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Përmbajtja

• Miratimi i procesit dhe konkluzioneve të takimit të 
fundit (26 janar, 2011)

• Prezantim nga analiza dhe rezultatet  e  projektit 
studimor  për  pagesa  jo në para të gatshme 
(hulumtim për klientin dhe tregtarin)

• Pyetje, kërkesa dhe propozime
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1. Miratimi i procesit dhe konkluzioneve të takimit 
të fundit (26 janar, 2011)
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2. Prezantim:

Analiza dhe rezultatet  e  projektit studimor  për  pagesa  jo 
në para të gatshme (hulumtim për klientin dhe tregtarin)
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Projekt studimor  për  pagesa  jo 
në para të gatshme 

Hulumtim për Klientin dhe Tregtarin
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Agjenda

• Objektivat e projektit 

• Metodologjia dhe mostra

• Grupet e synuara 

• Rezultatet e sondazhit të individëve

• Rezultate e sondazhit të bizneseve

• Konkluzionet fillestare 
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Objektivat e projektit

• Identifikimi i arsyeve për përdorim të gjerë të 
pagesave në para të gatshme 

• Përcaktimi i kostos për biznesin dhe konsumatorin 
si rezultati pagesës në para  të gatshme

• Propozimi i masave rregullative /vetë rregullative

• Vlerësimi i ndikimit të masave të propozuara 

KOSOVO BANKERS’ ASSOCIATION      7.



Metodologjia

• Sondazhi është kryer përmes anketave të drejtpërdrejta :

- Pyetësori për Konsumatorë:
Kërkoi informacion mbi praktikat aktuale dhe preferencat e kryerjes 
pagesave, fuqinë blerëse, llojin e shpenzimeve, etj., përdorimi i kartave 
bankare , përdorimi i instrumenteve alternative të pagesave (Kos-Giro, 
Debiti Direkt, E-banking, Mobile Banking

- Pyetësori për Biznese: 
Pyetësori për bizneset ishte i përbërë nga dy pjesë - analiza cilësore dhe  
analiza sasiore. Pjesa e parë u përpoq të marrë përshtypjet nga bizneset 
për avantazhet / disavantazhet e përdorimit të  pagesave jo-cash, ndërsa 
pjesa e dytë kishte pyeti pyetje specifike për llojin e pagesave, shpenzimet 
lidhur me to, preferencat e klientëve të tyre,etj, përdorimi i instrumenteve
alternative  të pagesave (Kos-Giro, Debiti Direkt, E-banking, Mobile
Banking )
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PJESA 1:

ANALIZA E SONDAZHIT TË KONSUMATORËVE 
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Pyetësori për Konsumatorë

• Këto lloje të pyetjeve janë pyetur në sondazhin e konsumit 
individual

– A keni llogari bankare?
– A I përdorni kartat bankare ? Nëse jo , Pse?
– Cilat blerje i bëni me karta? Çilat shuma? Cilat problem janë paraqitur 

dhe sa shpesh paraqiten ato?
– A jeni ju përgjegjës për pagesën e shërbimeve komunale? Ku i bëni 

pagesat?
– A jeni në dijeni për alternativa të tjera për pagesë?
– A  përdorni alternativa për para të gatshme dhe sa shpesh
– Arsyet për përdorim dhe mos përdorim të  secilës alternativë: Kos 

Giro, Debitim Direkt, E-banking
– Gatishmëria për përdorim të këtyre alternativave në të ardhmen
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Mostra e konsumatorit

– 863 pjesëmarrës në hulumtim (bazuar në një popullsi  prej 
400,000 (klient  të bankave), me nivel të besueshmërisë  prej 
90%)

– Të ndarë në  5 regjione:

• Prishtine – 274

• Prizren – 160

• Mitrovice – 116

• Gjilan – 153

• Peje – 160
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Numrat kyç të përgjigjeve të 
respodentëve:

• 99.6 % kanë llogari bankare
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Demografia

Përbërja : 
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Demografia
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Demografia
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Fuqia blerëse, 37.3% të hyra 
nga 200-500Euro
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Posedimi dhe                       
përdorimi i kartës

• Përdorimi I kartës
– 22.2% rrregullisht e përdorë kartën
– 27.4%  shpesh e përdorë kartën
– 41.7% rrallë e përdorë kartën
– 7.8% asnjëherë nuk e përdorë kartën
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44.7%

22.2%

6.1%

33.1%

Debit Card Credit Card Debit and Credit Card Don't know

What cards do you have?



Arsyet e jo-përdoruesve

– 24.7% marrin parasyshë kontrollin e plotë mbi financat 
personale

– 23.7% deklarojnë se nuk ka POS aty ku ata  bëjnë blerjet

– 18.3% nuk kanë para në llogaritë e tyre 

– 16.1% deklarojnë se shitësit preferojnë të paguhen me cash

– 5.4% deklarojnë se çmimet janë më të larta nëse pagesa 
bëhet me karta

– 5.4% kanë arsye tjera për mospërdorim të kartës

– Dhe 4.3% deklarojnë se ka probleme me POS ku ose nuk 
punon ose ka vonesa në procesim të pagesës
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Arsyet e përdoruesve:

• Arsyet për përdorim të kartës

– Blej kur nuk kam para të gatshme në dispozicion – 49.8%
– Ulë rrezikun e vjedhjes – 33.3%
– Nuk dua të bart monedha  – 18.3%
– Dëshiroj të paguaj shumën e saktë– 1.5%
– Arsye tjera – 1.5%
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Karta kryesisht përdoret për 
tërheqje!

• Frekuenca (shpeshtësia )e përdorimit
– 15.7% përdorë kartën mbi  10 herë në muaj
– 24.4% përdorë kartën nga 5-10 herë në muaj
– 59.5% përdorë kartën 1-5 herë në muaj

• Qëllimi i përdorimit 
– Tërheqje në ATM– 78.4%
– Blerje me POS  – 40.1%

(118.5% paraqitet si rezultat i respodentëve të 
cilët janë përgjigjur me të dy opsionet , tërheqje në  
ATM dhe blerje me POS)
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Llojet e blerjeve

• Pagesa me kartë

– Ushqimore  56.4%

– Veshmbathje 31.1%

– Karburant  11.0%

– Restorante dhe kafene 6.6%

• Shuma e pagesës

– Pagesa nga 10-50Euro - 55.9%

– Pagesa mbi 50Euro 28.3%

– Pagesa nën 10Euro  12.5%

– N/A 3.3%
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Pajtoheni të dorëzoni kartat?

– 95%  e individëve të anketuar nuk do të 
pajtoheshin që të heqin dorë nga kartat dhe të 
mos i përdorin më, ndërsa 

– 5% e individëve të anketuar do të pajtoheshin që 
të heqin dorë nga kartat dhe të mos i përdorin më
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Deklaratat e konsumatorëve
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Pagesa me forma alternative të
parasë së gatshme

• Pagesa e shërbimeve komunale

– 51% janë përgjegjës për pagesën e shërbimeve komunale

– 49% nuk janë përgjegjës për pagesën e shërbimeve komunale 

• Mënyra e Pagesës 

– 56.9% paguajnë në arkat e kompanisë

– 7.1%   Paguajnë në bankë

– Dhe 0.2% përdorin mënyra tjera të pagesës 

• 35.8%  të tjerë nuk  i janë përgjigjur  kësaj pyetje (nga grupi I cili 
nuk është përgjegjës për pagesën e shërbimeve komunale)
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Alternativat e parasë së gatshme 
njohuria/vetëdijesimi
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Frekuenca e përdorimit 

Do you use cash alternatives?
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Debitimi Direkt

• Arsyet e përdoruesve

– 66.3% besojnë se është e përshtatshme

– 11.6% mendojnë se DD iu mundëson të paguajnë faturën pas 
lëshimit të saj 

– 8.1% përdorin DD sepse është pa pagesë

– dhe 5.8% besojnë se iu mundëson të paguajnë faturat me kohë

• Arsyet e jo-përdoruesve

– 40.5% nuk  përdorin DD sepse paguajnë faturat kur kanë para 

– 25% frikohen të autorizojnë të tjerët të debitojnë llogarinë e tyre

– 24.3% nuk kanë të ardhura të rregullta 

– dhe 10.2%  frikohen se paguajnë më tepër se që shpenzojnë
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Kos Giro

• Arsyet e përdoruesve
– 51.1% e individëve preferojnë të paguajnë faturat në bankë në vend së 

ne  kompani

– 48.9%  përdorin KG sepse mund të paguajnë në secilën degë të bankës 

• Arsyet e jo-përdoruesve
– 60.4%  nuk e dinë si funksionon

– 24.8%  preferojnë të paguajnë shumë  tjetër nga vlera në faturë

– dhe 14.4%  nuk e përdorin KG sepse ka radhë të gjatë në bankë 
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E-banking

• Arsyet e përdoruesve
• 50% përdorin  EB  sepse mendojnë se është e përshtatshme dhe und të 

paguajnë kuro që kanë qasje në internet

• 25% përdorin  EB  sepse mund të kontrollojnë llogarinë e tyre në  çdo kohë

• dhe 19.7%  besojnë se është një mënyrë moderne e pagesës

• Arsyet e jo-përdoruesve
• 77.2%  nuk e  përdorin EB sepse nuk bëjnë transferta të parave

• 14.7% nuk e  përdorin EB pasi ata kanë dyshime në sistemet e sigurisë 

• dhe  7.2%  nuk e përdorin EB sepse nuk kanë qasje në internet
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PJESA 2:

ANALIZA E SONDAZHIT TË BIZNESEVE
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Mostra të zgjedhura

– 526 pjesëmarrës  (bazuar në një popullsi prej  97,000 bizneseve me niveltë besueshmërisë 
prej 80%)

– Të ndarë në  5 regjione
• Prishtinë 158
• Prizren 85
• Mitrovicë 85
• Gjilan 101
• Pejë 97

– Të kategorizuara në  9 grupe
• Bujqësi
• Prodhim 
• Pika të shitjes së karburantit
• Ndërtimtari
• Shitje me pakice
• Pasuri të patundshme
• Administratë
• Kujdes shëndetësorë

SHËNIM: Kategoria SHITJE ME PAKICË - përfshinë shitoret , minimarketet dhe supermarketet
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Pyetësori për biznese

• Pyetjet për  biznese përfshinin  informacion lidhur me:

– Koston dhe përfitimet në përdorim të parasë së gatshme kundrejt 
alternativave të parasë së gatshme (pagesat jo në para të gatshme )

– Ndërgjegjësimi dhe përdorimi i alternativave të parasë së gatshme dhe 
POS

– Pagesa e shërbimeve komunale

– Përdorimi i alternativave të parasë së gatshme – pse i përdorin dhe pse  
jo 

– Gatishmëria për përdorim të këtyre alternativave në të ardhmen
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Mostra e Biznesit                                 
56.7% Shitja me Pakice

Interview partner
36.5

3.2

27.2
31.2

1.8

junior

employee

senior

employee

manager owner other
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Business Activity

56.7%

15.2%

2.6%

0.4%

3.0%

6.1%

7.5%

6.9% 1.8%
Retail

Hotelerie

Real Estate

Administration

Ambulance

Construction

Fuel Stations

Production

Agriculture



Numrat kyç

Number of employees

43.8

29.1

17.1

4.0 4.2 1.8

0-2 3-5 5-10 10-20 20-50 more than

50

Annual Turnover (in euro)

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

below 5.000 5.000-50.000 over 50.000 no answer
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Deklaratat e Bizneseve

86.4%

78.5%

78.7%

82.4%

75.9%

86.3%

86.0%

85.2%

86.8%

81.5%

85.8%

80.2%

56.9%

79.4%

80.0%

86.9%

80.5%

88.6%

62.2%

Noncash payments increase if cash payments decrease

Cash management costs decrease with increasing noncash payments

lower cash management costs bring higher benefits for the company

Staff training is needed if company adds POS

POS increases provision costs

Less cash transactions means less cash in box

Less cash transactions decrease risk of theft

Less cash transactions means less cash management

Less cash transactions means money is sent directly to my bank account

If business is not overliquid, I don't go to the bank for depositing

Less cash transactions means decreasing losses (theft, fraud, etc.)

If client has no cash, they can pay with card

Card usage increases sales

Card usage increases bank provisions

Provisions from card usage increase prices

Client has higher chances to buy if they have alternative payment …

Less cash means higher bank account

Noncash means faster payment processing

Card payments bring more benefits than costs

Statements
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Bizneset- POS

• 15.3% e bizneseve posedojnë  POS
• 84.7% e bizneseve nuk  posedojnë POS 
• Arsyet e përdoruesve 

– Mënyrë e përshtatshme për pagesë – 23.2%
– Shërbime plotësuese për klientët te mi – 21.7%
– Klientët kërkojnë  POS – 21%
– Ulë rrezikun e vjedhjes – 12.3%
– Banka më ka propozuar – 10.9%
– Ndihmon në menaxhimin e parasë së gatshme – 8.7%
– Ka më tepër kilentë të huaj – 1.4%
– Të tjera – 0.7%
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Bizneset  –
përdorimi i alternativave

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

are convenient 
for the clients

facilitate cash 
management

reduce theft risk

have no benefits

agree

somewhat agree

somewhat disagree

disagree

POS and other payment alternatives to cash...
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Informacioni mbi alternativat 
e parasë së gatshme

• Përqindjet e dhëna më poshtë paraqesin të gjithë respodentët 
të cilët janë përgjigjur pyetjeve lidhur me këtë pjesë

Janë në dijeni NUK janë        
në dijeni

Kos Giro 55.4% 44.6%

Direct Debit 49.3% 50.7%

E-banking 49.8% 50.2%

Mobile Banking 41.7% 58.3%
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Përdorimi i alternativave

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Kos Giro Direct Debit E-Banking M-Banking

1-3 times

3-5 times

5-7 times

7-9 times

Frequency of usage during 6 months period:
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Përdorimi i alternativave

9.2% 11.7% 6.9% 2.3%

90.8% 88.3% 93.1% 97.7%

Kos Giro Direct Debit E-Banking M-Banking

Yes

No

Do you use...
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Pagesat e shërbimeve                       
komunale-54.4% nuk i paguajnë 
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37.5%

4.2% 1.5% 2.3% 0.2%

54.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

At utility 
cashier

in bank through e-
banking

with Direct 
Debit

Other don't pay

Where do you pay your utility bills?

Shënim : “Në bankë” do të thotë “kos-giro”

Shënim : „nuk paguan” ështëe për ata të cilët nuk i janë nërgjigjur pyetjes 



Pagesat e shërbimeve                       
komunale-54.4% nuk i paguajnë 
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82.2%

9.1%

3.3% 5.0%
0.4%

At utility cashier in bank through e-banking with Direct Debit Other

Ku i paguani faturat tuaja të shërbimeve komunale



Debitimi  Direkt

• Arsyet e përdoruesve
– 52.6% besojnë se është e përshtatshme, nuk ka nevojë të shkohet tek 

institucioni
– 34.6%  përdorin DD  sepse shmangin borxhin duke paguar menjëherë
– 6.4% përdorin DD sepse është  pa pagesë
– dhe 6.4% përdorin DD sepse kanë të ardhura të rregullta

• Arsyet e jo -përdoruesve
– 47.9% nuk përdorin DD sepse  i paguajnë faturat kur të kanë para 
– 23.6% nuk kanë të ardhura të rregullta 
– 14.5%  frikohen se do të paguajnë më tepër se sa kanë shpenzuar
– dhe 13.9% frikohen të lejojnë të tjerët të debitojnë llogarinë e tyre 
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Kos Giro

• Arsyet e përdoruesve
– 65.1% përdorin KG sepse preferojnë të shkojnë në bankë në vend 

se në kompani

– 35% përdorin KG sepse mund  të bëjnë pagesat në cilëndo degë të 
bankës

• Arsyet e jo -përdoruesve
– 44.3% nuk e përdorin  KG sepse preferojnë të paguajnë shumë 

tjetër nga vlera në faturë

– 31.9% duan të shmangin radhët në bankë dhe nuk duan të presin

– dhe 23.8% nuk dinë si funksionon KG 

KOSOVO BANKERS’ ASSOCIATION      44.



E-banking
• Arsyet e përdoruesve 

– 30.1% përdorin  EB sepse mendojnë se është I 
përshtatshëm dhe mundtë paguajnë kudo që kanë qasje 
në internet.

– 27.2%  përdorin  EB sepse kanë kontroll  të plotë mbi 
llogaritë e tyre.

– dhe 42.7% përdorin EB sepse konsiderohet mënyrë 
moderne e pagesës

• Arsyet e jo-përdoruesve
– 47.6%  nuk e përdorin EB sepse nuk I besojnë sistemeve të 

sigurisë
– 31.3% nuk kanë qasje në internet
– dhe 21.1%  të tjerë nuk e përdorin e-banking sepse nuk 

bëjnë transfera të parave apo transaksione të pagesave
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Përdorimi i alternativave 
për pagesa në të ardhmen

• Vihet re se 82.4% e respondentëve në këtë sondazh nuk kanë dhënë 
çfarëdo informacioni nëse do të përdorin cilëndo alternativë për 
pagesa në të ardhmen ose janë përgjigjur me “ndoshta”
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Would you use following 

instruments in the future?

5.7% 7.2% 3.4% 1.3%

82.4%

Kos Giro Direct Debit E-Banking M-Banking none



Konkluzionet fillestare

• Frika nga  teknologjia,proceset bankare,mungesa e 
kontrollit

• Mungesa e njohurisë për mjete të tjera të pagesës 

• Nevoja që bankat dhe kompanitë publike të edukojnë 
dhe stimulojnë klientët e tyre.

• Edukimi dhe ndërgjegjësimi i sektorit të bizneseve për 
koston dhe përfitimet e tyre
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Konkluzionet fillestare

• Ndikimi i mjedisit ekonomik në sjellje - fonde të 
pamjaftueshme për pagesë të plotë , paguaj kur të 
mundem jo kur duhet

• Potencial  madh – pajtim I plotë se pajisjet  jo cash janë 
të dobishme

• I nevojshëm rrjet më i madh i POS



Diskutime, Konkluzione dhe

Hapat e Ardhshëm?
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3. Pyetje, kërkesa dhe propozime 
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Propozimet nga BQK (nga takimet e 
kaluara)
• Marrja e iniciativave dhe aktiviteteve konkrete për reduktim të pagesave në 

cash nga të gjitha institucionet (banka komerciale, kompani publike, kompani 
private, agjenci qeveritare, etj.). 

• Nga kompanitë utilitare u kërkua që të zgjerojnë rrjetin e pikave ku klientët 
mund të drejtohen për Debitim Direkt pasi që aktualisht kjo bëhet 
ekskluzivisht në një pikë në zyrat qendrore të kompanive. Kompanitë utilitare 
po ashtu duhet të hartojnë plane operative për zvogëlim/mbyllje të 
arkave/sporteleve të tyre që pranojnë cash. (Vendosja e afateve kohore është i 
nevojshëm).

• Nga Bankat Komerciale të zvogëlohen tarifat për shërbimet e pagesave 
elektronike, si Debitim Direkt, E-Banking, Kos-Giro, etj. Besojmë se të hyrat e 
humbura nga zvogëlimi i tarifave do të kompensohen me rritjen e numrit të 
pagesave. Bankat komerciale po ashtu duhet të organizojnë kampanja të 
vetëdijesimit si të klientëve po ashtu edhe të tregtarëve (komunitetit të 
biznesit).

• Të analizohen praktikat në vendet e tjera të vendosjes së limiteve maksimale 
për vlerat e pagesave në cash pranë sporteleve të bankave komerciale, dhe të 
dilet me rekomandime për insitucionet e Qeverisë (MEF).

BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS      51.



Propozimet

• Ju lutemi të bëni propozime me shkrim me ide, nisma dhe aktivitete 
konkrete për reduktimin e pagesave kesh në e-mail adresën e mëposhtme:

paymentsystems@bqk-kos.org

• Këto propozime mund të prekin cilëndo nga palët e përfshira: bizneset 
kosovare, bankat komerciale, konsumatorët, autoritetet qeveritare, etj.

• Këto propozime do të analizohen dhe diskutohen në mbledhjen e 
ardhshme.
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Faleminderit
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Këshilli Kombëtar i Pagesave
http://ëëë.bqk-kos.org/?cid=1,59,55


