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Në përmbushje të funksioneve të KKSP-së, të përcaktuara në nenin 5, pika 1 të rregullores "Për organizimin dhe 

funksionimin e Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave", miratuar me vendimin nr. 37, datë 25.06.2014 të 

Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, si dhe në mbështetje të prioriteteve të institucioneve pjesëmarrëse 

në lidhje me sistemet dhe instrumentet e pagesave, vizioni, misioni dhe roli që parashikohet të ndjekë Komiteti, 

janë si vijon:  

Vizioni  

Mbështetja e procesit të modernizimit, përmirësimit dhe plotësimit të sistemeve dhe instrumenteve të pagesave 

me qëllim rritjen e sigurisë dhe efikasitetit të tyre në kuadër të reduktimit të parasë fizike në ekonomi dhe 

njëkohësisht  integrimin në Zonën e Përbashkët e Pagesave në Euro ( Single Europina Payment Area –SEPA).  

Misioni  

Sisteme pagesash të sigurta dhe efikase, në linjë me standardet më të mira ndërkombëtare. Nxitja e përdorimit 

dhe pranimit të instrumenteve të pagesave, me qëllim reduktimin e përdorimit të parasë fizike në ekonomi dhe 

ruajtjen e stabilitetit të tregjeve financiare dhe ekonomisë në përgjithësi.  

Parimet e funksionimit të KKSP-së 

Pesë parimet mbi të cilat është themeluar Komiteti, të cilët ndiqen për të arritur objektivat e saj operativë, 
përfshijnë pjesëmarrjen e gjerë, transparencën në punë, përgjegjësinë, efikasitetin dhe përputhshmërinë e 
aktiviteteve. 
 
Pjesëmarrja e gjerë: Komiteti lejon pjesëmarrje të gjerë, përmes përfaqësimit të të gjitha palëve të interesuara 
(si përdoruesit dhe ofruesit e shërbimeve), që kanë të bëjnë drejtpërdrejt ose tërthorazi me shërbimet e 
pagesave. Për sa më sipër, çdo aktor i tregut të Sistemit të Pagesave, duke treguar një interes legjitim, mund të 
marrë pjesë në Komitet. Pjesëmarrja e gjerë në Komitet, lehtëson të kuptuarit e çështjeve të përbashkëta dhe 
aftësinë për t'u marrë me çështje, të cilat nuk mund të zgjidhen nga një entitet apo grupim i vetëm.  
 
Transparenca: Çdo aktor në tregun e shërbimeve të pagesave, duhet të veprojë në mënyrë të hapur dhe 
transparente dhe të komunikojë aktivitetet e tij në mënyrë aktive. Palët e interesuara duhet të bashkojnë forcat 
për qëllimin e bashkëpunimit dhe avancimit, dhe jo thjesht të mbrojnë interesat e sektorit që ata përfaqësojnë. 
Duhet të ofrohet transparencë e plotë në planifikimin strategjik dhe në vendimmarrje, në mënyrë që të lejohen 
palët e interesuara të shprehin qëndrimet e tyre. 
 
Përgjegjësia: Pjesëmarrësit në Komitet kanë përgjegjësi të përkufizuara qartë, ku përfshihen propozimet e 
përfaqësuesve për pozicionet në Komitet të palëve të interesuara në tregun e shërbimeve të pagesave. 
 
Efikasiteti: Aktivitetet duhet të kryhen në kohën e parashikuar, në mënyrë që të sigurohet përmbushja e 
objektivave qartësisht të përcaktuar. Organizimi i punës në cilindo organ të Komitetit duhet të jetë efikas e me 
detyra të qarta. 
 
Përputhshmëria: Aktivitetet duhet të jenë në përputhje me njëra-tjetrën, si dhe me objektivat e politikave të 
autoriteteve publike dhe interesat e publikut të gjerë. 
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Roli i KKSP-së në përmbushje të misionit dhe vizionit.  

Komiteti do të shërbejë si një forum, i cili do të lehtësojë diskutimin e çështjeve në lidhje me sistemet dhe 

instrumentet e pagesave, me synim hartimin e rekomandimeve të nevojshme, që do të mbështesin procesin 

vendimmarrës të institucioneve të përfshira. Përtej rolit këshillues, Komiteti do të synojë të lehtësojë procesin e 

implementimit të masave të marra nga autoritetet përkatëse, nëpërmjet nxitjes së bashkëveprimit.  

Objektivat.  

1. Kuadri Ligjor -përmirësimi i kuadrit ligjor vendas dhe harmonizimi me legjislacionin e Bashkimit Evropian. 

2. Statistikat -përmirësimi i mëtejshëm i statistikave mbi sistemet dhe instrumentet e pagesave, në varësi të 

zhvillimeve të tregut, si edhe përafrimi me standardet e raportimit të BQE-së.  

3. Sistemet e pagesave, të klerimit dhe të shlyerjes – vlerësimi i tyre me qëllim identifikimin e nevojave për 

integrim të proceseve dhe praktikave, me ato ndërkombëtare dhe ato Evropiane.  

4. Studimi i mundësive për krijimin e sistemeve të pagesave në autoritete shtetërore e institucione të tjera, si 

dhe për ndërlidhjen e tyre me sistemet e klerimit dhe të shlyerjes.  

5. Analizimi i mundësive, në kuadër të promovimit të iniciativave mbi përdorimin e instrumenteve të pagesave 

për shpenzimet dhe të ardhurat e këtyre institucioneve, në kuadër të e-goverment.  

6. Mbikëqyrja e sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes - harmonizimi i mëtejshëm me metodologjitë dhe 

standardet ndërkombëtare, për mbikëqyrjen e sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes së titujve.  

7. Nxitja e përdorimit të instrumenteve të sistemeve të pagesave dhe zgjerimi i përfshirjes financiare. 

8. Nxitja e edukimit financiar në lidhje me sistemet dhe shërbimet e pagesave, në mbështetje edhe të zgjerimit 

të përfshirjes financiare të  popullsisë. 

9. Përforcimi i kapaciteteve institucionale. 

 

Masat për arritjen e objektivave.  

1. Kuadri ligjor dhe rregullativ.  

• Ndjekja në mënyrë të përhershme e masave rregullative të ndërmarra në nivel Eurosistemi, hartimi i 

rekomandimeve për zbatimin e tyre, si dhe analizimi i ndikimeve, të cilët ato do të gjenerojnë në 

tregun vendas. Prioritete:  

a. Direktiva e Komisionit Evropian “Për shërbimet e pagesave në tregun e brendshëm”.  

b. Analizimi i prioriteteve dhe mundësive të tregut për hartimin  e kuadrit rregullativ në 

zbatim të ligjit “Për Sistemin e Pagesave”.  

c. Analizimi i mundësive për të zbatuar rekomandimet e Bankës Qendrore Evropiane për 

pagesat me celular dhe internet.  

d. Rregullorja e Bashkimit Evropian 260/2012 për përcaktimin e kërkesave teknike dhe, 

nga pikëpamja e biznesit, për transfertat e kreditimin dhe debitimin direkt në euro. Kjo 

praktikë mund të luajë rolin e udhërrëfyesit në kuadër të hartimit të rregullave për 

debitimin direkt, në nivel ndërbankar në tregun vendas.  

• Nxitja e ndërveprimit ndërinstitucional për implementimin e tyre në kuadrin ligjor vendas.  

• Analizimi i kuadrit ligjor dhe rregullativ ekzistues, me qëllim përmirësimin e tyre dhe përafrimin  me 

praktikat evropiane.  

 

2. Statistikat.  
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• Identifikimi i mundësive për përmirësimin e të dhënave statistikore, në bazë edhe të nevojave 

të tregut, duke pasur si udhërrëfyes praktikat e ndjekura nga Banka Qendrore Evropiane. 

• Pasurimi i bazës ekzistuese të të dhënave statistikore, në lidhje me shërbimet e pagesave.  

 

3. Sistemet e pagesave, të klerimit dhe të shlyerjes.  

• Analizimi nga pikëpamja teknike dhe e biznesit, i sistemeve dhe infrastrukturave, të cilat 

nevojiten të krijohen në tregun shqiptar të pagesave.  

• Studimi i nevojave për  ndërhyrje në kuadër të sistemeve dhe instrumenteve të pagesave, me 

qëllim përafrimin e standardeve dhe procedurave me ato të Bashkimit Evropian.  

• Hartimi i rekomandimeve në kuadër të standardizimit të urdhërpagesave, me qëllim krijimin e 

parakushteve për automatizimin e procesit të pagesave. 

• Studimi i krijimit të një fature/mandati unik elektronik, që do mbështeste pagesat nëpërmjet 

Teknologjisë së Informacionit. 

 

4. Studimi i mundësive për krijimin e sistemeve të pagesave në institucionet shtetërore dhe  për 

ndërlidhjen e tyre  me sistemet e klerimit dhe të shlyerjes. 

• Analizimi i praktikave ekzistuese dhe problematikat të cilat ato gjenerojnë. 

• Rekomandime në lidhje me përmirësimin e sigurisë dhe efikasitetit, bazuar në praktikat më të mira 

ndërkombëtare.  

 

5. Analizimi i mundësive në kuadër të promovimit të iniciativave mbi përdorimin e instrumenteve të 

pagesave për shpenzimet dhe të ardhurat e këtyre institucioneve, në kuadër të e-goverment.  

• Studim mbi krijimin e një infrastrukture të centralizuar, e cila do të mundësojë pagesat e 

detyrimeve ndaj institucioneve shtetërore, nëpërmjet pagesave elektronike. 

• Studimi i hapësirave për  përdorimin e kartave të parapaguara nga institucionet shtetërore, për 

pagesa të ndryshme ndaj qytetarëve, si për shembull ndihmat sociale, asistenca të ndryshme 

etj. 

• Studimi i mundësive për reduktimin e kostove të instrumenteve të pagesave, të mbartura nga 

aktorët.  

 

6. Mbikëqyrja e sistemeve të pagesave dhe të shlyerjes.  

 Mbështetja e procesit të implementimit të parimeve për infrastrukturën e tregjeve financiare të 

Bankës për Rregullime Ndërkombëtare, në sistemin shqiptar të pagesave.  

 Konsolidimi i ndërveprimit midis Bankës së Shqipërisë dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare,  në 

kuadër të mbikëqyrjes së sistemeve të klerimit dhe të shlyerjes së titujve.  

 

7. Nxitja e përdorimit të instrumenteve të sistemeve të pagesave.  

• Nëpërmjet mbështetjes së zbatimit të direktivës së Komisionit Evropian “Për shërbimet e pagesave 

në tregun e brendshëm”. 

• Krijimi i një strategjie për reduktimin e kostove të instrumenteve të pagesave, bazuar në projektin e 

Bankës së Shqipërisë në bashkëpunim me Bankën Botërore “Për matjen e kostove të instrumenteve 

të pagesave”.  

• Studimi i nevojave dhe mundësive për:  

a. Instalim të POS, në institucionet shtetërore qendrore dhe lokale;  
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b. Mundësimin e kryerjes së pagesave për shërbime shtetërore dhe publike nëpërmjet 

mjeteve të telekomunikacionit.  

c. Zgjerimin e rrjeteve të ATM dhe POS.  

d. Rritjen e numrit të aksesit për shërbime finaciare. 

e. Zhvillimin e tregtisë elektronike.  

8. Nxitja e edukimit financiar në lidhje me sistemet dhe shërbimet e pagesave, nëpërmjet:  

• Nxitjes së aktivitetit studimor përmes metodave sasiore dhe cilësore të kërkimit; ndërmarrjes së 

fushatave sensibilizuese të përbashkëta.  

Nxitjes së bashkëpunimit   

9. Përforcimi i kapaciteteve institucionale.  

Koordinimi i veprimeve, në kuadër të përfitimit të asistencave teknike të përbashkëta (si për shembull IPA, 

TAIEX, etj.), në funksion të përmbushjes së objektivave të Komitetit.  

• me aktorë të tregut me përvojë ndërkombëtare për edukimin financiar. 


