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në përmbushje të përgjegjësisë së saj ligjore në fushën e sistemit të pagesave, 
Banka e Shqipërisë nxit funksionimin normal të sistemeve të pagesave me 
qëllim mbështetjen e implementimit të politikës monetare, ruajtjen e stabilitetit 
financiar si dhe të besueshmërisë së publikut në monedhën kombëtare. për 
arritjen e këtij objektivi Banka e Shqipërisë është e përfshirë në tre role të 
ndryshme: atë operacional, mbikëqyrës dhe katalizator të sistemeve të 
pagesave. Sipas kushtetutës së republikës së Shqipërisë, Banka e Shqipërisë 
është autoriteti i vetëm përgjegjës për emetimin dhe qarkullimin e monedhës 
kombëtare, lekut. 

Vii.1. ZhVillimeT në SiSTemin e pageSaVe

gjatë vitit 2011, transaksionet ndërbankare në monedhën kombëtare 
lek, janë kleruar dhe shlyer me efikasitet dhe siguri, sipas rregullave 
dhe procedurave të dy sistemeve të operuara dhe të administruara nga 
Banka e Shqipërisë: “Sistemit të Shlyerjes së pagesave ndërbankare me 
Vlerë të madhe – aipS” dhe “Sistemit të klerimit të pagesave me Vlerë të 
Vogël – aech”. Sistemet aipS dhe aech kanë operuar pa devijime të 
rëndësishme nga oraret e parashikuara për shlyerje dhe klerim dhe në 
mungesë të situatave të jashtëzakonshme, duke reflektuar qëndrueshmëri 
të infrastrukturës bazë të pagesave kombëtare në lekë. në fund të vitit 
2011, të gjitha bankat dhe degët e bankave të huaja të cilat operojnë 
në territorin e republikës së Shqipërisë rezultojnë të jenë pjesëmarrëse të 
drejtpërdrejta të sistemeve. 

Vii.1.1. ecuria e SiSTemeVe aipS Dhe aech 

Treguesit statistikorë të sistemit aipS (Albanian interbank payment System) 
dëshmojnë për një rënie të aktivitetit në sistem, si në numër ashtu edhe në 
vlerë. nga ana tjetër, sistemi aech (Albanian Electronic clearing house) 
rezulton të ketë rritje të konsiderueshme të aktivitetit, si në numër ashtu edhe 
në vlerë, përgjatë vitit 2011. 

ndër faktorët të cilët vlerësohet të kenë ndikuar ecurinë e dy sistemeve 
janë dhe masat e marra nga Banka e Shqipërisë në lidhje me funksionimin e 
sistemeve të pagesave aipS dhe aech, në muajin mars të vitit 2011. 

kapiTulli Vii. ZhVillimeT në SiSTemin e pageSaVe 
Dhe emiSiOni i mOneDhëS
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hApëSiRë iNFoRmuESE 10. NdRyShimET mBi RREgulloRET pëR FuNKSioNimiN 
E SiSTEmEvE AipS dhE AEch.

Banka e Shqipërisë, me qëllim nxitjen e përdorimit të shërbimeve të pagesave të 
ofruara nga tregu bankar dhe reduktimin e përdorimit të parasë fizike në ekonominë 
vendase, në muajin mars 2011, ndërmori një sërë ndryshimesh në rregulloren për 
funksionimin e sistemit të pagesave ndërbankare me vlerë të madhe – AipS dhe në 
rregulloren për funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të vogël – 
AEch. Këto masa konsistojnë në: 

•	 rritjen	e	vlerës	kufi	të	pagesave	të	cilat	procesohen	në	sistemin	e	klerimit	për	
pagesat me vlerë të vogël AEch, nga 1 milion në 1.5 milionë lekë, duke synuar 
nxitjen e përdorimit të këtij sistemi më gjerësisht nga bankat si rrjedhojë e tarifave 
më të favorshme që ky sistem ofron.

•	 shtimin	e	seancave	të	klerimit	të	pagesave	në	sistemin	aEcH,	duke	iu	mundësuar	
bankave të shlyejnë pagesat e klientëve pothuaj në kohë reale, me një komision 
të ulët. gjithashtu, vendimi parashikon zbatimin e tarifave të diferencuara sipas 
seancës. diferencimi i tarifave sipas seancave, nxit përdorimin e sistemit nga 
bankat gjatë orareve të fillimit të ditës, pasi tarifa në seancën e parë kushton 2 
herë më lirë se tarifa e seancës së fundit, me synim shpërndarjen e pagesave 
në mënyrë të njëtrajtshme gjatë ditës.

•	 ndryshimin	e	tarifave	të	pjesëmarrjes	së	bankave	në	sistemet	aiPs	dhe	aEcH	
kundrejt kërkesës për ulje të komisioneve për shërbimet e pagesave ndaj klientëve. 

•	 ndryshimin	e	kontratës	së	pjesëmarrjes	në	sistemet	aiPs	dhe	aEcH,	me	qëllim	
përcaktimin e një çmimi tavan të cilin bankat mund t’ua zbatojnë klientëve të tyre 
për pagesat/transaksionet që procesohen nëpërmjet këtyre sistemeve. Ky ndryshim 
mendohet të ndikojë drejtpërsëdrejti në lehtësimin e kostos së transaksioneve për 
publikun e gjerë, me qëllim nxitjen e përdorimit të tyre nga të gjithë. 

•	 sistEmi	i	sHlyErjEs	së	PagEsavE	ndërBankarE	mE	vlErë	të	
mAdhE - AipS 

gjatë vitit 2011, në sistemin aipS janë procesuar rreth 75,269 transaksione 
me vlerë totale, prej afërsisht 4,085 miliardë lekësh. ritmet vjetore të numrit 
të transaksioneve të procesuara në këtë sistem tregojnë për një rënie me 
6.33% krahasuar me vitin 2010, ndërkohë që një rënie të përafërt (7.92%) 
ka shënuar edhe vlera. 

nga një këndvështrim disi më afatgjatë vihet re se, pavarësisht rënies në 
terma vjetorë të numrit të transaksioneve të shlyera gjatë vitit 2011, krahasuar 
me periudhën 2007-2009, niveli i tyre rezulton ndjeshëm më i lartë. nga ana 
tjetër, rënia e vlerës së transaksioneve të shlyera në aipS në vitin 2011 duket 
se ka konfirmuar prirjen e vërejtur për të tretin vit radhazi, kryesisht si rrjedhojë 
e rënies së transaksioneve të iniciuar nga Banka e Shqipërisë, të cilat zënë 
edhe peshën kryesore në terma të vlerës ndaj totalit të transaksioneve.

Sistemi aipS 2007 2008 2009 2010 2011
numri i transaksioneve 45,480 56,717 55,701 80,356 75,269
Vlera e transaksioneve (miliardë lekë) 3,745 5,146 4,718 4,437 4,085
Vlera mesatare për transaksion (milionë lekë) 82 91 85 55 54

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

Tabelë 1. Ecuria e sistemit 
AipS. 
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pasqyrimi i llojeve të transaksioneve të procesuara dhe të shlyera për vitin 
2011, tregon se rënia e numrit të transaksioneve është gjeneruar nga efekti 
i kombinuar, kryesisht i rënies së transfertave ndërbankare dhe i transfertave 
për klientë. 

Tabelë 2. llojet e transaksioneve në sistemin AipS. 

lloji i transaksionit
numri Vlerë (në milionë lekë)

Vlerë absolute peshë relative Vlerë absolute peshë relative
instrumente financiare të BSh 3,265.00 4% 1,787,589 44%
Transferta cash për/nga emisioni 8,466.00 11% 212,449 5%
Transferta ndërbankare 6,912.00 9% 775,053 19%
pagesa për klientët 49,140.00 65% 738,017 18%
Shlyerje për sistemet e klerimit neto 7,486.00 10% 571,951 14%
Totali 75,269.00 100% 4,085,059 100%

Burimi: Banka e Shqipërisë. 

përdorimi më i pakët i instrumenteve financiare të Bankës së Shqipërisë gjatë 
kësaj periudhe, reflekton një situatë më të mirë të likuiditetit në të cilën janë 
ndodhur bankat si dhe mungesën e presioneve shtesë të rrezikut të likuiditetit 
apo atij bankar. kushtet e mira të likuiditetit në sistemin bankar, vlerësohet 
të pasqyrojnë jo vetëm rritjen e depozitave në sistem, por edhe ecurinë e 
kërkesës për kredi nga sektori privat. ndërkohë, ecuria e ngadaltë e konsumit 
agregat ka ndikuar ecurinë e parasë jashtë bankave, e cila krahasuar me 
një vit më parë ka rënë me 3.1%. ky zhvillim është reflektuar në reduktimin 
e transaksioneve nga/për emisionin, ku një pjesë e konsiderueshme e tyre 
rezulton në kahun e arkëtimit të cash-it, nga ana e Bankës së Shqipërisë.

nga ana tjetër, rritja e vlerës së transaksioneve për klientë, e kombinuar 
dhe me një rënie të numrit të transaksioneve të kësaj kategorie, reflekton 
zhvendosjen e transaksioneve nga sistemi aipS në sistemin aech, si rrjedhojë 
e rritjes së pragut të transaksioneve të kleruara në sistemin aech, nga 

Grafik 1. Ritmet vjetore të llojeve të transaksioneve të shlyera në AIPS 
sipas numrit (majtas) dhe sipas vlerës (djathtas). 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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1 milion në 1.5 milionë lekë. gjatë vitit 20111 është vënë re një shtim i 
numrit të transaksioneve mbi 1 milion lekë të kleruara në aech, me 11,054 
transaksione. gjithashtu, prirje rritëse ka pasqyruar edhe zëri “shlyerje neto 
për sistemet e klerimit.”2 

Treguesi i përqendrimit tregon peshën të cilën zënë bankat më aktive të 
sistemit ndaj totalit të aktivitetit të aipS. Sikurse mund të vihet re, 4 bankat më 
aktive në sistemin aipS zënë një peshë prej 23.4% në numër dhe 38.0% në 
vlerë, duke shënuar një rënie të lehtë të këtij treguesi në terma të vlerës me 
0.1 pikë përqindje, krahasuar me vitin 2010. 

Sistemi aipS  numri i transaksioneve  Vlera e transaksioneve
(në miliardë lekë) 

 4 banka1 17,613.00  1,551.00 
 pesha ndaj totalit (%)  23.40  38.00 
Totali  75,269.00  4,085.00 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
1 Nuk përfshihet Banka e Shqipërisë.

gjatë vitit 2011, nevoja e pjesëmarrësve në sistemin aipS për likuiditet 
brenda ditës ka qenë më e ulët krahasuar me një vit më parë. Bankave u janë 

akorduar 200 kredi njëditore (ilF)3 me një vlerë 
totale prej 84.39 miliardë lekësh, duke reflektuar 
kështu një rënie vjetore të numrit dhe të vlerës së 
ilF-ve përkatësisht me 28% dhe 12%. 

gjithashtu, zhvillimet e kredisë brenda ditës, të 
shtrira në kohë, paraqesin një prirje rënëse duke 
nënkuptuar kështu pakësimin gjithnjë e më të 
ndjeshëm të financimit të aktivitetit të aipS me ilF. 
rënia e raportit ilF/ vlera totale e transaksioneve në 
aipS tregon për një zbehje gjithnjë e më të ndjeshme 
të rrezikut të likuiditetit në këtë sistem pas vitit 2007, 
prirje kjo e cila është reduktuar edhe më shumë pas 
vitit 2009, kryesisht si rezultat i vendimit të Bankës 
së Shqipërisë për rritjen e kufirit të përdorimit nga 
bankat të rezervës së detyruar në lekë (nga 20% në 
40%), për nevoja likuiditeti gjatë ditës.

1 Këto llogaritje i përkasin periudhës dhjetëmujore (mars-dhjetor 2011), pasi masat e marra nga 
Banka e Shqipërisë kanë hyrë në fuqi në muajin mars 2011. 

2 Ky zë përfshin transaksionet për shlyerje neto të rezultateve nga sistemet e klerimit, si: klerimi 
i pagesave me vlerë të vogël në sistemin AEch, klerimi i çeqeve bankare dhe personale në 
lekë, shlyerjet neto për emetimin/maturimin e letrave me vlerë të qeverisë dhe shlyerjet neto 
të rezultateve të pagesave në lekë me karta viSA dhe mastercard, shërbime për të cilat Banka 
e Shqipërisë luan rolin e agjentit shlyerës.

3 Kredia brenda ditës (ilF) është një instrument financiar i ofruar nga Banka e Shqipërisë për t’u 
ardhur në ndihmë me likuiditet ditor institucioneve bankare, të cilat marrin pjesë në sistemet 
e pagesave të operuara nga Banka e Shqipërisë.

Tabelë 3. Treguesi i 
përqendrimit për sistemin 

AipS.

Grafik 2. Raporti i mbulimit të transaksioneve të 
AIPS nga kredia brenda ditës. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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•	 sistEmi	i	klErimit	të	PagEsavE	mE	vlErë	të	vogël	-	aEcH	
në sistemin aech procesohen dhe klerohen pagesat e klientëve me vlerë 

nën 1.5 milionë lekë. me anëtarësimin e Bankës Veneto si pjesëmarrëse e 
drejtpërdrejtë e sistemit aech në fillim të vitit 2011, të gjitha bankat dhe degët 
e bankave të huaja të cilat operojnë në republikën e Shqipërisë rezultojnë të 
jenë pjesëmarrëse të drejtpërdrejta në këtë sistem.

gjatë vitit 2011, në sistemin aech janë kleruar një total prej 388,208 
urdhërpagesash, me një vlerë prej 64 miliardë lekësh. mesatarisht, çdo ditë 
në sistemin aech janë procesuar rreth 1,534 pagesa,4 me një vlerë mesatare 
ditore prej 253.35 milionë lekësh. krahasuar me vitin e kaluar, numri dhe 
vlera e pagesave të kleruara gjatë vitit 2011 në sistemin aech, rezultojnë të 
jenë rritur përkatësisht me 16.66% dhe 45.76%. 

Tabelë 4. Ecuria e aktivitetit në AEch për periudhën 2010-2011.
Sistemi aech Janar-Dhjetor 2010 Janar-Dhjetor 2011
numri i transaksioneve 332,777 388,208
Vlera e transaksioneve (milionë lekë) 43,976.43 64,097.88
Vlera mesatare e transaksionit (milionë lekë) 0.13 0.17

Burimi: Banka e Shqipërisë.

prirja rritëse e numrit dhe e vlerës së transaksioneve të kleruara në 
sistemin aech, përtej efektit statistikor të bazës së ulët krahasuese të dy 
muajve të parë të vitit 2010 - para automatizimit të pagesave të Thesarit nga 
ministria e Financave në muajin mars të vitit 2010 - reflekton në një masë 
të konsiderueshme rritjen e kufirit të vlerës së transaksioneve të kleruara në 
sistemin aech nga 1 në 1.5 milionë lekë, të shoqëruara dhe me masat për 
uljen e kostove.

një faktor tjetër i rëndësishëm për aktivitetin 
e sistemit aech është edhe shtimi i një seance 
klerimi si dhe diferencimi i përshkallëzuar i 
komisioneve/kostove të aplikuara sipas seancave. 
efekti i kombinuar i këtyre dy masave duket se ka 
arritur synimin për një shpërndarje më të drejtë 
të transaksioneve midis seancave me qëllim final 
reduktimin e transaksioneve të kleruara në seancën 
e fundit dhe mënjanimin e rreziqeve shtesë mbi 
mirëfunksionimin e sistemeve të pagesave.

Treguesi i përqendrimit tregon peshën që zënë 
bankat më aktive të sistemit kundrejt totalit të 
aktivitetit të aech. ashtu siç mund të vihet re, 4 
bankat më aktive në sistemin aech zënë një peshë 
prej 12% në numër dhe 16% në vlerë, duke shënuar 
një rritje të lehtë të këtij treguesi në terma të vlerës 
me 0.1 pikë përqindje, krahasuar me vitin 2010. 

4 Sistemet AEch dhe AipS kanë operuar për një total prej 253 ditësh gjatë vitit 2011.

Grafik 3. Ecuria e numrit dhe e vlerës së 
transaksioneve të kleruara në sistemin AECH, 

2009-2011. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Sistemi aech  numri i transaksioneve  Vlera e transaksioneve (në miliardë lekë) 
 4 banka1 48,693 9,9970
 pesha ndaj totalit (%) 12 16 
 Totali  338,208 64,097 

Burimi: Banka e Shqipërisë. 
1 Nuk përfshihet Banka e Shqipërisë.

Vii.1.2. inSTrumenTeT e pageSaVe

Statistikat e përftuara nga raportimet e bankave tregojnë se në fund të vitit 
2011 llogaritë e klientëve, të vlefshme për kryerjen e pagesave në monedhë 
kombëtare apo në valutë kanë pasqyruar një rritje prej 7.7%, e cila rezulton më 
e moderuar se rritja prej 17.2% e shënuar në vitin 2010. Struktura e llogarive 
të klientëve sipas karakteristikave të klientit tregon se edhe në vitin 2011 kemi 
një mbizotërim të llogarive që i përkasin klientëve rezidentë, në masën 99%. 
ndërkohë ndarja e këtyre llogarive sipas individëve dhe bizneseve tregon një 
zhvendosje në favor të llogarive për individë duke arritur në nivelin 94% në 
fund të vitit 2011 nga 92% që shënonte në vitin 2010. 

 Tabelë 6. Ecuria e aktivitetit në AEch për periudhën 2009-2011.

përshkrimi i llogarisë
Totali i llogarive të klientëve Të aksesueshme nga interneti
2009 2010 2011 2009 2010 2011

llogaritë e klientëve (1+2) 2,086,143 2,446,495 2,634,971 15,034 27,368 37,138 
1-llogari të rezidentëve (a+b) 99% 99% 99% 97% 97% 98%
a - individuale (%) 91% 92% 94% 65% 66% 75%
b - kompani (%) 9% 8% 6% 35% 34% 25.3%
2-llogari të jorezidentëve (c+d) 1% 1% 1,2% 3% 3% 1.95%
c - individuale (%) 96% 94% 87% 88% 80% 78%
d - kompani (%) 4% 6%  12.% 12.0% 20.% 21.6%

Burimi: Banka e Shqipërisë (raportimet nga bankat sipas “metodologjisë për raportimin e 
instrumenteve të pagesave).

Tabelë 5. Treguesi i 
përqendrimit për sistemin 

AEch.

Grafik 4. Pesha e transaksioneve sipas seancave* të klerimit në numër 
(majtas) dhe në vlerë (djathtas).

*Pagesat e kleruara në sistemin AECH, procesohen në tre seanca gjatë ditës së punës. Seanca e parë nga 
ora 08.35 deri në 10.00, seanca e dytë nga ora 10.35 deri në 12.30, dhe seanca e tretë nga ora 13.35 

deri në 14.45. Pas përfundimit të secilit seksion, pagesat shlyhen për rezultat neto në sistemin AIPS.
Burimi: Banka e Shqipërisë.
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rritje kanë pasqyruar edhe pagesat e klientëve gjatë vitit 2011, si në numër 
ashtu edhe në vlerë. më konkretisht, gjatë periudhës janar – dhjetor 2011 
rezultojnë të jenë kryer rreth 8 milionë pagesa klientësh me një vlerë totale 
prej 3,899 miliardë lekësh, duke reflektuar kështu një rritje vjetore të numrit 
dhe të vlerës përkatësisht me 8.97% dhe 14.75%.

pasqyrimi i shpërndarjes së transaksioneve të pagesave për klientë 
dëshmon mbizotërimin e tërheqjeve dhe depozitimeve cash si në sportelet e 
bankave ashtu edhe në aTm, ndërkohë që pagesat e klientëve me instrumente 
pagesash zënë vetëm 1/3 e totalit të këtyre shërbimeve.

nga detajimi i pagesave të klientëve sipas llojit të instrumentit të përdorur 
dhe monedhës së transaksionit, vërehet se pagesat në monedhën kombëtare 
zënë një peshë prej 84%5 në vëllim dhe 50% në vlerë, kundrejt totalit të 
pagesave të klientëve. gjithashtu, vihet re se transfertat e kreditimit në lekë 
vazhdojnë të mbizotërojnë preferencat e klientëve (rreth 79.69%), nga të 
cilat 97.54% rezultojnë të jenë në formë letre. pagesat në formë elektronike 
mbeten në nivele të ulëta edhe për këtë periudhë, rreth 2.46% ndaj totalit.

numri i bankave të licencuara si emetuese kartash6 në republikën e 
Shqipërisë, në fund të vitit 2011 rezulton në 14, duke mos paraqitur ndryshim 
krahasuar me fundin e vitit 2010. nga bankat e licencuara si emetuese 
kartash, vetëm 7 banka rezultojnë njëkohësisht të licencuara edhe si pranuese 
kartash.7

 

5 pagesat në monedhë të huaj zënë një peshë prej 14% ndaj totalit të pagesave të klientëve në 
fund të vitit 2011.

6 Këto banka ofrojnë shërbime të tërheqjes cash nga ATm-të.
7 Këto banka ofrojnë shërbimin e pranimit të pagesave me karta nëpërmjet pajisjeve poS të 

vendosura në dyqane, restorante, hotele apo dhe në qendra tregtare.

Grafik 5. Pesha e transaksioneve të klientëve në sistemin bankar. 

Burimi: Banka e Shqipërisë (Raportimet nga bankat sipas “Metodologjisë për raportimin e instrumenteve 
të pagesave).
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Tabelë 7. pesha e pagesave të klientëve në sistemin bankar sipas instrumentit të 
pagesës.

 Shërbime pagesash për klientët
pagesa në lekë pagesa në valutë Totali pagesave

numër Vlerë
(miliardë lekë) numër Vlerë 

(miliardë lekë) numër Vlerë (miliardë 
lekë)

i. Transferta kreditimi të klientëve 79.69% 94.88%  76.36% 95.59% 79.15% 95.23% 
nga të cilat:
1. Transfertë krediti formë letër  97.54%  97.77%  94.45%  96.72%  97.05%  97.25%
2. Transfertë krediti “e-banking”  2.46%  2.23%  5.55%  3.28%  2.95%  2.75%
ii. pagesat me karta në pOS 7.79% 0.20% 17.31% 0.36% 9.33% 0.28% 
nga të cilat:  
1. pagesat me karta debiti  64.55% 49.73%  53.02%  39.45%  61.09%  43.23%
2. pagesat me karta krediti  35.57% 50.27%  46.98%  60.55%  38.91%  56.77%
iii. Debitimi direkt 12.00% 2.13% 4.28%  2.45% 10.75%  2.29%
iV. çeqet 0.52%  0.82% 2.05% 1.59% 0.77% 2.20% 
Totali i pagesave (i+ii+iii+iV) 6,739,920 1,984,008  1,298,661 1,915,432  8,038,656  3,899,439

Burimi: Banka e Shqipërisë (raportimet nga bankat sipas “metodologjisë për raportimin e 
instrumenteve të pagesave).

përsa i përket infrastrukturës së ofruar nga bankat 
e licencuara si emetuese kartash si dhe të atyre të 
licencuara si pranuese kartash, vihet re se numri 
i terminaleve aTm dhe pOS në fund të vitit 2011 
ka paraqitur rritje përkatësisht prej 4.4% dhe 4.5% 
krahasuar me fundin e vitit 2010. 

raportimet e bankave në lidhje me shpërndarjen 
e pajisjeve aTm dhe pOS gjatë vitit 2011 tregojnë 
për një përqendrim të infrastrukturës në rajonet e 
zhvilluara të vendit dhe në qendrat industriale, ku 
zona e Tiranës zë një peshë prej 55% të totalit të 
pajisjeve aTm dhe 78% të pajisjeve pOS. 

Grafik 6. Numri i ATM dhe POS ndër vite dhe 
ritmet e tyre vjetore për periudhën 2004-2011. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.

403%
58%

48%

61%

48%

12%

4.55%

120%

51%

40%

48%

15%

4% 4.41%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Pajisje POS  (në pikat e shitjeve) 155 779 1234 1832 2953 4370 4903 5126

Bankomate ATM  93 205 309 433 642 741 771 805

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Grafik 7. Shpërndarja e pajisjeve ATM dhe POS sipas rajoneve* për vitin 2011. 

*Raportimi nga bankat i referohet ndarjes territoriale të vendit sipas degëve të Bankës së Shqipërisë.
Burimi: Banka e Shqipërisë (raportimet nga bankat sipas “Metodologjisë për raportimin e instrumenteve të 

pagesave).
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kartat janë një instrument pagese me përdorim 
relativisht të përhapur në Shqipëri, ndonëse shkalla 
e përdorimit të tyre vlerësohet të jetë ende e ulët 
krahasuar me vendet e tjera të rajonit si dhe me 
potencialin e mundshëm, nëse marrim parasysh 
se numri llogarive të klientëve të aksesueshme 
në distancë, nëpërmjet një karte debiti ose krediti 
vlerësohet në masën 28% ndaj totalit të llogarive të 
klientëve.

në fund të vitit 2011, vihet re një rritje prej 5.3% 
e numrit të kartave në qarkullim, krahasuar me të 
njëjtën periudhë të vitit të kaluar. nga ndarja e 
kartave sipas funksionit vihet re një rritje disi më 
e përshpejtuar e kartave me funksion krediti, me 
39%, krahasuar me atë kartave me funksion debiti 
të cilat kanë pasqyruar një rritje prej 4%. kështu, 
duke iu referuar raportimeve të bankave, kartat e 
debitit zënë rreth 95% ndaj totalit të kartave në qarkullim në fund të vitit 2011, 
krahasuar me 96% në fund të vitit 2010. 

përsa i përket llojit të kartës sipas operatorëve që ofrojnë shërbimin e 
procesimit të tyre, peshë më të madhe zënë kartat ViSa, rreth 82% ndaj totalit, 
të ndjekura nga kartat mastercard. peshë më të vogël zënë kartat maestro 
dhe american express. Vetëm dy banka emetojnë karta lokale, të cilat zënë 
rreth 1% ndaj totalit të kartave në qarkullim. 

Shpërndarja e kartave sipas gjinisë dhe moshës së kartëmbajtësit tregon 
për një mbizotërim të kartëmbajtësve meshkuj dhe të grup-moshës 25-35 
vjeç. 

Grafik 8. Numri i kartave sipas funksionit dhe 
ritmet rritëse vjetore të tyre. 

Burimi: Banka e Shqipërisë (Raportimet nga bankat sipas 
“Metodologjisë për raportimin e instrumenteve të pagesave).
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Grafik 9. Shpërndarja e kartëmajtësve sipas gjinisë dhe moshës, deri në fund të 
vitit 2011. 

Burimi: Banka e Shqipërisë (raportimet nga bankat sipas “Metodologjisë për raportimin e instrumenteve të 
pagesave).
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Transaksione me karta sipas llojit të 
transaksionit 

 Vëllim  Vlerë (në milionë lekë)
2010 2011 2010 2011

 1- aTm tërheqje cash 9,877,583 10,778,879 100,058 106,660
 2- aTm depozitime 47.00 11.00 0.23 0.10
 3- urdhërtransferta nëpërmjet aTm 260.00 277.00 6,31 5.72
 4- Tërheqje cash në terminale pOS 1,654 2,088 358 404
 5- pagesa me karta në terminale pOS 527,411 750,397 7,438 10,914
nga të cilat: 
 - pagesa me karta debiti 322,230 458,067 3,151 4,719
 - pagesa me karta krediti 205,181 292,330 4,287 6,195
 Totali i transaksioneve me karta 10,406,955 11,531,652 107,861 117,980

Burimi: Raportimet e bankave sipas “metodologjisë për raportimin e instrumenteve të pagesave”.

rritja e numrit të kartave bankare (debiti dhe krediti) duket të jetë shoqëruar 
edhe nga një rritje e transaksioneve me karta ku peshën kryesore vijojnë ta 
zënë ato për tërheqje cash. gjatë vitit 2011, në total janë procesuar rreth 
11.5 milionë transaksione me karta (aTm dhe pOS) me një qarkullim prej 118 
miliardë lekësh. nga totali i transaksioneve, rreth 93.5% përbëjnë tërheqje 
cash nga aTm-të dhe vetëm 6.5% janë pagesa klientësh me karta në pOS-e. 
pagesat me karta në terminale pOS, tregojnë për një mbizotërim të numrit të 
transaksioneve të kryera nëpërmjet kartave të debitit. megjithatë, në terma të 
vlerës, transaksionet me karta krediti paraqiten ndjeshëm më të larta se ato 
me karta debiti. 

kohët e fundit, shërbimet “home banking”8 po marrin një shtrirje gjithnjë e 
më të madhe. pas prezantimit të këtij produkti në vitin 2005 nga një bankë e 
sistemit, në fund të muajit dhjetor 2011, shërbimet “home banking” ofrohen 
nga 11 banka. përhapja e këtyre shërbimeve reflektohet gjithashtu edhe nga 
rritja vjetore (35.6%) e numrit të llogarive që aksesohen online. rritja e këtyre 
llogarive është pasuar nga shtimi i transaksioneve “home banking” si në numër 

ashtu edhe në vlerë, duke shënuar kështu në fund 
të vitit 2011 një rritje përkatësisht me 15.4% dhe 
11.8%. periudha 2005-2011 tregoi për rritje më 
të përshpejtuar të numrit të transaksioneve “home 
banking” krahasuar me vlerën e tyre. 

Zhvillimi i lartpërmendur mund të faktorizojë një 
shtrirje të përdorimit të këtij instrumenti në një gamë 
të gjerë përdoruesish. Duke marrë parasysh faktin se 
fillimisht ky instrument ofrohej vetëm nga një bankë 
dhe ishte i orientuar drejt kompanive të mëdha, 
shtimi i konkurrencës në këtë segment të tregut 
dhe si rrjedhojë, ulja e kostove dhe familjarizimi i 
publikut me këtë mjet pagese alternativ, kanë çuar 
në shtrirjen e përdorimit të këtij produkti edhe në 
kategori të tjera përdoruesish. 

8 home banking”, është një produkt i cili mundëson 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. 

Tabelë 8. pesha e 
transaksioneve me karta 

sipas terminaleve.

Grafik 10. Ecuria e numrit dhe e vlerës së 
transaksioneve home banking për 

periudhën 2005-2011. 

Burimi: Raportimet e bankave sipas “Metodologjisë për 
raportimin e instrumenteve të pagesave”.
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Vii.1.3. rOli i BankëS Së ShqipëriSë Si mBikëqyrëSe Dhe 
reFOrmaTOre e SiSTemiT kOmBëTar Të pageSaVe

Banka e Shqipërisë i ka kushtuar vëmendje të veçantë përmbushjes së 
objektivave të saj afatmesëm në kuadrin rregullator dhe operues të sistemit 
të pagesave. ajo ka intensifikuar përpjekjet për të fuqizuar veprimtarinë 
mbikëqyrëse të sistemeve të pagesave, për të kryer përmirësimet e nevojshme 
në infrastrukturën teknologjike si edhe për të rritur kontributin në zhvillimin e 
produkteve/instrumenteve të reja të pagesave në vendin tonë.

më konkretisht, gjatë vitit 2010 e në vijim Banka e Shqipërisë, ndër të 
tjera, është përfshirë në një projekt me rëndësi të veçantë, si është ai ipa 
20089 me Bankën e italisë në bashkëpunim me Bankën e Francës. Objektivat 
kryesorë të këtij projekti janë fuqizimi i mbikëqyrjes dhe zhvillimi i sistemeve 
të pagesave. 

në vijim të përgatitjes së projektligjit “për sistemin e pagesave”, i cili ndër 
të tjera synon promovimin e një mbikëqyrjeje më aktive dhe të kujdesshme 
të sistemit të pagesave në të gjithë përbërësit e rëndësishëm të tij, Banka e 
Shqipërisë, mbështetur edhe nga ekspertët e huaj, po punon për hartimin e 
kuadrit nënligjor të nevojshëm për zbatimin e dispozitave të parashikuara 
në këtë projektligj. këto akte nënligjore, synojnë të rregullojnë procesin e 
licencimit dhe të mbikëqyrjes të gjithë sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes, 
si dhe të përmbushin detyrimet e bankës qendrore në zbatim të parimeve 
themelore për sistemet e pagesave, duke u bazuar në praktikat më të mira 
ndërkombëtare. 

në kuadër të përafrimit të legjislacionit shqiptar me atë të Be-së, 
Banka e Shqipërisë, me mbështetjen e ekspertëve të huaj, po merr masa 
për transpozimin e disa direktivave shumë të rëndësishme në fushën e 
pagesave, siç janë direktiva 2007/64/ec “mbi shërbimet e pagesave në 
tregun e brendshëm” dhe direktiva 2009/110/ec “mbi ngritjen, ndjekjen 
dhe mbikëqyrjen e kujdesshme të veprimtarisë së institucioneve të parasë 
elektronike dhe/ose me praktikat më të mira ndërkombëtare”. masat e 
lartpërmendura synojnë fuqizimin e transparencës në lidhje me shërbimet e 
pagesave dhe paranë elektronike; vendosjen e një grupi të plotë rregullash 
në lidhje me të drejtat dhe detyrimet e përdoruesve dhe ofruesve të këtyre 
shërbimeve, duke rritur kështu sigurinë dhe eficiencën, si dhe duke fuqizuar 
rolin e autoritetit mbikëqyrës në këto fusha.

Vëmendje e veçantë në këtë projekt i është dedikuar dhe nxitjes së zhvillimit 
të sistemeve të pagesave. një hap i rëndësishëm në këtë drejtim është dhe 
intensifikimi i përpjekjeve për përmirësimin e procedurave për kolateralin dhe 
shlyerja e titujve sipas metodës DVp (delivery versus payment), në përputhje 
me standardet e Be/SeBq. në fokusin e Bankës së Shqipërisë ka qenë dhe 
promovimi i instrumenteve të pagesave si dhe përmirësimi i procedurave 
ndërbankare të pagesave. 

9 projekti ipA 2008 “për rritjen e kapaciteteve institucionale të Bankës së Shqipërisë. 
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në kuadër të nxitjes së bashkëpunimit midis ofruesve dhe përdoruesve të 
sistemeve të pagesave, duke përfshirë të gjitha palët e interesuara, Banka e 
Shqipërisë po punon për përmirësimin e strukturës dhe të rolit të komitetit 
kombëtar të pagesave,10 me qëllim adoptimin e rregullave dhe procedurave 
sipas nevojave aktuale të tregut. rifunksionimi i këtij komiteti pritet të ndihmojë 
ndjeshëm arritjen e shumë prej objektivave dhe nismave për zhvillimin e 
sistemeve të pagesave dhe përmbushjen e objektivit të bankës qendrore, për 
të qenë promotor i zhvillimit të infrastrukturës financiare në vend.

Vii.2. emiSiOni i mOneDhëS 

•	 kartëmonEdHa	në	qarkullim11

në fund të vitit 2011, rezultuan në qarkullim 
145,211,383 copë kartëmonedha me vlerë rreth 
199.85 miliardë lekë. në krahasim me vitin 2010, 
rezulton një ulje e numrit të kartëmonedhave me 
5%, por një rritje prej 0.1% e vlerës së tyre. kjo 
dukuri shpjegohet me ndryshimin e lehtë të 
strukturës së kartëmonedhave në qarkullim. gjatë 
vitit 2011, pati një rritje të ndjeshme me 22% të 
numrit të kartëmonedhave të prerjes 2000 lekë në 
qarkullim. ndryshe ndodhi me kartëmonedhën 500 
lekë që pati një rënie prej 15.8%. 

10 Komiteti është krijuar në vitin 1996, në vijim të rekomandimeve të misioneve për asistencë 
teknike të FmN-së. Ai e ka intensifikuar punën e tij gjatë periudhës 1999-2002 për arritjen 
e  disa marrëveshjeve ndërbankare si dhe ka ndërmarrë reforma të mëdha në automatizimin 
dhe përmirësimin e sistemit të pagesave, duke ofruar për sistemin bankar dy sisteme tërësisht 
bashkëkohore për klerimin dhe shlyerjen e pagesave në lekë (AipS/RTgS dhe AEch/clearing 
house). 

11 është numri dhe vlera e kartëmonedhave të hedhura në qarkullim nga Banka e Shqipërisë. 

Grafik 11. Monedha në qarkullim 
1995-2011 (në mijë lekë). 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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Grafik 12. Struktura e kartëmonedhës në qarkullim, 2010-2011. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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•	 monEdHat	mEtalikE	në	qarkullim	
monedhat metalike në qarkullim në fund të vitit 2011, rezultuan 123,416,323 

copë me vlerë 3.029 miliardë lekë. në krahasim me 116,098,253 copë me 
vlerë 2.846 miliardë lekë që ishin në fund të vitit 2010, rezulton një rritje 
me 6% e numrit dhe vlerës të monedhave metalike në qarkullim. Struktura e 
monedhës metalike edhe këtë vit vazhdoi të orientohet nga një rritje e peshës 
së prerjeve të mëdha 50 dhe 100 lekë. përkatësisht, monedha metalike 50 
lekë u rrit me 6% dhe ajo 100 lekë me 8%. një nga faktorët kryesorë që 
ndikoi në këtë rritje ishte përdorimi i këtyre monedhave për të zëvendësuar 
kartëmonedhën e prerjes 100 lekë, e cila u hoq nga qarkullimi në 31 dhjetor 
2010. në fund të vitit 2011, raporti i përgjithshëm midis vlerës së monedhës 
metalike ndaj kartëmonedhës rezultoi më i lartë se vitin e kaluar.

•	 trEguEs	të	qarkullimit	të	Parasë	
në fund të vitit 2011, raporti i parasë në qarkullim ndaj agregatit m2 

ishte 30.1%, ndërkohë që në fund të vitit 2010 i njëjti raport ishte 34.57%. 
koeficienti i qarkullimit të parasë12 në Bankën e Shqipërisë në vitin 2011, 
rezultoi 0.536 ndërkohë që ky koeficient për vitin 2010 ishte 0.596. kjo 
tregon që bankat e nivelit të dytë, në raport me paranë në qarkullim, kanë 
kthyer më pak para pranë arkave të Bankës së Shqipërisë. Veç kësaj, vlera 
mesatare e një kartëmonedhe në qarkullim në fund të vitit 2011 arriti në 
1376 lekë, nga 1227 lekë që ishte në fund të vitit 2010. 

•	 riciklimi	i	casH-it	dHE	cilësia	E	kartëmonEdHës	në	
qARKullim 

gjatë vitit 2011, u përpunuan 134.5 milionë copë kartëmonedha, të 
cilat u kontrolluan për autenticitet dhe përshtatshmëri për riqarkullim. nga 
përpunimi rezultuan rreth 109,8 milionë copë kartëmonedha të rregullta dhe 

12 është raporti i numrit të kartëmonedhave dhe monedhave metalike të arkëtuara në sportelet 
e Bankës së Shqipërisë mbi gjendjen mesatare vjetore të numrit të kartëmonedhave dhe 
monedhave në qarkullim.

Grafik 13. Struktura e monedhës metalike në qarkullim, 2010-2011. 

Burimi: Banka e Shqipërisë.
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rreth 24.769 milionë copë të papërshtatshme për përdorim, të cilat u tërhoqën 
nga qarkullimi. norma e sortimit13 ishte 18.4% dhe pati një rritje prej 3.44% 
nga viti i kaluar. kartëmonedhat e dëmtuara janë zëvendësuar rast pas 
rasti me kartëmonedha të reja, të përshtatshme për qarkullim. koeficienti14 
i qarkullimit të kartëmonedhës për vitin 2011 rezultoi në vlerën 0.917, që do 
të thotë se një kartëmonedhë kthehet mesatarisht një herë në vit në sportelet 
e Bankës së Shqipërisë. ky koeficient është më i lartë për prerjet 500 lekë 
dhe 1000 lekë (rreth 1.7) dhe më i ulët për prerjet 5000 lekë dhe 2000 lekë 
(rreth 0.3) që tregon se këto të fundit kthehen më rrallë në sportelet e Bankës 
së Shqipërisë.

•	 mBrojtja	E	kartëmonEdHës	dHE	monEdHës	mEtalikE	nga	
FAlSiFiKimi

gjatë vitit 2011, duke përdorur sistemet efikase dhe të përparuara të sortimit, 
është ushtruar kontroll i plotë mbi monedhën kombëtare si në qendër ashtu 
dhe në degët rajonale të Bankës së Shqipërisë. edhe gjatë vitit 2011, numri 
i kartëmonedhave dhe monedhave metalike të falsifikuara ka qenë shumë i 
vogël. në raport me sasinë e monedhave metalike dhe kartëmonedhave në 
qarkullim, ky numër përbën një shifër të papërfillshme, që reflekton një nivel 
shumë të ulët të falsifikimit.

•	 numizmatika	në	Bankën	E	sHqiPërisë	
gjatë vitit 2011 përfundoi procedura e përgatitjes për shtyp për monedhën 

numizmatike 50 lekë me metal argjend me tematikë “kodiku i purpurt i Beratit 
043ø - Beratinus 1” viti 2011, e cila pritet të jetë në shitje për publikun në 
shtator të vitit 2012. 

në kuadër të përkujtimit të ngjarjes më të rëndësishme kombëtare, 
“100-vjetorit të shpalljes së pavarësisë - 2012”, Banka e Shqipërisë gjatë 
këtij viti miratoi shtypjen e një serie me tre monedha pa kurs ligjor, 200 lekë 
në metal ar, 100 lekë në metal argjend dhe 50 lekë në metal të thjeshtë. 
gjithashtu, Banka e Shqipërisë miratoi edhe shtypjen e një monedhe 100 
lekë në metal ar, kushtuar nënë Terezës. Seria e monedhave me tematikë 
“100-vjetori i shpalljes së pavarësisë- 2012” dhe monedha me tematikë 
kushtuar nënë Terezës, do të ekspozohen për koleksionistët dhe publikun në 
vitin 2012. 

13 është raporti i numrit të kartëmonedhave dhe monedhave metalike të papërshtatshme mbi 
numrin total të kartëmonedhave dhe monedhave të përpunuara gjatë një viti.

14 është raporti i numrit të kartëmonedhave të arkëtuara në sportelet e Bankës së Shqipërisë mbi 
gjendjen mesatare vjetore të numrit të kartëmonedhave në qarkullim.
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