërues, i cili mbart kosto të larta për aktorët e ndryshëm dhe ekonominë në 
përgjithësi. Bashkërendimi i përpjekjeve në nivel tregu për nxitjen e përdorimit 
të instrumenteve sa më efikase dhe me kosto të ulëta paraqet një rëndësi të 
veçantë dhe përbën një nga prioritetet e BSH-së. 

Gra�k 32. Zhvillimet e ATM dhe POS (sipër) si dhe zhvillimet e kartave të 
debitit, kreditit dhe kartave të parapaguara (poshtë)

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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 POS  �zik (aksi majtas) 5,307 5,668 6,126 6,689 7,111 7,294 8,726 11,195 12,147 13,741
POS para elektronike (aksi majtas) 597 680 1,391 1,700 2,094 2,364 2,743
POS virtuale (aksi djathas) 3 20 30 28 28 78 99 142 175
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2.7.3. INSTITUCIONET E PARASË ELEKTRONIKE

Produktet e parasë elektronike ofrohen dhe nga institucionet financiare jobanka, 
të licencuara si institucione të parasë elektronike. Përgjatë vitit 2021, në tregun 
shqiptar kanë operuar 7 institucione të parasë elektronike, nga 3 të tilla në fund 
të vitit 2020. Rritja e numrit të institucioneve të parasë elektronike ka ardhur si 
efekt i miratimit të ligjit “Për shërbimet e pagesave” gjatë vitit 2020. Në total, 
numri i pagesave me para elektronike ka shënuar një rritje të konsiderueshme 
si në numër, ashtu dhe në vlerë gjatë vitit 2021, përkatësisht me 79.04% dhe 
44.8%. Edhe pse vëllimi i transaksioneve të pagesave me para elektronike 
ka arritur pothuaj 24% të totalit të gjithë pagesave që kalojnë nga sistemi 
bankar, në vlerë ato mbulojnë më pak se 0.5% të gjithë vlerës së pagesave 
të kryera nga institucionet e parasë elektronike dhe nga bankat që emetojnë 
para elektronike. Gjatë vitit 2021, këto institucione së bashku kanë kryer një 
volum prej afërsisht 6.8 milionë pagesash me para elektronike, me një vlerë 
prej 15.63 miliardë lekësh. 

Shtimi i institucioneve të parasë elektronike ka sjellë një shtrirje më të gjerë të 
terminaleve në territorin e Republikës së Shqipërisë, duke sjellë lehtësira në formën 
e rritjes së fleksibilitetit për kryerjen e pagesave, si dhe një kosto më të ulët për 
pagesat e kryera (për pagesat e gjobave, faturave mujore utilitare etj.).  

2.7.4. MBIKËQYRJA E SISTEMEVE TË PAGESAVE DHE ROLI REFORMATOR 

Në rolin e katalizatorit/reformatorit të sistemeve të pagesave, BSH-ja ka 
vijuar përpjekjet për realizimin e planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare 
të Pagesave me Vlerë të Vogël (2018-2023), me qëllim modernizimin e këtij 
tregu dhe zgjerimin e përfshirjes financiare të popullsisë dhe përdorimit të 

Gra�k 33. Numri dhe vlera e transaksioneve cash në sportelet e bankave 
(individë dhe biznese)

Burimi: Raportimet e bankave sipas "Metodologjisë për raportimin e instrumenteve të pagesave".

 -
 1,000,000.00
 2,000,000.00
 3,000,000.00
 4,000,000.00
 5,000,000.00
 6,000,000.00
 7,000,000.00
 8,000,000.00

Depozitime cash në arkë numër Tërheqje cash në arkë numër
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 -

 500,000.00

 1,000,000.00

 1,500,000.00

 2,000,000.00

 2,500,000.00

Depozitime cash në arkë vlera (Milionë Lekë) Tërheqje cash në arkë vlera (Milionë Lekë)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



Raporti Vjetor, 2021

82Banka e Shqipërisë

pagesave elektronike në tregun shqiptar. Në këtë drejtim, përgjatë vitit 2021 
janë ndërmarrë një sërë masash me natyrë ligjore e rregullative, si dhe zhvillime 
infrastrukturore. Nga pikëpamja e përmirësimeve ligjore e rregullative, gjatë 
këtij viti janë hartuar një sërë aktesh juridike për plotësimin e kuadrit rregullativ 
në zbatim të kërkesave të ligjit 55/2020 “Për shërbimet e pagesave”34. 

Nga pikëpamja e zhvillimeve infrastrukturore, përmendim operacionalizimin e 
skemës ndër-Ofruesish të Shërbimeve të Pagesave për “Debitimin Direkt”. Kjo 
skemë mundëson që kompanitë utilitare të përdorin vetëm një llogari pagese 
për të mbledhur detyrimet e klientëve të tyre në të gjithë tregun, me qëllim një 
administrim më efikas të likuiditetit. Nga pikëpamja e klientëve, kjo skemë 
krijon fleksibilitet, duke mundësuar përdorimin e instrumentit, pavarësisht nëse 
banka/institucioni financiar jobankë ka marrëveshje me kompaninë utilitare 
në të cilën klienti dëshiron të kryejë pagesa. Gjithashtu, Rregullorja e Debitimit 
Direkt	dhe	Ligji	për	Shërbimet	e	Pagesave	krijojnë	një	kuadër	prudencial	për	
mbrojtjen e konsumatorit. Rregullimi dhe operacionalizimi i kësaj skeme shënon 
një hap tjetër drejt integrimit me Tregun Unik të Pagesave në Euro (Single Euro 
Payment Area).

Një zhvillim tjetër i rëndësishëm është operacionalizimi i sistemit AIPS EURO 
për shlyerjen e pagesave në euro brenda vendit për klientët e bankave, i 
analizuar në Hapësirën Informuese 4, më sipër. 

Për qëllime të vijimit të projektit për pagesat e shpejta, gjatë këtij viti, është 
finalizuar një raport në lidhje me “Pagesat e Shpejta në Shqipëri”. Ky raport 
synon të identifikojë nevojat që do të adresojë projekti, hapësirat të cilat 
kërkojnë ndërhyrje, dhe masat paraprake për krijimin e një zgjidhjeje për 
pagesat e shpejta, si dhe opsionet e ndryshme për zbatimin e këtij projekti. 
Studimi identifikon opsionin më të realizueshëm për tregun shqiptar. Ky raport 
është hartuar me asistencën teknike të Bankës Botërore në Shqipëri dhe do të 
shërbejë si një udhërrëfyes për zbatimin e projektit në tregun shqiptar. 

BSH-ja ka ndërmarrë një hap të rëndësishëm në lidhje me nxitjen e përfshirjes 
financiare. Gjatë vitit 2021, është punuar me hartimin e projektakteve, të cilat 
transpozojnë direktivën 2014/92/EU të Parlamentit Evropian dhe Këshillit, 
datë 3 korrik 2014, ”Mbi krahasueshmërinë/transparencën për tarifat e lidhura 
me llogarinë e pagesës, dhe mbi shërbimin e transferimit të llogarive të pagesës 
dhe aksesin për llogarinë e pagesave me shërbime bazike”. Në këtë drejtim, 
është hartuar projektrregullorja “Mbi transparencën për tarifat e lidhura me 
llogarinë e pagesës dhe mbi shërbimin e transferimit të llogarive të pagesës”. 
Kjo projektrregullore është përshtatur me kuadrin tonë rregullativ. Objekti i 
saj është përcaktimi i kërkesave mbi transparencën dhe krahasueshmërinë e 
tarifave që u ngarkohen konsumatorëve në llogaritë e tyre të pagesave, si 
dhe përcaktimi i kërkesave për transferimin e llogarive të pagesave ndërmjet 
ofruesve të shërbimeve të pagesave. 

34 Lista e akteve të miratuara përmendet në nënkapitullin “Mbikëqyrja bankare”. 
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Gjatë këtij viti është hartuar dhe projektligji “Për llogarinë e pagesave me 
shërbime bazike”. Objekti i këtij projektligji është përcaktimi i rregullave dhe 
kushteve për hapjen dhe përdorimin e llogarisë së pagesave me shërbime 
bazike për individët rezidentë në Republikën e Shqipërisë, duke përfshirë 
veçanërisht konsumatorët dhe individët e pambuluar me shërbime bankare, 
pavarësisht nivelit të të ardhurave, statusit të punësimit dhe historikut të aftësisë 
paguese.

Në përmbushje të rolit të saj si katalizator, BSH-ja ka mbështetur dhe ka 
organizuar një sërë takimesh dhe konsultimesh me aktorë të ndryshëm, me 
qëllim zbatimin e planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare të Pagesave me 
Vlerë të Vogël (2018-2023). Gjithashtu, është organizuar mbledhja VII e 
Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave në muajin dhjetor 2021, me qëllim 
promovimin e mëtejshëm të projekteve në proces. 


