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6.2. Sistemi i Pagesave  

Në kuadër të sistemit të pagesave gjatë vitit 2019, janë zhvilluar disa aktivitete në 

funksion të avancimit të mëtejmë të operimit të sistemeve të cilat i administron BQK, si 

dhe në fushën e mbikëqyrjes dhe avancimit të mëtejmë të kornizës rregullative. Qëllimi i 

këtyre zhvillimeve është rritja e sigurisë, kualitetit dhe efikasitetit të shërbimeve të 

pagesave edhe përmes krijimit të bazës së nevojshme rregullative për zgjerimin e llojeve 

dhe mundësive të ofrimit të shërbimeve të pagesave elektronike edhe nga institucione 

financiare jobankare – (në vijim: IFJB-të).  

Gjatë kësaj periudhe raportuese, sistemi i pagesave ndërbankare ka vazhduar të operojë 

me siguri, qëndrueshmëri dhe efikasitet të lartë, i cili ka mundësuar kliringun dhe 

shlyerjen me kohë të gjitha transaksioneve të pagesave dhe letrave me vlerë. Një zhvillim i 

veçantë ka qenë avancimi i ndërlidhjes së sistemit të Thesarit / Ministria e Financave me 

sistemin e pagesave ndërbankare, përmes kalimit si pjesëmarrës direkt i sistemit. Me anë 

të këtyre ndryshimeve të gjitha shpenzimet/pagesat e Qeverisë transferohen në bankat 

komerciale në kohë reale, direkt nga personeli i Thesarit, si dhe ofrohet një qasje direkte në 

të dhënat e transaksioneve, e cila mundëson një menaxhim dhe barazim të saktë dhe më të 

shpejtë të të hyrave të buxhetit. 

Gjatë vitit 2019 është vazhduar me avancimin e Regjistrit të Llogarive Bankare për të 

adaptuar kërkesat e reja nga pjesëmarrësit me qëllim të krijimit të lehtësirave në zbatim të 

Ligjit për Procedurën Përmbarimore. Bazuar në këto kërkesa, janë zgjeruar funksionet e 

këtij regjistri ku aktualisht i gjithë procesi i zbatimit të vendimeve përmbarimore 

mundësohet të kryhet në mënyrë automatike përmes shkëmbimit të vendimeve 

përmbarimore ndërmjet organeve të përmbarimit dhe bankave në formë elektronike. Këto 

zhvillime kanë rritur efikasitetin e kryerjes së përmbarimeve, duke kursyer në masë të 

madhe kohën dhe koston e nevojshme për procedimin e lëndëve përmbarimore për të gjitha 

palët e përfshira. 

Në kuadër të projektit të mbështetur nga Banka Botërore të njohur si “Remittances and 

Payments Program” – (në vijim: RPP), BQK ka përfituar përmes organizimit të trajnimit të 

stafit në fushën e mbikëqyrjes së sistemeve të pagesave, me ç’ rast është organizuar 

trajnimi për vlerësimin e sistemeve të pagesave të rëndësisë sistemike për pajtueshmëri me 

parimet e infrastrukturës së tregjeve financiare të publikuara nga BIS (Bank for 

International Settlements). Gjithashtu, gjatë vitit raportues stafi i BQK-së ka ndjekur 

trajnimet në kuadër të programit me titullin “Përmirësimi i qeverisjes ekonomike dhe 

konkurrencës", të financuar nga BE-ja në mbështetje të bankave qendrore nga vendet e 

Ballkanit perëndimor, të organizuara nga Banka e Italisë dhe Banka Kombëtare Kroate në 

fushën e pagesave.  

Sa i përket zhvillimeve të kornizës rregullative, me mbështetjen e ekspertëve të Bankës 

Botërore dhe duke u bazuar në direktivat përkatëse të BE-së, në kuadër të RPP-së, BQK-ja 

ka zhvilluar dhe rishikuar një sërë rregulloresh të cilat krijojnë hapësirë për ofrimin e 

shërbimeve të reja të pagesave përmes të instrumenteve të parasë elektronike. Ndër të 

tjera këto rregullore përfshijnë përcaktimin e kritereve, procedurave dhe kushteve për 

autorizimin e IFJB-ve për ofrimin e shërbimeve të pagesave dhe emetimin e parasë 
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elektronike, si dhe kushteve për shfrytëzimin e agjentëve dhe nënkontraktimin e 

aktiviteteve nga ofruesit e shërbimeve të pagesave. Duke pasur synim mbrojtjen e 

konsumatorëve, BQK-ja është kujdesur që përmes një rregullore të veçantë të përcaktojë 

kërkesat për ruajtjen e fondeve të klientëve nga ana e IFJB-ve të regjistruara për ofrimin e 

shërbimit të pagesave dhe emetimit të parasë elektronike.  

Me zhvillimin e këtyre rregulloreve BQK-ja synon që t’i avancojë shërbimet e pagesave në 

vend, duke mundësuar dhe nxitur ofruesit e shërbimeve të pagesave në ofrimin e 

instrumenteve të reja për kryerjen e shërbimeve të pagesave në formë elektronike, si dhe 

nxitjen e konkurrencës në këtë industri e cila do të qonte në ngritje të efikasitetit në 

kryerjen e shërbimeve të pagesave nga ana e qytetarëve.  

6.2.1 Operimi i Sistemit të Pagesave Ndërbankare 

Sistemi i pagesave ndërbankare (SPN) mundëson procesimin e një sërë instrumentesh të 

pagesave, kliringun ndërbankar, si dhe shlyerjen e letrave me vlerë. Figurat në vijim, 

paraqesin numrin dhe vlerën e transaksioneve të kryera përmes SPN-së për periudhat 

përkatëse. 

Treguesit statistikorë të aktivitetit të SPN-së kanë reflektuar me një rritje, si në vëllim 

ashtu edhe në vlerë të transaksioneve të paraqitur si në vijim. 

Nga figurat 74 dhe 75 vërehet se gjatë vitit 2019 janë procesuar rreth 12.4 milionë 

transaksione me vlerë totale mbi 14 miliardë euro. Krahasuar me transaksionet e SPN-së 

në vitin paraprak, vëllimi i transaksioneve është rritur për 7.9 përqind dhe vlera e 

transaksioneve është rritur për 9.1 përqind.  

Në kuadër të SPN-së realizohen pagesat përmes dy komponentëve RTGS (Real-Time Gross 

Settlement) dhe ACH (Automated Clearing House). 

 Në komponentën RTGS realizohen në kohë reale të gjitha pagesat me vlerë mbi 10,000 €, 

si dhe të gjitha pagesat të urdhëruara me prioritet nga ana e klientëve, ndërsa në 

komponentin ACH realizohen të gjitha pagesat me vlerë nën 10 mijë euro dhe përfshijnë 

këto lloje të pagesave: pagesat e rregullta (individuale dhe masive), pagat dhe pensionet, 

pagesat Kos-Giro dhe Debitimi Direkt.  

Niveli i rritjes apo zvogëlimit, si për nga vëllimi ashtu edhe vlera e këtyre kategorive të 

pagesave për vitet 2018 dhe 2019, është paraqitur në figurat si në vijim:  
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Figura 73. Numri i transaksioneve në SPN                 
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Figura 74. Vlera e transaksioneve në SPN  (në 
mijëra)              
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Figura 77. Vëllimi vjetor i transaksioneve të SPN-së 
sipas llojeve të tyre                
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Figura 78. Vlera vjetore e transaksioneve të SPN-së 
sipas llojeve të tyre (në mijëra)              

Burimi: BQK (2020)

Pagesat e rregullta (individuale dhe masive) përbëjnë rreth 52.3 përqind të vëllimit dhe 

16.8 përqind të vlerës së transaksioneve të SPN-së. 

Transaksionet Kos-Giro përfaqësojnë një lloj të veçantë të transaksioneve të rregullta që po 

ashtu procedohen përmes sesioneve të kliringut dhe shlyhen në baza neto. Gjatë vitit 2019 

numri i pagesave Kos-Giro është rritur për 10.9 përqind, ndërsa vlera e tyre për 3.8 

përqind.  

Transaksionet RTGS, procedohen dhe shlyhen gjatë orarit të punës në kohë reale dhe në 

baza bruto. Gjatë vitit 2019 numri i tyre përbënte rreth 3.3 përqind të numrit të 

përgjithshëm të transaksioneve në SPN, ndërsa vlera e tyre rreth 39.5 përqind të vlerës së 

transaksioneve përmes SPN-së. 

Debitimi Direkt si instrument i pagesës ende nuk është duke u përdorur në atë masë sa 

instrumentet tjera të pagesave. Gjatë vitit 2018, ky lloj i transaksioneve përfaqësonte 

vetëm 0.02 përqind të vëllimit dhe vlerës së transaksioneve të SPN-së, në vitin 2019 numri 

i transaksioneve përmes Debitimit Direkt është edhe më i vogël. 

Pasqyrimi i pagesave të procesuara përmes sistemit ACH gjatë vitit 2019 sipas sesioneve, 

tregon një përqendrim më të theksuar në sesionin e parë të kliringut, krahasuar me dy 

sesionet tjera. Shmangia e mbingarkesave në flukset e pagesave përgjatë sesionit të fundit 

të kliringut minimizon rreziqet shtesë në kuadër të funksionimit të sistemit të pagesave. 
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Figura 75. Mesatarja ditore e numrit të 
transaksioneve në SPN                
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Figura 76. Mesatarja ditore e vlerës së 
transaksioneve në SPN                
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Sistemi SPN Vëllimi i transaksioneve Vlera e transaksioneve

HHI - 2019 2240 1620

HHI - 2018 2275 1730

 

Vlera e përgjithshme e transaksioneve të shlyera në SPN gjatë vitit 2019 ka qenë mbi 14 

miliardë euro, ku tri institucionet e para me vlerë më të madhe të transfereve të iniciuara 

zënë 60.2 përqind të vlerës së përgjithshme, ndërsa të gjitha institucionet tjera zënë 39.8 

përqind. Sa i përket numrit të transfereve të iniciuara, nga numri i përgjithshëm i tyre prej 

12.4 milionë euro, tri institucionet e para me numër më të madh të transfereve të iniciuara 

zënë 73.2 përqind të numrit të përgjithshëm, ndërsa të gjitha institucionet tjera zënë 26.8 

përqind.  

Matur me indeksin HHI, përqendrimi i pjesëmarrësve në SPN gjatë vitit 2019, tregon një 

përqendrim të lartë, pra ishte 2240 pikë sa i përket numrit të transaksioneve ndërsa një 

përqendrim të moderuar për vlerë të tyre, 1620 pikë. Krahasuar me vitin 2018, vërehet një 

trend i lehtë zvogëlimi i përqendrimit te pjesëmarrësve ne sistem.1 

Tabela 25. Përqendrimi i pjesëmarrësve në SPN për transaksionet e iniciuara/dërguara 

Burimi: BQK (2020)  

Niveli i lartë i përqendrimit sa i përket numrit të transaksioneve të dërguara në SPN ka të 

bëjë me dërgimin e transaksioneve të institucioneve financiare jobankare përmes bankave 

komerciale, e që kryesisht janë pagesa me vlerë të vogël andaj nuk kanë ndikuar në nivelin 

e përqendrimit të vlerës së transaksioneve sikurse te vëllimi i transaksioneve. 

Në kuadër të funksioneve operacionale, rol të rëndësishëm zë edhe Regjistri i Llogarive 

Bankare. Regjistri i Llogarive Bankare përfaqëson një infrastrukturë të bazës së të 

dhënave, e cila mundëson raportimin e të dhënave për llogaritë bankare nga ofruesit e të 

dhënave të llogarive (bankat komerciale); si dhe shfrytëzimin e këtyre të dhënave në 

funksion të zbatimit të vendimeve të prera të përmbarimit nga organet e përmbarimit dhe 

institucionet e tjera kompetente sipas dispozitave të Ligjit për procedurën përmbarimore. 

Në Regjistrin e Llogarive Bankare gjatë vitit raportues kanë pasur qasje 43 përmbarues 

privatë, 91 zyrtarë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, si dhe 21 zyrtarë nga Administrata 

                                                      
1

 HHI deri në 1.000 tregon se nuk ka përqendrim të tregut; 1.000-1.800 tregon përqendrim të moderuar; mbi 1.800 

përqendrim të lartë. 

50.83%

34.88%

14.29%

Burimi: BQK (2020)

Sesioni i I-rë Sesioni i II-të Sesioni i III-të

Figura 79. Numri i transaksioneve sipas sesioneve në 
SPN 
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Burimi: BQK (2020)
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Figura 80. Vlera e transaksioneve sipas sesioneve në 
SPN 
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Statusi i rasteve 2018 2019 Në ngritje/Në rënje (%)

Të hapura 19,835 24,540 23.72

Të mbyllura 9,373 13,903 48.33

Tatimore e Kosovës, përmes të cilit kanë shkëmbyer me bankat komerciale 24,540 vendime 

të procedurës përmbarimore, prej të cilave 13,903 janë mbyllur.  

Gjatë vitit 2019 ka pasur një rritje të konsiderueshme në numrin e vendimeve të 

procedurës përmbarimore të shkëmbyera përmes Regjistrit të Llogarive Bankare:  

Tabela 26. Vendimet e procesuara ne RLLB  

Burimi: BQK (2020) 

6.2.2 Mbikëqyrja dhe analizat e sistemeve të pagesave  

Në fushën e mbikëqyrjes dhe analizave të sistemeve të pagesave janë zhvilluar procese që 

kanë ndikuar në përmirësimin e infrastrukturës teknike dhe të kuadrit rregullativ. Gjatë 

vitit 2019, për herë të parë është filluar me procesin e vlerësimit të sistemit të pagesave me 

rëndësi sistemike (SPRS) në pajtim me metodologjinë për vlerësimin e sistemeve të 

pagesave me rëndësi sistemike. Procesi i vlerësimit është duke u mbështetur nga ekipi i 

Bankës Botërore në kuadër të RPP-së, dhe do të vazhdojë edhe gjatë vitit 2020. 

Në kuadër të zhvillimeve lidhur me kontrollet në terren për të verifikuar përputhshmërinë 

me rregulloret, së bashku me Departamentin e Mbikëqyrjes së Bankave, janë zhvilluar disa 

ekzaminime në banka komerciale lidhur me zbatimin e rregullores për raportimin e 

statistikave të instrumenteve të pagesave.  

Gjatë vitit 2019 është rishikuar analiza vjetore mbi përdorimin e kartelave në Kosovë, e 

cila përveç informacioneve që kanë të bëjnë me shpërndarjen socio-demografike të 

kartelave të cilat përdoren nga qytetarët e Kosovës dhe faktorëve relevantë të cilët kanë 

ndikuar në shpërndarjen e tillë të kartelave, dokumenti në masë të gjerë përfshin edhe 

informacionet lidhur me llojet e kartelave, përdorimin e kartelave “contact” dhe 

“contactless”, përdorimin e kartelave online, etj. Analiza vjetore mbi përdorimin e kartelave 

në Kosovë është publikuar në ueb-faqen zyrtare të BQK-së gjatë tremujorit të tretë.  

Me qëllim të rritjes së përdorimit të kartelave dhe efikasitetit të shërbimeve të pagesave, si 

dhe në funksion të adaptimit të standardeve të BE-së, gjatë vitit 2019 është 

amandamentuar rregullorja për instrumentet e pagesave elektronike. Përmes ndryshimeve 

të reja janë kufizuar tarifat e aplikuara nga bankat ndaj klientëve të tyre me rastin e 

përdorimit të kartelave të tyre për kryerjen e pagesave për mallrat dhe shërbimet përmes 

terminaleve POS të bankave tjera. Këto ndryshime pritet të ndikojnë në rritjen e 

përdorimit të kartelave nga ana e qytetarëve, pasi që nuk do të ketë dallim në koston e 

mallrave dhe shërbimeve pavarësisht instrumentit që përdorin në kryerjen e pagesës së 

tyre, në këtë rast paratë e gatshme apo kartelën dhe pavarësisht se cilit institucion 

financiar i takon terminali POS i përdorur. 

Gjithashtu, në kuadër të përgatitjes së analizave dhe raporteve për statistikat e pagesave, 

janë përgatitur raportet e rregullta vjetore dhe mujore lidhur me numrin dhe vlerën e 

pagesave të sistemit të pagesave ndërbankare, mbi depozitat e bankave komerciale dhe 

rezervat, mbi instrumentet me para të gatshme dhe jo me para të gatshme dhe raporti 
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krahasues mbi instrumentet elektronike, të cilat publikohen në formë elektronike në ueb-

faqen e internetit të BQK-së.  

6.2.3 Instrumentet e pagesave dhe infrastruktura bankare për shërbime të pagesave 

Raportimet e bankave për instrumente të pagesave tregojnë se deri në fund të dhjetorit të 

vitit 2019 numri i kartelave të debitit arriti në 1,108 mijëra ndërsa numri i kartelave të 

kreditit arriti në 184 mijë. Krahasuar me një vit më parë, konstatohet se numri i kartelave 

të debitit është rritur për 9.53 përqind, ndërsa numri i kartelave të kreditit është rritur për 

6.5 përqind.  

Sa i përket infrastrukturës së terminaleve ATM (bankomate) dhe POS (pika të shitjes) të 

ofruara nga ana e bankave komerciale në Kosovë, shihet se ka pasur rritje të vazhdueshme 

të numrit të terminaleve POS (13,769), dhe gjithashtu një rritje e lehtë edhe e terminaleve 

ATM gjatë vitit 2019 (497), nga trendi në rënie përgjatë katër viteve të fundit. Ky ndryshim 

sa i përket terminaleve ATM është me rëndësi, pasi edhe në krahasim me vendet tjera 

vërehet se Kosova ka hapësirë që të ketë rritje të ATM-ve në raport me numrin e popullsisë 

(shih tabelën 27), pavarësisht faktit se interesimi është në përdorimin më të madh të 

kartelave dhe zvogëlimin e nevojës së tërheqjeve të parasë së gatshme. 

 

Krahas rritjes së numrit të terminaleve dhe instrumenteve të pagesave, nga të dhënat 

statistikore shihet se viti 2019 është karakterizuar edhe me rritje të përdorimit 

instrumenteve elektronike të pagesave.  

 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2015 2016 2017 2018 2019

Burimi: BQK (2020)

VISA MasterCard Kartela lokale Të Tjera

Figura 81. Numri i kartelave të debitit sipas llojit               
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Figura 82. Numri i kartelave të kreditit sipas llojit               
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Figura 83. Numri i terminaleve ATM               
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Figura 84. Numri i terminaleve POS
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Buletini Mujor Statistikor 

 Sistemi i Pagesave 

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Llogaritë e klientëve (1+2) 1,967,755             2,054,799 2,152,128 301,841        250,733 303,602

1-Llogari të rezidentëve (a+b)(%) 98.40% 98.43% 98.49% 98.22% 97.96% 97.82%

   a-Individuale (%) 93.10% 92.98% 92.77% 82.46% 82.95% 84.16%

   b-afariste (%) 6.90% 7.02% 7.23% 17.54% 17.05% 15.84%

2-Llogari të jorezidentëve (c+d) (%) 1.60% 1.57% 1.51% 1.78% 2.04% 2.18%

   c-Individuale (%) 97.48% 98.70% 98.68% 91.75% 91.40% 92.49%

   d-afariste (%) 2.52% 1.30% 1.32% 8.25% 8.60% 7.51%

Të aksesueshme nga interneti
Përshkrimi I llogarisë

Totali i llogarive të klientëve

Numri i pagesave të kryera përmes shërbimit e-banking arriti në 5.2 milionë transaksione 

që krahasuar me vitin paraprak paraqet rritje për 18.4 përqind, ndërsa vlera e tyre arriti 

në 10.3 miliardë euro, me rritje vjetore prej 13.7 përqind. 

  

Viti 2019 po ashtu u karakterizua me një tendencë në rritje të përdorimit të instrumenteve 

elektronike të pagesave. Numri i pagesave në POS terminale është rritur për 25 përqind, 

ndërsa vlera e tyre është rritur për 21.1 përqind. Po ashtu edhe tërheqjet në ATM 

terminale janë karakterizuar me rritje. Numri i tërheqjeve në ATM është rritur për rreth 

13.5 përqind, ndërsa vlera e tërheqjeve është rritur për 16.4 përqind. 

Nga raportimet e bankave rezulton se në fund të vitit 2019, numri i përgjithshëm i llogarive 

bankare të klientëve ishte rreth 2.15 milionë, që paraqet një rritje prej 4.7 përqind 

krahasuar me fundin e vitit 2018. Rreth 98.5 përqind e llogarive janë të rezidentëve, ndërsa 

rreth 1.5 përqind janë të jorezidentëve. 

Nga totali i llogarive në fund të vitit 2019, mbi 303 mijë llogari kishin qasje “online” nga 

interneti për të kryer pagesa apo për të kontrolluar gjendjen e llogarisë, në përqindje rreth 

17.4 përqind të llogarive rrjedhëse.  

Bazuar në të dhënat statistikore zhvillimi i infrastrukturës ka rezultuar me një ritëm më të 

shpejtë dhe inkurajues mbetet trendi i shpejtë i rritjes së përdorimit të instrumenteve 

elektronike të pagesave.  

Sa i përket krahasimit të Kosovës me vendet në rajon, shihet se trendi i shpejtë i zhvillimit 

gjatë viteve të fundit ka ndikuar, që sot Kosova të ketë përmirësuar pozitën e saj krahasuar 

me vendet fqinje. 

Tabela 27. Numri i llogarive 
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Sistemi i Pagesave 
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Përshkrimi Banorë
ATM për milion 

banorë

POS për milion 

banorë

Kredit Kartelat për 

milion banorë

Debit Kartelat për  

milion banorë

E-Banking për milion 

banorë

Kosova 1.78 276 7,406 97,456 568,476 140,681

Shqipëria 3.05 237 2,861 34,569 313,083 130,856

Republika Çeke 10.68 480 17,170 150,971 1,005,684 -

Turqia 81.25 639 19,529 816,057 1,801,543 -

Sllovenia 2.1 752 16,808 58,333 1,296,444 -

Bullgaria 7.05 795 13,533 175,826 877,854 -

Hungaria 9.82 480 15,838 130,734 819,998

Bosnja 3.84 412 7,354 - - 173,841

Mali i Zi 0.61 810 26,710 53,385 651,389 109,072

Kroacia 4.27 1,206 26,782 30,378 1,555,879 -

Maqedonia 2.11 493 14,981 176,418 686,844 183,469

Gjatë vitit 2019 BQK ka organizuar disa takime me bankat për diskutimin dhe shqyrtimin 

e mundësive të unifikimit të terminaleve POS dhe ATM dhe për t’i nxitur bankat në këtë 

drejtim. Si rezultat i këtyre takimeve Shoqata e Bankave të Kosovës ka organizuar 

punëtoritë me fokus unifikimin e POS-ve, në kuadër të cilave janë prezantuar solucione të 

ndryshme teknike nga kompani që operojnë në Kosovë dhe rajon në fushën e procesimit të 

pagesave dhe ofrimit të terminaleve. 

Tabela 28. Tabela krahasuese e instrumenteve dhe terminaleve të pagesave2 

Burimi: BQK (2020) dhe bankat qendrore apo autoritetet mbikëqyrëse të shteteve përkatëse 

Pritet që gjatë këtij viti të intensifikohen aktivitetet e sektorit bankar në këtë drejtim dhe 

BQK është e gatshme të ofrojë mbështetje në zhvillimete unifikimit të terminaleve POS dhe 

ATM-ve, si dhe zhvillime tjera që ndikojnë në rritjen e efikasitetit dhe cilësisë së 

shërbimeve të pagesave me vlerë të vogël. 

6.2.4. Aktivitetet hulumtuese në fushën e pagesave 

Në kuadër të RPP-së, BQK është duke realizuar studimin për koston e pagesave me vlerë 

të vogël për ofruesit dhe për përdoruesit e shërbimeve të pagesave. Gjatë vitit 2019 është 

finalizuar pjesa e studimit të kostos për ofruesit e shërbimeve të pagesave, si dhe ka filluar 

pjesa e studimit të kostos nga aspekti i kërkesës. Kjo përfshin anketimin e bizneseve dhe 

ekonomive familjare, lidhur me kostot e tyre për kryerjen e shërbimeve të pagesave. Ky 

projekt ka filluar gjatë kuartalit të katërt të 2019 dhe pritet të përfundojë në pjesën e parë 

të vitit 2020.  

Rezultatet e këtij studimi kanë për qëllim të identifikojnë koston e instrumenteve të 

ndryshme të pagesave (parasë së gatshme, debit dhe kreditkartelave, transfereve të kredit 

dhe debitimit direkt) për ofruesit dhe përdoruesit e tyre, e cila nxjerrët si kosto e 

përgjithshme në raport me ekonominë e vendit. Gjithashtu, studimi ka për qëllim që të 

identifikojë faktorët që kanë ndikim më të madh në nivelin e këtyre kostove. Të dhënat e 

nxjerra nga ky studim mundësojnë orientimin e veprimeve të përbashkëta të BQK-së, 

bankave dhe institucioneve tjera relevante për fushën e pagesave, me qëllim të reduktimit 

të kostove për pagesat me vlera të vogla dhe rritjen e efikasitetit dhe sigurisë për 

instrumentet e pagesave elektronike në funksion të zvogëlimit të përdorimit dhe kostove që 

rrjedhin nga përdorimi i parave të gatshme për ekonominë e vendit. 

                                                      
2 Të dhënat në tabelë janë nga viti 2018 pasi që shumica e vendeve në rajon të dhënat për vitin 2019 nuk i kanë 

publikuar ende. 
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Buletini Mujor Statistikor 

 Sistemi i Pagesave 

Grupi Punues i themeluar nga Bordi Ekzekutiv i BQK-së për përcjelljen e zhvillimeve 

ndërkombëtare për rregullimin e parave virtuale, me fokus trajtimin e tyre nga 

rregullatorët në BE dhe vendet e rajonit, ka vazhduar aktivitetin e tij hulumtues edhe 

përgjatë vitit 2019.  

Një ndër zhvillimet më të rëndësishme gjatë kësaj periudhe në aspektin e adresimit ligjor 

të parave virtuale në kuadër të Bashkimit Evropian, ka qenë Direktiva e re e BE-së nr. 

2018/843 për parandalimin e përdorimit të sistemit financiar për qëllime të pastrimit të 

parave ose financimit të terrorizmit (e njohur si: AMLD5) e cila pritet të transpozohet në 

legjislacionin e vendeve anëtare të BE-së gjatë vitit 2020. Këto dhe të gjitha zhvillimet në 

fushën e rregullimit të parave virtuale do të vazhdojnë të përcjellën në mënyrë, që edhe 

Kosova t’i ndjekë hapat e BE-së dhe rregullatorëve tjerë në trajtimin e parave virtuale. 

 

          


