
 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

BANKA E SHQIPËRISË 

KËSHILLI MBIKËQYRËS 

 

 

 

VENDIM 

 

Nr. 32, datë 30.04.2014 

 
PËR 

 

MIRATIMIN E DOKUMENTIT “POLITIKA E MBIKËQYRJES SË SISTEMEVE TË 

PAGESAVE DHE TË SHLYERJES” 

 

Në bazë dhe për zbatim të nenit 43, shkronja “c” të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për 

Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar, nenit 8 dhe 15 të ligjit nr. 133/2013, datë 29.04.2013 

“Për sistemin e pagesave”, me propozimin e Departamentit të Sistemeve të Pagesave dhe 

Kontabilitetit dhe Financës, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 

 

VENDOSI: 

 

1. Të miratojë dokumentin “Politika e mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave dhe të 

shlyerjes”, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi. 

 

2. Me zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Departamenti i Sistemeve të Pagesave dhe 

Kontabilitetit dhe Financës. 

 

3. Me hyrjen në fuqi të këtij vendimi, shfuqizohet vendimi nr. 38, datë 11.06.2008 i 

Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë “Për miratimin e Dokumentit të Politikës 

së Mbikëqyrjes së Sistemeve të Pagesave dhe të Shlyerjes”. 

 

4. Ngarkohet Kabineti i Guvernatorit me publikimin e këtij vendimi në Buletinin Zyrtar të 

Bankës së Shqipërisë. 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

SEKRETARI  KRYETARI 

   

   

   

Elvis Çibuku  Ardian Fullani 
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Dokumenti i Bankës së Shqipërisë 

“Politika e Mbikëqyrjes për Sistemet e Pagesave dhe të Shlyerjes” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Mbikëqyrja e sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes është një 

funksion i Bankës Qendrore, sipas të cilit, objektivat e sigurisë dhe të 

efikasitetit promovohen duke monitoruar sistemet ekzistuese dhe të 

planifikuara, duke i vlerësuar ato kundrejt këtyre objektivave dhe, aty 

ku është e nevojshme, duke stimuluar ndryshime”. 

 

 

Përkufizim sipas raportit për “Mbikëqyrjen nga Banka Qendrore të 

sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes”, hartuar nga Komiteti mbi 

Sistemet e Pagesave dhe të Shlyerjes (CPSS) pranë Bankës për 

Shlyerje Ndërkombëtare, BIS, maj 2005. 
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I. HYRJE 

 

Një sistem pagesash i sigurt dhe efikas paraqet rëndësi të veçantë për aktivitetet ekonomike 

dhe financiare të një vendi dhe është thelbësor për përçimin e politikave monetare dhe 

ruajtjen e stabilitetit financiar. Gjithashtu, garantimi i një niveli të lartë sigurie për 

instrumente të ndryshme pagesash përforcon besimin e publikut në monedhën vendase. 

 

Në këtë kuadër, objektivat kryesorë të bankës qendrore në lidhje me stabilitetin financiar 

dhe monetar, janë të lidhur ngushtë me rolin e këtij institucioni në fushën e sistemeve të 

pagesave. Sistemi i pagesave – i cili përfshin Infrastrukturat e Tregjeve Financiare (ITF) 

për transaksionet e pagesave, titujve dhe të derivateve – bashkë me tregjet dhe institucionet 

financiare, janë në fakt komponentët kryesorë të sistemit financiar. Në këto kushte, një 

infrastrukturë e besueshme dhe e qëndrueshme për marrëveshjet e pagesave, shlyerjes dhe 

klerimit është një kusht i rëndësishëm për funksionimin normal të sistemit financiar dhe 

tregtisë ndërmjet agjentëve ekonomikë.  

 

Banka e Shqipërisë ka luajtur gjithmonë një rol të rëndësishëm në krijimin, konceptimin 

dhe operimin e sistemeve të pagesave, nëpërmjet funksionit të saj si operator, mbikëqyrës 

dhe katalizator i këtyre sistemeve. Si pasojë e krizës ndërkombëtare financiare të vitit 2008, 

shumë vende përforcuan kompetencat e tyre në lidhje me mbikëqyrjen dhe kontrollin e 

sistemeve të pagesave dhe tregjeve financiare. Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë me 

synim konsolidimin e mëtejshëm të rolit të saj si mbikëqyrëse e sistemit shqiptar të 

pagesave, ndër të tjera, po ndërmerr hapa konkretë me qëllim që përgjegjësitë dhe 

veprimtaritë e institucionit të jenë transparente, të qarta dhe të dukshme për subjektet nën 

mbikëqyrje dhe publikut në përgjithësi. 

 

Struktura dhe fokusi i dokumentit janë bazuar pjesërisht në dokumentin e BQE-së “Kuadri i 

Politikave të Mbikëqyrjes së Eurosistemit (2009)”, i rishikuar në korrik 2011. 

 

Qëllimi i këtij dokumenti është qartësimi i publikut mbi: 

 

a) objektivat e mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave dhe shlyerjes; 

b) fushën e aplikimit të funksionit mbikëqyrës të kryer nga Banka e Shqipërisë; 

c) aktivitetet e kryera nga Banka e Shqipërisë për përmbushjen e objektivave të 

mbikëqyrjes; 

d) standardet e mbikëqyrjes të aplikuara në përputhje me rëndësinë e secilit subjekt nën 

mbikëqyrje;  

e) metodologjinë e mbikëqyrjes së aplikuar nga Banka e Shqipërisë; dhe 

f) bashkëpunimin e Bankës së Shqipërisë me institucione/autoritete të tjera. 

 

Në këtë dokument, termi “sisteme të pagesave dhe shlyerjes” është përdorur si një 

përkufizim i përgjithësuar si për sistemet e pagesave ashtu edhe për sistemet e shlyerjes së 

titujve, megjithatë aty ku është e nevojshme, bëhet dallimi midis këtyre sistemeve. 

Gjithashtu, duke marrë parasysh faktin se instrumentet e pagesave janë pjesë integrale e 

sistemeve të pagesave në tërësi, ato përfshihen në përkufizimin e mbikëqyrjes së sistemit të 

pagesave të Bankës Qendrore. 
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II. PËRGJEGJËSITË E MBIKËQYRJES SË SISTEMIT TË PAGESAVE 

1. BAZA LIGJORE 
Banka e Shqipërisë ka detyrimin ligjor "të nxisë dhe të mbështesë funksionimin normal të 

sistemeve të pagesave", pasi ky është një nga objektivat dytësorë dhe një nga detyrat e saj 

kryesore të përcaktuara në Ligjin nr. 8269, datë 23.12.1997 "Për Bankën e Shqipërisë", të 

ndryshuar (në vijim referuar si “Ligji për Bankën”); Ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 "Për 

bankat në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar (në vijim referuar si Ligji për bankat); 

dhe në Ligjin nr. 133/2013, datë 29.04.2013 "Për Sistemin e Pagesave" (në vijim referuar si 

ligji “Për Sistemin e Pagesave”). Në veçanti, ligji “Për Sistemin e Pagesave” mbulon 

tërësisht mbikëqyrjen e sistemit të pagesave dhe shlyerjes, përfshirë edhe instrumentet e 

pagesave. Ky ligj, së bashku me aktet nënligjore të Bankës së Shqipërisë, përcakton 

rregulla të qarta të cilat normojnë licencimin, rregullimin dhe inspektimin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligji “Për bankat në Republikën e Shqipërisë” 

Neni 129, pikat 1 dhe 6: Sistemet elektronike të pagesave 

 

1. Banka e Shqipërisë dhe bankat ose degët e bankave të huaja mund të marrin pjesë në sisteme elektronike 

pagesash, në përputhje me këtë nen dhe me akte të tjera nënligjore të nxjerra në zbatim të tij. 

 6. Veprimtaria e sistemeve të pagesave dhe e pjesëmarrësve në to rregullohet nëpërmjet akteve nënligjore 

të nxjerra nga Banka e Shqipërisë, si dhe marrëveshjeve të lidhura mes Bankës së Shqipërisë dhe 

subjekteve që ushtrojnë veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë. 

 

 
 

Ligji “Për Bankën e Shqipërisë” 

Neni 3/2  

Banka e Shqipërisë, në përputhje me objektivin e saj kryesor dhe mbi bazën e tregut të brendshëm bankar, nxit 

dhe mbështet zhvillimin e regjimit dhe të sistemit të këmbimeve valutore, tregun e brendshëm financiar, 

sistemin e pagesave, si dhe ndihmon në përmirësimin e kushteve monetare e kredituese, në mbështetje të 

stabilitetit dhe të zhvillimeve ekonomike të vendit.  

Neni 3/4, pika (dh) 

Një nga detyrat kryesore të Bankës së Shqipërisë është të nxisë funksionimin normal të sistemit të pagesave. 

Neni 21 

1. Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim me bankat e tjera, ka të drejtë të caktojë rregulla dhe procedura për 

kryerjen e pagesave me instrumente që përdoren si mjete pagese, si dhe për shërbimet mbi transfertat 

elektronike dhe telegrafike. 

2. Banka e Shqipërisë organizon dhe kryen shlyerjen e pagesave me instrumente që përdoren si mjete 

pagese. 

3. Banka e Shqipërisë ka të drejtë të organizojë shërbimin e kleringut të pagesave dhe të letrave me vlerë. 

4. Banka e Shqipërisë mbikëqyr sistemin e pagesave në Republikën e Shqipërisë drejtpërsëdrejti ose 

nëpërmjet subjekteve apo njësive ndërbankare të krijuara nga ajo për këtë qëllim. Banka e Shqipërisë 

lehtëson kryerjen e pagesave dhe të likuidimeve efektive ndërmjet bankave dhe shërbimet në pagesa. 
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2. ROLI MBIKËQYRËS 
Për të promovuar sigurinë

1
 dhe efikasitetin

2
 e sistemit të pagesave, Banka e Shqipërisë 

aplikon tre lloje përqasjesh, të cilat nuk përjashtojnë, por plotësojnë njëra-tjetrën, atë të: 

a) Operatorit. Si operator i drejtpërdrejtë i sistemeve të pagesave në Republikën e 

Shqipërisë, Banka e Shqipërisë disponon mjete të mjaftueshme për të përcaktuar 

nivelin e sigurisë dhe efikasitetit të sistemeve. 

b) Mbikëqyrjes. Edhe pse përgjegjësia kryesore për efikasitetin dhe sigurinë e sistemit i 

mbetet operatorit të sistemit (subjekt privat apo BSH-ja), Banka e Shqipërisë luan 

një rol jetik për të siguruar që sistemet dhe infrastrukturat e tyre të jenë në përputhje 

me standardet e aplikueshme të mbikëqyrjes. Për të arritur këtë, Banka e Shqipërisë 

kryen veprimtari mbikëqyrëse të përshkruara brenda këtij dokumenti (politikash), si 

dhe të parashikuara në kuadrin ligjor dhe rregullativ shqiptar në lidhje me sistemet e 

pagesave dhe të shlyerjes. 

                                                            
1
 Siguria është administrimi i të gjitha llojeve të rreziqeve të cilat mund të kenë një ndikim negativ mbi funksionimin e 

rregullt të sistemeve të pagesave. 
2
 Efikasiteti është aftësia e një sistemi për të ofruar shërbime, të cilat janë praktike për përdoruesit dhe të dobishme për 

tregjet financiare të ekonomisë në tërësi. 

Ligji “Për sistemin e pagesave” 

Neni 8: Mbikëqyrja dhe rregullimi i sistemeve 

1. Banka e Shqipërisë rregullon dhe mbikëqyr sistemet e licencuara, duke miratuar akte nënligjore për këtë 

qëllim. 

2. Banka e Shqipërisë mund të vendosë standarde dhe kërkesa të tjera shtesë mbi operatorët, sistemet, 

pjesëmarrësit dhe nënpjesëmarrësit. 

3. Banka e Shqipërisë dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, me marrëveshje dypalëshe, përcaktojnë 

rolin e secilit institucion në lidhje me rregullimin, mbikëqyrjen dhe inspektimin e sistemit të shlyerjes së 

titujve dhe të shtëpisë së klerimit të titujve. 

Neni 9: Kompetenca inspektuese e Bankës së Shqipërisë 

1. Me qëllim që të sigurohet dhe të kontrollohet zbatimi i këtij ligji dhe akteve nënligjore të nxjerra në 

zbatim të tij, punonjës të Bankës së Shqipërisë, si dhe persona të tjerë të kualifikuar, të autorizuar prej 

saj, mund të inspektojnë ambientet e punës të sistemeve, operatorët, pjesëmarrësit dhe nënpjesëmarrësit, 

për të kontrolluar llogaritë, regjistrat, dokumentet dhe shkresa të tjera, për të marrë informacion dhe të 

dhëna prej tyre, si dhe të ndërmarrin veprime të tjera që Banka e Shqipërisë mund të vlerësojë si të 

nevojshme.  

2. Operatorët, pjesëmarrësit dhe nënpjesëmarrësit, vënë në dispozicion të Bankës së Shqipërisë: llogaritë, 

regjistrat, dokumente dhe shkresa të tjera të kërkuara nga ligji dhe nga aktet nënligjore të nxjerra në 

zbatim të tij. Operatorët, pjesëmarrësit dhe nënpjesëmarrësit vënë në dispozicion të Bankës së 

Shqipërisë çdo lloj informacioni dhe të dhënë shtesë, të cilat Banka e Shqipërisë i vlerëson si të 

nevojshme. 

Neni 15: Rregullimi dhe mbikëqyrja e instrumenteve të pagesave 

1. Me qëllim që të garantojë sigurinë, mirëfunksionimin dhe eficencën e tyre, Banka e Shqipërisë mund të 

rregullojë dhe të mbikëqyrë emetimin dhe përdorimin e instrumenteve të pagesave, si pjesë e sistemit 

kombëtar të pagesave. 

2. Dispozitat e ligjit zbatohen edhe në lidhje me aspekte të rregullimit dhe mbikëqyrjes së instrumenteve të 

pagesave, aty ku është e përshtatshme. 
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c) Katalizatorit ose lehtësuesit. Banka e Shqipërisë, në rolin e saj të katalizatorit apo 

lehtësuesit, punon vazhdimisht për të mbështetur zhvillimin e tregjeve financiare 

dhe të pagesave me qëllim rritjen e efikasitetit dhe besueshmërisë së këtyre tregjeve 

dhe infrastrukturave përkatëse. Për të përmbushur këtë objektiv, Banka e Shqipërisë 

shfrytëzon ekspertizën e saj në fushën e sistemeve të pagesave dhe e ndan atë me 

aktorët e tregut nëpërmjet konsultimeve të rregullta dhe takimeve të koordinuara me 

përfaqësues të sektorit privat dhe publik. Komiteti Kombëtar i Pagesave dhe 

kryesimi i këtij komiteti nga ana e Bankës së Shqipërisë, është një shembull për sa 

më sipër. Në kuadrin e zhvillimeve të reja në sistemin e pagesave dhe me synimin 

për të përmbushur objektivat e saj afatmesme, Banka e Shqipërisë synon të 

përmirësojë strukturën dhe rolin e Komitetit Kombëtar të Pagesave. Për më tepër, 

Banka e Shqipërisë nxit zhvillimet në fushën e pagesave në Shqipëri përmes 

publikimeve dhe studimeve të ndryshme. 

 

Për sa i përket aktiviteteve mbikëqyrëse, roli i Bankës së Shqipërisë në lidhje me sistemet e 

pagesave dhe të shlyerjes, merr drejtimet kryesore të mëposhtme: 

a) monitorimin e zhvillimeve në fushën e sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes, për të 

vlerësuar gamën e rreziqeve ndaj të cilave mund të jenë të ekspozuara sistemet dhe 

niveli i efikasitetit që mund të arrihet. Për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë ndërmerr 

një aktivitet specifik hulumtimi mbi zhvillimet e reja në infrastrukturën e sistemit të 

pagesave;  

b) përcaktimin e parimeve dhe standardeve të mbikëqyrjes për ndërtimin dhe 

funksionimin e sigurt dhe efikas të sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes. Këto 

standarde sigurojnë një qasje transparente, duke siguruar kushte të barabarta 

konkurrimi midis të gjitha sistemeve të mbikëqyrura; 

c) analizimin e të dhënave dhe informacioneve mbi aktivitetin e sistemeve me anë të 

raportimeve, inspektimeve në vend (on-site) ose në distancë (off-site) dhe takimeve 

të rregullta dhe/ose ad-hoc me operatorët e sistemit; 

d) vlerësimin e përputhshmërisë me këto parime dhe standarde të sistemeve të 

administruara nga vetë Banka e Shqipërisë apo nga operatorë privatë; 

e) kryerjen e aktiviteteve pasuese (follow-up) si fazë e mëtejshme e vlerësimit të 

sistemit; 

f) përmirësimin e transparencës së rregullave, marrëveshjeve, shërbimeve, të termave 

dhe të kushteve të cilat lidhen me sigurinë e instrumenteve të pagesave. 

 

3. OBJEKTIVAT E MBIKËQYRJES 
Funksioni i mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave synon:  

 

a) të ruajë sigurinë e sistemit të pagesave duke u kërkuar subjekteve të mbikëqyrura të 

identifikojnë rreziqet dhe të marrin masat e nevojshme për të shmangur gabime në 

ndërtimin dhe funksionimin e sistemeve. Në veçanti, është e rëndësishme për të siguruar: 

 

 plotësinë e kuadrit ligjor dhe rregullativ që duhet të përcaktojnë qartë, mes të 

tjerash, rregullat e operimit të cilat e bëjnë të mundshëm funksionimin e vazhdueshëm 

dhe të qetë të këtyre sistemeve; dhe, 
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 administrimin e drejtë - dhe minimizimin - e rreziqeve ligjore, të likuiditetit, të 

kreditit, operacionale, etj., që rrjedhin nga përdorimi i sistemeve të pagesave dhe 

shlyerjes si për pjesëmarrësit ashtu edhe për sistemet e tjera të ndërlidhura brenda ose 

jashtë vendit. 

 

b) të arrijë një nivel të kënaqshëm efikasiteti të sistemit të pagesave, duke nxitur: 

 zhvillimin e sistemit të pagesave, në përputhje me evolucionin e tregut financiar, me 

integrimin ekonomik global dhe në përgjigje të nevojave të pjesëmarrësve dhe, më në 

përgjithësi, të përdoruesve, 

 automatizimin në përdorimin dhe përpunimin e instrumenteve të pagesave, 

 ndërveprimin me sistemet e tjera (i rëndësishëm sidomos për sistemet e pagesave 

me vlerë të madhe), 

 transparencën e çmimeve për shërbimet e pagesave duke u bazuar në kostot e 

mbartura, 

 transparencën e plotë të rregullave operative të sistemeve të pagesave dhe shlyerjes, 

si dhe të të drejtave dhe detyrimeve të pjesëmarrësve dhe përdoruesve të sistemeve, 

 përdorimin e standardeve të përbashkëta për instrumentet dhe shërbimet e pagesave. 

Kjo mundëson një përdorim të gjerë për të shfrytëzuar efektet e rrjetit, duke siguruar një 

shkallë të lartë sigurie. 

Banka e Shqipërisë, duke ndjekur praktikat më të mira ndërkombëtare, përkthen objektivat 

e saj mbikëqyrëse në standarde dhe kërkesa specifike me të cilat duhet të përputhen 

sistemet shqiptare të pagesave. Intensiteti në aplikimin e standardeve të mbikëqyrjes 

ndryshon në bazë të rëndësisë së subjekteve të mbikëqyrura. 

 

III. FUSHA E ZBATIMIT TË MBIKËQYRJES 

Qëllimi i mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë udhëhiqet nga objektivat e institucionit për 

të promovuar sigurinë dhe efikasitetin e sistemit të pagesave. Brenda këtyre kufijve, shtrirja 

dhe intensiteti i mbikëqyrjes mund të ndryshojë me kalimin e kohës në bazë të evolucionit 

të infrastrukturës së tregut financiar, për të marrë parasysh të gjithë elementët që mund të 

dëmtojnë funksionimin normal të sistemit të pagesave.  

Fusha e mëposhtme e zbatimit është përcaktuar në përputhje me praktikat më të mira 

ndërkombëtare dhe identifikon llojet e ndryshme të subjekteve, si dhe instrumentet me 

interes për funksionin mbikëqyrës.  

Mbikëqyrja e sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes nga Banka e Shqipërisë, zbatohet për: 

 

a) sistemet e pagesave dhe shlyerjes së titujve (në bashkëpunim me Autoritetin e 

Mbikëqyrjes Financiare), të cilat:  

 janë në pronësi dhe operohen nga Banka e Shqipërisë, 

 janë në pronësi dhe operohen nga një subjekt privat dhe kryejnë shlyerjen e fondeve 

dhe të titujve nëpërmjet llogarive pranë Bankës së Shqipërisë (shlyerje nëpërmjet 

parasë së Bankës Qendrore), ose nëpërmjet llogarive bankare tregtare (shlyerje 

nëpërmjet parasë së bankave tregtare). 

b) kundërpartitë qendrore (në bashkëpunim me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare);  

c) elementët e sistemeve të pagesave të cilët konsiderohen me rëndësi nga Banka e 

Shqipërisë;  
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d) pjesëmarrësit dhe nënpjesëmarrësit e sistemeve; 

e) ofruesit e shërbimeve (si palë të treta) ose nënkontraktorët të cilët ofrojnë shërbime të 

rëndësishme operacionale për sistemet, si p.sh infrastrukturën IT; 

f) instrumentet e pagesave të përdorura në kontekstin e sistemeve të pagesave; 

g) bankat korrespondente dhe kujdestare;  

h) ofrues shërbimesh ose institucione pagesash jobanka. 

 

 

1. SISTEMET E PAGESAVE 

Në Shqipëri operojnë dy sisteme pagesash, të cilat administrohen, rregullohen dhe 

mbikëqyren nga Banka e Shqipërisë: 

 

a) AIPS (sistemi shqiptar i pagesave ndërbankare) është një sistem shlyerjeje bruto në 

kohë reale (RTGS), i cili ekzekuton të gjitha pagesat ndërbankare me vlerë të madhe.  

b) AECH (sistemi i klerimit me vlerë të vogël, deri në 1.5 milionë lekë) - është një sistem 

elektronik kleringu që mundëson: a) shkëmbimin e file-ve të instruksioneve të pagesave 

midis pjesëmarrësve; b) llogaritjen e pozicioneve shumëpalëshe neto; dhe c) dërgimin e 

një instruksioni shlyerjeje neto në sistemin AIPS.  

 

Sistemi me vlerë të madhe (AIPS) dhe ai me vlerë të vogël (AECH) konsiderohen me 

rëndësi sistemike për sistemin shqiptar të pagesave. Arsyeja ka të bëjë me tiparet unike dhe 

përmasat (shtrirja në treg në terma të vëllimit dhe të vlerës) e shërbimeve të pagesave të 

ofruara për konsumatorët nga secili sistem: të dy sistemet janë subjekte të një grupi 

parimesh të vetme (Parimet e Bankës Ndërkombëtare për Rregullim për Infrastrukturën e 

Tregut Financiar, Prill 2012, si dhe mendimet e këtij dokumenti në të ardhmen).  

 

Nga ana tjetër, me liberalizimin e tregut të sistemeve të pagesave si rrjedhojë e miratimit të 

ligjit nr. 133/2013, datë 29.04.2013 “Për Sistemin e Pagesave”, spektri i veprimit të 

funksionit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë shtrihet dhe tek operatorët privatë të 

sistemeve të pagesave. Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë me qëllim përcaktimin e 

standardeve mbikëqyrëse, bazuar edhe në eksperiencat ndërkombëtare
3
, do të bazohet në 

klasifikimin e sistemeve sipas rëndësisë sistemike që ato paraqesin (shih hapësirën 

informative në vijim).  

 
Hapësirë informative. Klasifikimi i sistemeve të pagesave sipas rëndësisë sistemike.  

Bazuar në parimet themelore për sistemet e pagesave dhe të shlyerjes me rëndësi sistemike të Komitetit për 

Sistemet e Pagesave dhe të Shlyerjes pranë Bankës Ndërkombëtare për Rregullim, sistemet e pagesave 

konsiderohen me rëndësi sistemike nëse ato mund të gjenerojnë ndërprerje ose të transmetojnë goditje 

(shocks) në sistemin financiar vendas ose edhe më gjerë. Përcaktuesit kryesorë në këtë drejtim janë vlera dhe 

natyra e pagesave të ekzekutuara në sistem. Kështu, që një sistem të konsiderohet me rëndësi sistemike duhet 

të përmbushë të paktën një nga kriteret në vijim: i) të jetë i vetmi sistem në vend ose sistemi primar i vendit 

në terma të vlerës agregate; ii) të ekzekutojë pagesa me vlerë të madhe; ose iii) të përdoret për shlyerjen e 

                                                            
3 Eksperiencën e Bankës Qendrore Evropiane dhe më konkretisht dokumenteve publike të BQE-së në lidhje me 

mbikëqyrjen e sistemit të pagesave (EUROSYSTEM OVERSIGHT POLICY FRAMEWORK, shkurt 2009, i rishikuar, 

Terms of references for the oversight assessment of systemically and prominently important payment systems against the 

Core Principles, ECB, November 2007 Oversight standards for euro retail payment systems, ECB, June 2003) 
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transaksioneve të tregut financiar ose për shlyerjen e sistemeve të tjera të pagesave. Banka Qendrore 

Evropiane, duke konsideruar si udhërrëfyes kriteret e lartpërmendura të Bankës Ndërkombëtare për 

Rregullim, klasifikon sisteme me vlerë të madhe si sisteme me rëndësi sistemike. Ndërkohë që, për 

klasifikimin e sistemeve me vlerë të vogël, BQE ka përshtatur dhe përcaktuar tregues sasiorë në lidhje me 

këto kritere duke caktuar nivele për depërtimin e tregut, rrezikun financiar dhe atë të efektit domino1.  

Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë, duke u bazuar në eksperiencat e lartpërmendura, dhe me qëllim 

përmbushjen e funksionit të saj si mbikëqyrës i sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes, klasifikon sistemet me 

vlerë të madhe si sisteme me rëndësi sistemike dhe si të tilla mbikëqyrja e tyre kryhet në përputhje me parimet 

për infrastrukturën e tregjeve financiare (Parimet e Bankës Ndërkombëtare për Rregullim për Infrastrukturën 

e Tregut Financiar, Prill 2012). Ndërkohë, për klasifikimin e sistemeve me vlerë të vogël sipas rëndësisë 

sistemike do të bazohet në përmbushjen e tre kritereve të përcaktuara në vijim, të cilat diktojnë depërtimin e 

sistemit në treg, rrezikun financiar në terma të agreguara dhe rrezikun e efektit domino. Kështu, nëse një 

sistem karakterizohet nga një tregues i lartë i depërtimit të tregut, dhe/ose i rrezikut financiar, dhe/ose i 

rrezikut të efektit domino, sistemi vlerësohet të paraqesë rëndësi sistemike. Më konkretisht, një sistem me 

vlerë të vogël do të konsiderohej me rëndësi sistemike nëse:  

1) Treguesi i depërtimit të tregut. Është i vetmi sistem pagesash me vlerë të vogël në nivel vendi ose 

aktiviteti i tij zë një peshë më të lartë se 75% (ky raport llogaritet si vlera e pagesave në sistemin me 

vlerë të vogël kundrejt totalit të pagesave të sistemeve të pagesave me vlerë të vogël, e shprehur si 

mesatare vjetore); 

 

AECH paraqet një tregues penetrimi të tregut në masën 100%, nëse marrim parasysh që është i vetmi 

sistem me vlerë të vogël në Republikën e Shqipërisë. 

 

2) Treguesi i rrezikut financiar. Pesha e aktivitetit të tij në RTGS rezulton mbi 10% (ky raport llogaritet 

si vlera e pagesave të procesuara në sistemin me vlerë të vogël në raport me vlerën e pagesave të 

procesuara në sistemin RTGS);  

 

 Pesha e aktivitetit të AECH-së në sistemin AIPS për vitin 2013 rezulton në 1%. 

 

3) Treguesi i rrezikut të efektit domino. Raporti i përqendrimit është mbi 80%. Ky raport llogaritet si 

vlera e pagesave në sistemin me vlerë të vogël të iniciuara nga pesë pjesëmarrësit me aktivitet më të 

lartë në sistem e shprehur si përqindje në terma vjetorë); ose nëse raporti i netimit2 në sistem është 

më pak se 10%. Ky raport llogaritet si vlera totale e pozicioneve neto në sistemin me vlerë të vogël 

në raport me vlerën totale të pagesave për shlyerje shumëpalëshe të sistemit, e shprehur si mesatare 

vjetore).  

 

Për vitin 2013, raporti i përqendrimit për pesë pjesëmarrësit më aktivë të këtij sistemi rezulton në 

69.3% në numër dhe 77.4% në vlerë. Ndërkohë, raporti i netimit për vitin 2013 rezulton në masën 

64%.  

 

Sistemet e pagesave me vlerë të vogël do të jenë subjekt vlerësimi në mënyrë periodike dhe në këtë kuadër 

rëndësia që ato paraqesin do të rishikohet në varësi të zhvillimeve të sistemit dhe të tregut në përgjithësi.  

____________________________________________ 

1 Dështimi i një pjesëmarrësi të përmbushë detyrimet në një sistem mund të ketë ndikime të rëndësishme në përmbushjen e 

detyrimeve nga pjesëmarrësit e tjerë të sistemit.  
2
 Balanca e shlyerjes neto si përqindje e vlerës bruto të transaksioneve të sistemit. Një raport i ulët i netimit nënkupton një 

efekt të lartë neto. 
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Kështu, për qëllime të mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave me vlerë të vogël, veprimtaria 

mbikëqyrëse e Bankës së Shqipërisë do t’i referohet eksperiencës së Bankës Qendrore 

Evropiane në lidhje me çështjen dhe më konkretisht me standardet e përdoruara nga ajo për 

këto sisteme (Standardet mbikëqyrëse për sistemet me vlerë të vogël në euro, Qershor 

2003, si dhe mendimet e këtij dokumenti në të ardhmen). 

 

Për më shumë, në fokusin e veprimtarisë së mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave do të 

jenë edhe të gjithë elementët e rëndësishëm të sistemeve të pagesave të tilla si skemat e 

pagesave me instrumente të ndryshme pagesash, si për shembull pagesat me kartë. Këto 

infrastruktura mbartin rreziqe si në kuadër të sistemeve me vlerë të vogël, ashtu edhe në 

kuadër të instrumenteve të pagesave të përdorura në to. Në këtë kuadër, Banka e 

Shqipërisë, me qëllim nxitjen e sigurisë dhe efikasitetit në sistemet kombëtare të pagesave 

ka krijuar një kuadër rregullativ të posaçëm për rregullimin, licencimin dhe mbikëqyrjen e 

skemave kombëtare të pagesave
4
 i cili synon të implementojë standardet mbikëqyrëse të 

BQE-së
5
 për skemat e pagesave me karta në tregun vendas. 

 

2. INSTRUMENTET E PAGESAVE 

Instrumentet e pagesave (në formë letër dhe elektronike) në Shqipëri përfshijnë, por nuk 

kufizohen vetëm në: kartat e pagesës (debiti dhe krediti), transfertat e kreditit, debitimit 

direkt dhe çeqet. Banka e Shqipërisë, bazuar në nenin 15 të ligjit “Për Sistemin e 

Pagesave”, mund të rregullojë dhe të mbikëqyrë emetimin dhe përdorimin e tyre, duke i 

konsideruar ato si pjesë të sistemit kombëtar të pagesave, me qëllim që të garantojë 

sigurinë, mirëfunksionimin dhe efikasitetin e tyre. 

 

Në këto kushte vlen të theksohet se, edhe pse rreziqet që përfshihen në përdorimin e 

instrumenteve të pagesave, nuk janë konsideruar me rëndësi sistemike për sistemin e 

pagesave, siguria dhe efikasiteti i tyre përbëjnë faktorë të rëndësishëm për ruajtjen e besimit 

në monedhën vendase dhe promovimin e një ekonomie efikase. Funksionimi i mirë i 

instrumenteve të pagesave lehtëson veprimtarinë tregtare dhe, në këtë mënyrë, mirëqenien. 

Rregullorja e Bankës së Shqipërisë "Për instrumentet e pagesave elektronike"6 përcakton 

standardet e transparencës ndaj konsumatorëve në lidhje me kushtet, rregullat dhe 

procedurat për pagesat e kryera duke përdorur instrumentet e pagesave elektronike në 

Republikën e Shqipërisë. 

 

Për më tepër, bazuar në strategjinë e saj afatmesme, Banka e Shqipërisë synon të krijojë 

infrastrukturën e duhur dhe të përshtatë skemat e instrumenteve të pagesave, nga 

këndvështrimi rregullator dhe teknik me rregullat dhe parimet e parashtruara për 

instrumentet e pagesave, në kuadër të projektit SEPA. Kështu, standardet për mbikëqyrjen e 

instrumenteve të pagesave të SEPA-s, të zhvilluara nga Eurosistemi, do të shërbejnë si 

udhërrëfyes për funksionin mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. 

                                                            
4 Rregullorja “Për licencimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen e operatorëve të skemave kombëtare të pagesave me kartë” 

miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr. 42, datë 26.06.2013. 
5 “Oversight framework for card payment schemes – Standards”, Janar 2008.  
6
 Rregullorja “Për instrumentet e pagesave elektronike” miratuar me vendimin e Këshillit Mbikëqyrës nr.11, datë 

06.02.2008, e rishikuar. 
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3. SISTEMET E SHLYERJES SË TITUJVE DHE KUNDËRPARTITË QENDRORE 
Sistemet e Shlyerjes së Titujve (SST), Kundërpartitë Qendrore (KPQ), Depozitar Qendror i 

Letrave me Vlerë (DQLV) si dhe Depot e Tregtimit (DT), janë komponentët kryesorë të 

sistemit financiar. Licencimi dhe mbikëqyrja e SST-ve dhe KPQ-ve, është kompetencë e 

Bankës së Shqipërisë në bashkëpunim të ngushtë edhe me Autoritetin e Mbikëqyrjes 

Financiare (AMF). 

 

Banka e Shqipërisë, bazuar në nenin 21 të Ligjit “Për Bankën e Shqipërisë”, gëzon një rol 

kryesor në klerimin dhe rregullimin e transaksioneve të titujve me qëllim rritjen e 

efikasitetit dhe reduktimin e rreziqeve. Gjithashtu, me miratimin e ligjit “Për sistemin e 

pagesave”, Banka e Shqipërisë u mandatua që në bashkëpunim me Autoritetin e 

Mbikëqyrjes Financiare të rregullojë, të licencojë dhe të mbikëqyrë sistemet e shlyerjes së 

titujve dhe shtëpitë e klerimit të titujve, duke nënkuptuar kështu edhe Kundërpartitë 

Qendrore
7

. Në këto kushte, Banka e Shqipërisë, në bashkëpunim me Autoritetin e 

Mbikëqyrjes Financiare, rregullon, mbikëqyr, kontrollon dhe inspekton (në vend dhe në 

distancë), Sistemet e Shlyerjes së titujve dhe Kundërpartitë Qendrore. Boshti kryesor për 

krijimin e kuadrit regullativ për rregullimin dhe mbikëqyrjen e këtyre operatorëve, publikë 

dhe privatë, nga ana e Bankës së Shqipërisë do të jenë Parimet e Bankës Ndërkombëtare 

për Rregullim për Infrastrukturën e Tregut Financiar, Prill 2012, si dhe mendimet e këtij 

dokumenti në të ardhmen.  

 

4. PJESËMARRËSIT DHE NËNPJESËMARRËSIT E SISTEMEVE TË 

PËRMENDURA MË LART 

Banka e Shqipërisë, bazuar në nenin 8, pika 2 e ligjit “Për sistemin e pagesave”, gëzon të 

drejtën që përveç operatorëve të sistemit të vendosë standarde si dhe kërkesa të tjera shtesë 

tek pjesëmarrësit dhe nënpjesëmarrësit e sistemeve kur ata konsiderohen si të rëndësishëm 

për aktivitetin e sistemit në të cilin janë pjesëmarrës. Përcaktimi i standardeve dhe 

kërkesave për pjesëmarrësit dhe nënpjesëmarrësit do të ketë si objektiv ruajtjen e 

qëndrueshmërisë, sigurisë dhe efikasitetit të sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes. Me 

përkufizimin e pjesëmarrësit sipas ligjit “Për Sistemin e Pagesave” nënkuptohet Banka e 

Shqipërisë, një bankë qendrore e huaj, një bankë tregtare, një institucion financiar, një 

institucion i huaj i ngjashëm me bankat dhe institucionet financiare, një agjent shlyerës, një 

operator, një autoritet publik, vendas apo ndërkombëtar, ose një sistem. Ndërkohë që, 

nënpjesëmarrës është personi juridik, i cili ka marrëdhënie kontraktuese me një pjesëmarrës 

në një sistem i cili ekzekuton urdhër-transfertat, duke i mundësuar në këtë mënyrë personit 

juridik, kalimin e tyre nëpërmjet sistemit.  

 

5. OFRUES SHËRBIMESH OSE INSTITUCIONE PAGESASH JOBANKA 

Banka e Shqipërisë është institucioni i ngarkuar me mbikëqyrjen e aspekteve të ndryshme 

të institucioneve financiare jobanka (IFJB) të përfshira në Ligjin "Për bankat në Republikën 

e Shqipërisë". 

                                                            
7 Bazuar në nenin 5, shkronja “r“ të ligjit “Për Sistemin e Pagesave”, përkufizimi i shtëpive të klerimit parashikon 

gjithashtu që “përllogaritje dhe/ose pozicione të tilla mund të bazohen në faktin që shtëpia e klerimit është blerës për çdo 

shitës dhe shitës për çdo blerës në një grup të specifikuar transaksionesh financiare” duke nënkuptuar kështu sipas 

përkufizimeve të BQE-së veprimtarinë e Kundërpartive Qendrore.  
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Në Republikën e Shqipërisë, shërbimet e pagesave sipas përkufizimit të Direktivës 

2007/64/EC “Për shërbimet e pagesave në tregun e brendshëm” ofrohen nga bankat dhe nga 

institucionet financiare jobanka. Fakti që, ofruesit e shërbimeve të pagesave, kryejnë 

funksione lidhur me të gjitha fazat e procesit të pagesave, nënvizon nevojën e ndërveprimit 

të mbikëqyrjes (supervision) së institucioneve financiare jobanka me atë mbikëqyrës 

(oversight) të sistemit të pagesave në kuadër të efikasitetit dhe sigurisë së sistemit të 

pagesave në Shqipëri. Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë, nëpërmjet nenit 15 të ligjit “Për 

Sistemin e Pagesave” gëzon të drejtën të rregullojë dhe të mbikëqyrë emetimin dhe 

përdorimin e instrumenteve të pagesave, si pjesë e sistemit kombëtar të pagesave dhe të 

shlyerjes, me qëllim që të garantojë sigurinë, mirëfunksionimin dhe efikasitetin e tyre.  

 

6. NËNKONTRAKTIM SHËRBIMESH (SI PALË E TRETË) DHE 

DEPOT/QENDRAT E TREGTIMIT 

Sistemet e pagesave dhe të shlyerjes mund të kontraktojnë palë të treta ose të 

nënkontraktojnë (outsource) një pjesë të operacioneve të tyre, si për shembull 

infrastrukturën e IT-së, pranë një ofruesi shërbimesh (nënkontraktues), i cili luan një rol të 

rëndësishëm në funksionimin e rregullt të sistemeve të tilla. Në këtë kontekst, parimi 

themelor i Bankës së Shqipërisë është se “sistemi mban përgjegjësi të plotë për çdo aktivitet 

relevant për funksionimin e sistemit të dhënë me nënkontraktim palëve të treta”, duke 

përfshirë përgjegjësinë për të siguruar se ofruesi i shërbimit operon në përputhje me 

politikën e mbikëqyrjes së bankës qendrore (modeli i mbikëqyrjes së tërthortë). 

 

Aktivitetet e mbikëqyrjes së drejtpërdrejtë nga Banka e Shqipërisë ndaj palëve të treta 

ofruese të shërbimeve – si për shembull depot e tregtimit (trade repositories) - mund të 

justifikohen me rëndësinë që ato kanë në treg; ky mund të jetë rasti i një pale të tretë, e cila 

ofron shërbime thelbësore për disa sisteme me rëndësi sistemike. Vendimi i Bankës së 

Shqipërisë për të aplikuar modelin e "mbikëqyrjes së drejtpërdrejtë" do të ndërmerret dhe 

do të justifikohet mbi bazën e shqyrtimit individual për secilin rast ose çështje. 

 

7. BANKAT KORRESPONDENTE DHE KUJDESTARE 

Një bankë korrespondente është një institucion financiar i cili ofron shërbime në emër të një 

institucioni tjetër financiar, të ngjashëm ose jo. Bankat korrespondente përdoren nga bankat 

vendase për shërbime të lidhura me transaksione të iniciuara në monedhë të huaj, duke 

vepruar kështu si agjent për një bankë vendase. Ato lejojnë shlyerjen e pagesave përtej 

kufijve shtetërorë dhe monetarë. 

 

Një bankë kujdestare është një institucion financiar i cili mban titujt për llogari të klientëve 

të saj dhe ofron shërbime të lidhura me to. 

 

Përvoja ndërkombëtare, thekson rëndësinë e institucioneve të mësipërme në marrëveshjet e 

pagesave dhe shlyerjes në ekonomi si dhe rreziqet që ato mbartin (si p.sh, rreziqet 

financiare dhe operacionale për shkak të përqendrimit të qarkullimit të pagesave dhe 

shlyerjes në vetëm disa banka të mëdha, apo rreziqet e kreditit dhe të likuiditetit të mbartura 

nga një bankë e vetme e cila vepron edhe si sistem pagesash dhe shlyerjeje). Në këtë 

kuadër, interesi i bankave qendrore për monitorimin e këtyre rreziqeve është intensifikuar. 
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IV. METODOLOGJIA DHE MJETET E MBIKËQYRJES 
 

1. MJETET 

Banka e Shqipërisë ka përgjegjësinë dhe detyrimin të mbikëqyrë të gjitha aspektet e 

ndryshme të cilat mundësojnë funksionimin e rregullt të sistemeve të pagesave dhe 

shlyerjes si dhe Infrastrukturat e Tregut Financiar brenda Republikës së Shqipërisë. Banka 

e Shqipërisë luan rolin e saj në zhvillimin dhe mbikëqyrjen e sistemeve të pagesave në 

përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare. 

 

Departamenti i Sistemeve të Pagesave dhe i Kontabilitetit dhe Financës synon të 

intensifikojë bashkëpunimin me Departamentin e Mbikëqyrjes për të arritur një mbikëqyrje 

të saktë, të drejtë dhe transparente të sistemit të pagesave. Më në detaje, duke marrë 

parasysh se në spektrin e zbatimit të mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave bëjnë pjesë 

pjesëmarrësit dhe nënpjesëmarrësit e sistemeve (banka dhe institucione financiare jobanka), 

bankat korrespondente dhe kujdestare, si dhe shërbimet e pagesave që ofrohen nga 

institucione bankare dhe financiare jobanka, bashkëpunimi midis këtyre dy funksioneve 

merr një rëndësi të veçantë. Megjithatë, vlen të theksohet se mbikëqyrja e sistemeve të 

pagesave (oversight) mbi subjektet e sipërcituara ushtrohet mbi sistemet dhe mbi rreziqet e 

lidhura me operimin e tyre, në kuadër të rëndësisë dhe të sigurisë së këtyre sistemeve. 

Ndërkohë që mbikëqyrja bankare (supervision) lidhet me ushtrimin e këtij funksioni ndaj 

institucionit (bankë apo jobankë) dhe ndaj rreziqeve të lidhura me rrjedhën e funksionimit 

të aktiviteteve të institucionit në tërësi.  

Gjithashtu, bazuar në rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional, është i nevojshëm një 

bashkëpunim i ngushtë mes Bankës së Shqipërisë dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 

në lidhje me rregullimin, mbikëqyrjen dhe inspektimin e sistemeve të shlyerjes së titujve 

dhe shtëpive të klerimit të titujve. Ekspozimi ndaj rreziqeve të infrastrukturave të 

nevojshme për klerimin dhe shlyerjen e titujve nga njëra anë, ndikon drejtpërdrejt në 

sigurinë dhe efikasitetin e sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes (nëse marrim parasysh 

faktin se ekzekutimi i një transaksioni me tituj lidhet gjithmonë me një veprim me para 

fizike), ndërkohë që nga ana tjetër ndikon në tregtimin, regjistrimin, identifikimin dhe 

kryerjen e transaksioneve me tituj. Në këto kushte, bashkërendimi i veprimeve midis dy 

autoriteteve paraqet një rëndësi të veçantë në kuadër të përmbushjes së funksioneve të tyre 

me efikasitet. 

 

Banka e Shqipërisë kryen mbikëqyrjen e sistemit të pagesave nëpërmjet: 

 

a) përcaktimit dhe vendosjes së standardeve për licencimin dhe mbikëqyrjen – kuadri 

rregullativ vendas përbëhet nga standarde kombëtare dhe ndërkombëtare dhe 

rekomandime të miratuara nga ana e BSH-së; 

b) diskutimit me operatorin në rast ndryshimesh të mëdha në hartimin/ndërtimin e 

rregulloreve operacionale të sistemit dhe marrëveshjeve për hapa të mëtejshme. Në 

veçanti, Banka e Shqipërisë verifikon paraprakisht përputhjen e ndryshimeve të 

propozuara me standardet e mbikëqyrjes. Pasi ndryshime të tilla të jenë aplikuar, Banka 

e Shqipërisë do të kryejë një vlerësim të plotë mbi ndikimin e këtyre ndryshimeve; 
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c) marrjes së informacionit (publik dhe konfidencial) – Banka e Shqipërisë zotëron të 

drejtën ligjore për të kërkuar informacion dhe/ose për të kryer inspektime në ambientet 

e subjekteve të mbikëqyrura për të: (a) marrë informacionin dhe të dhënat e nevojshme; 

(b) kontrolluar llogaritë, librat, dokumentet dhe të dhëna të tjera; (c) ndërmarrë veprime 

të cilat konsiderohen të nevojshme ose të këshillueshme nga Banka e Shqipërisë; 

d) aplikimi i sanksioneve dhe/ose kufizimeve të aktivitetit– Banka e Shqipërisë ka të drejtën 

ligjore për të imponuar sanksione, gjoba, rekomandime, urdhra pezullimi, revokimin e 

licencës etj., në përputhje me qëllimet e saj mbikëqyrëse. 

 

 

2. METODOLOGJIA 

Banka e Shqipërisë kryen mbikëqyrjen e sistemeve të pagesave përmes tre fazave, ato të: (i) 

monitorimit, (ii) vlerësimit, dhe (iii) nxitjes së ndryshimeve. Në secilën prej këtyre fazave, 

Banka e Shqipërisë fokusohet në rreziqet potenciale që vijnë nga krijimi dhe operimi i 

sistemit dhe vepron për të eliminuar ose zvogëluar rreziqe të tilla, ndërkohë që promovon 

efikasitetin e tij. 

Monitorimi. Në mënyrë që të kryejë mbikëqyrje efektive, Banka e Shqipërisë duhet të 

kuptojë karakteristikat dhe funksionimin e sistemit të pagesave dhe shlyerjes nën 

mbikëqyrje. Për këtë qëllim, Banka e Shqipërisë ka nevojë për një sërë informacionesh, të 

natyrës sasiore dhe cilësore. Burimet e informacionit janë, ndër të tjera, dokumentacioni 

zyrtar i sistemit, raportet periodike ose ad hoc mbi aktivitetin e sistemit dhe raportet e 

brendshme të sistemit (p.sh. raportet e auditimit të brendshëm). Për më tepër, inspektimi në 

vend dhe në distancë, si dhe takimet dy ose shumëpalëshe mund të jenë mjete të 

rëndësishme për të krijuar një panoramë më të plotë.  

Vlerësimi. Është faza e dytë e aktivitetit mbikëqyrës mbi sistemet e pagesave dhe shlyerjes. 

Kjo fazë synon të vlerësojë sistemet nën mbikëqyrje; kur procesi i vlerësimit mbaron, 

atëherë nxirren përfundime në lidhje me përputhjen e sistemit me kërkesat e politikave të 

mbikëqyrjes dhe standardet në fuqi. 

Nxitja e ndryshimeve. Mbas aktivitetit të vlerësimit, Banka e Shqipërisë merr masa dhe nxit 

ndryshime, në rastet kur konstaton se sistemet e pagesave dhe shlyerjes nuk kanë një 

shkallë të mjaftueshme të sigurisë dhe efikasitetit. Në mënyrë që të nxisë ndryshime, Banka 

e Shqipërisë ka në dispozicion një grup mjetesh, duke filluar nga bindja morale dhe deri tek 

sanksionet ose revokimi i licencës. Forma e ndërhyrjes do të varet nga rrethanat konkrete, 

të vlerësuara mbi bazën e shqyrtimit individual për secilin rast ose çështje. 

 

 

 

V. KOORDIMINIMI/BASHKËPUNIMI ME AUTORITETET E TJERA 

 

Bashkëpunimi/koordinimi është një mjet i rëndësishëm për të siguruar një mbikëqyrje 

efikase sa herë që subjektet e mbikëqyrura (overseen) kontrollohen nga autoritete të 

ndryshme (p.sh, një kundërparti qendrore, e cila mbikëqyret edhe si një bankë) ose kur një 

subjekt i mbikëqyrur ofron shërbime të pagesave në juridiksione të ndryshme. Një 

bashkëpunim/koordinim i ngushtë midis autoriteteve të interesuara, është thelbësor për të 

kontribuar në një strategji të përbashkët, e cila do të adresojë reduktimin e rrezikut, dhe për 

të ndihmuar në promovimin e stabilitetit të sistemit financiar. 
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Për këtë qëllim, përcaktimi i një kuadri bashkëpunimi midis bankave qendrore dhe/ose 

autoriteteve të tjera – si në nivelin kombëtar ashtu edhe në atë ndërkombëtar – mund të jetë 

i dobishëm. Marrëveshjet e bashkëpunimit mund të marrin forma të ndryshme si p.sh 

nënshkrimi i Marrëveshjeve të Mirëkuptimit (MM) ose marrëveshjeve ad hoc. Gjithashtu, 

shtrirja e tyre mund të shkojë nga një dispozitë e thjeshtë informacioni deri në një përfshirje 

aktive në aktivitetet mbikëqyrëse. Detajet e bashkëpunimit (p.sh., çështjet e 

konfidencialitetit), duhen dakordësuar sipas rrethanave specifike. 

 

Kundrejt këtij sfondi, shkëmbimi i informacionit ndërmjet autoritetit të ngarkuar me 

funksionin e mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave (oversight) dhe autoritetit përgjegjës për 

rregullimin dhe mbikëqyrjen e tregut financiar është i rëndësishëm për të siguruar saktësinë 

dhe qëndrueshmërinë e sistemeve shqiptare të pagesave dhe shlyerjes. 

 

Bashkëpunimi ndërinstitucional është përcaktuar në nenin 3 të ligjit "Për sistemin e 

pagesave" dhe më konkretisht si vijon: "Banka e Shqipërisë, në kryerjen e detyrave të 

përcaktuara në këtë ligj, mund të bashkëpunojë me ndonjë autoritet vendas dhe/ose të huaj 

për të shkëmbyer informacion, të koordinojë aktivitetet ose marrëveshje të tjera 

bashkëpunimi nëse gjykohet e nevojshme". 

 

Për të përmbushur përgjegjësitë e saj ligjore, Banka e Shqipërisë: 

a) në nivel të brendshëm, siguron koordinimin e aktiviteteve të njësive të saj të brendshme të 

cilat veprojnë në fushën e sistemeve të pagesave, të mbikëqyrjes bankare dhe të 

teknologjisë së informacionit, duke kontribuar kështu në strategjinë e përgjithshme të 

reduktimit të rreziqeve në sistemin financiar shqiptar; 

b) në nivel kombëtar, nënshkruan marrëveshje dypalëshe me institucione me të cilat 

bashkëvepron për realizimin e mbikëqyrjes së infrastrukturave të tregut financiar si për 

shembull me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare. Në nivel kombëtar, nënshkruan 

memorandume mirëkuptimi (MM) të cilat përcaktojnë procedurat dhe parimet për 

bashkëpunim rregullativ në fushën e mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave dhe mbikëqyrjes 

bankare, Memorandumi i Mirëkuptimit midis Bankës së Shqipërisë dhe Autoritetit të 

Mbikëqyrjes Financiare.  
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Shtojca 1- Dokumentet kryesore të referencës për kryerjen e mbikëqyrjes në elementë të rëndësishëm të Sistemeve të Pagesave dhe të Shlyerjes 

 

Sistemet e pagesave 

(SP) 

Instrumentet e Pagesave 

(IP) 

Sistemet e Shlyerjes 

së Titujve dhe 

Kundërpartitë 

Qendrore  

Bankat 

korrespondente 

dhe kujdestare 

Ofruesit e 

Shërbimeve të 

Pagesave  

 

Ofrues 

shërbimesh si palë 

e tretë 

 

 

Parimet dhe standardet e Bashkimit Evropian 

1. Parimet për Infrastrukturat e tregut 

financiar (BIS 2012) 

2. Rezultatet nga mbikëqyrja e 

vijueshmërisë së biznesit për sistemet 

e pagesave me rëndësi sistemike (ECB 

2006) 

3. Mbikëqyrja e Bankës Qendrore për 

sistemet e pagesave dhe të shlyerjes 

(BIS 2005) 

4. Kuadri i politikës së mbikëqyrjes 

për Eurosistemin (ECB 2009 – 

rishikuar 2011) 

5. Pritjet e mbikëqyrjes për ndërlidhjet 

midis sistemeve me vlerë të vogël 

(ECB 2012) 

 

 

1. Kuadri i politikës së 

mbikëqyrjes për 

Eurosistemin (ECB 2009 – 

rishikuar në 2011) 

2. Direktiva 2007/64/EC 

3. Direktiva 2009/110/ EC 

4. Rekomandimet e BQE 

për sigurinë e pagesave me 

internet, Janar 2013  

5. Rekomandimet e BQE 

për sigurinë e pagesave me 

celular, Nëntor 2013. 

1. Parimet për 

Infrastrukturat e tregut 

financiar (BIS 2012). 

2. Mbikëqyrja e 

Bankës Qendrore për 

sistemet e pagesave 

dhe të shlyerjes (BIS 

2005) 

3. Kuadri i politikës së 

mbikëqyrjes për 

Eurosistemin (ECB 

2009 – rishikuar në 

2011). 

1 Kuadri i politikës 

së mbikëqyrjes për 

Eurosistemin (ECB 

2009 – rishikuar në 

2011). 

1. Kuadri i 

politikës së 

mbikëqyrjes për 

Eurosistemin (ECB 

2009 – rishikuar në 

2011). 

2. Direktiva 

2007/64/EC 

3. Direktiva 

2009/110/ EC 

1. Parimet për 

Infrastrukturat e 

tregut financiar 

(BIS 2012) 

2. Kuadri i politikës 

së mbikëqyrjes për 

Eurosistemin (ECB 

2009 – rishikuar në 

2011) 

 

 

Baza ligjore dhe rregullative e Bankës së Shqipërisë 
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1. Ligji nr. 133/2013, datë 29.04.2013 

“Për sistemin e pagesave” 

2. Ligji nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për 

Bankën e Shqipërisë”, i ndryshuar 

3. Ligji nr. 9662, datë 18.12.2006 “Për 

bankat në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar 

4. Rregullorja nr. 148, datë 05.11.1998 

“Për sistemin dhe instrumentet e 

pagesave” 

5. Rregullorja nr. 53, datë 26.09.2007 

“Për funksionimin e sistemit të 

pagesave ndërbankare me vlerë të 

madhe - AIPS”, e ndryshuar 

6. Rregullorja nr. 55, datë 15.10.2007 

“Për funksionimin e sistemit të 

klerimit të pagesave me vlerë të vogël 

- AECH” 

7. Rregullorja nr. 42, datë 26.06.2013 

”Për rregullimin, licencimin dhe 

mbikëqyrjen e skemave kombëtare të 

pagesave me kartë” 

 

1. Ligji nr. 133/2013, datë 

29.04.2013 “Për sistemin e 

pagesave” 

2. Rregullorja nr. 148, datë 

05.11.1998 “Për sistemin 

dhe instrumentet e 

pagesave” 

3. Rregullorja nr. 11, datë 

06.02.2008 “Për 

instrumentet e pagesave 

elektronike”, e ndryshuar 

4. Ligji nr. 3702, datë 

08.07.1963, “Për çeqet”, i 

ndryshuar 

5. Urdhri nr. Prot. 44, datë 

09.01.2014- Për miratimin e 

metodologjisë “Për 

raportimin e instrumenteve 

të pagesave”  

6. Rregullorja nr. 28, datë 

30.03.2005 “Për 

mbikëqyrjen e 

transaksioneve bankare në 

rrugë elektronike” 

7. Rregullorja nr. 42, datë 

26.06.2013 ” Për 

rregullimin, licencimin dhe 

mbikëqyrjen e skemave 

kombëtare të pagesave me 

kartë” 

 

1. Ligji nr. 133/2013, 

datë 29.04.2013 “Për 

sistemin e pagesave” 

2. Ligji nr. 9879, datë 

21.02.2008 “Për 

titujt”. 

3. Rregullorja nr. 61, 

datë 29.07.2009 “Për 

transaksionet me tituj 

ndërmjet bankave dhe 

funksionimin e 

sistemit të regjistrimit 

të titujve”. 

4. Rregullorja nr. 83, 

datë 15.11.2006 “Mbi 

organizimin e 

kleringut të çeqeve në 

lekë në Bankën e 

Shqipërisë”  

 

 

1. Ligji nr. 

133/2013, datë 

29.04.2013 “Për 

sistemin e 

pagesave” 

2. Ligji nr. 8269, 

datë 23.12.1997 

“Për Bankën e 

Shqipërisë”, i 

ndryshuar 

 

1. Ligji nr. 8269, 

datë 23.12.1997, 

“Për Bankën e 

Shqipërisë”, i 

ndryshuar 

2. Ligji nr. 9662, 

datë 18.12.2006 

“Për bankat në 

Republikën e 

Shqipërisë, i 

ndryshuar 

3. Rregullorja nr. 

11, datë 06.02.2008 

“Për instrumentet e 

pagesave 

elektronike”, e 

ndryshuar 

 

 

 

1. Ligji nr. 

133/2013, datë 

29.04.2013 “Për 

sistemin e 

pagesave” 

 

 

 


