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Hyrje

• 2009: Zhvillimi dhe publikimi i Vizionit dhe Planit të Veprimit të Sistemit 

Kombëtarë të Pagesave 

• Përkrahja e mëtejme e Bankës botërore është në përgatitje e sipër

• Kjo do të asistojë BQK dhe kkomunitetin financiarë të Kosovës në 

zhvillimin e aftësive /mundësive të reja sipas shtyllave 2,4,5 dhe 6

• Në vijim:

– Shtylla 1: Këshilltarët juridik të BB kanë zhvilluar draftin e ligjit për       

pagesa

– Shtylla 3: Në EICS janë të nevojshme modifikimet për:

• Mesazhet standarde sipas ISO (Unifi 20022 dhe mundësisht 

SWIFT  -MT nnn)

• Ndërfaqet automatike me Sistemin RTGS(Shtylla 2)
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Present Payments System

SEKNLibri 
Kryesorë

MEF 
Thesari Adminis

Tatimore 
Dogana

Banka
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Shtylla 2 – Pagesat me vlera të mëdha dhe urgjente 

• BQK ka filluar specifikimin dhe prokurimin e Sistemit për Shlyerje 
në Kohë Reale cili do të shlyej:

– Pagesat me vlera të mëdha dhe pagesat urgjente (Pagesat prioritare)

– Detyrimet ndërbankare të cilat dalin nga operacionet e shlyerjes në 
SEKN

– Transaksionet me letra me vlerë të qeverisë

– Transaksionet në tregun monetarë

• Sistemi RTGS do të jetë i lidhur ngushtë me Sistemin Qendrore të 
Depozitimit të Letrave me Vlere (SQDLV) për të përkrahur 

– Shërbimi kundrejt pagesës (DvP) të këmbimit të letrave me vlerë  (faqja 
tjetër)

– Ofrimi i likuiditetit brenda ditor nga BQK për pjesëmarrësit në Sistemin 
e Shlyerjes në Kohë Reale (RTGS)
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Sistemi RTGS  – mendimet momentale

• Vetëm bankat komerciale të licencuara (dhe BQK) do të jenë pjesëmarrës

• Bankat nuk do të dërgojnë pagesa drejtpërdrejtë në RTGS, por përmes 
SEKN - p.sh. pa ndryshim nga operacionet e tanishme 

• SEPN automatikisht do të i përcjellë pagesat prioritare sistemit RTGS për 
shlyerje të menjëhershme

• Bankat do të kenë lidhje direkte në RTGS (përmes rrjetës ekzistuese) për: 
– Menaxhim të likuiditetit

– Menaxhim të renditjes se pagesave

– Pranimin e njoftimeve për pagesat e dërguara /pranuara

– Pranimin e raporteve

• Objektivi primar është eliminimi i riskut sistemik duke u siguruar se secila 
pagesë është shlyer:

– Në Kohë Bruto (një nga një, jo në grumbull apo neto)

– Reale (posa të dërgohet)

– E finalizuar(kur të shlyhet,pagesa është e pakthyeshme)
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Risku Sistemik

• Pagesat me vlera të mëdha janë burim i riskut sistemik-nëse banka nuk 

mund të paguaj,kjo mund të krijojë probleme në të gjithë sistemin.

• Me sistemin RTGS secila bankë ka një llogari për shlyerje në bankën 

qendrore (aktualisht mbahet në librin kryesorë të BQK)

• Pagesat me vlera të mëdha dërgohen nga SEKN në RTGS për shlyerje 

të menjëhershme –nëse ka fonde të mjaftueshme

• Shlyerja është finale dhe e pakthyeshme

• Pagesat  e pasuksesshme(fonde të pamjaftueshme) mund të 

refuzohen apo të vihen në radhë derisa të ketë fonde në dispozicion 

• Procedura të veçanta duhet të vendosen për të siguruar që shlyerja 

ndër-bankare neto nuk do të dështojë(nga kliringu) për shkak të 

mungesës së fondeve.
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Shtylla 5 - Sistemi Qendror i Depozitimit 

të Letrave me Vlerë

• Departamenti i Thesarit ,MEF planifikon të llëshojë letra me 

vlerë të qeverisë së Kosovës 

• BQK është agjent fiskal i Qeverisë dhe do të menaxhoj me:

– Shitjen e letrave me vlerë me një sistem ankandi on-line

– Mbajtjen e letrave me vlere në Sistemin Qendror të Depozitimit 

të Letrave me Vlerë

• Tregtimi  i letrave me vlerë(tregu sekondar )do të bëhet në një 

sistem elektronik të ndarë

• Departamenti i Thesari, mban përgjegjësinë për gjithë procesin.
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Sistemi Qendror i Depozitimit të Letrave me Vlerë 

(SQDLV)

• Mban informacionin mbi të gjitha letrat me vlerë:

– Detajet e çdo emetimi (data e emetimit, maturimi, interesi, etj) 

– Detajet e mbajtësit (identiteti, shumat e mbajtura, etj.)

• Rifreskohet çdo herë:

– Kur shitja në tregun primarë (ankandi) ka përfunduar

– Kur tregtimi në tregun sekondarë ka përfunduar

– Kur letrat me vlerë  të emetuara maturojnë

• Kalkulon dhe paguan interesin, pagesat e maturimit etj.
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Shtylla e 4 – Transaksionet e Qeverisë

• Transaksionet e Qeverisë do të vazhdojnë të procesohen 
sikurse deri tani (pagesat dhe të hyrat do të procesohen përmes 
SEKN)

– Departamenti i Thesarit, MFE do të dërgojë pagesat nga sistemi i 
Free Balance-it  në SEKN përmes Librit Kryesor të BQK (FlexCube)

– Të hyrat e Administratës Tatimore dhe Doganave do të mblidhen 
përmes bankave komerciale dhe të i dërgohen BQK përmes SEKN

• TKPK mund të vendosë një lidhje me SEKN (për pranim të 
raporteve)
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Lidhja e Sistemit RTGS dhe SQDLV

• Praktikat më të mira moderne janë që sistemet RTGS 

dhe SQDLV të jenë të lidhura ngushtë. Pse?

• Dy arsye kryesore:

1. Shërbimi Kundrejt Pagesës(DvP)

2. Menaxhimi brenda ditor i likuiditetit në RTGS
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Shërbimi Kundrejt Pagesës

• Mënjanimi i Riskut të Shlyerjes:
– Nuk dua të paguaj për letrat me vlerë derisa nuk i marr

– Ti nuk do të mi dorëzosh letrat me vlerë derisa unë nuk të 
paguaj

• Zgjidhja është që transaksionet të kryhen njëkohësisht
– Në RTGS për pagesa  

– Në the SQDLV për bartje të pronësisë
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Ndërrimi i pronësisë

• Letrat me vlerë mund të tregtohen në mes të bartësve në  çdo kohë në mes të 

emetimit dhe maturimit.

• Mund të bëhet:

– Me negociata në mes të palëve („over the counter‟ ose OTC)

– Përdorimin e një sistem elektronik për tregtim

• Në secilin rast, detajet e çdo marrëveshje tregtimi dërgohen në SQDLV

• SQDLV krahason detajet nga blerësi dhe shitësi, pastaj ekzekuton DvP për 

tregtim, ashtu si është paraqitur në faqen paraprake 
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Likuiditeti brenda ditor

• Sistemet RTGS janë shumë të sigurta por kërkojnë likuiditet në  llogaritë për 
shlyerje të pjesëmarrësve  për të kryer pagesat me vlera të mëdha në 
vazhdimësi gjatë ditës

• Nëse banka nuk ka fonde të mjaftueshme në llogarinë për shlyerje ajo nuk 
mund të bëjë pagesa –kjo mund të shkaktoj probleme në gjithë sistemin 
(„gridlock‟)

• Një zgjidhej është që Banka Qendrore të huazojë para bankave për të 
mundësuar rrjedhën e pagesave (to “oil the wheels”)

• Natyrisht kjo kërkon kolateral- një burim i mirë i kolateralit  janë letrat me vlerë 
të cilat i mban banka huazuese

• Banka huazuese ofron letra të përshtatshme me vlerë, të cilat BQ i pranon 
përmes një zotimi/pengu brenda ditorë apo një marrëveshje të riblerjes (repo)
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Procesi i kolateralizimi

• Në sistemet moderne,sistemet RTGS dhe SQDLV mund të kryejnë 
këtë proces në mënyrë automatike

– Sistemi RTGS e identifikon kërkesën për likuiditet apo kërkesën e bankës 
për hua)

– Sistemi RTGS dërgon mesazh sistemit SQDLV për bartje të pronësisë së 
letrave të caktuara me vlerë nga banka komerciale tek BQK

– Sistemi SQDLV konfirmon bartjen e pronësisë

– Sistemi RTGS rrit gjendjen në llogarinë për  shlyerje të bankës për vlerën 
monetare përkatëse

– Në fund të ditës proces i kundërt kryhet (nëse banka ka fonde të 
mjaftueshme) dhe letrat me vlerë kthehen në pronësi të bankës komerciale 
në SQDLV

– Nëse banka në fund të ditës prapë nuk ka fonde të mjaftueshme ,banka 
duhet të huazojë nga një bankë tjetër,apo (nëse banka qendrore e lejon) 
huaja mund të kthehet në hua brenda natës (me normë ndëshkuese)
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Shtylla 6 – Tregu Monetar Ndërbankar 

• BQK do të bashkëpunojë me  Shoqatën e Bankave në vazhdimin e 

punës së deritashme për të ndihmuar  transaksionet  ndërbankare 

monetare

• Sistemim i Tregut Monetarë (STM) është një pjesë e rëndësishme e 

sistemit modern të pagesave duke siguruar një platformë on-line për 

huazimet ndërmjet bankave.

• Asiston ne menaxhimin e likuiditetit dhe ndihmon në sigurinë dhe 

stabilitetin e sistemit financiarë 

• Ggjithashtu ndihmon shlyerjen e letrave me vlerë duke mundësuar 

huazim efikas  nga pjesëmarrësit e tregut të letrave me vlerë

• STM do të jetë i lidhur ngushtë me sistemin RTGS për të shlyer 

marrëveshjet në bazë të Pagesa kundrejt Pagesës(PvP)
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Sistemi i Ardhshëm i Pagesave 

SEKNRTGSSQDLV

Thesari
MFE

STM

Ankandi

Admin Tax Dogana

Tregtimi

Banka

TKPK

General 
Ledger
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Faleminderit për kohën dhe vëmendjen tuaj
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