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Monedha digjitale dhe paraja 
elektronike nuk janë një realitet 
i shekullit të 21të, përkundrazi 

fillesat e tyre i gjejmë rreth 25 – 30 
vite më parë gjatë fundshekullit të 
kaluar, me krijimin e kompanisë 
DigiCash (1989), me synim ofrimin e 
pagesave unike anonime, përmes 
protokolleve kriptografike (shumë më 
përpara sesa teknologjia blockchain 
dhe DTL-të), dhe e-gold (1996), i cili u 
siguroi përdoruesve të tij mundësinë 
për hapjen e një llogarie, në internet, 
të shprehur në gramë Ari (ose metale 
të tjera të çmuara) dhe  mundësinë për 
të kryer transferta të menjëhershme 
në llogari të tjera e-gold.

U deshën vetëm 12 vjet pas e-gold-
it që nga shfaqej Bitcoin-i, përmes 
së cilës u ri-shpik monedha digjitale, 
por tashmë në një nivel krejtësisht 
të ndryshëm të zhvillimit digjital 
dhe mentalitetit investues në treg. 

Monedhat digjitale – Lufta kryesore drejt 
Revolucionit Industrial 4+

EDITORIAL

Sidoqoftë, vlerat aktuale të tregut 
dhe të transaksioneve të kryera me 
kripto-valuta gjatë këtij viti, janë 
thelbësisht rezultat i statusit të tyre si 
ruajtëse e mundshme vlere, sesa një 
mjet shkëmbimi financiar.

Në thelb, monedha digjitale është 
kthyer sot në fjalën e ditës, jo vetëm 
për tregjet financiare, por edhe për 
shumicën e bankave qendrore, në 
të gjithë botën. Pas përpjekjeve 
pioniere të Bankës Popullore të 
Kinës për një renminbi digjital, dhe 
Bankës së Anglisë, tashmë shumë 
banka qendrore, në të gjithë planetin, 
i kanë hipur anijes së udhëtimit drejt 
monedhës digjitale. Sipas Codruta dhe 
Wehrli2, më shumë se 4/5 e bankave 
qendrore të botës janë të angazhuara 
pak a shumë në veprimtari pilot 
ose të tjera, lidhur me monedhën 
digjitale të bankës qendrore (CBDC). 
Praktikisht, ata po kalojnë në faza më 
të përparuara të angazhimit të CBDC, 
duke kaluar nga kërkimi konceptual 
drejt eksperimentimit praktik.

Pavarësisht këtyre përpjekjeve, 
do të duhen vite derisa të jemi 
dëshmitarë të një “përplasjeje” të 
vërtetë midis monedhave digjitale 
private dhe publike, pasi një gamë 
e gjerë çështjesh, që lidhen me 
konceptin, dizajnin, rolin dhe kuadrin 
ligjor, lidhur me mandatin, privatësinë, 
mjedisin, konkurrencën dhe PPP3-
në, janë ende të pazgjidhura, ose 
ndodhen thjesht në fazën embrionale. 
Përtej këtyre sfidave dhe vështirësive 
praktike, çështjet më të rëndësishme 
për t’u trajtuar në këtë aspekt do 

të ishin: (1) qasja e drejtpërdrejtë 
e qytetarëve në paranë e bankës 
qendrore, që do të nënkuptonte një 
përfshirje të mundshme financiare 
më të madhe dhe më pak probleme 
lidhur me pagesat, si dhe (2) bashkë-
ekzistenca e monedhave digjitale 
publike dhe private në ekonomi, duke 
dhënë një ndikim të madh në efektet 
dhe mekanizmin e transmetimit 
të politikave monetare të bankave 
qendrore.

 Përveç sa më lart, kjo nuk do të 
jetë një luftë klasike, midis "parasë së 
vjetër" dhe "parasë së re". Sigurisht, 
kjo do të jetë lufta kryesore drejt 
Revolucionit Industrial 4+, duke 
përdorur arritjet e Revolucionit të 
Katërt Industrial, por duke e ngritur atë 
në një fazë më të lartë zhvillimi. Lufta 
do të zhvillohet në shumë plane, ku 
pagesat duket se do jenë fushëbeteja 
kryesore globale, ku inovacioni dhe 
konkurrenca do të zhvillohen dhe do 
të kapin nivele të pashembullta, të 
papara deri më sot.

Tani për tani, monedhat digjitale 
private janë një realitet i prekshëm 
(rreth 6,000 të tilla në treg), ndërsa ato 
publike ende nuk mund të numërohen 
as me gishtat e njërës dorë, ndërkohë 
që realiteti i së ardhmes së afërt 
duket të jetë bashkë-ekzistenca mes 
tyre, por që nuk do të zgjasë shumë; 
bankat qendrore dhe qeveritë do të 
luftojnë me vendosmëri për ruajtjen e  
përparësisë së emetimit të monedhës 
me kurs ligjor dhe të kryerjes së 
pagesave, si dhe për kontroll dhe 
rregullim financiar.

Prof. Asoc. Dr. Elvin MEKA1 
Kryeredaktor

1 Dekan i Fakultetit të Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit, Universiteti Europian i Tiranës, UET.
2 Boar, C and Wehro, A (2021) - Ready, steady, go? Results of the third BIS survey on central bank digital currency, Bank for 

International Settlements, BIS Papers, number 114, January 2021, bis.org.
3 Parandalimi i Pastrimit të Parave.

Lufta do të zhvillohet në shumë plane, ku pagesat duket se do jenë fushëbeteja kryesore globale, ku inovacioni dhe konkurrenca 
do të zhvillohen dhe do të kapin nivele të pashembullta, të papara deri më sot.
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TEMA E DITËS

janë digjitalizuar, edhe proceset 
e pagesave po digjitalizohen. Një 
euro digjitale mund të kontribuojë 
në realizimin më me efikasitet të 
këtyre proceseve dhe të lehtësojë 
digjitalizimin e ekonomisë në 
përgjithësi.

Në dhjetëvjeçarin e fundit, 
pak tema të lidhura me pagesat 
dhe infrastrukturën e tregut kanë 
ngjallur interesin e ekspertëve të 
industrisë financiare, akademisë 
dhe publikut në përgjithësi, 
krahasuar me ato që lidhen me 
aktivet në kriptovaluta, teknologjia 
e regjistrave të shpërndarë dhe 
monedha digjitale. Ky është 
njëkohësisht bekim dhe mallkim, 
pasi zhurmat rreth këtyre temave 
shpesh krijojnë keqkuptime dhe 
pritshmëri të gabuara, të cilat nuk 

Në krijimet fantastiko-
shkencore, ekzistojnë disa 
sisteme ekonomike që 

funksionojnë pa nevojën e parasë. 
Në disa të tjera, koha paraqitet si 
monedhë universale, që përdoret 
për të paguar shpenzimet e 
përditshme, e që mund të 
transferohet mes njerëzve. 
Meqënëse gjasat që të jetojmë në 
ekonomi të mbijetesës magjike dhe 
pa kufizime janë tejet të pakta, e 
meqë zbatimi në praktikë i konceptit 
"koha është para’" përbën një 
perspektivë mjaft rraskapitëse, 
le të kalojmë nga fantashkenca 
në fakte dhe të konsiderojmë 
skenarin aktual. Ajo me të cilën 
po përballemi është digjitalizimi 
i shpejtë i shoqërisë. Sikundër 
komunikimi, tregtia dhe industria 

Faktet shkencore në vend të fantashkencës 
- analizimi i Euros digjitale

janë larg skenarëve fantastiko-
shkencore.

Për të kuptuar më mirë "çfarë, 
pse dhe si" për një Euro digjitale 
të mundshme, le të kalojmë përtej 
zhurmës dhe të rikujtojmë disa 
koncepte bazë të parasë dhe bankës 
qendrore. Bankat qendrore ofrojnë 
para të gatshme, të cilat mund të 
përdoren nga individët dhe bizneset 
për kryerjen e pagesave. Ato 
pranojnë gjithashtu depozita nga 
bankat dhe institucionet financiare. 
Një euro digjitale mund t'i vendosë 
paratë digjitale të bankës qendrore 
në dispozicion jo vetëm për bankat 
dhe institucionet financiare, por 
edhe për individët dhe bizneset. 
Kjo është ajo çka do të dallonte 
një euro digjitale nga stablecoins 
(monedhat e qëndrueshme) të 

Një Euro digjitale duhet të 
dizajnohet në atë mënyrë që, 
ndërkohë që gjeneron vëllim të 
mjaftueshëm për të qenë një mjet 
tërheqës pagese, të dekurajojë 
përdorimin e saj si një formë 
investimi, si dhe zhvendosjet 
e mëdha respektive të parave 
private (për shembull depozitat 
bankare) drejt Eurove digjitale.

Një euro digjitale nuk do i zëvendësojë paratë e 
gatshme, përkundrazi do shërbejë si plotësuese e tyre.

Monika HEMPEL 
Eksperte e Lartë për Fushatat e 
Komunikimit
BANKA QENDRORE EVROPIANE

Ulrich BINDSEIL 
Drejtor i Përgjithshëm 
Infrastruktura e Tregut dhe Pagesat
BANKA QENDRORE EVROPIANE
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emetuara privatisht. Ruajtja e 
vlerës së tyre në kohë varet nga 
njësia ekonomike që i emeton ato, 
nga besueshmëria dhe aftësia 
e përmbushjes së garancive në 
pagesa që ato japin.

Një euro digjitale nuk do i 
zëvendësojë paratë e gatshme, 
përkundrazi do shërbejë si 
plotësuese e tyre. Eurosistemi do 
të vazhdojë të sigurojë qasje në 
paranë e gatshme. Euro digjitale 
do ofronte zgjedhje shtesë për 
mënyrat e pagesës. Ekzistojnë një 
numër skenarësh sipas të cilëve 
Eurosistemi mund të vendosë të 
emetojë Euro digjitale, në të cilën 
kanë qasje të gjithë qytetarët dhe 
bizneset për kryerjen e pagesave. 
Meqenëse shumë procese digjitale 
në komunikim, konsum, industri 
dhe tregti janë të ndërlidhura 
ngushtë me proceset e pagesave, 
një euro digjitale mund të jetë një 
opsion për t'i bërë këto procese 
më efikase, e në këtë mënyrë, të 
lehtësojë digjitalizimin e ekonomisë 

evropiane dhe të forcojë pavarësinë 
e saj strategjike.

Digjitalizimi i pagesave 
është shoqëruar me një rënie të 
përdorimit të parasë së gatshme. 
Në disa vende, kjo ka qenë më e 
dukshme se të tjerat; në përgjithësi, 
duket se prirja është përshpejtuar 
nga pandemia COVID-19. Kështu, 
bankat qendrore duhet të jenë të 
përgatitura për të ofruar një tjetër 
alternativë ndaj parasë së gatshme. 
Pagesat janë një veprimtari në rrjet, 
që karakterizohen nga ekonomi 
të shkallës. Kështu, tregjet e 
pagesave zakonisht dominohen nga 
pak aktorë të mëdhenj të tregut. 
Një euro digjitale, e disponueshme 
për individët dhe bizneset, do të 
krijonte një alternativë për aktorët 
e tregut në sektorin privat, që 
kanë një pozicion dominues në 
treg. E fundit por jo më pak e 
rëndësishme, një euro digjitale 
mund të përballojë gjithashtu 
edhe sfidat që mund të lindin nga 
emetimi i formave të ndryshme të 

parave nga sektori privat dhe/ose 
monedhave digjitale, të emetuara 
nga bankat e tjera qendrore.

Eurosistemi po shqyrton 
mundësitë, sfidat dhe tiparet e 
Euros digjitale, edhe pse ende nuk 
ka marrë asnjë angazhim, apo 
vendim për emetimin e tij. Në tetor 
2020, BQE publikoi një raport mbi 
Euron digjitale1. Konsultimi publik 
mbi raportin, që u hodh për të 
vjelë pikëpamje rreth përfitimeve 
dhe sfidave të emetimit të një 
euro digjitale dhe mbi modelin e 
saj të mundshëm, solli një nivel 
rekord përgjigjesh. Edhe pse nuk 
u krijua si një vrojtim përfaqësues, 
ai solli njohuri të vlefshme lidhur 
me shqetësimet dhe pritshmëritë 
e përdoruesve të ardhshëm 
potencialë të Euros digjitale. 
Bazuar në gjetjet nga konsultimi 
publik mbi Euron digjitale2, analizat 
dhe eksperimentet e mëtejshme3, 
Këshilli Drejtues i BQE-së vendosi 
në korrik 2021 të analizojë me 
thellësi rreth Euros digjitale. Kjo 

1  Raport mbi Euron digjitale. ECB, tetor 2020.
2 Raporti i Eurosystem-it mbi konsultimin publik mbi Euron digjitale. ECB, 2021.
3 Eksperimentimi i fushëzbatimit të Euros digjitale dhe mësimet kryesore. ECB, 2021.
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fazë analize do të zgjasë 24 muaj 
dhe synon shqyrtimin dhe trajtimin 
e çështjeve themelore që lidhen 
me fushëveprimin, hartimin dhe 
shpërndarjen e Euros digjitale. 
Objektivi gjithëpërfshirës është të 
përcaktohet se një Euro digjitale 
mund të përmbushë nevojat e 
evropianëve, ndërsa në të njëjtën 
kohë të ndihmojë në parandalimin 
e veprimtarive të paligjshme 
dhe të shmangë çdo ndikim të 
padëshirueshëm në stabilitetin 
financiar dhe politikën monetare.

Eurosistemi do të punojë ngushtë 
me industrinë financiare për 
zhvillimin e prototipave dhe punës 
më të thelluar konceptuale, lidhur 
me Euron digjitale. Bashkëpunimi 
i ngushtë me industrinë është 
gjithashtu thelbësor, për të 
siguruar kohezion në aspekte më 
të gjera të pagesave me pakicë dhe 
përfundimisht për të siguruar që 
evropianëve t'u ofrohen zgjidhje 
optimale pagesash, të cilat mund të 
përdoren kudo në Evropë. Qëllimi 
i projektit përfshin gjithashtu 
edhe përcaktimin e kuadrit të 
nevojshëm ligjor, për të cilin do të 
ketë ndërveprim të ngushtë me 
institucionet e tjera evropiane.

Gjetjet nga konsultimi publik 
theksuan se privatësia konsiderohet 
si tipari më i rëndësishëm i një 
Euro digjitale, si nga qytetarët 
ashtu edhe nga profesionistët. 
Përdoruesit e parave digjitale të 
bankës qendrore presin të njëjtën 
shkallë privatësie, si ajo me paratë 
e gatshme. Sidoqoftë, privatësia 
nuk duhet të ngatërrohet me 
anonimitetin e plotë. Përdoruesit 
ka të ngjarë të identifikohen kur 
të kenë qasje për herë të parë në 
shërbimet e euros digjitale. Për më 
tepër, rregulloret mbi pastrimin e 
parave dhe luftën kundër financimit 

të terrorizmit mund të përcaktojnë 
një prag vlere për transaksionet 
anonime. Pavarësisht vëmendjes 
ndaj privatësisë, të anketuarit në 
konsultimin publik mbështesin 
kërkesat për shmangien e 
veprimtarive të paligjshme. Në 
disa kontekste, madje mund të 
jetë e dëshirueshme që të ketë 
gjurmueshmëri të pagesave, 
p.sh. të ketë një dëshmi pagese 
në transaksionet e tregtisë 
elektronike.4 

Shumica e të anketuarve 
besojnë se pagesat në euro 
digjitale duhet të integrohen në 
zgjidhjet ose produktet ekzistuese 
të pagesave dhe se shërbimet 
shtesë duhet të ofrohen në krye të 
pagesave bazë në Euro digjitale. 
Për qytetarët pa llogari pagese, 
duhet gjetur zgjidhje për të siguruar 
që Euro digjitale të mbështesë 
përfshirjen financiare. Po kështu, 
duhet parë se si do të përdorej 
Euro digjitale jashtë Eurozonës. 
Kohët e fundit, Komiteti i Pagesave 
dhe Infrastrukturave të Tregut, 
Qendra e Inovacionit të BIS, Fondi 
Monetar Ndërkombëtar (FMN) 
dhe Banka Botërore arritën në 
përfundimin se monedhat digjitale 
të bankës qendrore (CBDC) e kanë 
potencialin për të rritur efikasitetin 
e pagesave ndërkufitare, për aq 
kohë sa koordinohet përdorimi 
i tyre5. Meqenëse CBDC do të 
lehtësonte gjithashtu dhe flukset 
e kapitalit, duhet të ketë rregulla 
të përbashkëta për të kontribuar 
në rritjen e pagesave efikase 
ndërkombëtare, pa dëmtuar 
stabilitetin financiar global.

Për të trajtuar rreziqet dhe 
sfidat e stabilitetit financiar ndaj 
rolit të bankave në ndërmjetësimin 
financiar, duhet të merren parasysh 
kufijtë dhe remunerimi negativ (në 

një sistem me nivele). Në teori, 
mund të ketë kufizime absolute, 
ku pagesat përtej një kufiri të 
tillë mund të refuzohen. Mund të 
ketë transferime automatike të 
zotërimeve të tepërta në një llogari 
"tradicionale" bankare/pagese. 
Gjithashtu, do jetë e nevojshme të 
gjendet një kriter madhësie për 
bizneset. Ndërkohë, do të kishte 
nevojë të përcaktohej se si të 
trajtoheshin banorët jo-rezidentë 
të Eurozonës dhe shoqëritë 
ndërkombëtare.

Zotëruesit e ndryshëm mund 
të remunerohen ndryshe. Për të 
parandaluar përdorimin e euros 
digjitale si një aktiv investimi, 
mund të imagjinohet një sistem 
me nivele, ku qytetarët mund të 
zotërojnë deri në një shumë të 
caktuar, për të cilën shpërblimi 
nuk do të ishte kurrë negativ, 
ndërsa për zotërimet përtej kësaj, 
do të aplikohej një normë interesi 
e cila do të ishte nën atë të aktiveve 
të tjera likuide pa rrezik, d.m.th. 
mundësisht negative. Ende nuk 
ka një vendim për kufizimet ose 
remunerimin me nivele. Duhet 
theksuar se, nuk ekzistojnë synime 
të politikës monetare, pas emetimit 
të mundshëm të një Euro digjitale. 
Futja e mundshme e një euro 
digjitale nuk synohet si një mjet i 
politikës monetare, për të kaluar 
përtej kufirit efektiv më të ulët. 
Si përfundim, një Euro digjitale 
duhet të dizajnohet në atë mënyrë 
që, ndërkohë që gjeneron vëllim të 
mjaftueshëm për të qenë një mjet 
tërheqës pagese, të dekurajojë 
përdorimin e saj si një formë 
investimi, si dhe zhvendosjet e 
mëdha respektive të parave private 
(për shembull depozitat bankare) 
drejt Eurove digjitale.

4 Për më shumë kërkime mbi kompromiset dhe zbatueshmërinë praktike të mmundësive teorike rreth privatësisë dhe anonimitetit shihni “Balancing confidentiality 
and auditability in a distributed ledger environment”, STELLA – projekt i përbashkët kërkimor i Bankës Qendrore Evropiane dhe Bankës së Japonisë, shkurt 2020, 
dhe “Exploring anonymity in central bank digital currencies, IN FOCUS, nr. 4, dhjetor 2019.

5 Monedhat digjitale të bankave qendore për pagesa ndërkufitare, Raport për G20. Komiteti i Pagesave dhe Infrastrukturave të Tregut, Qendra e Inovaciont të BIS, 
Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) dhe Banka Botërore, korrik 2021.
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mbrojtja e konsumatorit, stabiliteti 
i çmimeve dhe ai financiar, 
privatësia e të dhënave, pastrimi i 
parave, etj.

Por çfarë janë saktësisht 
kriptovalutat? A mund të kenë ato 
sukses? Po në El Salvador çfarë po 
ndodh?

Bitcoin dhe Blockchain

Bitcoin, sipas fjalëve të 
programuesit ose grupit të 
programuesve, nën pseudonimin 
Satoshi Nakamoto, autor i librit 
të bardhë të mirënjohur, është 
një "thjesht një version paraje 
elektronike e decentralizuar (që) 
do të lejonte dërgimin e pagesave 
në internet drejtpërdrejt nga njëra 
palë në tjetrën, pa kaluar nëpër 
një institucion financiar”. Bitcoin 
u dizajnua për të zëvendësuar 
modelin aktual të besueshmërisë 
me një sistem të ri të decentralizuar 
besueshmërie, që do t'i nxirrte të 
tepërta bankat qendrore dhe ato 
tregtare.

Sistemi i decentralizuar, 
në të cilin funksionon Bitcoin, 
është i famshmi “blockchain” 
(zinxhiri i blloqeve). Blockchain 
është, me pak fjalë, një bazë 
të dhënash, e dizajnuar për t'u 
shpërndarë në shumë përdorues, 
e pandryshueshme, që funksionon 
në mënyrë të pavarur nga çdo 
autoritet qendror dhe që nuk kërkon 

dhe kërkojnë rrugë për ta futur 
botën deri më sot “rebele” të 
kriptovalutave brenda perimetrit 
rregullator. Si shembuj të mirë të 
kësaj qasjeje të re rregullatore 
janë rregullat BitLicense4 të  Nju 
Jorkut dhe propozimi i BE-së 
për një Rregullore mbi tregjet e 
aktiveve në kriptovaluta ("MICA")5.

Kryqëzimi midis një lëvizjeje 
liberale të kriptomonedhave dhe 
reagimit të “establishment”-
it politik dhe financiar do të 
ngrejë shumë pyetje interesante, 
veçanërisht në fushën juridike për 
trajtimin e çështjeve, të tilla si: 

Pavarësisht informacioneve, 
artikujve dhe opinioneve që 
shumë prej nesh shohim, 

ose marrin përditë, lidhur me 
“revolucionin e kriptovalutave”, 
ose monedhave digjitale, siç 
është Bitcoin, deri më tani nuk 
kanë arritur atë për të cilën u 
projektuan: të shërbenin si një 
mjet pagese i kudondodhur dhe të 
zëvendësonin dollarin amerikan 
dhe kartëmonedhat e tjera, në 
transaksionet e përditshme. Kjo 
fushë po bëhet aktualisht gjithnjë 
e më komplekse, respektivisht 
me shfaqjen e risive, të tilla si: 
monedhat e qëndrueshme (stable-
coins2) dhe MDBQ (CBDC)3-të, 
së bashku me autoritetet dhe 
rregullatorët, që po ndërhyjnë 

Bitcoin dhe sistemi i pagesave: një histori 
pa fillim
Blockchain nuk përbën saktësisht një teknologji në vetvete, por një koktej konceptesh, që përdorin teknologji të ndryshme 
ekzistuese, disa prej të cilave të vjetra prej dhjetëvjeçarësh.

Bernardo Correia BARRADAS1

Avokat
Konsulent për Sektorin Financiar 
SISTEMET E PAGESAVE

1 Mendimet e shprehura në artikull janë të autorit dhe nuk përfaqësojnë qëndrimin zyrtar të ndonjë institucioni përkatës.
2 Kriptovaluta që normalisht e fiksojnë vlerën e tyre me një monedhë me kurs ligjor, si: USD, ose Euro, e që mbështeten nga një paketë aktivesh për të ruajtur 

stabilitetin e çmimeve.
3 Monedha Digjitale e Bankës Qendrore (Central Bank Digital Currency), monedhë e bankës qendrore, e emetuar nga një autoritet qendror në formë digjitale në 

një DLT (Teknologji të Regjistrave të Shpërndarë).
4 https://www.dfs.ny.gov/apps_and_licensing/virtual_currency_businesses.
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0593.

TEMA E DITËS

Teknologjia blockchain po krijon 
mundësi provokuese në një numër 
të pafund fushash të ndryshme, 
që nga pagesat deri te sigurimet 
dhe prodhimi. Megjithëse ndjekja 
e zhvillimeve të tilla është e 
domosdoshme dhe duhet të 
inkurajohet, hyrja në botën e 
kriptovalutave me synimin për 
të fituar para’ duke investuar në 
kriptovaluta, ose kriptoaktive të 
tjera të paqëndrueshme, duhet 
ndjekur me kujdes dhe të bëhet në 
mënyrë sa më të matur.
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6 https://usa.visa.com/run-your-business/small-business-tools/retail.html.
7 Banka qendrore ka miratuar gjithashtu dhe rregulloret teknike për zbatimin e ligjit.
8 https://foreignpolicy.com/2021/06/15/el-salvador-bitcoin-official-currency-printing-money/. 

besueshmëri mes përdoruesve të 
saj (p.sh., kur marrim një pagesë 
në Bitcoin, jo vetëm që normalisht 
nuk e dimë se kush është paguesi, 
por gjithashtu nuk mbështetemi 
në ndonjë autoritet qendror - si 
Qeveria ose Banka Qendrore - për 
të garantuar vlerën e monedhës 
së arkëtuar, dhe as përfundimin 
e transaksionit). Blockchain-i i 
Bitcoin-it është një lloj specifik 
i Teknologjisë së Regjistrave të 
Shpërndarë, që përditësohet në 
grupe transaksionesh të quajtura 
blloqe, ku secili bllok përfshin një 
numër të caktuar transaksionesh. 
Më pas, blloqet sekuenciale 
lidhen zinxhir në mënyrë të 
njëpasnjëshme, përmes përdorimit 
të kriptografisë, për të formuar 
bazën e të dhënave, ose zinxhirin 
e blloqeve, d.m.th. "blockchain". 
Koncepti u prezantua fillimisht në 
vitin 2008 nga Nakamoto në librin 
e bardhë të Bitcoin dhe që atëherë 
është përshtatur edhe nga disa 
kriptovaluta të tjera. Si blockchain-
et ashtu dhe kriptovalutat që ata 
mbështesin mund të dizajnohen 
në një shumëllojshmëri mënyrash, 
me rregulla dhe funksionalitete 
të ndryshme. Për shembull, 
rrjetet mund të jenë publike 
(Ethereum), hibride (Alastria) ose 
private (One Pay FX), në varësi të 
rregullave të aksesit, kontrollit 
të funksionaliteteve, mekanizmat 
të konsensusit dhe privatësisë së 
transaksioneve.

Bitcoin (blockchain-i), i dizajnuar 
nga Nakamoto është: (i) një 
protokoll që mbështet një monedhë 
digjitale, të decentralizuar dhe 
thuajse anonime; (ii) një regjistër 
publik të transaksioneve të ruajtura 
në një blockchain; (iii) një sistem 
shpërblimi për të fituar konsensus 
(gërmimi), bazuar në provat e 
përpjekjeve për të arritur sigurinë 

në rrjet; dhe (iv) një ekonomi e 
token-ëve të kufizuar, me një kufi 
të sipërm prej 21 milionë Bitcoin-e.

Pavarësisht nga sa më sipër, 
dhe të gjitha tiparet revolucionare 
të kriptovalutave, blockchain nuk 
përbën saktësisht një teknologji në 
vetvete, por një koktej konceptesh, 
që përdorin teknologji të ndryshme 
ekzistuese, disa prej të cilave të 
vjetra prej dhjetëvjeçarësh, të 
tilla si: lidhjet kriptografike, që 
sigurojnë hedhjen e të dhënave 
në një bllok, të njohur si "Pemët 
Merkle", që u propozuan për herë 
të parë në 1979.

Por pse Bitcoin nuk arriti të 
zëvendësojë paranë e emetuar 
nga banka qendrore?

Bitcoin, së bashku me 
kriptovalutat e tjera të bazuara në 
teknologji të ngjashme, përballen 
me kufizime të forta ekonomike 
që, të paktën pjesërisht, mund 
të shpjegojnë mungesën relative 
të suksesit të tyre (lidhur me 
objektivat fillestare për Bitcoin-in). 
Kostoja e energjisë për gjenerimin 
e besimit të decentralizuar është 
e madhe dhe konsumi mesatar i 
energjisë për një transaksion të 
vetëm Bitcoin do të mjaftonte për 
të realizuar disa qindra mijëra 
transaksione me kartat VISA. 
Përveç kostove energjetike - dhe 
ndikimeve të lidhura me mjedisin 
– me qëllim që kriptovalutat të 
shërbejnë si mjet pagese dhe 
promovuese të veprimtarisë 
ekonomike, ato shfaqin mangësi 
në tre fusha të tjera themelore: 
shkallëzueshmëria, stabiliteti i 
vlerës dhe besimi në shlyerjen 
përfundimtare të pagesave. 
Ineficiencat që lindin nga shkalla 
ekstreme e decentralizimit, 
pavarësisht nga mundësitë që 

ofrojnë protokollet e reja dhe 
përparimet e tjera teknologjike 
për të zgjidhur disa nga problemet 
në fjalë, duken se në thelb 
kanë të bëjnë me dobësinë dhe 
shkallëzueshmërinë e kufizuar të 
sistemeve të tilla të decentralizuara. 
Sa i përket shkallëzueshmërisë dhe 
vëllimit, transaksionet maksimale 
ditore në Bitcoin në 2021-shin ishin 
261,571 në 11 gusht, krahasuar me 
150 milion transaksione mesatare 
ditore me VISA6.

Megjithëse këto aspekte dhe 
problematika tregojnë shumë 
dhe hedhin dyshime mbi rolin 
që kriptovalutat mund të luajnë 
në të ardhmen e afërt, interesi 
dhe entuziazmi për to është 
ende i lartë, ku qytetarë të 
zakonshëm, investues, institucione 
financiare, qeveri dhe organizata 
ndërkombëtare kanë kthyer sytë 
drejt tyre, po kërkojnë, zhvillojnë 
produkte, shërbime dhe zgjidhje 
të reja, ose po hartojnë ligje dhe 
rregullore të reja rreth tyre.

Po në El Salvador çfarë po ndodh?

Salvadori është kombi i parë 
në botë që miratoi Bitcoin-in si 
monedhë zyrtare, përmes ligjit të 
miratuar kohët e fundit rreth Bitcoin 
(Ley Bitcoin), që nga 8 qershori 
2021, dhe Ligjit për Mirëbesimin 
në Bitcoin (Ley de Creación del 
Fideicomiso Bitcoin) nga 31 gushti 
20217. Ligji për Bitcoin hyri së fundi 
në fuqi, më 7 shtator.

Rasti i Salvadorit nuk është kaq 
i thjeshtë sa duket, pasi këtu bëhet 
fjalë për një ekonomi të dollarizuar, 
shumë të varur nga dërgesat e 
emigrantëve dhe valutat e huaja8, 
si dhe nga përdorimi i një tjetër 
monedhe të qëndrueshme, përveç 
Bitcoin-it, të administruar në një 
portofol digjital qeveritar.
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Faqja e internetit të BBC News, 7 shtator 2021, 
dhe Tweet nga zoti Nayib Bukele, Presidenti i 
Salvadorit, 6 shtator 2021.

"Bitcoin" do të ketë kurs ligjor 
për të shlyer të gjithë borxhet, 
përfshirë tatimet, ndërkohë 
që tregtarët duhet të pranojnë 
"bitcoin"-in (ose më saktësisht, 
monedhën e qëndrueshme 
që qarkullon nga poprtofolin 
“Chivo”) për mallra dhe shërbime, 
përveç nëse nuk kanë mundësi 
teknologjikisht. Çmimet dhe 
kontabiliteti do të mbahen në 
dollarë amerikanë dhe kriptovaluta 
në qarkullim do të jetë vetëm një 
zëvendësuese e dollarit dhe një 
mjet pagese përmes aplikacionit 
vendas të portofolit digjital 
Chivo, ku të gjitha transaksionet 
mbështeten nga Bitcoin Trust, i 
krijuar nga Qeveria. Qeveria do 
të japë gjithashtu një bonus prej 
30 US$ për të gjithë qytetarët, 
drejtpërdrejt në portofola 
digjital, që mund të përdoren si 
kriptovaluta për të blerë mallra 
dhe shërbime. Sidoqoftë, për 
shkak të ekzistencës së klauzolës 
së “paaftësisë teknologjike", 
efektet e mundshme të një 
zhvlerësimi të thellë të Bitcoin-it 
dhe kundërshtimit të fortë ndaj 
kësaj mase prej segmenteve 
të ndryshëm të shoqërisë 
salvadoriane, ndikimi i kësaj mase 
mund të jetë i kufizuar. Sidoqoftë, 
lidhur me dërgesat e emigrantëve 

(që nisur nga rëndësia që kanë 
në ekonominë kombëtare, mund 
të jetë një nga objektivat kyç të 
nismës legjislative qeveritare), 
mund të ketë një qasje tjetër.

Qeveria, në partneritet 
me operatorët privatë, do të 
mbështesë dërgesat pa komision 
nga SHBA në El Salvador. 
Konsumatorët do të depozitojnë 
dollarë amerikanë në portofolat 
e tyre amerikanë, fondet do 
të transferohen në Salvador, 
nëpërmjet Bitcoin-eve, apo 
ndonjë kriptovalute tjetër – dhe 
do të arkëtohen nga përfituesit 
drejtpërdrejt në portofolat e tyre 
Chivo, që duket se do të jenë në 
monedhë të qëndrueshme, që 
vihet në qarkullim nga qeveria dhe 
mbështetet nga Fondi Qeveritar 
i Mirëbesimit, që u krijua me 150 
milionë dollarë, të transferuar 
nga Ministria e Financave.

Për aq sa qeveria do jetë në 
gjendje të sigurojë një përqindje 
të kënaqshme të popullsisë, 
që kryen transaksione përmes 
portofolit Chivo, ajo do të jetë 
de facto në gjendje të zotërojë 
dollarë amerikanë, në këmbim 
të një kriptovalute, apo monedhe 
të qëndrueshme të emetuar, për 
të cilat ligji garanton barasvlerë 
dhe konvertueshmëri me dollarin 
amerikan.

Siç u përshkrua më lart, plani 
salvadorian ngre disa pikëpyetje, 
ku më e rëndësishmja është: ku 
janë gjithë Bitcoin-et që mendohet 
se do të qarkullojnë në ekonomi? 
Përtej marrëveshjeve për dërgesat 
e emigrantëve, që shfaqen si një 
mënyrë që qeveria të zotërojë 
më shumë dollarë amerikanë9 
kaq të nevojshme, nuk është e 
qartë se cila kriptomonedhë do të 
qarkullojë saktësisht në vend, sa 
përqind e kësaj kriptomonedhe do 
të jetë Bitcoin, si do të kenë qasje 

qytetarët në Bitcoin dhe si mund 
t’i shesin ata kriptovalutat e tyre, 
dhe nëse Fondi i Mirëbesimit i 
krijuar do të ketë kapacitetin për 
të siguruar stabilitetin e sistemit.

Përfundime dhe këshilla

Ndërkohë që blockchain-i, 
teknologjia e regjistrave 
të shpërndara (DLT) dhe 
kriptovalutat mund të luajnë 
një rol në Revolucionin e 
Katërt Industrial10 sipas Klaus 
Schwab, detajet e plota të një 
roli të tillë ende rrethohen nga 
shumë paqartësi. Libri i bardhë 
i Nakamotos hapi një botë idesh, 
ende në eksplorim e sipër: a një 
të ardhme financat dhe paratë, 
jashtë strukturave tradicionale 
të centralizuara? A mundet një 
kriptovalutë "demokratike" të 
zëvendësojë dollarin amerikan? 
Cila do të jetë përgjigja qeveritare 
ndaj këtyre zhvillimeve? A do të 
jetë Salvadori një histori suksesi, 
apo do shndërrohet në një përrallë 
paralajmëruese?

Teknologjia blockchain po 
krijon mundësi provokuese në 
një numër të pafund fushash 
të ndryshme, që nga pagesat 
deri te sigurimet dhe prodhimi. 
Megjithëse ndjekja e zhvillimeve 
të tilla është e domosdoshme 
dhe duhet të inkurajohet, hyrja në 
botën e kriptovalutave me synimin 
për të fituar para’ duke investuar 
në kriptovaluta, ose kriptoaktive 
të tjera të paqëndrueshme, duhet 
ndjekur me kujdes dhe të bëhet në 
mënyrë sa më të matur.

Salvadori do të jetë një rast 
studimor interesant, për të ndjekur 
dhe parë se si një ekonomi e tërë 
do të përshtatet me përdorimin e 
përditshëm dhe të zakonshëm të 
një kriptomonedhe, e konsideruar 
si mjet pagese me kurs ligjor.

9 Dërgesat e emigrantëve nga SHBA, për vitin 2019, u përllogaritën në mbi 5.6 miliardë USD.
10 Klaus Schwab, themelues dhe kryetar ekzekutiv i Forumit Ekonomik Botëror.
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bankës qendrore kombëtare. 
Çdo model mbart mundësi të 
ndryshme dhe problematika të 
ndryshme ligjore. Kur flitet për 
MDBQ-në, pyetja e parë është, 
se cili është qëllimi i emetimit të 
saj.

Pse duhet të emetohet MDBQ-
ja?

MDBQ-ja ka disa përparësi. 
Modeli i parë që lejon qasje 
vetëm për një grup të zgjedhur 
të institucioneve financiare 
ka ndikimin më të vogël dhe 
nuk ka pse të diskutohet më 
tej në këtë artikull. Këtu do të 
përqendrohemi vetëm në një 
model të MDBQ-së, e cila është 
e arritshme për konsumatorët 
(si personat fizikë ashtu edhe 
juridikë). Qasja e konsumatorëve 
te MDBQ-ja ka disa përparësi 
për bankat qendrore.

Së pari, është potenciali për të 
transmetuar sinjalet e politikës 
monetare në mënyrë më të 
drejtpërdrejt. Kur konsumatorët 
kanë llogari individuale në 
MDBQ, normat e interesit në 
këto llogari mund të ndryshohen 
drejtpërdrejt nga banka 
qendrore. Për më tepër, MDBQ-
ja ka potencialin për ta mbrojtur 
monedhën nga valutat e huaja. 
Ky është një nga motivet bazë 
për Bankën Qendrore Evropiane 

qendrore. Kjo e fundit merr një 
rol të rëndësishëm gjithashtu, 
kur diskutohet ndryshimi midis 
MDBQ-së dhe kriptomonedhës. 
Kriptomonedhat bazohen në 
regjistrat blockchain, ndërsa 
MDBQ-ja bazohet në regjistrin e 
bankës qendrore.

Përgjithësisht, ekzistojnë tri 
modele të mundshme për MDBQ-
në. Modeli i parë është një formë 
shumë e kufizuar e MDBQ-së, 
në të cilën kanë qasje vetëm (një 
grup i zgjedhur) institucionesh 
financiare. Modeli i dytë është 
ai që konsumatorët kanë qasje 
në MDBQ përmes bankave 
tregtare. Modeli i tretë është ai 
që konsumatorët kanë qasje të 
drejtpërdrejt në MDBQ, përmes 

Hyrje

Ky artikull paraqet një analizë 
të shkurtër të çështjeve që lidhen 
me prezantimin e Monedhave 
Digjitale të Bankës Qendrore 
(MDBQ). MDBQ përcaktohet si 
një monedhë digjitale, e emetuar 
nga banka qendrore, me të 
njëjtën prerje si monedha me 
kurs ligjor. Shumica e publikut 
do të jenë familjar me të dhe 
kanë qasje në paranë digjitale, 
ose paranë elektronike, përmes 
llogarive në bankat tregtare. 
Dallimi midis parasë digjitale 
dhe MDBQ-së është autoriteti 
emetues. Ndërsa paratë digjitale 
emetohen nga bankat tregtare, 
MDBQ-ja emetohet nga banka 

Monedha digjitale e bankës qendrore -
Një analizë e shkurtër e çështjeve ligjore 
lidhur me prezantimin e monedhës digjitale 
të bankës qendrore 
Monedha digjitale e bankës qendrore mund të përmirësojë sigurinë, disponueshmërinë e parave publike, të përmirësojë 
transmetimin e politikës monetare dhe potencialisht të garantojë qasje universale në llogarinë bankare.

Dr. Annelieke A. M. MOOIJ
Asistent Profesore 
TILBURG UNIVERSITY

Ndryshimet aktuale në 
digjitalizimin e sistemeve 
financiare, ofrojnë gjithsesi 
argumente pro konsiderimit të 
monedhës digjitale si pjesë e 
autoritetit për të emetuar para’ 
fizike. Megjithatë, ka debate rreth 
faktit nëse emetimi i MDBQ-së me 
kurs ligjor do të lejonte aplikimin e 
normave  të interesit.

TEMA E DITËS
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(BQE) për të emetuar MDBQ-
në1. Me rritjen e monedhave 
virtuale si: Bitcoin dhe Ether, 
ekziston rreziku që monedhat 
kombëtare të humbasin terren. 
Në një skenar të tillë, do të 
ishte shumë e vështirë për një 
bankë qendrore të transmetojë 
politikën  saj monetare. MDBQ 
mund të dizajnohet e tillë që 
akomodojë pagesa të shpejta 
dhe të sigurta ndërkombëtare. 
Ky model, sipas BQE-së, duhet 
të parandalojë përthithjen e 
valutave të huaja.2 Për më tepër, 
MDBQ mund të funksionojë si 
një mbrojtës për sistemet e 
pagesave, në rast të një sulmi 
kibernetik ndaj bankave tregtare. 
Së treti, MDBQ-ja mund të 
bëhet drejtpërdrejt e arritshme 
përmes bankave qendrore 
kombëtare. Kur MDBQ-ja vihet 
në dispozicion drejtpërdrejt nga 
banka qendrore, kjo e fundit 
mund të promovojë qasjen 
universale në llogarinë bankare. 
Ky dizajn mbart përgjegjësi të 
mëdha për bankën qendrore 
dhe ka potencialisht ndikimin 
më të madh në sektorin (bankar) 
tregtar. Cilido qoftë modeli që 
zgjidhet, ngrihen disa pyetje 
ligjore, që duhet t’u jepet 
përgjigje.

Kursi ligjor

Pyetja e parë është ajo e 
statusit ligjor të MDBQ-së. Në 
BE dhe në shumicën e vendeve, 
paraja e gatshme emetohet nga, 
ose në emër të bankës qendrore. 
Kjo formë e parasë është e 
vetmja që gëzon statusin e kursit 
ligjor. Paratë e mbajtura në një 

bankë tregtare konsiderohen 
"para’ private". Me rënien e 
sasisë së parave të gatshme 
bankat qendrore mund janë më 
të interesuara të promovojnë 
disponueshmërinë e parasë 
publike.

Statusi i kursit ligjor zakonisht 
nënkupton që paraja është e 
detyrueshme të pranohet me 
vlerë të plotë nominale për të 
shlyer çdo detyrim. Në BE, këto 
tri kritere pranohen si status i 
kursit ligjor3. Megjithatë, Gjykata 
e Drejtësisë e Bashkimit Evropian 
(GJDBE) ka vendosur gjithashtu 
që paraja e gatshme nuk ka 
pse të pranohet, nëse ofrohet 
një mjet alternativ pagese.4 Në 
përgjithësi, një alternativë e 
tillë do të jetë pagesa nëpërmjet 
parasë tregtare (transfertës 
bankare). Nëse MDBQ-së i jepet 
statusi i kursit ligjor, kjo ngre dy 
çështje të rëndësishme.

Çështja e parë është ajo nëse 
ajo shërben si zëvendësuese, 
ose alternativë ndaj parasë 
së gatshme. Nëse MDBQ 
zëvendëson paranë e gatshme, 
atëherë kjo mund t’i përjashtojë 
konsumatorët nga qasja në 
paratë me kurs ligjor. Në një 
rast të tillë, për të shmangur 
diskriminimin e tërthortë, banka 
qendrore duhet të sigurojë që të 
gjithë të kenë qasje në MDBQ. 
Kjo përfshin konsumatorët që 
nuk kanë njohuri teknike, vuajnë 
nga ndonjë kufizim, ose kanë 
probleme me hapjen e një llogarie 
bankare. Në mënyrë të ngjashme, 
infrastruktura teknike duhet të 
jetë e disponueshme, që të lejojë 
dyqanet të pranojnë pagesa me 
MDBQ. Euro digjitale e BQE -së 

synon të jetë me kosto të ulët, e 
sigurt dhe e disponueshme në 
çdo kohë (offline).5

Pyetja e dytë që lidhet me 
statusin e kursit ligjor është 
ajo e kriterit të "ruajtjes së 
vlerës". Ky kriter nuk përdoret 
nga GJDBE-ja në gjykimin e 
saj, por përgjithësisht pranohet 
nga ekonomistët, si pjesë e 
funksioneve të parasë me 
kurs ligjor.6 Ruajtja e vlerës 
mund të interpretohet për të 
përjashtuar remunerimin. Në 
këtë rast, banka qendrore nuk 
mund të caktojë norma interesi 
mbi llogaritë në MDBQ. Për 
më tepër, nëse MDBQ-ja do të 
konsiderohet një alternativë e 
parasë cash, ajo mund të imitojë 
paranë e gatshme. Paraja nuk 
akumulon normë interesi. Kjo 
zvogëlon mundësinë që banka 
qendrore të ndikojë drejtpërdrejt 
në transmetimin e politikës 
monetare. Përjashtimi i GJDNJ 
-së për kriterit e “ruajtjes së 
vlerës” tregon se gjykata do të 
lejonte BQE -në që të caktonte 
interesa mbi MDBQ-në.

E drejta e konkurrencës

Me ose pa statusin e kursit 
ligjor, ka ende çështje të tjera 
që duhen marrë parasysh me 
këtë rast. E para lidhet me 
ndikimin në sektorin e bankingut 
tregtar. Ekzistojnë mendime të 
ndryshme ekonomike lidhur me 
ndikimin e saktë të emetimit të 
MDBQ-së mbi bankat tregtare. 
Disa argumentojnë se ndikimi 
do të jetë i kufizuar, ose zero, 
për shkak të penetrimit të ulët 
të MDBQ-së te konsumatorët.7  

1  Euro digjitale hyri zyrtarisht në fazën përgatitore në 14 korrik 2021. Shihni: Fabio Panetta: “Preparing for the euro’s digital future’ (The ECB Blog, 14 July 2021). 
2 Banka Qendrore Evropiane: “Report on a digital euro (October 2020), p. 9.
3 Rastet C-422/19 dhe C-423/19 Dietrich dhe Häring kundër Rundfunk [2021] ECLI:EU:C:2021:63 (shikoni për më tepër: Dietrich & Haring v. Rundfunk), para. 46.
4 Pos aty, para. 78.
5 ECB 2020 n. 2, p. 11.
6 Michael D. Bordo and Andrew T. Levin: “Central Bank Digital Currency and The Future of Monetary Policy” (2017) NBER Working Paper, p. 2
7 Carstens, A. (2021) Digital currencies and the future of the monetary system. Fjala në seminarin e politikave në Hoover Institution. Bazel 27 janar 2021, p. 15.
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Megjithatë, të tjerë argumentojnë 
se MDBQ-ja mund të dëmtojë 
seriozisht sektorin e bankingut 
tregtar.8 Kërkimet e fundit nga 
Banka Qendrore Hollandeze 
(DNB) tregojnë se 49% e 
konsumatorëve do të hapnin 
një llogari në MDBQ.9 Prandaj 
nuk përjashtohet mundësia që 
paratë publike dhe ato tregtare 
të konkurrojnë mes tyre. Nëse 
MDBQ-ja konkurron me paranë 
tregtare, ndikimi nuk duhet të 
jetë aq i madh sa të eliminojë 
sektorin e bankingut tregtar. 
Për arsye të ndryshme, ky 
sektor përbën një pjesë jo të 
vogël të ekonomisë. Politikat e 
BE-së duhet të përputhen me 
parimin e proporcionalitetit. 
Nëse euro digjitale emetohet 
pa lejuar konkurrencën e 
bankave tregtare, atëhere 
kjo mund të cenojë parimin e 
proporcionalitetit. Për më tepër, 
një sistem i tillë mund të shkelë 
parimet e konkurrencës së 
ndershme.

Ka disa arsye që 
konsumatorët të hapin një 
llogari në MDBQ. E para është 
besimi që konsumatorët kanë te 
banka qendrore dhe statusi jo-
fitimprurës i bankës qendrore.10 
Ky besim i konsumatorit dhe 
fokusi jo-fitimprurës i bankës 
qendrore buron nga natyra 
publike e bankës qendrore. 
Rritja e konkurrencës është 
e mundur, po përmes natyrës 
publike të bankave qendrore. 
Për shkak të natyrës publike 
të përparësisë konkurruese 
të bankave qendrore, kjo lloj 
konkurrence mund të shkelë 
të drejtën e konkurrencës.11 

Prandaj është e rëndësishme 
për bankat qendrore që, kur 
modelojnë MDBQ-të të ofrojnë 
mundësinë e konkurrencës për 
bankat tregtare. Megjithëse 
e rëndësishme, e drejta e 
konkurrencës nuk është pengesa 
e vetme ligjore për MDBQ-në.

Privatësia & Mjedisi

Përdorimi i parasë së gatshme 
është, në një masë të madhe, 
anonim. Përdorimi i sasive të 
mëdha të parasë ts gatshme 
kufizohet nga legjislacioni 
kundër pastrimit të parave. 
Llogaritë në MDBQ janë digjitale 
dhe mund të monitorohen nga 
banka (qendrore). Ky monitorim 
mund të cenojë legjislacionin e 
privatësisë. Këtu nevojiten më 
shumë kërkime mbi nivelet e 
sakta të privatësisë që duhet të 
mbrohen. Gjithsesi, MDBQ-ja 
duhet të dizajnohet në mënyrë 
të tillë, që të ruajë një nivel 
privatësie për konsumatorët.

Për më tepër, edhe çështja 
e mjedisit ka një rol këtu. 
Përdorimi i teknologjisë digjitale 
nuk mund të garantojë aspak 
përmirësimin e ndotjes nga 
gazi karbonik. Paraja harxhon 
burime dhe duhet të shtypet, 
por MDBQ-ja mund të kërkojë 
kapacitete përpunimi shtesë. 
Kjo mund të kërkojë një qendër 
të dhënash dhe sasi të madhe 
energjie elektrike. Kështu, kjo 
mund të pengojë shumë vende të 
arrijnë marrëveshjet për klimën. 
BQE-ja është pjesë e BE-së, e për 
këtë arsye, zbaton Marrëveshjen 
e Parisit për ndryshimet 
klimatike.12 Shkalla e ndikimit të 

MDBQ-së në objektivat klimatikë 
varet nga dizajni i tij. Një MDBQ 
më e arritshme do të kërkonte 
sasi të mëdha kapacitetesh 
përpunuese. Për më tepër, 
kjo varet nga rënia e sasisë së 
parasë së gatshme në vende të 
ndryshme. Përdorimi i parasë 
së gatshme në BE po bie, ndërsa 
po rritet përdorimi i parasë 
elektronike.13 Nëse MDBQ-ja 
shërben si një zëvendësuese 
për paranë tregtare, kjo mund 
të zbusë disa prej nevojave 
për përpunim të sektorit të 
bankingut tregtar. Ndërkohë që 
nevojiten më shumë kërkime 
mbi kostot e sakta klimatike të 
MDBQ-së kundrejt parasë së 
gatshme dhe asaj tregtare, nuk 
duhet të mendohet se MDBQ-ja 
është neutrale ndaj klimës.

Mandati

E fundit, por sigurisht jo 
më pak e rëndësishme, është 
çështja nëse një bankë qendrore 
mund të emetojë MDBQ. Fuqitë 
dhe kufijtë ligjorë të bankave 
qendrore varen nga mandati i 
tyre. Neni 127 i TFEU-së pohon 
se, qëllimi kryesor i BQE-së është 
ruajtja e stabilitetit të çmimeve. 
Për më tepër, ajo duhet të 
mbështesë politikat ekonomike 
të BE-së dhe qëllimet e tij, siç 
përcaktohen në nenin 3 të TEU-t. 
Në rastin Gauweiler, GJDNJ-
ja ka arritur në përfundimin 
se kjo përfshin mbrojtjen e 
kanaleve të transmetimit të 
politikës monetare.14 Nëse BQE-
ja e modelon MDBQ-në me 
synimin për të mbrojtur kanalet 
e saj të transmetimit të politikës 

8 Fernández-Villaverde, J. et. al. (2020) Central bank digital currency: Central banking for all?’ Review of Economic Dynamics, p. 7.
9 Bijlsma, M. et. al. (2021) What triggers consumer adoption of CBDC?. Amsterdam, 709 DNB Working Paper, p. 10.
10 Po aty, p. 3.
11 Anne Marieke Mooij (2021) ‘European Central Bank Digital Currency: the digital euro. What design of the digital euro is possible within the European Central 

Bank’s legal framework?’ Bridge Working paper available at: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3838729
12 Deklarata e Mario Draghi, Guvernator i BQE-së në 28shkurt 2018 në Parlamentin Evropian: https://youtu.be/Z9yzqUDl2DA 
13 ECB 2020 n. 2, p. 9.
14 Raasti C-62/14 Gauweiler a.o. kundra Bundestagut Gjerman [2015] ECLI:EU:C:2015:400 (shihni: Gauweiler a.o. kundra Bundestagut Gjerman), para. 50.
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monetare, ka të ngjarë që BQE-
ja të emetojë MDBQ-në. Përmes 
këtij mandati, BQE mund të 
ofrojë remunerim për llogaritë 
në MDBQ. Sidoqoftë, një model i 
tillë do të kufizohet në një formë 
të MDBQ-së të arritshme vetëm 
përmes bankave tregtare.

Megjithatë, sigurimi i qasjes 
së drejtpërdrejt përmes bankës 
qendrore në MDBQ, me synim 
promovimin e qasjes universale 
në një llogari bankare, ka më 
shumë natyrë socio-ekonomike 
sesa monetare.15 BQE-ja mund të 
mbështesë politikën ekonomike, 
por jo të kryejë politika të tilla 
në mënyrë autonome. Që të 
jetësohet një sistem i tillë, ai ka 
nevojë për legjislacion shtesë 
nga BE-ja. Objektivat e listuar 
në nenin 3 të TEU-t nuk kanë 
hierarki ligjore dhe kufizohen 

nga "shpërndarja efikase e 
burimeve".16 Për më tepër, ajo 
do të kërkonte një vlerësim më 
të plotë të efekteve mbi bankat 
tregtare dhe objektivave të tjerë, 
siç janë objektivat për klimën.

BQE, sikundër shumica e 
bankave qendrore, ka gjithashtu 
autoritetin për të emetuar 
kartëmonedha.17 Emetimi 
i kartëmonedhave të tilla i 
referohet kryesisht parasë 
fizike. Ndryshimet aktuale 
në digjitalizimin e sistemeve 
financiare, ofrojnë gjithsesi 
argumente pro konsiderimit të 
monedhës digjitale si pjesë e 
autoritetit për të emetuar para’ 
fizike. Megjithatë, ka debate 
rreth faktit nëse emetimi i 
MDBQ-së me kurs ligjor do të 
lejonte aplikimin e normave  të 
interesit.18

Përfundim

MDBQ-ja ka shumë potencial 
në mjedisin në ndryshim e 
sipër të sektorit financiar. 
Ajo mund të përmirësojë 
sigurinë, disponueshmërinë e 
parave publike, të përmirësojë 
transmetimin e politikës 
monetare dhe potencialisht të 
garantojë qasje universale në 
llogarinë bankare. Kuadri ligjor 
varet kryesisht nga qëllimi i 
emetimit të MDBQ-së. Nëse 
qëllimi është monetar, BQE-
ja është relativisht e pavarur. 
Sidoqoftë, një model i tillë do 
të ishte i kufizuar brenda një 
sistemi me nivele. Nëse qëllimi 
është socio-ekonomik, do të 
kërkojë legjislacion shtesë, për 
të futur një sistem pa nivele për 
MDBQ-në.

15 Mooij 2021 n. 11, p. 14.
16 Neni 3 i Traktatit për Bashkimin Evropian (TEU).
17 Neni 128(1) i Traktatit për Funksionimin e Bashkimit Evropian (TFEU).
18 Seraina Grünewald et. al., “Digital Euro and ECB Powers’ (2021) Forthcoming in Common Market Law Review.
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E ardhmja e “parasë”? 
Kuptimi i parasë me kurs ligjor, CBDC-ve digjitale, 
monedhave të qëndrueshme dhe kriptovalutave
Për momentin është shumë e vështirë të parashikohet se si do të përdoren njëkohësisht CBDC-të, “monedhat e qëndrueshme” 
dhe kriptovalutat dhe se si do të bashkëjetojnë ato me monedhat tradicionale me kurs ligjor.

Jean DIEDERICH
President,
APSI, NTA Luxembourg
DIGITALEUROPE

Ideja bazë pas revolucionit të 
teknologjisë financiare (FinTech-
ut) është se Interneti ndihmon 

në krijimin e inovacionit dhe 
shkatërron aspektet themelore të 
shoqërisë, të tilla si: "Paraja" dhe 
Pagesat. Gjatë viteve të fundit janë 
paraqitur vizione të ndryshme 
rreth të ardhmes së parasë dhe 
mbyllja prej pandemisë COVID-19 
përshpejtoi zhvendosjen drejt 
pagesave digjitale dhe pa kontakt, 
duke i dhënë përparësi vizionit 
digjital të parasë, kundrejt asaj 
fizike.

Nga njëra anë, monedhat 
digjitale përfshijnë "kriptovalutat", 
"monedhat e qëndrueshme"1 dhe 
"Monedhat Digjitale të Bankës 

Qendrore (CBDC)"; nga ana tjetër, 
paraja tradicionale me kurs 
ligjor (fiat) lindi pas vendimit të 
Presidentit Nikson për shkëputjen 
e dollarit amerikan nga Ari, në vitin 
1971. Tashmë, sistemi i monedhave 
kombëtare me kurs ligjor, të 
emetuara nga Bankat Qendrore, 
përdoret globalisht në të gjithë 
botën. Në këtë kontekst, është e 
rëndësishme të kuptohet se termi 
"fiat" (kurs ligjor) rrjedh nga fjala 
latine "fiat", që do të thotë "qoftë 
e tillë" ose "qu'il en soit ainsi" 
ose "So sei es". Si pasojë, vlera e 
parasë “letër” (me kurs ligjor), në 
një kuptim të gjerë, përfaqëson 
të gjitha llojet e parave që janë 
caktuar ligjërisht si mjet pagese 

me vendim të Bankës Qendrore, 
e që regjistrohen në bilancin 
kontabël të Bankës Qendrore, siç 
është rasti i BQE-së, FED-it, BoE-
së, SZB -së,…. Ky aspekt ka evoluar 
gjatë pjesës së dytë të shekullit të 
20 -të, ku zhvillimi i teknologjive 
kompjuterike lejoi që  paratë me 
kurs ligjor të bëhen elektronike, 
sikundër të gjitha transfertat e 
parave midis bankave qendrore 
dhe bankave tregtare realizohen 
në formë elektronike. Këtu është e 
rëndësishme të kuptohet se paraja 
elektronike nuk po e tjetërson 
vlerën e monedhës me kurs ligjor.

Që nga shfaqja e Bitcoin-it, 
filloi një betejë midis emetimit 
publik të parave dhe emetimit 
privat të tyre, ku paraja me kurs 
ligjor dhe ajo "CBDC", që janë 
ose do të jenë monedha publike 
të emetuara nga Banka Qendrore 
nga njëra anë, dhe "monedhat e 
qëndrueshme" e "kriptovalutat", 
si monedha të emetuara privatisht 
në anën tjetër, kanë shtruar një 
diskutim strategjik se kush do e 
emetojë paranë në të ardhmen, 
ose çfarë përqindje do të zënë 
ato në raport me njëra-tjetrën. 
Në Kinë lufta është ndoshta 
në një stad më të avancuar. 
Momentalisht, mbetet shumë e 
vështirë të parashikohet se çfarë 
do të ndodhë, nga pikëpamja 
politike në Evropë dhe SHBA. Kjo 

Lidhur me CBDC-të, vendimet e 
projektimit të tyre ndërveprojnë 
me njëri -tjetrin dhe ka të ngjarë 
që të ndikojnë në vullnetin e 
aktorëve të ndryshëm, për të 
përdorur CBDC-të. Si para’ me 
kurs ligjor ato emetohen nga një 
Bankë Qendrore publike, e për 
sa kohë që paraja kombëtare ka 
vlerë, nuk ka rrezik që vlera e një 
CBDC-je të bjerë në zero.

TEMA E DITËS

1 Stable-coins.
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është pikërisht arsyeja pse këtu 
dua të përshkruaj, në një mënyrë 
neutrale, format e ndryshme të 
parasë, duke mos parashikuar se 
cili do të jetë rezultati i betejave të 
vazhdueshme rreth së ardhmes së 
"parasë", gjatë viteve të ardhshme.

Siç u përshkrua dhe më lart, 
mbi atë se çfarë është paraja 
me kurs ligjor (fiat), është e 
rëndësishme të kuptohen se 
çfarë janë monedhat e ndryshme 
digjitale në qarkullim. Le të 
fillojmë me paranë në formën e 
kriptovalutës, për të cilën një 
transaksion pagese mund të 
klerohet pa nevojën e palëve të 
treta të besuara (si p.sh.: një bankë 
tregtare ose Banka Qendrore, 
që qëndron midis paguesit dhe 
përfituesit të pagesës). Ajo është 
projektuar në mënyrë digjitale, 
duke përdorur kriptografinë, për 
t’u siguruar që paguesi ka gjendje 
fondesh dhe se çdo transaksion 
do të ekzekutohet. Kriptovaluta 
më e njohur është Bitcoin-i. 
Për shumicën e kriptovalutave, 
çdo transaksion përfaqëson një 
bllok në një zinxhir blloqesh 
(blockchain), i cili regjistron 
faktin që një sasi kriptovalute 
është transferuar nga një pagues 
te një përfitues pagese. Në disa 
blockchain-e, ose Teknologji të 
Regjistrave të Shpërndarë (DLT), 
mund të regjistrohen gjithashtu 
edhe elementë të tjerë digjitalë, 
për shembull në blockchain-
in e Ethereum-it mund të 
regjistrohen “kontrata të zgjuara” 
që ekzekutohen kur përmbushen 
kushte specifike.

Për të qenë pjesë e blockchain-
it të Bitcoin-it, nevojiten njohuri 
të caktuara teknike dhe nëse një 
pjesëmarrës humbet çelësin e 
tij privat, token-i i tij nuk mund 

të aksesohet dhe kështu ato 
humbasin. Kjo është arsyeja 
pse kanë dalë shumë ofrues 
shërbimesh (Bursa), që t'u 
mundësojnë  pjesëmarrësve të 
operojnë në një konfigurim më 
miqësor për përdoruesit, të bazuar 
në llogari, ku disa prej tyre ofrojnë 
"portofole" që ruajnë çelësat 
privatë, disa të tjerë verifikojnë 
identitetet e pjesëmarrësve, 
duke bërë kështu të mundur 
pajtueshmërinë me rregullat për 
AML/KYC2.

Mbetet me rëndësi të kuptohet 
që "monedha e qëndrueshme" 
dallon nga "kriptovaluta" nisur nga 
fakti që vlera e saj është e lidhur 
me një aktiv tjetër me vlerë, duke 
marrë në konsideratë rezervat 
e atij aktivi, siç është paraja me 
kurs ligjor (Euro, Dollari,… në 
disa raste mund të jetë Ari). Për 
shembull, Tether "premton" që 
nëse një klient jep USD, Euro 
ose disa aktive të tjera, ai do të 
emetojë një vlerë ekuivalente në 
monedhën e qëndrueshme Tether, 
duke mbajtur USD si rezervë. Në 
këtë kontekst, është gjithashtu 
e rëndësishme të nënvizohet 
se shumica e sponsorëve të 
monedhave së qëndrueshme janë 
të parregulluar. Për rrjedhojë, 
ekziston një hapësirë e madhe për 
mashtrime, lidhur me menaxhimin 
e këtyre rezervave. Monedha e 
qëndrueshme më e diskutuar 
ishte ajo e Facebook-ut, e quajtur 
Libra, që njihet tani si Diem.

Lidhur me CBDC-të, vendimet 
e projektimit të tyre ndërveprojnë 
me njëri -tjetrin dhe ka të ngjarë 
që të ndikojnë në vullnetin e 
aktorëve të ndryshëm, për të 
përdorur CBDC-të. Si para’ me 
kurs ligjor ato emetohen nga një 
Bankë Qendrore publike, e për 

sa kohë që paraja kombëtare ka 
vlerë, nuk ka rrezik që vlera e 
një CBDC-je të bjerë në zero. Por 
ndërsa vlera e CBDC-së lidhet me 
vlerën e parasë së saj kombëtare, 
ajo do të ndikohet nga inflacioni, 
njëlloj si paraja me kurs ligjor. 
Për momentin është shumë e 
vështirë të parashikohet se si do 
të përdoren njëkohësisht CBDC-
të, monedhat e qëndrueshme" 
dhe kriptovalutat dhe se si do të 
bashkëjetojnë ato me monedhat 
tradicionale me kurs ligjor.

Vlen të përmenden dy 
konsiderata përfundimtare, por 
që nuk ndihmojnë në parashikimin 
e rezultatit të konkurrencës në 
vijim, përgjatë viteve të ardhshme:

1) CBDC-të janë për momentin 
në një stad konceptualizimi 
dhe nuk ekzistojnë. Bankat 
Qendrore janë të vonuara në 
revolucionin e teknologjisë 
financiare, që nënkupton se 
CBDC-të nuk do të shfaqen 
në rrafsh globale më përpara 
se 5 apo 7 vjetësh; kjo është 
një rrugë e gjatë, që do të 
thotë se monedhat digjitale 
të emetuara privatisht kanë 
ende shumë kohë për të vijuar 
të jenë pranishme në treg e 
të vazhdojnë të kërkohen nga 
blerësit. Kush do ta frenojë 
suksesin e tyre?

2) Meqenëse nismat për CBDC-të 
janë të vonuara, ka shumë të 
ngjarë që qeveritë, autoritetet 
dhe Bankat Qendrore të fillojnë 
të “luftojnë” kundër tyre (duke 
ndjekur shembullin e Kinës), 
si dhe të përpiqen t'i ndalojnë 
ato, ose t'i rregullojnë përmes 
autoriteteve financiare, por a 
do të jetë e mundur kjo brenda 
një periudhe të shkurtër?

2 Parandalimi i Pastrimit të Parave/Njih Klientin Tënd
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Digjitalizimi është fjala kyçe, por rëndësi ka edhe pasurimi i paketës tregtare, për të 
ofruar më shumë mundësi, me qëllim që të përmbushen kërkesat dhe t'u shërbejnë 
klientëve.

INTERVISTA

Intesa Sanpaolo Bank Albania  
Banka që bën diferencën në sektorin bankar 
shqiptar

Alessandro D’ORIA
Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv
INTESA SANPAOLO BANK  ALBANIA

Ju jeni emëruar kohët e fundit 
si Drejtor i Përgjithshëm i 
Intesa Sanpaolo Bank Albania. 
Cilat janë sfidat tuaja kryesore, 
sot dhe në të ardhmen, brenda 
sektorit bankar shqiptar dhe 
sistemit financiar?

Së pari, më lejoni të pohoj se 
jam i nderuar të jap intervistën 
time të parë për revistën 
"BANKIERI" që botohet nga 
Shoqata Shqiptare e Bankave 
(AAB). Unë besoj fort se AAB 
është një nga subjektet më 
të rëndësishme në sistemin 

financiar, pasi shërben si 
bazament i fortë dhe forcë 
shtytëse për edukimin financiar 
në dobi të të gjithë qytetarëve.

Lidhur me detyrën time, jam 
shumë i lumtur për një mundësi 
të tillë dhe që përvoja ime e parë 
jashtë vendit është në Shqipëri. 
Unë vij nga Pulia e Italisë dhe 
shoh shumë lidhje të forta me 
rajonin tim, qoftë nga pikëpamja 
kulturore apo ekonomike, 
pavarësisht se duhet të zbuloj 
ende shumë rreth Shqipërisë.

Sigurisht që Shqipëria 
përballet aktualisht me disa 
sfida. Ajo po rritet dhe po 
përballet me rrugën drejt 
anëtarësimit në BE. Intesa 
Sanpaolo Bank - Albania dhe 
sistemi bankar mund të luajnë 
një rol kyç për të mbështetur 
këtë rritje dhe rimëkëmbje, 
gjatë dhe pas pandemisë 
Covid-19, një rol që për ne 
është plotësisht në përputhje 
me qasjen e Grupit Intesa 
Sanpaolo, si një përshpejtues i 
rritjes në ekonominë reale, dhe 
me përgjigjen e menjëhershme 
dhe efektive të Grupit ndaj 
shpërthimit të Covid-19. Ne duhet 
të mbështesim sipërmarrësit 

për programet e tyre të zgjerimit 
të biznesit, por edhe individët, 
për financimin e nevojave të tyre, 
që nga huat për shtëpi deri te 
huat konsumatore. Modernizimi 
i sistemeve të pagesave, 
nëpërmjet përdorimit gjithnjë e 
më shumë të platformave dhe 
mjeteve digjitale, duke u ofruar 
klientëve kanale të ndryshme 
kontakti me bankën, për ta bërë 
sa më të lehtë dhe të këndshme 
përvojën e tyre me të, janë të 
tjera sfida, jo vetëm për tregun 
shqiptar, por edhe për të gjithë 
sistemin bankar në të gjithë 
botën. Unë besoj se Shqipëria 
mund të ecë shumë më shpejt 
në këtë drejtim, duke kapërcyer 
kufizimet aktuale dhe rezistencat 
natyrale. Intesa Sanpaolo Bank 
Albania dëshiron të përballet 
e t’i kapërcejë të gjitha këto 
sfida, në mënyrën më të shpejtë 
dhe më efektive të mundshme. 
Gjithashtu, ne duam të jemi 
pararendësit e ndryshimeve që 
po ndodhin e që do të kërkohen 
nga rregullatorët dhe nga tregu.

Cilat do të ishin disa nga 
përparësitë dhe objektivat 
kryesore, Intesa Sanpaolo Bank 
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Albania do të përpiqet të arrijë, 
nën drejtimin tuaj?

Përveç sa u tha më lart, ne 
kemi nevojë të zhvillomë më tej 
proceset tona të brendshme, 
si dhe të vazhdojmë me 
përmirësimet e modelit të 
shpërndarjes. Teknologjitë po 
na mundësojnë të vazhdojmë 
me procesin e digjitalizimit, 
gjithmonë me objektiv klientin 
përfundimtar; gjithçka duhet 
menduar dhe ndërtuar duke 
pasur parasysh nevojat e klientit. 
Për të arritur këto rezultate, 
duhet të sigurojmë procese të 
brendshme operacionale të plota, 
për produktet më të rëndësishme 
bankare. Digjitalizimi është 
fjala kyçe, por rëndësi ka edhe 
pasurimi i paketës tregtare, për 
të ofruar më shumë mundësi, 
me qëllim që të përmbushen 
kërkesat dhe t'u shërbejnë 
klientëve. Kjo nuk është thjesht 
vetëm çështje instrumentesh 
dhe teknologjie. Nuk duhet 
harruar asnjë çast përditësimi 
i aftësive të punonjësve tanë, 
duke u bërë gjithnjë e më aktivë, 
e duke vepruar si konsulentë 
real për klientët tanë. Në të 
vërtetë, qendra e vëmendjes dhe 
veprimit tonë do të jetë stafi ynë: 
pa kolegë të aftë, të motivuar dhe 
të përkushtuar, me një ndjenjë të 
fortë për kënaqësinë e klientit, 
do të jetë e pamundur të jemi 
konkurrues në të ardhmen. Për 
më tepër, kjo është e nevojshme 
për qasjen re të punës që na 
detyroi pandemia, duke sjellë 
mundësi të reja për t'u shërbyer 
klientëve, falë mundësive të 
punës në distancë.
Për më tepër, Intesa Sanpaolo 
Group ka një program serioz 
për të mbështetur Ekonominë 
Qarkulluese dhe të gjitha 

veprimtaritë MSQ (mjedisore, 
sociale, qeverisëse), duke 
synuar të jetë "Banka që bën 
diferencën", si një një motor i 
vërtetë i rritjes së qëndrueshme 
dhe gjithëpërfshirëse. Ne kemi 
besim të plotë se një qasje e 
tillë nuk është vetëm një faktor 
konkurrues i rëndësishëm për 
Grupin në tërësi, por dhe një 
kontribut pozitiv për një rritje 
të qëndrueshme afatgjatë, 
duke respektuar mjedisin dhe 
barazinë sociale, të prirur për 
të siguruar mundësi më të 
mira për brezat e ardhshëm; 
ne do të synojmë ta bëjmë 
Intesa Sanpaolo Bank Albania 
edhe një lojtar kryesor në këtë 
aspekt në vend. Proceset tona 
të brendshme do të modelohen 
mbi sipas praktikave më të mira 
të Grupit dhe të BE-së, për të 
siguruar financimin e duhur 
për bizneset e qëndrueshme, 
duke ruajtur si vlera thelbësore 
parimet e Ekonomisë 
Qarkulluese dhe ruajtjen e 
mjedisit. Ndërmarrjet vendase 
dhe ato ndërkombëtare mund 
të gjejnë në Intesa Sanpaolo 
Bank Albania një partner të 
besueshëm për investime të 
qëndrueshme dhe në energji të 
rinovueshme.

Si e konsideroni pozicionin e 
Intesa Sanpaolo Bank Albania 
brenda sektorit bankar 
shqiptar dhe brenda sistemit 
financiar, lidhur me produktet 
dhe shërbimet bankare?

Intesa Sanpaolo Bank 
Albania ka një pozicion shumë 
solid dhe likuid, që përbën 
bazën për të rritur pjesën 
e tregut në huadhënie, i cili 
mbetet kontribuesi kryesor në 
veprimtarinë e bankës. Duke 

qenë pjesë e Grupit Intesa 
Sanpaolo, banka më e mirë 
italiane dhe një nga bankat më të 
mira evropiane, falë një pozicioni 
kapitali solid dhe dukshëm mbi 
kërkesat rregullatore, si dhe një 
modeli biznesi të zhdërvjellët dhe 
të mirë-diversifikuar, ne mund 
t'u ofrojmë besim klientëve tanë 
për depozitat, por edhe zgjidhje 
të sofistikuara për nevoja të 
veçanta, duke shfrytëzuar 
praninë tonë ndërkombëtare, 
lidhur me kompetencën dhe 
njohurinë cilësore rreth 
investimet e korporatave dhe 
menaxhimin e pasurisë, si dhe 
duke përfituar nga mundësitë, 
sinergjitë dhe praktikat më të 
mira që mund të zbatohen në nivel 
Grupi. Ne mund të mbështetemi 
në zgjidhje dhe produkte që 
mund të konsiderohen si të 
fjalës së fundit; platforma jonë e 
Bankingut Digjital është një prej 
tyre. Patjetër që ka më shumë 
vend për përmirësime dhe unë 
shoh një potencial të madh për të 
përshpejtuar rritjen tonë, e për 
të vazhduar të luajmë një rol kyç 
në Shqipëri, falë edhe një ekipi 
të koheziv dhe të aftë, që do të 
më mbështesë në të gjitha këto 
sfida.
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Financat Islame – Realitet dhe mundësi, në një 
botë të globalizuar
Ne kemi arritur të dizajnojmë me kujdes produktet 
dhe shërbimet tona, në përputhje me legjislacionin 
bankar, por që nuk komprometojnë standardet 
financiare islame.

Amel KOVAČEVIĆ
Drejtor i Përgjithshëm Ekzekutiv
BANKA E BASHKUAR E SHQIPËRISË

Financat islame kanë njohur 
zgjerim, veçanërisht që nga 
fillimi i shekullit të ri. A mund ta 
përmblidhni me pak fjalë çfarë 
përfaqësojnë Financat Islame?

Financat islame, siç njihen 
sot, janë një qoshkë në industrinë 
financiare, e cila po rritet me 
shpejtësi, mesatarisht mbi 17% 
në vit, në nivel global. Kjo është 
një industri që po përpiqet të 
ofrojë produkte dhe shërbime 
financiare, të dizajnuara me 
kujdes për të respektuar 
standardet universale etike, si 

dhe parimet financiare islame, 
në veçanti. Shumë standarde 
morale, të bazuara ose jo 
në besim, kanë një qëndrim 
qartësisht të papranueshëm 
ndaj financave të bazuara në 
konceptin e interesit. Në këtë 
këndvështrim, institucionet 
financiare islame kanë ndërtuar 
një gamë të plotë produktesh 
dhe shërbimesh financiare, që 
plotësojnë nevojat e klientëve 
bashkëkohorë, duke përdorur 
instrumente financiare të 
bazuara në partneritet, 
qiranë financiare, konceptin e 
agjencisë, shitjet me afat ose 
para-shitjet, në mënyrë që të 
gjenerojnë të ardhura legjitime, 
jo nga interesat, për institucionet 

financiare.
Institucionet financiare 

islame nuk merren vetëm me 
marrëdhëniet kontraktuale, 
por zbatojnë dhe politika të 
shpërndarjes së burimeve të 
bazuara në vlerën e shtuar. Me 
pak fjalë, institucioni financiar 
islam duhet të investojë, ose 
të financojë të gjitha projektet 
që i sjellin vlerë të shtuar 
shoqërisë, natyrës dhe brezave 
të ardhshëm. Institucionet 
financiare islame nuk duhet 
të angazhohen në investime 
ose të financojnë veprimtari që 
pashmangshmërisht dëmtojnë 
shoqërinë, planetin, ose brezat 
e ardhshëm. Financat islame 
janë pjesë e lëvizjes globale për 
financa etike, të qëndrueshme, 
miqësore me mjedisin dhe 
gjithëpërfshirëse, që përpiqen 
për të ofruar aktivisht zgjidhje për 
problemet social – ekonomike në 
rrafsh kombëtar.

Cilat janë produktet kryesore 
të financave islame dhe 
si krahasohen ato me të 
barasvlershmet e tyre në 
bankingun konvencional?

Produktet financiare islame 
përdorin instrumente financiare 

Ne nuk duam të jemi thjesht një 
tjetër bankë në treg, përkundrazi 
ne duam të bëjmë ndryshimin 
në shoqërinë shqiptare, përmes 
kontributit tonë në zgjidhjen e 
problemeve social - ekonomike të 
të gjithë shqiptarëve, pavarësisht 
se si e shikojnë ata botën.
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që nuk bazohen në huadhënie, 
e rrjedhimisht nuk krijojnë të 
ardhura që bazohen në interesa. 
Këto financa mbështeten në lloje të 
ndryshme partneritetesh financiare 
që prodhojnë fitim. Kontratat e 
qirasë krijojnë të ardhura nga qiraja 
(financiare), ndërsa kontratat e 
shitjes gjenerojnë fitime. Huaja që 
ofrohet nga bankingu konvencional 
gjeneron të ardhura të bazuara në 
interesa, të cilat nuk janë të lejuara, 
nga këndvështrimi i financave 
islame. Sidoqoftë, bankingu islam 
ofron një gamë të plotë produktesh 
dhe shërbimesh që plotësojnë 
nevojat e klientëve, në përgjithësi.

Sa komplekse dhe konkurruese 
mund të jenë Financat Islame, 
në kontekstin e një bote të 
globalizuar?

Industria financiare islame ka 
ende një rol periferik, krahasuar 
me industrinë financiare 
konvencionale, por po rritet me 
shpejtësi dhe ka potencial të madh, 
për shkak të prirjeve të tregut, jo 
domosdoshmërish vetëm në tregjet 
me përkatësi të besimit mysliman, 

por po fiton me shpejtësi terren 
në rrafsh global, si një veprimtari 
etike, e përgjegjshme, miqësore me 
mjedisin, pjesëmarrëse dhe si një 
industri financiare gjithëpërfshirëse, 
pa interesa bankare. Sigurisht, kjo 
industri përballet me shumë sfida, por 
investimet kapitale dhe institucionet 
serioze, si dhe ekspertiza financiare 
që ajo përdor, shërbejnë si garanci 
për t'iu përgjigjur në mënyrë 
krijuese këtyre sfidave. Unë besoj 
fort se financat islame, si pjesë e një 
lëvizjeje universale për zhvillimin e 
qëndrueshëm të planetit, mund të 
luajnë një rol shumë të rëndësishëm 
dhe konstruktiv.

Çfarë lloj produktesh të 
financave islame mund të 
ofrohen në tregun financiar 
shqiptar?

Banka e Bashkuar e Shqipërisë 
është i vetmi institucion bankar në 
Shqipëri që po përpiqet të zbatojë në 
veprimtarinë e saj parimet financiare 
islame. Ne kemi arritur të dizajnojmë 
me kujdes produktet dhe shërbimet 
tona, në përputhje me legjislacionin 
bankar, por që nuk komprometojnë 

standardet financiare islame. Ne 
nuk duam të jemi thjesht një tjetër 
bankë në treg, përkundrazi ne duam 
të bëjmë ndryshimin në shoqërinë 
shqiptare, përmes kontributit tonë 
në zgjidhjen e problemeve social - 
ekonomike të të gjithë shqiptarëve, 
pavarësisht se si e shikojnë ata 
botën.

Ne duam që të njihemi për 
përvojën e shkëlqyer të klientit 
dhe qasjen etike ndaj financave. 
Për më tepër, ne e shohim veten 
si një urë lidhëse midis Shqipërisë 
dhe Bankës Islamike të Zhvillimit, 
aksionarit tonë, në projekte të 
ndryshme zhvillimore, në dobi të 
vendit. Aksionari ynë kryesor, Grupi 
EUROSIG me njohuritë mbi tregun 
shqiptar dhe reputacionin e tij, do të 
përshpejtojë zgjerimin tonë në treg.

Sigurisht që kemi një rrugë të 
gjatë për të arritur qëllimet tona, por 
jemi të vendosur dhe po punojmë pa 
ndërprerje që Banka e Bashkuar e 
Shqipërisë të përmbushë misionin 
e saj në dobi të klientëve tanë dhe 
grupeve të tjera të interesit.
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Kriza shëndetësore po 
shkakton probleme në të 
gjithë ekonominë globale, 

përfshirë tregjet dhe institucionet 
financiare. Mund të themi se 
pas krizës globale financiare të 
viteve 2008-2009, pandemia e 
COVID-19 mund të jetë sprova më 
e madhe për sistemin financiar. 
Të gjithë sektorët e ekonomisë 
po përballen me vështirësi, 
gjatë krizës së COVID-19. 
Gjithashtu, vendet në mbarë 
botën po përballen me një rënie 
ekonomike, e cila shoqërohet 
me një rritje të shkallës së 
papunësisë, që është një problem 
thelbësor për ekonominë. Për më 
tepër, sektori bankar po përballet 
me një ulje të vlerës së tyre në 
treg, që ka pasoja për pjesën 
tjetër të biznesit, sepse gjatë 
periudhës së karantinës, shumë 
biznese ndërprenë veprimtaritë 
e tyre, duke shkaktuar një ulje të 
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Kriza shëndetësore dhe sektori bankar në 
Shqipëri

transaksioneve të biznesit. Sipas 
FMN (2020), çdo vend ka frikën e 
një rreziku në rritje të pasojave 
pa mbështetjen e qeverisë, 
pasi pandemia ka ngadalësuar 
veprimtaritë ekonomike, 
tregtinë dhe prodhimin. Sektori 
bankar përballet me rreziqe të 
ndryshme, si: rreziku i normave 
të interesit, rreziku i  likuiditetit, 
rreziku i kredisë, rreziku i 
tregut dhe rreziku reputacional. 
Të gjitha këto rreziqe  janë të 
lidhura ngushtë me veprimtaritë 
e përditshme të agjentëve 
ekonomikë, si: individë, firma dhe 
qeveria (Stulz dhe Carey 2006).

Kështu, në rastin e Shqipërisë, 
ku sektori bankar zë një pjesë 
dërrmuese të sistemit financiar, 
efektet e krizës shëndetësore 
mund të jenë veçanërisht të 

Kriza financiare e viteve 2008-
2009 krijoi kushtet e duhura që 
sektori bankar të jetë i përgatitur 
mirë për çdo krizë tjetër. Kështu, 
të gjitha përmirësimet e bëra në 
sektorin bankar në të kaluarën, 
lidhur me cilësinë e bilancit të 
bankave dhe rregullat lidhur me 
falimentimin, kanë ndihmuar 
sektorin bankar të përgatitet për 
këtë krizë dhe të vazhdojë dhënien 
e huave për ekonominë.

Përkundër faktit se sektori financiar shfaq ecuri të mirë gjatë krizës, sektori bankar do të jetë nën trysni, për shkak të humbjeve 
të mëdha nga mosshlyerja e huave, pasi familjet dhe bizneset janë prekur negativisht nga COVID-19.

rënda përmes rritjes së shkallës 
së mospagimit. Vendet në 
zhvillim, përfshirë Shqipërinë, 
kanë një treg financiar të dobët, 
që varet thelbësisht nga sektori 
bankar. Nga ana tjetër, kjo do 
të thotë që kriza ka të ngjarë të 
përkeqësohet. Sektori bankar 
në Shqipëri është vendimtar për 
financimin e biznesit dhe kriza ka 
ndryshuar qasjen ndaj bizneseve, 
sepse pandemia ka rritur 
pasigurinë lidhur me pasojat e 
mundshme për bankat, gjë që 
kërcënon stabilitetin e sistemit 
bankar në të ardhmen. Pasojat 
e krizave do të çojnë në rritjen 
e mospagimit të huas, uljen e 
kursimeve, rritjen e tërheqjes 
dhe uljen e transaksioneve të 
kredisë dhe biznesit. Për të 
lehtësuar ndikimin e pandemisë 
së COVID-19 në lidhje me 
huamarrësit, politikëbërësit kanë 
futur ri-skedulimin e kësteve të 
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huas. Përveç zbutjes së efekteve 
negative, masat e marra në 
fushën e politikës monetare në 
Shqipëri synojnë të mbështesin 
ekonominë, duke ulur normën 
e interesit nga 1% në 0.5%, 
injektimin e likuiditetit dhe ri-
skedulimin e kësteve të huas. 
Këto masa kanë ulur koston e 
huamarrjes, e cila në këmbim i 
ndihmon familjet dhe bizneset 
të rimëkëmben. Një tregues i 
ndikimit të krizave shëndetësore 
në sektorin bankar mund të jenë 
huat me probleme (NPL). Gjatë 
pandemisë COVID-19, pritet 
një rritje e raportit të huave të 
cilat nuk kanë ecuri të mirë, por 
siç shihet në figurën 1, niveli i 
huave me probleme ka një prirje 
rënëse. Reduktimi i huave me 
probleme gjatë viteve të fundit 
mund të shpjegohet me reformat 
e ndjekura në Shqipëri, lidhur me 
huat me probleme, pasi raporti 
i tyre arriti në 24.9%, gjatë vitit 
2014. Kështu, rregullorja e 
Bankës së Shqipërisë u kërkoi 
të gjitha bankave të fshinin huat 
me probleme që ishin klasifikuar 
si të humbura plotësisht, për më 
shumë se tri vite. 

Meqenëse huat me probleme 
kishin një ecuri të mirë gjatë 
vitit 2020, duket se efekti i krizës 
nuk ka ndikuar sistemin bankar, 
duke pasur parasysh kërkesat 
rregullatore për huat dhe uljen 
e normave të interesit. Ecuria 
financiare e sektorit bankar 
duket të jetë e mirë, përmes 
programeve mbështetëse të 
qeverisë që rrisin huadhënien me 
qëllim mbështetjen e ekonomisë. 
Banka Qendrore Evropiane (BQE) 
mori masa për të përballuar 
krizat dhe për të zbutur ndikimin e 
pandemisë në Eurozonë. Së pari, 
BQE -ja mori masa në mënyrë që 
të siguronte likuiditet për bankat, 
që të jepnin hua për individët dhe 
bizneset. Së dyti, ishin masat që 

lidhen me programet e blerjes së 
aktiveve, si një mënyrë mbrojtjeje 
në rast se do të kishte përkeqësim 
në tregjeve financiare, në të gjitha 
vendet e Eurozonës. 

Por cila do të jetë ecuria 
financiare e bankave gjatë 
kësaj periudhe pa mbështetjen 
e qeverisë? Ne kemi nevojë që 
të luftojmë këtë krizë, por  cila 
do të jetë mënyra se si sektori 
bankar do të funksionojë pas 
COVID-19, për të dale fitues nga 
COVID-19? Kriza financiare e 
viteve 2008-2009 krijoi kushtet 
e duhura që sektori bankar të 
jetë i përgatitur mirë për çdo 
krizë tjetër. Kështu, të gjitha 
përmirësimet e bëra në sektorin 
bankar në të kaluarën, lidhur me 
cilësinë e bilancit të bankave dhe 
rregullat lidhur me falimentimin, 
kanë ndihmuar sektorin bankar 
të përgatitet për këtë krizë dhe 
të vazhdojë dhënien e huave për 
ekonominë. Përkundër faktit se 
sektori financiar shfaq ecuri të 
mirë gjatë krizës, sektori bankar 
do të jetë nën trysni, për shkak 

të humbjeve të mëdha nga mos 
shlyerja e huave, pasi familjet dhe 
bizneset janë prekur negativisht 
nga COVID-19. Një çështje 
tjetër që lidhet me pandeminë 
COVID-19 është digjitalizimi, që 
ka ndryshuar sjelljen e njerëzve 
lidhur me transaksionet përmes 
kanaleve bankare. Kjo mund të 
pritet të përshpejtohet më shumë 
pas krizës. Ata nuk janë më të 
detyruar të shkojnë në bankë 
e të presin radhë për të kryer 
veprime, pasi mund t’i realizojnë 
transaksionet nëpërmjet telefonit 
ose laptop-it. Meqenëse kemi 
një rritje të transaksioneve  
elektronike dhe kryerja online e 
veprimtarive të tjera, si: trajnimet, 
edukimi dhe konferencat, tregojnë 
se sektori bankar ka nevojë për 
një ristrukturim. Për të përfituar 
nga inovacioni në përputhje 
me mbrojtjen e stabilitetit 
financiar, disa rregullore duhet 
të përshtaten për t’i bërë ballë 
efekteve negative të shkaktuara 
nga futja e teknologjisë, duke 
ruajtur rolin e bankave.

Burimi: IMF Financial Soundness Indicators
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vendet e Eurozonës. 

Por cila do të jetë ecuria financiare e bankave gjatë kësaj periudhe pa mbështetjen e 
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përshpejtohet më shumë pas krizës. Ata nuk janë më të detyruar të shkojnë në bankë e të presin
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nga inflacioni. Ajo çka nuk mund të 
mohohet është ndikimi global, si 
dhe shtrirja e gjerë e blockchain-
it dhe kriptovalutave, në tregjet 
financiare. Por çfarë tjetër duhet të 
dijmë mbi kriptovalutat dhe brezin 
që e stimuloi këtë prirje? 

Kriptovalutat janë aktive 
digjitale, ku transaksionet dhe të 
dhënat e inkriptuara ruhen në një 
sistem të decentralizuar. Ato janë 
të mbështetura në teknologjinë 
blockchain – një regjistër  pa një 
qendër menaxhimi, i cili është 
i shpërndarë në kompjuterë 
të vendosur në mbarë botën. 
Formësimi i parë praktik i 
kriptovalutave është Bitcoin, 
monedha digjitale më e njohur 
në botë. Bitcoin u prezantua 

FORUMI I EKSPERTËVE

fillimisht në vitin 2009, nëpërmjet 
një botimi zyrtar nga Satoshi 
Nakamoto. Ndërsa identiteti 
i Nakamotos mbetet ende një 
mister, konceptet e prezantuara 
prej tij, lidhur me decentralizimin 
dhe pagesat elektronike, janë 
promovuar gjerësisht. Prej 
shtatorit të vitit 2021, numërohen 
rreth 11,000 kriptovaluta, që e 
tejkalojnë vlerën e 1.3 trilionë USD 
dhe tregtohen në 390 platforma 
tregtimi. Janë pikërisht të rinjtë, 
Mijëvjeçarasit, ose Gjenerata Y, ata 
që e kanë nxitur të ashtuquajturën 
kriptomani. Kërkimet në këtë 
fushë kanë treguar se kriptovalutat 
janë tri herë më të përhapura në 
mesin e të rinjve, në krahasim me 
brezat e tjerë. Por përse pikërisht 
kjo grupmoshë po e dominon këtë 
treg?

Si fillim, për çdo grupmoshë, 
interesi mbi monedhat digjitale 
ka nisur thjesht për kuriozitet. 
Aryeja e dytë lidhet me kthimet 
premtuese. Bitcoin ka ofruar 
vërtet përqindje të larta kthimi, 
në krahasim me aktive të tjera 
konvencionale. Në dhjetë vitet e 
fundit, FTSE 100 prodhoi një kthim 
vjetor prej 7.38%, me nje inteval 
nga -8.73% në +19.07%. Gjatë së 
njëjtës periudhë, investuesit në 
Bitcoin kanë përfituar në 89% të 
ditëve. Një tjetër statistikë nga 
Piplsay, tregon se 3 nga 4 persona 
që kanë investuar në kriptovaluta, 
kanë dalë me përfitime të larta. 

Kriptovalutat përbëjnë një 
prirje financiare që prej 
kohësh ka pushtuar mediat 

globale. Monedhat digjitale kanë 
fituar tashmë një popullaritet të 
madh, për shkak të dy nocioneve 
kryesore që i karakterizojnë ato 
– decentralizimi dhe përqindjet 
e larta të kthimit. Gjithashtu, në 
krahasim me aktivet tradicionale, 
paqëndrueshmëria e tyre rezulton 
në një rrezik më të lartë. Duke 
mos pasur thaujse korrelacion 
me aktivet apo tregjet financiare, 
strategjitë konvencionale të 
investimeve nuk zbatohen për 
kriptovalutat. Për rrjedhojë, 
investimi në kriptovaluta është 
tepër spekulativ, por njëkohësisht 
edhe si një mundësi për t’u mbrojtur 

Kriptovalutat – Një Revolucion i nxitur nga 
Mijëvjeçarasit
Efekti global, strategjitë e portofolit dhe 
rekomandime
Kriptovalutat mund të jenë fillimi i një epoke të re financiare. Zgjerimi i tyre u stimulua nga të rinjtë, gjeneratat që e kanë 
përqafuar evolucionin teknologjik tepër natyrshëm.  

Eda META
MSc. në Financë Ndërkombëtare

Duke pasur parasysh aspektin 
spekulativ të këtyre monedhave 
dhe paqëndrueshmërinë e lartë 
të tregut, bankat qendrore 
kanë treguar mjaft skepticizëm. 
Gjithashtu, evazioni fiskal, ndikimi 
mjedisor dhe kontrollet e kapitalit 
janë tematika shqetësuese të 
lidhura me kriptovalutat, të cilat 
po diskutohen gjerësisht nga këto 
institucione. 
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Gjithsesi, pershtatshmëria me 
kriptomonedhat varion edhe 
midis grupmoshave. Vihet re që 
edhe pse Bitcoin është monedha 
më popullore, Gjenerata Y 
(mijëvjeçarasit) preferojnë të 
eksplorojnë Altcoins – kriptovaluta 
alternative -  ku vendin e parë 
e zë Ethereum. Gjithashtu, vlen 
të permendet qe Altcoins janë 
shumë më të paqëndrueshme. Nje 
shembull i mirë është Dogecoin, 
i cili shënoi rreth 12,000% kthim 
gjatë këtij viti dhe ADA nga Cardano, 
që shënoi kthim prej 1,000%. 

Gjithsesi, ka pak gjasa 
që magjepsja e të rinjve nga 
kriptovalutat t’i atribuohet thjesht 
fitimeve premtuese. Për këtë 
gjeneratë, digjitalizimi është një 
mënyrë jetese. Gjenerata Y u 
formëzua përmes evolucioneve 
teknologjike dhe përhapjes së 
gjerë të internetit. Teknologjia 
u shndërrua në një pjesë të 
pandashme të përditshmërisë 
së tyre, në një mënyrë krejt të 
natyrshme. Të rinjtë kryejnë pagesa 
dhe transaksione te tjera, përmes 
portofoleve digjitale, apo bankingut 
online. Si të tilla, kriptovalutat kanë 
gjetur vendin e tyre mjaft lehtësisht 
në praktikat e kësaj gjenerate. 
Kriptovalutat konsiderohen nga të 
rinjtë si një mundësi afatgjatë, por 
e shpejtë investimi, pa procedura 
të mundimshme që bien ndesh me 
stilin e tyre digjital të jetesës.   

Për më tepër, Mijëvjeçarasit 
i shikojnë kriptovalutat si 
një arratisje nga strukturat 
konvencionale të investimit. 
Teknologjia dhe një ritëm tjetër 
përditshmërie ka sjellë ndryshim 
dhe në vlerat e të rinjve mbi punën, 
kursimet dhe stilin e jetesës. 
Ndryshimet e vazhdueshme, kanë 
bërë që kjo gjeneratë të jetë më e 
aftë në përballimin dhe menaxhimin 
e pasigurisë. Siç e përmendëm 
më lart, paqëndrueshmëria 
është një nga aspektet kryesore 

që karakterizon kriptovalutat. 
Gjithashtu, duke u shkëputur nga 
sistemet tradicionale financiare, 
investuesit e rinj e përdorin 
teknologjinë për të bashkëpunuar 
drejtpërdrejt me njëri – tjerin. 
Mospërfshirja e instucioneve 
ekonomike apo politike, për shkak 
të skemës të decentralizuar të 
kriptovalutav e, është tërheqëse 
për gjeneratën Y. Përveç kësaj, 
kriptovalutat ofrojnë një alternativë 
digjitale të lehtë për t’u përdorur, 
ndaj monedhave me kurs ligjor. 
Me anë të aplikacioneve, si: BitPay, 
pagesat mund të transferohen 
menjëherë, duke konvertuar fondet 
Bitcoin në një portofol digjital. 

Së fundmi, një tjetër element 
përbërës, që vë dukshëm në lëvizje 
tregun e kriptovalutave, është 
“insitnkti i turmës”, apo koncepti i 
sjelljes se tufës, që nxitet kryesisht 
nga media sociale. Siç përmendëm 
më lart, të rinjtë ndikohen nga 
teknologjia në mënyrë thuajse 
të qënësishme. Një shembulli i 
mirë rreth ndikimit të rrjeteve 
sociale në këtë treg, ishte rasti 
kur sipërmarrësi i TESLA, Elon 
Musk mundësoi që kriptomonedha 
“Dogecoin” të bëhet virale vetëm 
nëpërmjet një postimi në Twitter. Si 
pasojë, vlera e asaj monedhe u rrit 
me 20%. Ky postim pati më tepër 
ndikim te Gjenerata Y. Ndikimi 
i rrjeteve sociale mbi vlerën e 
kriptovalutave bie ndesh me 
principet e investimit, të lidhura 
me studimin e aktiveve, apo tregut 
– çka çon shpesh në spekulime. 

Por cili është ndikimi global i 
kriptovalutave? Monedhat digjitale 
janë pranuar globalisht nga një 
numër institucionesh. Kompani 
të mëdha ndërkombëtare kanë 
treguar interes në pranimin e 
kriptomonedhave si formë pagese, 
gjithashtu dhe duke investuar në 
to. Fintech të tilla si: Paypal, apo 
Square, kanë lejuar pagesat me 
kriptomonedha në platformat 

e tyre. AMC është një tjetër 
korporatë që ka njoftuar së fundmi 
miratimin e monedhave digjitale, si 
një alternativë ndaj monedhave me 
kurs ligjor. Nga ana tjetër, Tesla 
ka investuar miliarda dollarë në 
kriptovaluta dhe sipas deklaratës 
së Musk, ka të ngjarë të pranojë 
sërish Bitcoin. Të tjerë emra të 
shquar që pranojnë pagesa në 
kriptovaluta janë: Expedia, Lush, 
Shopify, Wikipedia, si dhe gjigandi 
Microsoft. Treguesit parashikojnë 
që kriptovalutat do të pranohen 
edhe nga korporata të tjera 
globale, gjatë këtij viti. Në veçanti 
vlen të përmendet rasti i Amazon 
dhe VISA. Së fundi është raportuar 
se Amazon po angazhohet në 
përdorimin e kriptovalutave. Deri 
më tani, Amazon i ka kufizuar këto 
lloj pagesash vetëm në kupona, 
nëpërmjet platformës BitRefill. Në 
të njëjtën kohë, është njoftuar se 
VISA po punon me strategjinë e saj 
të blockchain-it. 

Por ç’do të thotë për 
investuesit pranimi institucional 
i kriptovalutave? Përdorimi i 
kriptovalutave nga gjigandët e 
industrisë, si Amazon, do të krijonte 
një efekt zinxhir për kompanitë e 
tjera, duke nxitur pranimin e tyre 
si një formë pagese. Për më tepër, 
ky efekt do të stimulonte rritjen e 
vlerës dhe besueshmërisë në këto 
monedha. Miratimet institucionale 
mund të rrisin përdorimin e 
kriptovalutave si formë pagese, 
duke ndikuar kështu në kërkesën 
në treg, e rrjedhimisht, çmimet 
e tyre. Gjithsesi, kjo mbetet një 
çështje perceptimi.  

Në kontrast me sa më lart, 
qëndrimi zyrtar i institucioneve 
financiare mbi kriptovalutat nuk 
karakterizohet nga entuziazmi. 
Duke pasur parasysh aspektin 
spekulativ të këtyre monedhave 
dhe paqëndrueshmërinë e lartë 
të tregut, bankat qendrore 
kanë treguar mjaft skepticizëm. 
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Gjithashtu, evazioni fiskal, ndikimi 
mjedisor dhe kontrollet e kapitalit 
janë tematika shqetësuese të 
lidhura me kriptovalutat, të cilat 
po diskutohen gjerësisht nga këto 
institucione. 

Çfarë tjetër duhet marrë në 
konsideratë përpara investimit në 
kriptovaluta? Për të ndërtuar një 
portofol të balancuar, një faktor 
i rëndësishëm për investuesit 
është korrelacioni i aktiveve. Me 
integrimin e këtij korrelacioni, 
analistët ndërtojnë portofole që i 
rezistojnë lëvizjeve të tregut dhe 
gjenerojnë kthime të qëndrueshme. 
Megjithatë, ndaj një monedhe 
digjitale të decentralizuar dhe 
me shtrirje globale, korrelacioni 
nuk mund të faktorizohet. Vlera 
e kriptovalutave luhatet në 
mënyrë të pavarur. Ka të ngjarë 
që, në të ardhmen, korrelacioni 
mes kriptovalutave dhe aktiveve 
konvencionale të bëhet më i 
dukshëm. Ndërkohë, mungesa 
e tij te kriptovalutat mund të 
shfrytëzohet si një mbrotje kundër 
rrezikut dhe inflacionit, në mënyrë 
të ngjashme si investimi në metale 
të çmuara (Ar). 

Nëse jeni në dyshim, zgjidhni 
ETF-të1. Një strategji e zhdërvjellët 
investimi është përdorimi i Fondeve 

të investimeve të tregtuara 
në bursa (Exchange Traded 
Funds). ETF-të e ndërtuara me 
kriptovaluta nuk dallojnë shumë 
nga ato tradicionale. Me investimin 
në një ETF të diversifikuar kthimet 
mund të maksimizohen dhe rreziku 
është më i menaxhueshëm. Këto 
fonde ofrojne likuiditet të lartë 
dhe konsiderohen më të sigurta. 
Gjithashtu, ETF-të janë më të 
lehta në përdorim, pasi investuesit 
nuk i duhet të menaxhojë dhe 
gjurmojë portofole të ndryshme 
kriptovalutash. 

Gjithsesi, ekzistojnë mijëra 
kriptovaluta të tregtueshme dhe 
shumë prej tyre kanë një potencial 
të paqartë. Për shkak të kësaj 
paqartësie, shume ekspertë 
të fushës rekomandojnë që 
zgjedhjet kryesore të jenë Bitcoin 
dhe Ethereum. Kriptovalutat 
alternative, apo Altcoins, duhet 
të shmangen, nëse nuk janë të 
mirëstudiuara. Platforma kryesore 
globale “Coindesk” publikon një 
listë me kriptovalutat më të njohura 
dhe informacione përkatëse lidhur 
me to. Pasi kriptovalutat të jenë 
studiuar dhe investuesi të ketë 
krijuar një perspektivë  të qartë, 
hapi tjetër konsiston në gjetjen 
e një platformë të besueshme 

dhe të sigurt këmbimi. Disa nga 
platformat më të njohura sot janë: 
Coinbase, Binance, Kraken, Gemini 
dhe eToro. Gjithsesi, investuesit 
duhet të kryejne hulumtime 
vetjake, për të gjetur platformën që 
i përshtatet vendndodhjes, sigurisë 
dhe tarifave që ata janë të gatshëm 
të paguajnë.  

Si përfundim, a mund të 
investojmë në mënyrë të sigurt? 
Të investosh parà në teknologji të 
reja, sidomos të decentralizuara, 
perceptohet gjerësisht me 
skepticizëm. Por përgjigja është 
tepër e thjeshtë: kryeni hulumtime 
dhe ndiqni rregullin e artë, duke 
investuar një shumë parash që 
do të ishit të gatshëm ta humbni. 
Ekspozimi duhet të jetë i mirë-
menaxhuar. Në fund të fundit, 
tregu i kriptovalutave mbetet mjaft 
i paqëndrueshëm. Kriptovalutat 
mund të jenë fillimi i një epoke 
të re financiare. Zgjerimi i tyre u 
stimulua nga të rinjtë, gjeneratat 
që e kanë përqafuar evolucionin 
teknologjik tepër natyrshëm. 
Por çdo brez mund t’i bashkohet 
kriptomanisë. Koha është ajo që 
do të tregojë nëse kriptovalutat 
do të përbëjnë një revolucion 
financiar, apo thjesht një prirje të 
përkohshme digjitale. 

1 Exchange-Traded Funds – Fondet e investimeve të tregtuara në bursa.
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FORUMI I EKSPERTËVE

Në kuptimin standard të saj, 
lufta e monedhave, ose “lufta 
e kurseve të këmbimit”, 

nënkupton një situatë ku vende të 
ndryshme aplikojnë masa specifike, 
kryesisht politika ekonomike e 
monetare, për të ulur vlerën e 
monedhave të tyre kombëtare, me 
qëllim që të favorizojnë sektorët 
e tyre prodhues, eksportet dhe 
shërbimet. Kjo është një luftë pa 
gjak, megjithatë cilësohet si “luftë”. 

Arma e “zhvlerësimit 
konkurrues” përbën një sulm 
të drejtpërdrejt për ekonominë 
e vendeve të tjera. Rreziku 
dhe pasojat më të rënda të saj 
burojnë nga fakti se vendet e tjera 
“kundërshtare” mund t’i përgjigjen 
zhvlerësimit me të njëjtën armë, me 
zhvlerësim të monedhave të tyre, 

Një përballje e re monedhash në horizont 
Monedhat zyrtare digjitale po “sfidojnë” 
kriptomonedhat?
Tashmë tregu monetar nuk do jetë më bardhë e zi, por një treg me shumë ngjyra, me shumë aktorë e me shumë specifika. 
Konkurrenca dhe cilësia e monedhave do përcaktojë fituesit dhe humbësit, zotëruesit e tregut dhe aktorët e vegjël.

Prof. Dr. Adrian CIVICI
Rektor
UNIVERSITETI MESDHETAR I SHQIPËRISË

e në këtë kontekst, është tregtia 
ndërkombëtare ajo që humbet 
ekuilibrin.

Koncepti “luftë e monedhave” 
u përdor për herë të parë nga 
ministri brazilian i financave Guido 
Mantega, në 27 shtator 2010, në 
kuadër të shqetësimit për një 
vlerësim jo normal të monedhës 
braziliane Real kundrejt Dollarit 
amerikan dhe Yen-it japonez, duke 
nënvizuar se: “kemi të bëjmë me 
politika monetare të vendeve të 
pasura që çojnë drejt rivlerësimit të 
monedhave të vendeve në zhvillim, 
çka përkthehet drejtpërdrejt si 
humbje e konkurrueshmërisë dhe 
përkeqësim të bilancit tregtar 
të tyre”. Një citim i famshëm i 
M.A.Rothschild thoshte se: “më 
jepni kontrollin e monedhës së një 

vendi dhe unë nuk shqetësohem më 
për ligjet dhe rregullat me të cilat 
qeveriset ai vend”.

Përballë thellimit të borxheve 
publike dhe rritjes së dobët 
ekonomike, veçanërisht gjatë 
krizës globale të viteve 2008-
2014 dhe krizës dhe goditjeve të 
rënda ekonomike e financiare, të 
shkaktuara nga pandemia Covid-19, 
një numër i madh vendesh, 
veçanërisht vendet e zhvilluara, 
ju kthyen politikave monetare 
ekspansioniste jo-konvencionale, 
të tipit “lehtësim sasior”, që 
konsistonin në blerjen e borxheve 
publike nga Bankat Qëndrore, 
për shkak se politikat monetare 
konvencionale të mbështetura në 
“lojën” me normën bazë të interesit 
ishin të paefektshme. Kjo politikë 
vërtet rrit borxhet shtetërore, 
por nga ana tjetër shton masën 
monetare, garanton likuiditetin 
e sistemit bankar, mbështet 
veprimtarinë ekonomike dhe 
shkakton zhvlerësim të monedhës.

Monedhat zyrtare publike kundër 
monedhave private

Përtej shembujve dhe rasteve 
tashmë “klasikë” të luftërave 
monetare, vitet e fundit po vihen 
re disa fenomeneve të reja, 
lidhur me monedhat dhe tregjet 
monetare, të tilla si: shfaqja e 
monedhave private digjitale, jashtë 
kontrollit të bankave qëndrore 
dhe kontrollit publik të emetimit 

Digjitalizimi dhe kriptomonedhat 
private e zgjerojnë shumë gamën e 
mundësive të pagesave dhe uljen e 
kostove të transaksioneve nga më 
të ndryshmet, por nga ana tjetër, 
janë mjaft të ekspozuara kundrejt 
mashtrimeve dhe sulmeve 
kibernetike. Kjo është fusha 
kryesore e sfidës dhe përballjes 
në treg e kriptomonedhave private 
dhe atyre publike.



32             Tetor 2021

 www.aab.al

 Bankieri             

monetar; zgjerimi me shpejtësi i 
përdorimit të kriptomonedhave, të 
udhëhequra nga Bitcoin, Etherum, 
Tether, Ripple, Dogecoin, Monero, 
etj., të cilat tashmë kanë një treg të 
tyre privat prej më shumë se 2,000 
miliardë Euro; kriptomonedha 
specifike të krijuara nga institucione 
apo organizata të ndryshme, si: 
Libra apo Diem, të propozuara nga 
një konsorcium biznesesh e OJF të 
kryesuara nga Facebook. 

Një zhvillim mjaft i rëndësishëm 
në këtë drejtim është dhe lindja e 
zgjerimi i kriptomonedhave zyrtare, 
të nxjerra në përdorim nga vende 
të ndryshme sovrane, të tilla si: “le 
petro” në Venezuelë, që bazohet në 
çmimin e naftës, etj.; njoftimet për 
nxjerrjen e kriptomonedhave që 
bazohen në monedhat kombëtare, 
siç është rasti i Mbretërisë së 
Bashkuar, që dëshiron të krijojë 
një kriptomonedhë të indeksuar 
në monedhën britanike, Kanadaja 
dhe Singapori, që planifikojnë 
të zhvillojnë sisteme pagesash 
zyrtare në kriptomonedha, Turqia 
që kërkon të krijojë turkcoin, për të 
dinamizuar ekonominë e saj, Irani që 
mendon të krijojë kriptomonedhën 
e tij kombëtare të indeksuar me 
Bitcoin, Kina që parashikon të 
krijojë kriptomonedhën e saj për të 
minimizuar përdorimin e cash-it.

Edhe Banka Qëndrore Evopiane 
mendon të eksperimentojë euron 
virtuale digjitale, që duhet të 
minimizojë përdorimin e cash-it, 
etj. Pritet që shpejt, Euro virtuale 
të zëvendësojë euron në cash, 
duke e përshpejtuar procesin 
e zëvendësimit të cash-it me 
monedhat virtuale. Një numër 
i konsiderueshëm vendesh të 
Eurozonës dhe BE-së po synojnë që, 
brenda 5 apo 10 viteve të ardhshme, 
të shndërrohen krejtësisht në 
“cash-free”. Pandemia Covid-19 
duket se po e përshpejton edhe më 
shumë këtë proces. 

Deri tani “lufta e monedhave” 

ka nënkuptuar fenomenin e 
“zhvlerësimeve konkurruese” ose e 
thënë ndryshe, politikat monetare të 
disa vendeve dhe bankave qëndrore 
të tyre për të përmirësuar nivelin e 
konkurrueshmërisë të produkteve 
dhe shërbimeve të tyre, falë 
zhvlerësimit të kursit të këmbimit. 
Ndërkohë, kjo luftë “klasike” 
monedhash aktualisht po kalon në 
një stad të ri, të panjohur më parë. 
Në horizont po profilizohet një tip i 
ri lufte monedhash, që po vendos 
përballë monedhat publike zyrtare, 
qofshin këto edhe “monedha zyrtare 
digjitale”, kundrejt monedhave 
private, ose kriptomonedhave, 
të cilat po e shtojnë me shpejtësi 
marramendëse tregun e tyre 
prej mijëra miliarda eurosh, 
apo dollarësh. E gjithë kjo luftë 
pritet të zhvillohet në kuadrin e 
sfidave politike e gjeopolitike, 
gjeoekonomike, globalizimit dhe 
luftës për kontrollin e sovranitetit 
kombëtar në shumë vende të botës, 
përfshirë këtu vendet dhe grupimet 
e vendeve më të fuqishme të globit. 

Ekonomisti britanik Roy Harrod, 
bashkëkohës dhe bashkëpunëtor 
i John Maynard Keynes dhe autor 
i modelit të famshëm ekonomik 
Harrod-Domar, deklaronte se: 
“monedha është pushtet” dhe jo 
vetëm fuqi blerëse ... monopoli 
publik i emetimit monetar, tashmë i 
tronditur nga veprimtaria e bankave 
tregtare, rrezikon të humbasë 
plotësisht si pasojë e daljes në 
skenë dhe zgjerimit eksponencial të 
monedhave private.

Suksesi i “frikshëm” i Bitcoin dhe 
monedhave të tjera digjitale private, 
megjithë paqëndrueshmërinë 
e kurseve të tyre të këmbimit 
dhe dyshimeve për të ardhmen 
e qëndrueshme të tyre, rrezikon 
ti zhveshë bankat qëndrore nga 
statusi i tyre klasik i “huadhënësit 
të shpresës së fundit”. Koncepti 
i monedhave private u nxorr 
plotësisht në evidencë nga disa 

ekonomistë liberalë, si: Friedrich 
Hayek apo David Friedman, 
si një mjet apo instrument që 
zvogëlon kapacitetet e Shtetit për 
të manipuluar ekonominë dhe 
tregjet financiare e monetare, 
sipas interesave dhe në favor të tij. 
Natyrisht, që kriptomonedhat në 
qarkullim të tipit Bitcoin, Etherum, 
Tether, Ripple, Dogecoin, Monero, 
etj., të cilat tashmë e kanë kaluar 
numrin 6,000, nuk përmbushin 
gjithë funksionet e monedhave 
klasike, por ato çdo ditë e më shumë 
po konkurrojnë monedhat zyrtare 
publike, në shumë fusha e aspekte të 
përdorimit të përditshëm. Dalja dhe 
futja në qarkullim e kriptomonedhës 
së facebook-ut, Libra, e quajtur 
së fundmi Diem, pritet t’i japë një 
zgjerim edhe më të madh tregut të 
kriptomonedhave private dhe sfidës 
ndaj monedhave publike, për faktin 
se gjigandi amerikan i llogaritet të 
ketë mbi 2.5 miliardë përdorues në 
mbarë botën.

Kjo prirje e zgjerimit të shpejtë të 
monedhave private, ose privatizimit 
të monedhave, në një farë mënyre 
na kujton histori të largëta e të 
vjetra në kohë, përpara shekullit të 
XVII-të, kur monopoli i emetimit të 
monedhave u transferua tërësisht 
te bankat qëndrore. Aktualisht, 
në mjaft vende të botës, bankat 
qëndrore po përgatiten intensivisht 
për lançimin e monedhave digjitale 
publike. BQE, me projektin e saj të 
Euros digjitale, duket se është më 
e përparuar në këtë drejtim. Edhe 
shumë banka të tjera qëndrore po 
kërkojnë që të jenë të pranishme 
në këtë “fushë beteje të re” të 
monedhave virtuale, të bëhen 
gati për t’u përballur me nismat 
monetare private, të kryesuar nga 
Bitcoin, etj. 

“Lufta” ndaj përdorimit të cash-
it pritet të përshpejtohet në shkallë 
të gjerë. Në Suedi, p.sh., një pjesë 
e madhe e dyqaneve dhe tregtarëve 
nuk pranojnë më pagesa në cash 
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dhe vendi planifikon të bëhet 
krejtësisht “cash free” në vitin 
2025. Në vendet skandinave, paraja 
cash në qarkullim përfaqëson 
tashmë më pak se 1% të PBB-së, 
në Mbretërinë e Bashkuar 4%, në 
Evropë 8% dhe në Eurozonë 11%. 

Ku e ka burimin ky entuziazëm 
dhe interes kaq i madh i bankave 
qëndrore ndaj kriptomonedhave 
publike?

Në këtë rast, bankat qendrore 
nuk bëjnë gjë tjetër veçse fusin 
në përdorim, sipas sferës së tyre 
të kontrollit, teknologjitë e reja 
digjitale, që bazohen te blockchain, 
inteligjenca artificiale, big data, 
etj., teknologji që fillimisht u 
“bënë pronë” e nismave private 
të decentralizuara në sferën 
monetare, siç ishte rasti i “pionierit” 
të kriptomonedhave, krijuesit të 
Bitcoin, Nakamoto në vitin 2009, i cili 
bëri lidhjen ndërmjet teknollogjisë 
blockchain me kriptomonedhën 
Bitcoin. Një arsye e dytë strategjike 
e bankave qëndrore është se ato 
kërkojnë të mos humbin pozitën 
dominuese në tregjet monetare, 
përballë nismave monetare private, 
veçanërisht ndaj Bitcoin dhe Diem 
të Facebook-ut.

Por, ku qëndron ndryshimi 
ndërmjet kriptomonedhave private 
dhe atyre publike, konkretisht 
ndërmjet Bitcoin dhe Euros 
digjitale; cila është “fusha beteja e 
tyre”? Euro digjitale do të emetohet 
nga BQE sipas të njëjtës logjikë 
që emetohet sot Euro letër, si 
monedhë apo rezervë e bankave 
tregtare në bankën qëndrore, 
duke përfaqësuar një kreditim të 
zotëruesit të saj kundrejt BQE-së. 
Nga ky këndvështrim, në mënyrë 
thelbësore ajo ndryshon nga 
kriptomonedhat private, të cilat 
janë borxhe për emetuesit privatë. 
Euro digjitale është element 
plotësues i parasë cash, ose një lloj 

zëvendësuesi i rëndësishëm i tyre 
në përdorimin e përditshëm, një 
lloj plotësuesi dhe zëvendësuesi, 
apo “lehtësuesi pagesash e 
transaksionesh”, që bazohet në 
inovacionet teknologjike, në të 
njëjtën linjë me kartat e kreditit 
apo debitit, pagesat nëpërmjet 
internetit, etj.

Euro digjitale pritet të këmbehet 
në raportin 1/1 kundrejt çdo forme 
tjetër të Euros, duke qënë kështu 
një stable-coin, njëlloj si Diem-i, 
që është parashikuar të jetë një 
stable-coin në raport me dollarin 
amerikan. Ky është dallimi kryesor 
e thelbësor me kriptomonedhat e 
tjera në qarkullim, të cilat rezultojnë 
me një luhatshmëri të lartë në 
kurset e tyre të këmbimit, në raport 
me kriptomonedhat private, që nuk 
janë të ankoruara në një, apo disa 
monedha publike. 

Digjitalizimi dhe kriptomonedhat 
private e zgjerojnë shumë gamën e 
mundësive të pagesave dhe uljen 
e kostove të transaksioneve nga 
më të ndryshmet, por nga ana 
tjetër, janë mjaft të ekspozuara 
kundrejt mashtrimeve dhe sulmeve 
kibernetike. Kjo është fusha 
kryesore e sfidës dhe përballjes në 
treg e kriptomonedhave private dhe 
atyre publike.

Nëpërmjet monedhave digjitale 
publike të bankave qëndrore, 
artikulimi ndërmjet monedhave 
digjitale publike dhe atyre private 
bëhet element thelbësor në tregjet 
monetare e financiare. Bitcoin dhe 
monedhat e tjera digjitale private, 

që bankat qëndrore preferojnë 
t’i quajnë “kripto-aktive”, duke 
kundërshtuar karakterin e tyre 
të plotë monetar, e përcaktojnë 
“çmimin” e tyre në bazë të ligjit të 
kërkesë-ofertës, në një treg të lirë e 
të pa kontrolluar, duke u luhatur nga 
çmime fantastike në çmime mjaft të 
ulëta e dëshpëruese për zotëruesit 
e tyre. Monedhat digjitale publike 
të bankave qendrore i kanë këto të 
fundit si “huadhënës të shpresës së 
fundit”. Në muajt e vitet në vazhdim, 
monedhat digjitale publike dhe ato 
private pritet të jenë në një “luftë” 
të vazhdueshme ndërmjet tyre. 

Teoritë e “konkurrencës 
monetare” dhe faktorëve e 
elementeve që e përcaktojnë atë, 
veçanërisht punimet e Friedrih 
Hayek në këtë fushë, e konkretisht 
ato mbi “cilësinë e një monedhe, 
stabilitetin e vlerës së saj, tregjet 
financiare dhe ekonomitë mbi 
të cilat ajo mbështetet, sasia e 
masës monetare të emetuar, etj., 
janë të vlefshme edhe për këtë 
situatë të re të sferës monetare, 
të luftës, konkurrencës, por edhe 
komplementaritetit ndërmjet 
llojeve të ndryshme të monedhave, 
qofshin këto publike apo private, 
cash apo digjitale. Tashmë tregu 
monetar nuk do jetë më bardhë e 
zi, por një treg me shumë ngjyra, 
me shumë aktorë e me shumë 
specifika. Konkurrenca dhe cilësia 
e monedhave do përcaktojë fituesit 
dhe humbësit, zotëruesit e tregut 
dhe aktorët e vegjël.  
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Prirjet dhe sfidat aktuale në sistemet e 
pagesave në rrafsh global
Shqipëria dhe fqinjët tanë të Ballkanit Perëndimor kanë mjaft hapësirë për modernizim në fushën e pagesave. Tregtia elektronike 
në rritje, përmirësimet ligjore dhe kostoja më e ulët e teknologjisë, si për bankat dhe për konsumatorët, janë disa nga faktorët 
thelbësorë që do të përshpejtojnë procesin.

Gjergji GURI
Themelues dhe Drejtor i Përgjithshëm
FACILIZATION

Sistemet e pagesave dhe 
mënyrat e kryerjes së pagesave 
janë fusha ku prej vitesh 

ndodh dhe do të vijojë të ndodhë një 
transformim i gjithanshëm, shtyrë 
nga kërkesat dhe nevojat e një bote 
më të lidhur dhe ndërvepruese, si 
dhe mundësitë e ofruara nga zhvillimi 
teknologjik. Pavarësisht vonesës 
në kohë, vërehet se po adoptohet 
gjerësisht ISO 20022, një standard 
që lejon bankat të kenë një përvojë të 
qëndrueshme në të gjithë gjeografitë 
dhe siguron një qasje me rrezik 
të ulët ndaj modernizimit. Vlen të 
përmendim këtu migrimin SWIFT në 
ISO 20022 për pagesat ndërkufitare, 
apo implementimin në sistemin e 
shlyerjes në kohë reale (RTGS) nga 
Banka Qendrore e Anglisë, të cilat 
janë disa nga adoptimet e kryera 
vitet e fundit, krahasuar me nisma si 
SEPA, që ishin nga të parat që nxitën 
përdorimin. 

Po ashtu edhe  SWIFT GPI, që 
përmes përdorimit të numrit unik të 
referencës së transaksionit (UETR), 
mundëson transparencë në kohë 
reale, si për bankën ashtu dhe palët e 
tjera, lidhur me statusin e pagesave, 
komisionet e mbajtura nga palët, 
etj. Ndërkohë, disa banka qendrore 
po përpiqen të krijojnë valutën 
digjitale, si dhe shihen grupime apo 
rrjete bankash që eksperimentojnë 
me teknologji revolucionare, 
si: Blockchain dhe derivatin e 
Teknologjisë së Regjistrave të 
Shpërndarë (DLT), e cila mundëson 
shlyerje të pagesave drejtpërdrejt, 
pa nevojën e ndërmjetësve. 
Pagesat e menjëhershme (Instant 
Payments) mundësojnë jo vetëm një 
përmirësim cilësor për klientin dhe 
ulje të kostove për bankat,  por edhe 
hapësirë për krijimin e shërbimeve 
të reja nga ana e bankave. 

Disa nga zhvillimet e rëndësishme 
që ne shohim në punën me klientët 
tanë në BE janë:

1.  Integrimi i drejtpërdrejtë (STP) 
mes bankave dhe sistemeve 
financiare të korporatave, 
apo lidhja e drejtpërdrejt 
mes shoqërisë dhe bankës. 
Automatizimi garanton eficiencë, 
shkurtimin e  kohës dhe 
informimin në kohë reale të 
shoqërive për balancën në bankë. 

2. Administrimi i të ardhurave dhe 
likuiditetit për shoqëritë. Një 
numër bankash kanë zgjeruar 
gamën e shërbimeve, duke 
ofruar menaxhimin e likuiditetit, 
pajtueshmërinë e të ardhurave 
dhe veprimtari të tjera, që 
kryejnë njësia e financës apo 
thesarit, në një shoqëri. Mund 
të përmendet edhe përdorimi 
i llogarive virtuale, të cilat 
kanë eliminuar nevojën që një 
organizatë të mbajë llogari të 
shumëfishta nëpër banka, për 
të menaxhuar paratë e gatshme 
përmes linjave të biznesit dhe 
personave juridikë. Llogaritë 
virtuale zëvendësojnë në mënyrë 
efektive llogaritë fizike për 
pagesa dhe arkëtime të drejtuara 
në çast përmes llogarisë reale.

3. Bankingu i hapur (open banking) 
iu ka mundësuar bankave krijimin 
e linjave të reja të të ardhurave, 
si dhe i ka dhënë mundësinë një 
gjenerate të re të institucioneve 
të pagesave jo-banka të ofrojnë 
shërbime novatore, bazuar mbi 
infrastrukturën bankare.

4. Novacioni i përbashkët mes 
bankës, klientit, institucioneve 
të pagesave, krijon hapësira për 
ndërveprime që krijojnë vlerë për 
të gjitha palët. 

Gjenerata e re e sistemeve të 
pagesave (payment gateways) 
po përmirësohet vazhdimisht. 
Këto sisteme do të mundësojnë 
jo vetëm lidhje të sigurt dhe 
të thjeshtë me shumë rrjete 
pagesash, por dhe transmetim 
inteligjent të pagesave në këto 
rrjete, bazuar mbi standarde 
universale, si: ISO 20022, apo API-
ve të hapura.

FORUMI I EKSPERTËVE
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FinTech-sat si dhe shoqëritë 
e zhvillimit të programeve 
kompjuterike për pagesat kanë sjellë 
mjaft modernizime, që mundësojnë 
përdorimin e zhvillimeve të 
përmendura më lart, në ndihmë 
të bankave dhe konsumatorëve, 
qoftë biznese apo individë. Sipas një 
studimi të kryer nga Banka Botërore 
në bashkëpunim me Forumin 
Ekonomik Botëror dhe Qendrën 
për Financat Alternative pranë 
Universitetit të Kembrixh, FinTech-
sat që fokusohen në aftësi të tilla 
si shkëmbimi i aseteve digjitale, 
pagesat, kursimet dhe menaxhimi 
i pasurisë raportuan një rritje prej 
13% të numrit të transaksioneve 
dhe një rritje prej 11% të vëllimit të 
transaksioneve gjatë pandemisë 
COVID-19.

Si në Mbretërinë e Bashkuar, ashtu 
edhe në Evropë, shoqëritë FinTech, 
si: Revolut, N26, Wise, etj., ofrojnë 
alternativën e llogarisë bankare për 
kryerjen e pagesave, në një apo disa 
valuta. Ndërkohë, shoqëriFinTech, 
si: Conify, CurrencyCloud, etj. 
ofrojnë platformën e pagesave, si një 
alternativë ndërmjetëse që mund të 
përdoret nga banka apo institucione 
financiare. Rrjete pagesash, si: 
RippleNet, që përdorin teknologjinë 
blockchain dhe valutën virtuale, janë 
gjithashtu alternativa të provuara 
prej disa vitesh në treg. 

Sa më sipër, janë krijuar më 
shumë skema dhe rrjete për 
kanalizimin e pagesave, si për 
klientët ashtu edhe për bankat. Në 
tërësi, në disa sektorë ka një rritje 
të ndjeshme të vëllimit të pagesave, 
por dhe rritje të konkurrencës për 
sektorin bankar, shoqëruar me 
ulje të kostove të transmetimit të 
pagesave. Gjenerata e re e sistemeve 
të pagesave (payment gateways) 
po përmirësohet vazhdimisht. Këto 
sisteme do të mundësojnë jo vetëm 
lidhje të sigurt dhe të thjeshtë me 
shumë rrjete pagesash, por dhe 
transmetim inteligjent të pagesave 

në këto rrjete, bazuar mbi standarde 
universale, si: ISO 20022, apo API-
ve të hapura. Ekonomia e shkallës 
mundësohet edhe nga kalimi i 
infrastrukturës në Cloud dhe 
gjeneratës së re të aplikacioneve 
për Cloud, ku banka paguan vetëm 
kostot e transaksioneve të kryera,  
shkallëzueshmëria është e lehtë 
dhe koha për integrimin e skemave 
të reja të pagesave është mjaft e 
shkurtër.   

Sfida kryesore në vendin tonë 
është mundësimi i pagesave të 
shpejta dhe me kosto të ulët në 
valutë, si brenda dhe jashtë vendit, 
veçanërisht me shtetet ku ka më 
shumë dërgesa, apo marrëdhënie 
tregtare. Gjithashtu, zhvillimet 
e lartpërmendura kanë shtuar 
alternativat për gjetjen e zgjidhjeve 
nga bankat, duke ulur vartësitë nga 
korrespondentët. Përdorimi i DLT 
përmes bankave qendrore në rajon 
për ndërmjetësim të drejtpërdrejt 
mes shteteve do të ishte zgjidhja 
ideale, por dhe më e vështira, për 
të fituar mbështetjen politike dhe 
institucionale, të nevojshme për 
zbatim.  

Një zonë tjetër me interes është 
dhe futja e rrjeteve të pagesave të 
menjëhershme (instant payments), 
që do të sillte një rritje potenciale të 
përdorimit të llogarisë bankare në 
pagesat me vlerë të vogël. Duke qenë 
një alternativë ndaj pagesave me 
kartë dhe në kushtet e një penetrimi 
të ulët të pagesave kundrejt cash-it, 
një rrjet instant payments duhet të 
sigurojë një kosto (komision) më të 
ulët  për dërguesin dhe marrësin e 
pagesave, krahasuar me pagesat 
me kartë. Nëse kjo do të ndodhë, 
mendoj se si institucionet aktuale 
të pagesave, ashtu dhe ato që do 
të krijohen, do të sillnin mjaft risi e 
lehtësi për konsumatorin, në kushtet 
kur prirjet e përdorimit të tregtisë 
elektronike janë pozitive. 

Ligji i ri “Për shërbimet 
e pagesave” mund të nxisë 

konkurrencën, eficiencën dhe 
zhvillimin e mëtejshëm të tregut 
të pagesave në Shqipëri, përmes 
ri-dimensionimit të veprimtarisë 
aktuale të institucioneve financiare 
jo-banka dhe mundësisë për 
shfrytëzimin prej tyre të Open 
Banking, për shërbimet e inicimit 
të pagesës dhe informimit mbi 
llogarinë. Ligji i ri si dhe krijimi i 
infrastrukturës së pagesave në 
vlerë të vogël si Instant Payments, 
që mundëson kosto gati të 
papërfillshme për konsumatorin, 
janë thelbësore për krijimin e një 
ndikimi me peshë në industrinë e 
pagesave. 

Gjithashtu, ligji i ri krijon më 
shumë hapësira për të konkurruar 
me sukses, si për institucionet 
financiare, ashtu edhe për 
institucionet e pagesave, të cilat do 
të tregohen novatore dhe do të jenë 
në gjendje të ofrojnë një përvojë 
më të mirë për përdoruesin fundor. 
Kjo mund të kërkojë edhe zgjerimin 
e filozofisë së shërbimit. Për 
shembull, një institucion pagesash 
në platformën e vet mund të ofrojë 
edhe financime konsumatore, 
drejtpërdrejt apo nëpërmjet 
palëve të treta, mund të ofrojë 
alternativa të investimit në pasuri 
të paluajtshme, në bashkëpunim 
me agjencitë përkatëse, etj. Pra, 
pagesa është vetëm një pjesë e 
eksperiencës digjitale që do t’i 
ofrohet konsumatorit.

Shqipëria dhe fqinjët tanë të 
Ballkanit Perëndimor kanë mjaft 
hapësirë për modernizim në fushën 
e pagesave. Tregtia elektronike 
në rritje, përmirësimet ligjore dhe 
kostoja më e ulët e teknologjisë, si 
për bankat dhe për konsumatorët, 
janë disa nga faktorët thelbësorë që 
do të përshpejtojnë procesin.
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• Në 23 shtator Banka 
Amerikane e Investimeve 
u bë pjesë e eventit të 
organizuar nga Fondacioni 
“Mirësia”, për pajisjen me 
syze optike për fëmijët jetimë 
në qytetet: Tiranë, Durrës, 
Elbasan, Shkodër, Korçë, 
Sarandë, si mbështetës 
të fushatë:  “Ndërtimi i së 
Ardhmes”, ndërmarrë nga 
Fondacioni Global Shqiptar. 

• Në prag të fillimit të vitit të ri 
akademik, banka mbështeti 
nismën e Kryqit të Kuq 
Shqiptar, duke dhuruar 
çanta shkollore, mjete 
mësimore dhe tableta për 50 
fëmijë nga familje në nevojë 
të qytetit të Tiranës. 

PËRGJEGJSHMËRIA SOCIALE E KORPORATËS

• Në muajin korrik, Banka 
Kombëtare Tregtare, 
në bashkëpunim me 
Fakultetin e Ekonomisë të 
Universitetit të Tiranës, 
nënshkroi marrëveshjen 
për mbështetjen me bursë 
gjatë ndjekjes së praktikave 
profesionale, për studentët 
e përzgjedhur për të ndjekur 
Akademinë “FinTech” 
pranë BKT-së, me qëllim 
përgatitjen e tyre me njohuri 
për tregun e punës. 

• Në mbështetje të fushatës 
së vaksinimit, të ndërmarrë 

nga Qeveria dhe masave 
anti Covid -19, BKT zhvilloi 
fushatën e vaksinimit 
për punonjësit e saj, për 
periudhën 30 gusht – 30 
shtator 2021. Të gjithë 
punonjësit e bankës që nuk 
kaluan COVID-19, u motivuan 
financiarisht me 5,000 Lekë 
bonus, për secilën vaksinë 
të kryer në këtë periudhë 
kohore. 

• Banka Kombëtare Tregtare, 
në bashkëpunim me 
Bashkinë Tiranë, organizoi 
ceremoninë e inaugurimit 
të çerdhes për fëmijët e 
stafit të bankës. BKT është e 
para kompani në Shqipëri që 
kujdeset për punonjësit e saj 
dhe për brezat e rinj, duke 
vënë në dispozicion çerdhe 
për fëmijët nga mosha 6 deri 
24 muaj, me kapacitet prej 
30 fëmijësh. 

• Qendra Fitness/Palestra 
është e pajisur me 12 pajisje 
moderne stërvitore dhe dy 
tavolina ping-pongu, me një 
kapacitet për përdorim nga 
14-16 punonjës, në të njëjtën 
kohë. BKT Gym promovon 
filozofinë e mirëqenies për 
punonjësit, përmirëson 
ekuilibrin punë - jetë, 
ndihmon në menaxhimin e 
kohës dhe stresit në mënyrë 
efektive, zvogëlon rreziqet 
shëndetësore dhe rrit 
efektivitetin personal. 

Vlerësime

Banka Kombëtare Tregtare u 
vlerësua me çmimin: “Banka 
më e mirë në Shqipëri për 
vitin 2021” gjatë ceremonisë 
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së ndarjes së çmimeve për 
Bankat më të mira në Evropën 
Qendrore dhe Lindore për 
vitin 2021, nga Global Finance. 

• Credins bank mbështeti:

- Qendrën Shëndetësore Nr.8, 
duke dhuruar 2,000 maska.

- DRSHTRR Sarandë, ku 
dhuroi pajisje zyre. 

- Qendrën Shëndetësore 
Nr.6 Kombinat, Zyrën 
Vendore Arsimore Tiranë 
(Shkolla 9-vjeçare "Lidhja e 
Prizrenit"), Njësinë Vendore 
të Kujdesit Shëndetësor 
Lushnje, Njësinë Vendore 
të Kujdesit Shëndetësor, 
duke dhuruar pajisje 
kompjuterike dhe printerë.

- Prokurorinë Elbasan, 
Shtëpinë e Pushimit 
(Ministria e Brendshme): 
Në përmirësimin e 
infrastrukturës dhe kushtet 
e ambienteve të punës.

- Drejtorinë Rajonale të 
Shërbimeve të Transportit 
Rrugor Tiranë (DRSHTRR), 
Bashkinë Kamëz, duke 
dhuruar kondicionerë.

- Aktivitetit “Nona-Festa e 
Gjysheve Shqiptare” në 
Përmet. 

- Koncertin live “AG Show”, të 
këngëtares Aurela Gaçe. 

- MIK Festival. 

- “Festivalin Kulturor 
Shqipëri–Izrael”, në datat 12 
– 21 shtator 2021 në Tiranë. 

- Koncertin e Glykeria në 
Tiranë.

- “Uplift Western Balkans” 
2021. Partnere kryesore për 
të dytin vit i “Akseleratorit 
Uplift Albania 2021”, një 
program fantastik për 
promovimin e të rinjve të 
talentuar.

- "INNVEST Summit 2021", ku 
ishte partner dhe sponsor 
kryesor.

- “Maratona Këngë Moj”.

• Në bashkëpunim me 
Qendrën Spitalore 
Universitare “Nënë Tereza”, 
në Tiranë, ka finalizuar me 
sukses dy projekte të reja 
me një objektiv të vetëm: 
Sigurimin e një ambienti sa 
më të pastër. Dy stacione 
biçikletash dhe 20 kosha për 
mbledhjen e mbeturinave 
janë implementuar pranë 
ambjenteve të QSUT.

• Banka Credins vazhdon 
projektin për shtimin e 
stacioneve të biçikletave 
pranë çdo dege. Tashmë jo 
vetëm në Tiranë.

• Panairi i Shalqinit dhe 
Pjeprit: Credins Bank 
vazhdon të mbështesë 
fermerët kudo në Shqipëri. 
Stafi i degës ofroi një 
këshillim të personalizuar 
për çdo fermer të pranishëm 
duke i informuar mbi 
produktet e kredisë Agro.

• Në bashkëpunim me Kryqin 



39             

 www.aab.al

Tetor 2021 Bankieri  

• Veprimtaria “Rrethi 
i Dhurimit” këtë vit u 
mbajt në qershor, ku 
Fibank mbështeti nismën: 
“Qendra Multifunksionale 
Thumanë ". Kjo qendër 
filloi veprimtarinë e saj në 
maj 2020, në përgjigje të 
nevojave të komunitetit dhe 
synon të rigjallërojë jetën e 
saj shoqërore, duke siguruar 
një mjedis të përshtatshëm, 
ku fëmijët dhe të rinjtë 
kalojnë kohën, shoqërohen 
dhe integrohen.

• “Kreuztanne” është një libër 
i shkruar nga Fate Velaj, i 
përkthyer në gjuhën bullgare 
nga Anton Panchev. Ky libër, 
përmes sponsorizimit nga 
Fibank, i prezantohet me 
sukses lexuesit bullgar. 
Shtypshkronja Gutenberg e 
printoi librin në bullgarisht. 
Trilogjia e Fate Velaj 
përbëhet nga titujt e 
mëposhtëm: Kreuztanne, 
Nilkoln & Itaka.

• Gjatë kësaj vere këngëtarja 
e njohur shqiptare dhe 
artistja e showbiz-it Aurela 
Gace organizoi një koncert 
live në shumë qytete të 
Shqipërisë. Koncerti që u 
zhvillua në qytetin e Lezhës 
u sponsorizua nga dega e 
Fibank Albania, Lezhë.

• Dita Botërore e Popullsisë 
- korrik 2021 - Gjatë viteve 
të fundit, popullsia botërore 
ka pësuar rritje dramatike. 
Sot ajo shënon shifrën 
e 7.7 miliardë banorëve. 
Nivelet e larta të lindjeve 
dhe të jetëgjatësisë kanë 
shkaktuar zhvillime globale 
në drejtim të urbanizimit 
dhe migrimit. Ndikimet e 
këtyre zhvillimeve prekin 
secilin prej nesh. Nëse ne 
duam të ndërtojmë një të 
ardhme më të qëndrueshme 
është e nevojshme të jemi 
të përditësuar me këto 
ndryshime, duke vlerësuar 
se sa njerëz jetojnë në botë, 
ku janë të vendosur, sa 
vjeç janë dhe sa pasardhës 
planifikojnë.

• Dita Botërore e Aftësive 
Rinore - 15.7.2021 - Këtë 
vit, Dita Botërore e Aftësive 
Rinore shënon një rast 
për t’u festuar. Objektivi 
kryesor është të kuptojmë 
se si strukturat e arsimit 
të përgjithshëm dhe 
profesional u përshtatën, në 
kuadër të pandemisë, për 
të marrë mësime se si të 
arrijnë rimëkëmbjen e tyre 
në këtë situatë të re, post-
COVID-19. (Burimi: Kombet e 
Bashkuara).

• Dita Boterore e Miqësisë 
- 30.07.2021- Miqësia 
është një ndër mënyrat më 
frymëdhënëse, me anë të 
së cilës shprehet solidariteti 
njerëzor.

• Dita Botërore e Bamirësisë 

e Kuq u shpërndanë 30 pako 
ushqimore në Tiranë dhe 30 
pako në qytetin e Pogradecit. 
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të turizmit shqiptar, OTP 
Bank Albania sponsorizoi 
panairin “Vizito Devollin”, 
i cili u zhvillua në muajin 
gusht, në fshatin Ziçisht. 
Ky fshat u përzgjodh si një 
ndër vendet me më tepër 
tradita dhe kulturë në zonën 
e Devollit. 

• Një tjetër bashkëpunim i 
OTP Bank Albania ishte ai 
për librin më të ri që do të 
dalë në treg: “Mashtruesit 
Financiarë”, me autor 
Prof. Dr. Ardian Civici.  Ky 
libër është fryt i një pune 
kërkimore disavjeçare të 
Prof. Civici dhe ka në qendër 
të tij historitë e mbi 60 
personazheve, të njohur si 
“mashtuesit financiarë”, në 
të gjithë botën.

– 05.09.2021 - Në Ditën 
Botërore të Bamirësisë, ne 
përkujtojmë me krenari Shën 
Terezën, e cila i përkushtoi 
jetën e saj shërbimit ndaj 
njerëzve në nevojë. 

• Dita Ndërkombëtare e Paqes 
- 21.07.2021 - Në situatën 
ku gjendemi sot, paqja 
mes njerëzve, shteteve, 
kulturave dhe sistemeve 
të natyrës është kthyer në 
një domosdoshmëri, për 
luftën ndaj pandemisë dhe 
pasojave të shkaktuara prej 
saj.

• Dita Ndërkombëtare e 
Gjuhëve të Shenjave - 
23.09.2021 - Më 23 shtator, 
kudo në botë festohet Dita 
Ndërkombëtare e Gjuhëve 
të Shenjave. Tema, që 
Kombet e Bashkuara kanë 
vendosur ta bëjnë kryefjalë 
të përpjekjeve, përgjatë 
vitit 2021, është: “Ne 
gjestikulojmë për të Drejtat 
e Njeriut”.

• Dita Botërore e Turizmit 
- 27.07.2021 - Si rezultat 
i ndikimit që ky sektor ka 
në zhvillimin shoqëror, 
kulturor dhe ekonomik të një 
vendi, Organizata Botërore 
e Turizmit, si agjenci 
e specializuar brenda 
Kombeve të Bashkuara, 
zyrtarizoi datën 27 shtator 
si Ditën Ndërkombëtare të 
Turizmit. 

• Në mbështetje të promovimit 

• Me qëllim realizimin e 
investimeve ne Panele 
Fotovoltaike për prodhim 
energjie elektrike, Banka 
ProCredit ka nënshkruar një 
marrëveshje për financim të 
projekteve në fotovoltaike 
me kompaninë projektuese 
dhe zbatuese të tyre Vega 
Solar. 

• Banka ProCredit ka hequr 
nga qarkullimi çdo makinë 
me karburant dhe i ka 
zëvendësuar me makina 
100% elektrike, të cilat janë 
në përdorim të përditshëm 
nga stafi i kësaj banke.
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• Stafi i Bankës ProCredit 
ndërmori një nismë në dobi 
të komunitetit në Shkozë. 
Rreth 150 vullnetarë, staf 
dhe banorë të komunitetit 
morën pjese në aksion.

• Banka ProCredit ka sjellë 
për të gjithë klientët e saj 
individë një version të ri 
të aplikacionit m-banking. 
Përmes tij çdo përdorues 
mund te kryeje pagesën 
e faturave shpejt dhe 
sigurt, përmes opsionit te 
skanimit të faturave. Jo 
vetëm kaq, por ofrohet dhe 
mundësi për bllokim dhe 
zhbllokim kartash, apo 
rritje limiti drejtpërdrejt nga 
aplikacioni, pa pasur nevojë 
për të kontaktuar bankën, 
apo një punonjës të saj.

• Banka ProCredit dhuroi 
20  karikuese elektrikë, të 
dedikuara për  karikimin 
e makinave elektrike të 
qytetarëve në të gjithë 
vendin, duke krijuar më 
shumë lehtësi, në kuadër të 
infrastrukturës së karikimit 
në kryeqytet dhe qytete të 
tjera të mëdha. 

• “Think Tech” është një 
ngjarje unike, e cila 
fokusohet në zhvillimin e të 
rinjve, nismat e partnerëve, 
si dhe trajnime e këshilla 
profesionale në tregun 
vendas. Znj. Belma Lushi, Zv 
Drejtoreshe e Departamentit 
t ë Klientëve Individë në 
ProCredit Bank mori pjesë 
në këtë konferencë, duke 
treguar rrugëtimin digjital të 
ProCredit Bank dhe risitë që 
janë sjellë në treg, në këtë 
kuadër.

• Raiffeisen mundësoi 
rehabilitimin e një prej 
shesheve në lagjen nr.4 në 
Sarandë, duke e shndërruar 
atë në një park me standarde 
bashkëkohore. 

• Raiffeisen mundësoi 150 
bursa 6-mujore studimi 
falas në Tumo, për fëmijët 
nga familjet në nevojë. 
Banka prezantoi programin 
e bursave dhe kriteret 
për përfitimin e tyre, për 
grupmoshën 12-18 vjeç, në 
kuadër të marrëveshjes 
midis Fondacionit Shqiptaro-
Amerikan për Zhvillim dhe 
Bashkisë Tiranë.

• Mbështeti projektin e 
qendrës studentore “ABC”, 
Tirana Club: “Apliko pagesën 
elektronike”, i cili vjen si 
edicion i tretë i programit 
mbi edukimin ekonomik dhe 
financiar të publikut.  

• Raiffeisen Bank ofron një 
paketë të dedikuar me 
produkte dhe shërbime 
preferenciale për të gjithë 
studentët që i përkasin 
moshës 18-25 vjeç dhe 
janë të pajisur me kartën e 
studentit. 

• Tirana United, me 
mbështetjen e Raiffeisen 
Bank, organizoi më 23-27 
gusht veprimtarinë sportive: 
"Talenti i lagjes mund të jesh 
ti!", me qëllim promovimin 
e sportit në komunitet, 
jetesën e shëndetshme dhe 
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• Tirana Bank financoi uniformat 
e stafit në Qendrën Terapeutike 
të Zhvillimit të Fëmijëve Autikë 
dhe nën përfaqësimin e znj. 
Mirela Qurku, Drejtore e 
Degës Gjirokastër, i dhuruan 
ato pranë qendrës, duke dhënë 
një mesazh ndërgjegjësues 

• Union Bank ishte ndër 
mbështetësit kryesorë të 
veprimtarisë: “Të drejta të 
barabarta për mundësi të 
barabarta”, i cili u realizua 
nga shoqata: “RESS-Egnatia” 
dhe Këshillit i Qarkut Elbasan. 
Ky event, i organizuar për 
herë të parë në qytetin e 
Elbasanit, kishte në qendër të 
tij angazhimin e fëmijëve me 
çrregullim të spektrit autik 
(CSA) në veprimtari sociale 
dhe sportive. 

• Union Bank mbështeti edicionin 
e 5-të të "Albanian Cyber 
Academy", i cili u organizua me 
sukses nga Autoriteti Kombëtar 
për Certifikimin Elektronik 
dhe Sigurinë Kibernetike 
(AKCESK) , me synimin e 
rritjes së kapaciteteve dhe 
thellimin e njohurive në fushën 
e sigurisë kibernetike, për 
studentët e viteve të fundit të 
degëve TIK dhe operatorëve 
të infrastrukturave kritike të 
informacionit.

përzgjedhjen e talenteve të 
reja. 

• Raiffeisen mbështeti edicioni 
e 4-rt të “South Outdoor 
Festival”, si dhe edicionin e 
parë të “Check In Fest”. 

• Edicioni i 8-të i Festivalit 
Mbarëkombëtar të 
Komedisë: ''KoKo Fest'' 
erdhi edhe këtë vit  më datat 
29 gusht - 4 shtator, me 
mbështetjen e Raiffeisen 
Bank.

• Raiffeisen mbështeti, si 
sponsor gjeneral, 20 vjetorin 
e koncertit: “Tre Tenorët”, 
më datë 24 shtator në 
Amfiteatrin e Tiranës, si 
dhe edicionin e dhjetë të 
festivalit: “Jazz in Albania 
2021”, në datat 16 –19 
shtator.

• Në 29 - 31 korrik Raiffeisen 
Bank mbështeti edicionin e 
pestë të festivalit: “Zâ Fest”. 

• Raiffeisen Bank ishte 
sponsor gjeneral i edicionit 
të 3-të, të 1/2 Maratonës së 
vrapimit në Voskopojë, më 
12 shtator 2021. 

për fëmijët që kanë nevojë për 
një kujdes të veçantë.

• Për të dytin vit rradhazi në 
plazhin e Motorit, Tirana 
Bank mbështet  zhvillimin e 
ndeshjes finale, për kupën e 
volejbollit Vjosa River Volley. 
Ky event sportiv buzë Vjosës 
kishte si qëllim mbrojtjen e tij, 
duke synuar të kthehet nga një 
event lokal në një spektakël të 
madh ndërkombëtar.



AAB AKTIVITETE

TRAJNIME

Shoqata Shqiptare e Bankave 
(AAB) dhe Universiteti EPOKA 
nënshkruajnë një marrëveshje 
bashkëpunimi
Më 22 korrik, u nënshkrua një 
marrëveshje bashkëpunimi 
midis Shoqatës Shqiptare të 
Bankave (AAB) dhe Universitetit 
EPOKA. Marrëveshja e 
bashkëpunimit mundëson 
organizimin e veprimtarive dhe 
bashkëpunimeve të ndryshme 
në fushën e edukimit financiar, 
kontributeve me artikuj për 
botim në revistën BANKIERI dhe 
shkëmbimin e informacionit, ose 
materialeve kërkimore, që kanë 
interes të përbashkët në fushat 
respektive për secilën palë. 
Marrëveshja u nënshkrua nga 
Dr. Spiro Brumbulli, Sekretar i 
Përgjithshëm i AAB, dhe Prof. 
Dr. Güngör Turan, Rektor i 
Universitetit EPOKA.

Seminar online mbi projektligjin 
e ri: "Për mbrojtjen e të dhënave 
personale".
Më 30 korrik, Zyra e Komisionerit 
për të drejtën e Informimit dhe 
Mbrojtjen e të Dhënave Personale 
mbajti seminarin online njohës 

rreth kuadrit të ri rregullator, si 
pjesë e Projektit të Binjakëzimit: 
"Ndërtimi i institucioneve 
për përafrimin me Acquis të 
Bashkimit Evropian për mbrojtjen 
e të dhënave personale". Të 
pranishmit, nga sektori bankar 
dhe telekomunikacionet, u njohën 
me risitë që sjell ligji i ri dhe 
ndikimin e tij në sektorin bankar/
financiar dhe telekomunikacionit. 
Në seminar prezantuan folës nga 
Autoriteti Italian i Mbrojtjes së 
të Dhënave, CSI-Piemonte, Itali 
dhe nga Zyra e Komisionerit. Nën 
koordinimin e Zyrës Ekzekutive 
të AAB-së, rreth 60 përfaqësues 
të bankave morën pjesë në këtë 
seminar.

Libri: "Hapat e parë në financë"
AAB mirëpriti nismën e Federatës 
Evropiane Bankare (EBF) 
dhe ndoqi praktikat e mira të 
shoqatave bankare evropiane 
për t'i prezantuar mësuesve, 
nxënësve dhe gjithë personave 
që janë të interesuar për njohuri 
të edukimit financiar, një mjet i 
vlefshëm që mund të ndihmojë 
për të mësuar se si të hedhin 
hapat e parë në financë. Ky libër 

Suksesi në negociata përmes profesionalizmit
Ky kurs trajnimi, i ofruar nga AAB në bashkëpunim me Network Tribe, u zhvillua më 6 dhe 7 korrik 
2021. Ky kurs u përqendrua në aftësitë e kërkuara për arritjen e rezultateve pozitive, përmes 
negociatave.

Më 27 shtator, AAB, në bashkëpunim me Shtëpinë e Trajnimit të Luksemburgut ATTF, organizuan 
programin ndërveprues: "Auditimi i Qëndrueshmërisë dhe Planit të Vazhdimësisë së Biznesit (BCP)". 
Programet e qëndrueshmërisë dhe suksesit të vazhdueshëm të biznesit (PKK) trajtojnë çështje 
teknike në fjalë dhe përpiqen të mbështesin përpjekjet e organizatës për të përmirësuar dhe mbajtur 
një nivel të mjaftueshëm të qëndrueshmërisë operacionale. Kursi u ndoq nga 15 pjesëmarrës.

Më 21 dhe 23 shtator u organizua trajnimi mbi Rrezikun e Kredisë, i cili u mbështet nga 
Sparkassenstiftung Albania.

do të jetë gjithashtu një udhëzues 
i mirë për mësuesit e pa njohuri 
ekonomike që të mbështesin 
nxënësit e tyre gjatë pjesëmarrjes 
në Konkursin Evropian të Parasë, 
që AAB organizon gjatë Javës së 
Parasë. Ky projekt mbështetet 
financiarisht nga Fondi Evropian 
për Evropën Juglindore S.A. Njësia 
e Zhvillimit (EFSE DF).

Sekretari i Përgjithshëm i AAB-
së mori pjesë në Takimin e 52 
-të të anëtarëve të Asociuar të 
EBF-së.
DR. Spiro Brumbulli, Sekretari i 
Përgjithshëm i AAB, mori pjesë 
në takimin virtual të Anëtarëve të 
Asociuar të Federatës Evropiane 
Bankare (EBF), të mbajtur më 29 
shtator. Këtu u prezantuan të rejat 
rreth veprimtarive të EBF-së, 
informacione mbi Planin e Veprimit 
të BE-së për Huat me Probleme  
dhe zhvillimet më të fundit në 
BE, ndërsa anëtarët e asociuar 
shkëmbyen praktikat më të mira. 
Dr. Brumbulli prezantoi zhvillimet 
më të fundit në ekonominë dhe 
sektorin bankar shqiptar.
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