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1. Paraja dikur dhe sot
Paraja tregon vlerën e secilit mall. Ajo paraqet njësinë e përllogaritjes dhe të ruajtjes së vlerës.
Gjatë historisë paraja ka ndërruar formën fizike të saj, nga gjësendet apo mallrat e caktuara të
cilat përdoreshin si mjet këmbimi; metalet e çmuara, monedhat, kartëmonedhat, deri te çeqet,
llogaritë bankare, kartelat bankare etj.
A mund të paramendohet bota pa para ashtu si e njohim sot?

Me zhvillimin e teknologjisë u mundësua dhe u zhvillua një aspekt i ri në perceptimin dhe
përdorimin e parasë. Përkundër faktit se paraja e gatshme akoma qëndron si mjet pagese më i
përhapur, mënyra tradicionale e përdorimit të parasë ka pësuar ndryshime. Pagesat sot bëhen
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duke përdorur para të gatshme, kartela apo transferet bankare. Këto mënyra janë instrumente të
pagesave. Dallojmë dy grupe kryesore të instrumenteve të pagesave; në letër dhe elektronike.
Instrumentet letër janë: paraja e gatshme, çeku, urdhërtransferi dhe urdhërpagesa në letër.
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2. Instrumentet elektronike
Shembuj të formës së përdorimit të parasë elektronike janë: kartelat bankare, pagesat përmes
internetit, paraja elektronike, e-banking, pagesat përmes telefonit, urdhërpagesat elektronike,
paraja virtuale, etj.
Paraja e gatshme dhe elektronike mund të shndërrohen në njëra-tjetrën. Njeriu sipas nevojës
tërheq para nga llogaria e tij dhe i merr ato si para të gatshme, gjithashtu kur ka në posedim para
të gatshme duke i deponuar ato në llogarinë e tij ai i përdor ato pastaj si para elektronike.
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3. Paraja Elektronike
Paraja elektronike i referohet parasë dhe transaksioneve që kryhen me të dhe këto veprime
kryhen duke vënë në përdorim mjetet elektronike: interneti, kompjuterët, ndërlidhjet, sportelet
automatike -ATM ( Automated Teller Machine), pikat e shitjes - POS ( Point of Sale), etj.

Paraja elektronike mund të përdoret vetëm në mënyrë elektronike. Ajo mund të ruhet në një
kartelë, në një kompjuter apo pajisje të tjera të teknologjisë informative ose në mjete të tjera.
Paraja elektronike nënkupton se të gjitha veprimet kryhen në mënyrë elektronike, rezultati i të
cilave është kalimi i fondeve nga llogaria bankare e blerësit te llogaria bankare e shitësit.
Përdorimi i parasë elektronike mundësohet me angazhimin dhe përfshirjen e një numri të
mekanizmave të pagesave dhe akterëve.

| 10

BQK

Paraja Elektronike

Akterët kryesorë janë: emetuesit, klientët, tregtarët.


Emetuesit janë banka ose institucione të tjera jobankare (rrjete tregtare, etj.)



Klientët janë përdoruesit e parasë elektronike;



Tregtarët janë ata të cilët pranojnë para elektronike në shkëmbim të mallrave dhe shërbimeve
që ofrojnë.

Pjesëmarrës tjerë të rëndësishëm në këtë proces janë edhe institucionet shtetërore, të cilat janë të
ngarkuara dhe të autorizuara për mbikëqyrje të sistemit financiar, me qëllim të ruajtjes së
stabilitetit dhe sigurisë së sistemit të pagesave përfshirë edhe paranë elektronike nga falsifikimi
apo ndonjë veprim tjetër i dëmshëm dhe kundërligjor.
Hapja dhe posedimi i një llogarie bankare është hapi i parë dhe kryesor në procesin e pagesave në
përgjithësi dhe në veçanti të atyre elektronike. Edhe klientët edhe tregtarët duhet të kenë llogari
bankare në mënyrë që të kryejnë pagesa përmes bankës apo përmes instrumenteve të tjera në
para jo të gatshme të pagesave.
Me hapjen e llogarisë, klienti pranon një kartelë bankare. Vlera elektronike e parasë të cilat
klienti i ka në llogari, ruhen në kartelën elektronike bankare, e cila është në pronësi të klientit.
Kjo vlerë reduktohet sa herë që klienti e përdor kartën elektronike për të kryer pagesa të
ndryshme.
Klienti për mallra dhe shërbime të cilat i blen, merr fatura në të cilat figuron vlera e mallrave dhe
shërbimeve të shprehura në para elektronike. Ky informacion mbi blerjen ruhet në rrjetin e
përgatitur nga emetuesi i parasë elektronike. Përmes këtij rrjeti emetuesi i parasë elektronike
konfirmon kryerjen e transaksionit, duke bërë bartjen e shumës së parasë elektronike të përdorur.
I gjithë ky proces kryhet në mënyrë elektronike.
Pra, paraja elektronike është e “padukshme“ në sytë e njeriut.
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Mekanizmat të cilët mundësojnë përdorimin dhe qarkullimin e parasë elektronike janë:


Transferet e kreditit,



Kartelat bankare,
-Debit kartela
-Kredit kartela
-Kartela me parapagim (rimbushëse)



E-banking,



Mobile banking,



Urdhërpagesa periodike,



Debitim Direkt,



Pagesa Giro,



Transferet e kreditit - Udhëzim nga paguesi, bankës së tij që të debitojë llogarinë bankare të
tij, dhe t'ia kreditojë llogarinë bankare përfituesit të fondeve,



Kartelat bankare - Kartelat që lëshohen nga bankat komerciale (emetuesi) dhe mundësojnë
klientit të paguajë me fondet nga llogaria bankare e tij.

Llojet e kartelave më të përhapura në Kosovë janë VISA dhe Master Card.
Debit Kartela - I mundëson klientit që të kryejë pagesa dhe të tërheqë para të gatshme nga
llogaria bankare e tij, deri në vlerën e fondeve të cilat i ka në llogari.
Kredit Kartela - I mundëson klientit të kryejë pagesa edhe pse nuk ka mjete në llogari, duke e
shfrytëzuar kredinë e lejuar nga banka në bazë të marrëveshjes paraprake. Për mjetet e
shfrytëzuara klienti i paguan bankës interes.
Kartela me Parapagim - Klienti ka në dispozicion një shumë të caktuar për përdorim.
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E-Banking - I mundëson klientit qasje në llogarinë e tij dhe kryerjen e pagesave përmes
portalit të internet të bankës përkatëse.



Mobile Banking - I mundëson klientit kryerjen e një numri të transaksioneve nga llogaria e tij
bankare përmes përdorimit të telefonave mobil.



Urdhërpagesa periodike - I mundëson klientit të urdhërojë bankën e tij të kryejë pagesat e
rregullta në intervale të caktuara kohore në shumë të caktuar.
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Debitimi Direkt - I mundëson klientit që në bazë të marrëveshjes paraprake, të autorizojë
bankën e tij (përmes kompanisë përfituese) që të kryejë pagesa të rregullta nga llogaria e tij në
llogarinë e përfituesit.

 Pagesa Kos Giro - I mundëson klientit të kryejë pagesën e detyrimit ndaj kompanive publike
përmes faturave standarde, me mundësi leximi automatik të faturës përmes lexuesve të
barkodeve.
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3.1. Përparësitë e parasë elektronike
Përmes parasë elektronike mund të kryhen të gjitha veprimet në jetën e përditshme sikurse me
paranë e gatshme. Lehtësimi të cilën e ofron paraja elektronike është se nuk kemi nevojë për
bartje të parasë së gatshme, që na kursen kohën për të shkuar në bankë për të tërhequr para (na
kursen nga rreziku i humbjes, grabitjes, falsifikimit, mashtrimit, etj.) apo për të kryer pagesa dhe
transfere të tjera. Në rast të udhëtimeve e gjitha që na duhet të kemi është kartela bankare.
Personave me aftësi të kufizuara u mundëson të kryejnë veprimet e nevojshme financiare pa pasur
nevojë, që fizikisht të jenë në banka apo të ngarkojnë dikë tjetër për këtë. Përparësi tjetër është se
paraja elektronike është më e sigurt, e padëmtueshme ( nuk griset, laget, shlyhet, me kalimin e
kohës, etj.). Përdorimi i parasë elektronike na ofron më tepër lehtësi, shpejtësi, efikasitet,
efektshmëri dhe qasje globale.
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3.2. Mangësitë e parasë elektronike
Kostoja fillestare e aplikimit për një kategori të klientëve mund të paraqet pengesë (kompjuteri,
qasja, softuerë , etj.).
Besimi në këtë lloj të operacioneve financiare, pa kontakt me personelin e bankës për klientët
tradicionalë fillimisht mund të duket e vështirë, sikurse edhe periudha fillestare e përshtatjes dhe
mësimi i përdorimit të instrumenteve të parasë elektronike, si dhe rreziku i ndërhyrjes së
paautorizuar në llogaritë e klientit.
Institucionet të cilat ofrojnë këto shërbime përdorin mjetet, mënyrat, pajisjet dhe shërbimet më të
përparuara të sigurisë në mbrojtje të klientëve të tyre, me qëllim të eliminimit dhe parandalimit të
kriminalitetit elektronik. Në këtë aspekt edhe klientët duhet të jenë të kujdesshëm dhe të zbatojnë
masat e sigurisë në qasje online dhe/apo përdorim të instrumenteve të pagesave në para jo të
gatshme (kujdes me fjalëkalimet, PIN-in, etj.).
3.3. Përdorimi i parasë elektronike në Kosovë
Katërmbëdhjetë ATM-të e parë në Kosovë kanë filluar punën në vitin 2002 dhe në vitin 2018 ky
numër ka arritur në 491, ndërkaq numri i POS-ve të parë të cilët janë funksionalizuar në vitin
2005 nga 1,046 ka arritur rreth 13,183 në vitin 2018.
Numri i kredit kartelave nga 11,139 në vitin 2008 ka arritur në 173,471 në vitin 2018, ndërsa
numri i debit kartelave nga 105,713 në vitin 2008 ka arritur në 1,011,888 në vitin 2018.
Numri i llogarive bankare me shërbimin e-banking në vitin 2005 ishte 837 ndërsa në vitin 2018 ky
numër rritet në 250,733.
Rritja e numrit të përdorimit të këtyre instrumenteve është në proporcion me rritjen e numrit
të pagesave ndërbankare në Kosovë, fakt ky që flet për rritjen e vazhdueshme të besimit në
sistemin bankar dhe përdorimin më masiv të instrumenteve të pagesave.
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