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Banka e Shqipërisë në mbledhjen e VItë Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave, të mbajtur në datën 17 dhjetor 2020, pas një analize të 
objektivave të arritur deri tani dhe prioriteteve në periudhën afatshkurtër-afatmesëm ka vlerësuar si të nevojshme rishikimin e disa afateve për 
masat e planit të veprimit të Strategjisë Kombëtare për Pagesat me Vlerë të Vogël.  
 
 
Banka e Shqipërisë për shkak të angazhimeve të saj si dhe nevojës për koordinim të afateve edhe me planin Kombëtar të Integrimit, në 
Mbledhjen e VItë të Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave (KKSP) ka propozuar rishikimin e disa afateve të parashikuara në planin e 
Veprimit të Strategjisë, të cilat u dakorduan me anëtaret e KKSP.  

 
 

 
 

OBJEKTIVI STRATEGJIK MASA INTITUCIONI ZBATUES AFATI I ZBATIMIT 
STATUSI / 

RISHIKIMI I AFATIT 

Përforcimi i angazhimit të aktorëve 

Një rol më aktiv dhe i dukshëm i KKSP-së në kontekstin e 
SKPVV-së:                                                                                                          - 
- krijimi i një grupi pune të pagesave me vlerë të vogël 
brenda KKPS-së për të monitoruar dhe raportuar 
progresin e SKPVV-së; 
- përfshirja e vazhdueshme e KKSP-së gjatë reformës 

Anëtarë të KKSPsë, me 
mbështetje nga BSH (si 

Sekretariati) 

Krijimi në gjysmën e 
parë të vitit 2018; punë 

në vazhdim. 

Në proces 
Në vazhdimësi 

Përmirësimi i Infrastrukturës së 
Pagesave 

Përgatitja e një studimi fizibiliteti për krijimin e 
platformave kombëtare për stimulimin e pagesave 
elektronike në Shqipëri (si pagesat me karta dhe 
transferimet elektronike të kredive) Një platformë 
kombëtare procesimi (SWITCH) të kartave/ “instant 
payment’’ , për gjithë emetuesit , do të bëhet operative 
dhe do të përdoret gjerësisht prej tyre. 

BSH, operatorët privat , SHSHB,  
BSH, operatorët privat , SHSHB 

2019                                                                                
2020-2022 

Në proces 
Në vazhdimësi 

Përmirësimi i Infrastrukturës së 
Pagesave 

Zbatimi i skemave të debitimit direkt ndërbankar. BSH 2018 
Rishikuar afati për 

2021 

Përmirësimi i Infrastrukturës së 
Pagesave 

Vendimi për krijimin e një shtëpie klerimi për transferta në 
euro, duke përfshirë operatorin dhe agjentin e shlyerjes. 

BSH dhe SHSHB 
2019 

 
Rishikuar afati për 

2021 
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Sigurimi i instrumenteve të pagesave 
të përqendruara te klienti dhe të 
përballueshme 

Dizenjimi dhe ofrimi i një produkti llogarie “bazë” për 
persona që nuk janë klientë bankarë. Sigurimi i 
përballueshmërisë së këtyre llogarive përmes një 
strukture të përshtatshme çmimi. Llogaritë bazë do të 
bëjnë të mundur që përdoruesit të paguajnë (dhe 
paguhen) elektronikisht drejt/nga sa më shumë palë të 
jetë e mundur 

Banka, me mbështetje nga SHSHB 
dhe BSH 

2018-2019 
 

Kjo masë do të 
përmbushet nga 

transpozimi i 
Direktivës 

2014/92 / BE  
Rishikuar afati për 

2022 

Sigurimi i instrumenteve të pagesave 
të përqendruara te klienti dhe të 
përballueshme 

Transpozimi i DIREKTIVIT 2014/92 / BE "Për 
krahasueshmërinë e tarifave që lidhen me llogaritë e 
pagesave, ndryshimit të llogarive të pagesave dhe aksesit 
në llogaritë e pagesave me karakteristika themelore" 

BSH 2020 
Rishikuar afati për 

2021 

Sigurimi i instrumenteve të pagesave 
të përqendruara te klienti dhe të 
përballueshme 

Arritja e ndërveprimit midis të gjitha llogarive rrjedhëse 
bankare dhe llogarive të parave elektronike, si dhe midis 
vetë llogarive të parave elektronike, sa më shpejt të jetë e 
mundur 

Banka, IFJB që emetojnë para 
elektronike, dhe BSH 2020 

Rishikuar afati për 
2022 me zbatimin e 

ligjit “Për shërbimet e 
pagesave” dhe 

kuadrit rregullativ për 
shërbimet e pagesave 

Sigurimi i instrumenteve të pagesave 
të përqendruara te klienti dhe të 
përballueshme 

Ridizenjimi i strukturës së çmimeve për llogaritë rrjedhëse, 
për të shtyrë më tepër individë dhe biznese të vogla të 
kenë llogari dhe të përdorin më gjerësisht tiparet e 
pagesave elektronike të këtyre llogarive (në vend të 
parasë fizikë). Për aq sa është e mundur, shpenzimet 
paraprake për hapjen e një llogarie dhe tarifat e 
detyrueshme të mirëmbajtjes mujore ose vjetore do të 
shmangen. 

Bankat 2019 

Rishikuar afati për 
2022 me miratimin e 
ligjit që transpozon 

Direktivën 2014/92 / 
BE 

Sigurimi i instrumenteve të pagesave 
të përqendruara te klienti dhe të 
përballueshme 

Përmirësimi i bazës së të dhënave të BSH-së për shërbimet 
bankare, për ta bërë më të përdorshme nga përdoruesit 
ekzistues dhe ata të ardhshëm 

BSH (Departamenti i Mbikëqyrjes) 2019 

Rishikuar afati për 
2022 me zbatimin e  

aktit ligjor që 
transpozon Direktivën 

2014/92 / BE 

Zgjerim i pikave të aksesit dhe 
rrjeteve të pagesave 

Bankave që janë pranues të kartave të pagesave t’u 
kërkohet me rregullore të jenë transparente mbi tarifat që 
u ngarkojnë tregtarëve. 

BSH 2020 
Rishikuar afati për 

2021 

Zgjerim i pikave të aksesit dhe 
rrjeteve të pagesave 

Të mblidhen sistematikisht të dhëna mbi tarifat e 
ngarkuara nga pranuesit e kartave të pagesave drejt 
tregtarëve dhe të përfshihen këto të dhëna në bazën e të 
dhënave të BSH-së mbi shërbimet bankare. 

BSH 2019-2020 
Rishikuar  afati për 

2021 
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Zgjerim i pikave të aksesit dhe 
rrjeteve të pagesave 

Të intensifikohen përpjekjet për të edukuar qytetarët 
shqiptarë mbi përdorimin e llogarive të transaksioneve 
dhe të pagesave elektronike, nëpërmjet ofrimit të 
vazhdueshëm të informacionit dhe me një target të 
caktuar.  

BSH, subjekte të tjera të sektorit 
publik, dhe Operatoret e 
Shërbimeve te Pagesave 

2018 e ne vazhdim 
Në proces 

Në vazhdimësi 

Zgjerim i pikave të aksesit dhe 
rrjeteve të pagesave 

Të ofrohet trajnim praktik e i mjaftueshëm për klientët 
Banka dhe IFJB që 

ofrojnë shërbimin e 
pagesave 

2018 e ne vazhdim Në proces 
Në vazhdimësi 

Zgjerim i pikave të aksesit dhe 
rrjeteve të pagesave 

Përpjekje të mëtejshme për të rritur ndërgjegjësimin mbi 
përfitimet e përdorimit të portalit e-Albania, dhe mënyrën 
e përdorimit të tij me efektivitet dhe gjerësisht (d.m.th. 
duke përfshirë pagesat on-line). 

AKSHI 2018 

Në proces, 
Megjithëse janë 
marrë masa të 

konsiderueshme deri 
më tani 

Zgjerim i pikave të aksesit dhe 
rrjeteve të pagesave 

Të matet me objektivitet efektiviteti i përpjekjeve të 
edukimit financiare dhe programeve të ndërmarra nga 
BSH-ja. 

BSH (një departament i ndryshëm 
nga ai që zbaton këto programe) 

2019 e në vazhdim 

Në proces  
Bazuar në 

rekomandimet e KKSP 
do të hartohet një 

strategji Kombëtare 
për Edukimin 

Financiar 

Të rritet konkurrenca me kosto 
efektive, duke shfrytëzuar programet 
e pagesave me vëllim të madh 

Disbursimi i pensioneve dhe i gjithë programit të 
mirëqenies sociale me përfitime në para, drejtpërdrejt në 
llogaritë e përfituesve. Llogaritë bankare “bazë” do të 
përdoren në periudhën afatshkurtër; do të ofrohen me 
pak ose pa kosto për përfituesin, dhe ky i fundit duhet të 
ketë mundësi të zgjedhë bankën që preferon. Llogaritë e 
parave elektronike do të përdoren gjithashtu së bashku 
me llogaritë bankare, pasi të jenë bërë ndërvepruese. 

ISSH i Shqipërisë dhe subjekte të 
tjera që administrojnë programet 
e mirëqenies sociale në qeveritë 

lokale 

2019 

Rishikuar afati sipas  
zbatimit të aktit ligjor 
që do të transpozojë 
Direktivën 2014/92 / 

BE 
2022 dhe në vijim 

Mbikëqyrje efektive të BSH-së mbi 
tregun e pagesave me vlerë të vogël 

Të rishikohet kuadri i politikës mbikëqyrëse të BSH-së dhe 
manualet mbikëqyrëse, që të përfshijnë gjithashtu 
shërbimet e pagesave. Të fillohet mbikëqyrja e 
shërbimeve të pagesave, duke përdorur një qasje “të 
butë”. 

BSH 2019 

Rishikuar afati për 
vitin 2022 nëpërmjet 

hartimit të akteve 
nënligjore në zbatim 

të ligjit “Për 
shërbimet e 
pagesave” 

 

Mbikëqyrje efektive të BSH-së mbi 
tregun e pagesave me vlerë të vogël 

Të sigurohet që ofruesit e shërbimeve të pagesave dhe 
operatorët e sistemit të pagesave të rishikojnë rregullisht 
strukturën e tyre të kostove dhe çmimeve. 

BSH 2019 

Pas rishikimit të 
çmimeve për 

shërbimet 
Homebanking do të 

vijojnë përpjekjet për 
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pagesat me karta si 
dhe instrumente të 
tjerë elektronike. 

Mbikëqyrje efektive të BSH-së mbi 
tregun e pagesave me vlerë të vogël 

Të sigurohet që ofruesit e shërbimeve të pagesave dhe 
operatorët e sistemit të pagesave të evitojnë çdo praktikë 
çmimi të padrejtë apo jotransparente. 

BSH 2019 

Rishikuar afati  për 
vitin 2022 nëpërmjet 
zbatimit të Ligjit “Për 

shërbimet e 
Pagesave” 

Mbikëqyrje efektive të BSH-së mbi 
tregun e pagesave me vlerë të vogël 

BSH-ja dhe Autoriteti i Konkurrencës do të luftojnë çdo 
praktike anti-konkurrencë në tregun e pagesave me vlerë 
të vogël. 

BSH-ja drejtpërdrejtë në rastet 
për të cilat ka përgjegjësi dhe 

mandat ligjor. 
Në rastet e tjera, BSH në 

bashkëpunim me Autoritetin e 
Konkurrencës 

2019 Në proces 
Në vazhdimësi 


