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Përmbledhje

Përdorimi i teknologjive të informacionit dhe komunikimt është rritur ndjeshëm në të gjitha fushat e
jetës në mbarë globin. Këto teknologji bëjnë të mundur përfshirje në shërbime dhe lehtësi në kryerjen e
tyre. Përfshirja financiare shihet në botë si një mënyrë për të reduktuar varfërinë dhe pabarazinë dhe si
një kontribut në rritjen ekonomike të një vendi. Në këtë punim do të analizojmë zbatimin e një
teknologjie informacioni dhe komunikimi në Shqipëri që ofron një mënyrë shtesë për kryerjen e
veprimeve financiare nëpërmjet pajisjeve të lëvizshme dhe teknologjinë e informacionit dhe
komunikimit inovatore më të përshtatshme që bën të mundur ofrimin e shërbimeve financiare për të
gjithë në Shqipëri.
Në analizojmë burime të ndryshme informacioni, si dhe informacione të tjera të mbledhura nëpërmjet
intervistave ballë për ballë për të identifikuar atë pjesë të popullsisë shqiptare që nuk arrin të aksesojë
shërbimet financiare. Ky informacion është i domosdoshëm për të identifikuar nevojën për një sistem
informacioni dhe komunikimi i cili siguron akses në shërbimet financiare për të gjithë. Në këtë punim
analizojmë potencialin për zgjerimin e aksesimit të shërbimeve financiare në zonat ku jeton popullsia
që nuk arrin të aksesojë këto shërbime me anë të rrugëve tradicionale. Duke studiuar eksperiencat
botërore, kushtet e jetesës së popullsisë shqiptare e cila nuk arrin të aksesojë shërbimet financiare me
metoda tradicionale dhe infrastrukturën që bën të mundur aksesimin e shërbimeve financiare nga të
gjithë ne paraqesim në përfundim një zgjidhje të përshtatshme për përfshirjen në shërbimet financiare
të popullsisë shqiptare e cila nuk arrin të aksesojë këto shërbime. Zgjidhja më e përshtatshme që
siguron përfshirjen në shërbimet financiare në një mënyrë të sigurtë, të përshtatshme dhe me kosto të
përballueshme të popullsisë shqiptare e cila nuk arrin të aksesojë këto shërbime është një infrastrukturë
që i lejon ata të kryejnë veprime financiare nëpërmjet një pajisjeje të lëvizshme, nëpërmjet telefonit
celular.
Duke njohur teknologjitë ekzistuese të një rrjeti të telefonisë së lëvizshme të përdorura në Shqipëri dhe
duke pasur përvojën e punës në strukturat zbatuese dhe mbështetëse të shërbimeve shtesë të një rrjeti të
telefonisë së lëvizshme ne paraqesim ndërfaqjet e mundshme të përdoruesit dhe rrugët e mundshme të
komunikimit midis përdoruesit dhe ofruesit të shërbimit në zgjidhjen jo-tradicionale për përfshirje
financiare që ka nevojë për një rrjet të telefonisë së lëvizshme. Duke përdorur përvojën tonë dhe të
dhënat e mbledhura me metodën e intervistimit me përfaqësues të operatorëve të telefonisë së
lëvizshme ne identifikojmë të mirat dhe pengesat e zbatimit të këtyre ndërfaqjeve dhe rrugëve të
komunikimit në një sistem për përfshirje financiare që zbatohet në vendin tonë. Ne analizojmë
ndërfaqjet e mundshme të përdoruesit dhe rrugët e mundshme të komunikimit midis përdoruesit dhe
ofruesit të shërbimit dhe paraqesim zgjidhjen më të përshtatshme të mundshme. Si përfundim ne
paraqesim një sistem inovativ informacioni i cili siguron akses në shërbime financiare për të gjithë në
një mënyrë që është jo vetëm e përshtatshme dhe e përballueshme por edhe e sigurtë.
Aplikacioni për ofrimin e aksesimit të shërbimeve financiare në mënyrë të sigurtë do të jetë një
aplikacion mobile dhe do të ofrojë një shërbim shtesë për abonentët e telefonisë së lëvizshme. Duke
pasur eksperiencën në planifikimin dhe zbatimin e shërbimeve shtesë për një sistem të telefonisë së
lëvizshme ne analizojmë ndërtimin e një aplikacioni mobile për ofrimin e shërbimeve financiare në
mënyrë të sigurtë dhe prezantojmë ndërtimin e tij në mënyrën më të përshtatshme të mundshme.
Studimi analizon dhe zbatimin e një sistemi që lejon kryerjen e veprimeve financiare edhe me anë të
një pajisje të lëvizshme.

Fjalë Kyçe: inovacion, sistem informacioni, shërbime financiare, teknologji informacioni dhe
komunikimi.
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Abstract
The usage of information and communication technologies has increased significantly in all areas of
life across the globe. These technologies make possible the access in services and facilities in
performing them. Providing access in financial services, it is seeing in the world as a way to reduce
poverty and inequality and as a way to contribute to a country’s economic growth. In this paper we
analyze the implementation of an information and communication technology in Albania that provides
an additional way to perform financial services through mobile technology and the most appropriate
innovative information and communication technology that enables financial services for all in
Albania.
We analyze different sources of information, and other information collected through face to face
interviews to identify the communities in Albania that have no access in financial services. This
information is necessary to identify the need for an information and communication system which
provides access to financial services for all. We also analyze the potential to broaden access to financial
services in areas where the communities that are unable to access these services through traditional
ways live. Studying the world experiences, the living conditions of the Albanian population which has
no access to financial services with traditional ways and the possible infrastructures that give access to
financial services for all in the end we present a suitable solution for financial inclusion in Albania. The
most appropriate solution that provide access to financial services in a way that is safe, affordable and
convenient for Albanian population which has no access to financial services with traditional ways is
an infrastructure that let them conduct financial transactions through a mobile phone and as a result
needs a mobile network.
Knowing the existing technologies of a mobile network used in Albania and having work experience in
implementing and supporting value added services of a mobile network, we present the possible user
interfaces and possible ways of communication between users and service providers on the nontraditional solution for financial inclusion that needs a mobile network. Using our experience and data
collected by the method of interviewing with representatives of the mobile operators we identify the
benefits and obstacles of implementing these interfaces and communication ways in a system for
financial inclusion implemented in our country. We analyze the possible user interfaces and ways of
communication between users and service providers and present the most appropriate solution possible.
Finally we present an innovative information system that provides access to financial services to
everyone in a way that is not only convenient and affordable but also safe.
Application for the provision of access to financial services in a safely way will be a mobile application
and offers an additional service to mobile subscribers. Having experience in planning and
implementation of value added services for a mobile system we analyze the development of a mobile
application for the provision of financial services in a safely way and present it.
The study analyzes also the implementation of a system that allows except the traditional ways to
perform financial transactions via a mobile device.

Key Words: Innovation, information system, financial services,ICT
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Hyrje

Përdorimi i teknologjive të informacionit dhe komunikimit për ofrimin e shërbimeve
të domosdoshme për banorët e një vendi lejon marrjen e këtyre shërbimeve nga
banorët në kohën e duhur. Për vendet e zhvilluara ato ofrojnë një mënyrë alternative
më të lehtë për marrjen e shërbimeve të ndryshme nga bizneset apo individët, ndërsa
për vendet në zhvillim këto teknologji përveç kësaj bëjnë të mundur që t’u ofrohen
shërbime individëve që nuk arrijnë të marrin këto shërbime me anë të metodave
tradicionale. Teknologjitë e reja të informacionit dhe komunikimit ndihmojnë vendet
në zhvillim të ofrojnë dhe shërbime financiare për komunitetin i cili nuk mund të
marrë këto shërbime me anë të mënyrave tradicionale. Shërbimet financiare janë baza
e zhvillimit dhe rritjes ekonomike të një vendi. [1] Ato ndihmojnë individët të kursejnë
në mënyrë që të kenë para jo vetëm për plotësimin e kërkesave ditore, dhe ndihmojnë
kompanitë që të krijohen, zgjerohen dhe rrisin efiçensën e tyre. Shumë kërkime
shkencore tregojnë se zgjerimi i aksesimit të shërbimeve financiare ndihmon në
reduktimin e varfërisë.

[2],[3]

Zbatimi i një teknologjie të re informacioni dhe

komunikimi për ofrimin e shërbimeve financiare mund të realizohet si një mënyrë për
të ofruar shërbime financiare për atë pjesë të popullsisë që nuk arrin të marrë këto
shërbime me mënyrat tradicionale apo për ti ofruar komunitetit një mënyrë shtesë për
të kryer shërbime financiare përveç mënyrës tradicionale .
Në këtë punim do të analizojmë zbatimin e një teknologjie informacioni dhe
komunikimi në Shqipëri që ofron një mënyrë shtesë për kryerjen e veprimeve
financiare nëpërmjet pajisjeve të lëvizshme dhe teknologjinë e informacionit dhe
komunikimit inovatore më të përshtatshme që bën të mundur ofrimin e shërbimeve
financiare për të gjithë në Shqipëri.
xiii

Përdorimi i një pajisjeje të lëvizshme në kryerjen e veprimeve financiare lejon
kryerjen e këtyre veprimeve kudo dhe kurdo. Në këtë mënyrë individet të cilët e kanë
kohën e kufizuar mund të kryejnë veprime financiare në “momentet e vdekura” të
ditës si p. sh. kohën e udhëtimit ditor nga dhe drejt punës. Ofrimi i mundësisë së
kryerjes së veprimeve financiare me anë të pajisjeve të lëvizshme do të ishte
ndihmues për këtë kategori individësh. Studimi analizon dhe zbatimin e një sistemi që
lejon edhe kryerjen e veprimeve financiare me anë të një pajisje të lëvizshme.
Në këtë punim analizohen burime të ndryshme informacioni të tilla si Banka e
Shqipërisë, CGAP dhe Banka Botërore, LSMS2008 dhe raporte të tjera të INSTAT, si
dhe informacione të tjera të mbledhura nëpërmjet intervistave ballë për ballë, si dhe
me kërkesë ndaj INSTAT-it për të identifikuar atë pjesë të popullsisë shqiptare që nuk
arrin të aksesojë shërbimet financiare. Ky informacion është i domosdoshëm për të
identifikuar nevojën për një sistem informacioni dhe komunikimi i cili siguron akses
në shërbimet financiare për të gjithë. Ne analizojmë potencialin për zgjerimin e
aksesimit të shërbimeve financiare në zonat ku jeton popullsia që nuk arrin të aksesojë
këto shërbime me anë të rrugëve tradicionale. Duke studiuar eksperiencat botërore,
kushtet e jetesës së popullsisë shqiptare e cila nuk arrin të aksesojë shërbimet
financiare me metoda tradicionale dhe infrastrukturën që bën të mundur aksesimin e
shërbimeve financiare nga të gjithë ne paraqesim në përfundim një zgjidhje të
përshtatshme për përfshirjen në shërbimet financiare të popullsisë shqiptare e cila nuk
arrin të aksesojë këto shërbime. Zgjidhja më e përshtatshme që siguron përfshirjen në
shërbimet financiare në një mënyrë të sigurtë, të përshtatshme dhe me kosto të
përballueshme të popullsisë shqiptare e cila nuk arrin të aksesojë këto shërbime është
një infrastrukturë që i lejon ata të kryejnë veprime financiare nëpërmjet një pajisjeje të
lëvizshme, nëpërmjet telefonit celular.
xiv

Konluzioni i marrë nga studimi ynë mbi platformën teknologjike më të përshtatshme
”Në sistemin tonë do të përfshihet një rrjet i telefonisë së lëvizshme dhe përdoruesi
do të përdorë një telefon celular për të komunikuar” është i nevojshëm për të vazhduar
studimin tonë mbi ndërfaqjen e përdoruesit dhe mbi ndërtimin e një aplikacioni për
përfshirje në shërbimet financiare në mënyrë të sigurtë.
Duke njohur teknologjitë ekzistuese të një rrjeti të telefonisë së lëvizshme të
përdorura në Shqipëri dhe duke pasur përvojën e punës në strukturat zbatuese dhe
mbështetëse të shërbimeve shtesë të një rrjeti të telefonisë së lëvizshme ne paraqesim
ndërfaqjet e mundshme të përdoruesit dhe rrugët e mundshme të komunikimit midis
përdoruesit dhe ofruesit të shërbimit në zgjidhjen jo-tradicionale për përfshirje
financiare që ka nevojë për një rrjet të telefonisë së lëvizshme. Duke përdorur
përvojën tonë dhe të dhënat e mbledhura me metodën e intervistimit me përfaqësues
të operatorëve të telefonisë së lëvizshme ne identifikojmë të mirat dhe pengesat e
zbatimit të këtyre ndërfaqjeve dhe rrugëve të komunikimit në një sistem për përfshirje
financiare që zbatohet në vendin tonë. Ne analizojmë ndërfaqjet e mundshme të
përdoruesit dhe rrugët e mundshme të komunikimit midis përdoruesit dhe ofruesit të
shërbimit dhe paraqesim zgjidhjen më të përshtatshme të mundshme. Si përfundim ne
paraqesim një sistem inovativ informacioni i cili siguron akses në shërbime financiare
për të gjithë në një mënyrë që është jo vetëm e përshtatshme dhe e përballueshme por
edhe e sigurtë.
Si në çdo sistem informacioni është i nevojshëm dhe një aplikacion i cili bën të
mundur dërgimin e kërkesave nga konsumatorët dhe plotësimin e tyre nga ofruesit e
shërbimit. Aplikacioni për ofrimin e aksesimit të shërbimeve financiare në mënyrë të
sigurtë do të jetë një aplikacion mobile dhe do të ofrojë një shërbim shtesë për
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abonentët e telefonisë së lëvizshme. Duke pasur eksperiencën në planifikimin dhe
zbatimin e shërbimeve shtesë për një sistem të telefonisë së lëvizshme ne analizojmë
ndërtimin e një aplikacioni mobile për ofrimin e shërbimeve financiare në mënyrë të
sigurtë dhe prezantojmë ndërtimin e tij në mënyrën më të përshtashme të mundshme.
Nga zbatimi i zgjidhjes jo-tradicionale më të përshtatshme për përfshirjen financiare
do të përfitojnë më shumë banorët e zonave rurale dhe kryesisht atyre malore të
Shqipërisë, sepse shumica e tyre nuk ka akses në shërbimet financiare me rrugët
tradicionale, ata janë më të varfër dhe me të ardhura më të ulëta se banorët që jetojnë
në zonat urbane. Zbatimi i kësaj zgjidhje do të sjellë përfshirje në shërbimet financiare
për këta banorë dhe si rezultat, bazuar në studimet teorike dhe empirike të kryera në
botë, do të sjellë reduktim të varfërisë, pabarazisë dhe rritje ekonomike për vendin
tonë.
Studimi i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit inovatore më të
përshtatshme që bën të mundur aksesin e shërbimeve financiare për të gjithë në
Shqipëri do të shërbejë si një burim informacioni për politikëbërësit në Shqipëri, për
të nxjerrë strategji për zbatimin e këtyre sistemeve të reja të informacionit dhe si
rezultat përmirësimin e përfshirjes financiare dhe promovimin e aksesit të shërbimeve
financiare në zonat rurale. Studimi i zgjidhjes më të përshtatshme do të jetë gjithashtu
një burim informacioni për politikëbërësit në Shqipëri, për të nxjerrë një rregullore që
do të mbrojë agjentët dhe përdoruesit e shërbimeve financiare me metodat jotradicionale dhe si rezultat do të promovojë mbajtjen e kursimeve dhe përdorimin e
shërbimeve financiare në zonat rurale. Studimi mund të jetë një burim informacioni
edhe për ofruesit e mundshëm të shërbimeve financiare me metoda jo-tradicionale për
të zgjedhur metodën më të përshtatshme përsa i përket ndërfaqjes së përdoruesit.
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KAPITULLI I: Ndikimi i TIK në ekonomi dhe shoqëri, dhe risitë
që sjellin përfshirje sociale dhe rritje ekonomike.

Vitet e fundit është vënë re një rritje e përdorimit të teknologjive të informacionit dhe
komunikimit (TIK) në të gjitha fushat e jetës në mbarë globin. Kjo pasi qeveritë,
bizneset dhe individët kanë kuptuar rolin e madh të TIK në përmbushjen e misionit të
tyre. Teknologjitë e informacionit dhe komunikimit kanë sjellë ecje përpara në të
gjitha fushat por në disa raste kanë sjellë edhe revolucion. Për disa individë, qeveri
apo biznese teknologjitë e ndryshme të informacionit dhe komunikimit mund të jenë
një e mirë nëse janë por për disa të tjerë ato janë një domosdoshmëri. Teknologjitë e
informacionit dhe komunikimit ndihmojnë bizneset të ulin kostot dhe kanë ndryshuar
gjithashtu mënyrën e jetesës dhe të punuarit për individet. Me anë të telework p. sh
është bërë e mundur që individët të zgjedhin vendin nga ku të punojnë. Platforma të
tilla si YouTube për argëtimin janë bërë pjesë e jetës së përditshme. Një studim i
kryer mbi ndikimin e rrjeteve sociale online në shoqëri ka çuar në përfundimin se ka
një lidhje pozitive midis intensitetit të përdorimit të rrjeteve sociale online dhe
plotësimit të jetës studentore, besimit social, pjesëmarrjes qytetare dhe angazhimit në
politikë. [4]
Zbatimi i teknologjive të informacionit dhe komunikimit u jep mundësi qeverive për
krijimin e infrastrukturës së nevojshme që lejon kryerjen e shërbimeve online nga
bizneset dhe individët. Ndërsa për bizneset zbatimi i TIK bën të mundur dhe rritjen e
efektivitetit, efiçensës dhe sjell inovacion në përmbushjen e misionit të tyre për
individët rrit alternativat në marrjen e shërbimeve dhe në disa raste krijon mundësi për
marrjen e tyre. Por ndërsa për vendet e zhvilluara teknologjitë e informacionit dhe
komunikimit ofrojnë një mënyrë alternative më të lehtë për marrjen e shërbimeve të
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ndryshme nga banorët, për vendet në zhvillim ato përveç kësaj bëjnë të mundur që të
ofrohen shërbime individëve që nuk arrijnë të marrin këto shërbime me anë të
metodave tradicionale.
Kërkime të shumta kanë treguar ndikimin e madh social[5] dhe ekonomik që ka sjellë
zbatimi i teknologjive të informacionit dhe komunikimit. Forma të tilla si eLearning
apo Telemedicine mund të ndihmojnë në përfshirjen sociale. eLearning u jep mundësi
të gjithë individëve që të edukohen, edhe atyre individëve që nuk kanë pasur mundësi
edukimi për arsye ekonomike apo ndonjë arsye tjetër. Ndërsa Telemedicine, u jep
mundësi të gjithë banorëve të një vendi, si p. sh atyre që banojnë në zonat rurale, të
marrin shërbimin shëndetsor të përshtatshëm në kohën e duhur.
Akademikë të njohur, organizatat globale dhe analistë të industrisë pajtohen se ka një
korelacion të drejtpërdrejtë mes përdorimit të TIK-ut dhe rritjes pozitive
makroekonomike. Udhëheqësit e industrive, qeverive dhe shoqërisë civile që morrën
pjesë në takimin vjetor të Forumit Ekonomik Botëror në Davos, Zvicër në 2009 ranë
dakord se teknologjitë e informacionit dhe të komunikimit (TIK) mund të luajnë një
rol vendimtar në rrugën për rimëkëmbje ekonomike.

[6]

Tashmë është kuptuar

botërisht roli i rëndësishëm i teknologjive të informacionit dhe komunikimit dhe në
arritjen e objektivave të zhvillimit të mijëvjeçarit, qëllimi i të cilave është që të
inkurajojnë zhvillimin e vendeve më të varfra të botës duke përmirësuar kushtet
sociale dhe ekonomike të tyre.
Vendet e Europës së Bashkuar gjithashtu duke njohur rolin pozitiv të teknologjive të
informacionit dhe komunikimit në ekonomi, shoqëri dhe cilësinë e jetesës kanë krijuar
dhe zbatuar plane veprimi për zhvillimin e shoqërive të informacionit. Strategjia
i2010 ka pasur si objektiv zhvillimin e shoqërisë së informacionit europiane me
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qëlllim shtimin e rritjes ekonomike dhe punësimit në vendet e Europës së Bashkuar.
Ajo është pasuar nga axhenda dixhitale e Europës e cila është një nga pikat kryesore
të “Europe 2020” strategjia e re ekonomike për Europën. Disa nga objektivat e kësaj
axhende janë: të gjithë qytetarët e Bashkimit Europian duhet të kenë akses në internet
broadband në vitin 2013, të jenë në gjendje të përdorin telefonat e tyre celularë si një
mobile wallet dhe të kenë akses online në të gjitha shërbimet publike në vitin 2015.
Vendet e Europës Juglindore duke synuar integrimin në ekonominë europiane dhe
globale të cilat janë ekonomi të bazuara në njohuritë ndërmorrën iniciativën Europa
Juglindore Elektronike (eSEE, electronic South Eastern Europe) për zhvillimin e
shoqërive të tyre të informacionit. Veprimet që ato ndërmorrën u bazuan në besimin
se teknologjitë e informacionit dhe komunikimit luajne rol të rëndësishëm në rritjen
ekonomike dhe të punësimit për një vend.
Vendi ynë i është bashkuar iniciativës eSEE dhe ka arritur progres të ndjeshëm në
zhvillimin e shoqërisë së informacionit. Të dhënat e publikuara nga Bashkimi
Ndërkombëtar i Telekomunikacioneve (ITU, International Telecommunications
Union), Kombet e Bashkuara (UN, United Nations) dhe Forumi Ekonomik Botëror
(WEF, World Economic Forum) tregojnë progresin e Shqipërisë në zhvillimin e
shoqërisë së informacionit nga viti 2002 në vitin 2011.
Monitorimi i zhvillimit të shoqërisë së informacionit nga ITU bëhet me anë të dy
treguesve Treguesi i Zhvillimit të TIK (IDI, ICT Development Index) dhe Shporta e
Çmimeve të TIK (IPB, ICT Price Basket). Treguesi i zhvillimit të TIK mat progresin
e bërë nga një vend në lidhje me infrastrukturën dhe përdorimin e teknologjisë së
informacionit dhe komunkimit si dhe aftësinë për ta përdorur atë.
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Tabelë 1: IDI, Treguesi i zhvillimit TIK për Shqipërinë
2002

2007

2008

2010

Pozicioni Vlera Pozicioni Vlera Pozicioni Vlera Pozicioni Vlera
93/154

1. 92

85/154

2. 73

81/154

2. 99

78/165

3. 61

Burimi të dhënave: ITU2011[7] dhe ITU2009 [8]

Shporta e çmimeve të TIK monitoron përballueshmërinë për shërbime TIK në një
vend (sa e përballueshme nga ana financiare është për banorët e një vendi marrja e
shërbimeve TIK).

Tabelë 2: IPB, Shporta e Çmimeve të TIK për Shqipërinë

Pozicioni

Shporta e
Çmimeve të TIK

Nën-shporta
mobile-celular
si % e GNI për
frymë

Nën-shporta
Telefoni Fikse
si % e GNI për
frymë

Nën-shporta FiksBroadBand
si % e GNI për
frymë

2010

2010

2008

2010

2008

2010

2008

2010

2008

89/165

4. 3

7. 7

7. 7

12. 6

1. 9

1. 3

3. 2

9. 2

Burimi të dhënave: ITU2011 [7]

Aneksi 1 përshkruan metodologjinë e gjetjes së treguesve IDI dhe IPB dhe paraqet të
dhëna shtesë për nëntreguesit e tyre për Shqipërinë.
Kombet e Bashkuara monitorojnë qeverisjen elektronike (eGovernment). Qeverisja
elektronike është përcaktuar nga Kombet e Bashkuara si përdorimi i world wide web
për shpërndarjen e shërbimeve dhe informacionit qeveritar për banorët e një vendi. Në
kuptim më të gjerë qeverisja elektronike mund të përfshijë pothuajse të gjitha
platformat dhe aplikacionet e TIK të cilat janë në përdorim nga sektori publik.
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[9]

Qeverisja elektronike u jep mundësinë të gjitha komuniteteve të një vendi të marrin
shërbime dhe informacione të dobishme dhe të rëndësishme në kohën e duhur.
Treguesi që kombet e bashkuara përdorin për të matur progresin e qeverisjes
elektronike për një vend është Treguesi i Zhvillimit të Qeverisjes Elektronike (eGDI.
eGovernment Development Index). eGDI është një sistem matës i përbërë nga,
Treguesi i Shërbimeve Online, Treguesi i Infrastrukturës së Telekomunikacioneve dhe
Treguesi i Kapitalit Njerëzor, që mat kapacitetin dhe vullnetin e vendeve në
përdorimin e qeverisjes elektronike për zhvillimin e tyre të udhëhequr nga TIK. Ky
tregues vlerëson performancën e qeverive të vendeve të ndryshme në krahasim me
njëri tjetrin.

Tabelë 3: eGDI, Treguesi i Zhvillimit të Qeverisjes Elektronike
Treguesi/Viti
Pozicioni

2004

2005

2008

2010

110/179

102/179

86/182

85/184

Burimi i të dhënave: UN 2010[10], UN2008[11] dhe UN2005[12]

Aneksi 1 përshkruan metodologjinë e gjetjes së treguesit eGDI dhe paraqet të dhëna
shtesë për nëntreguesit e tij për Shqipërinë.
Forumi Ekonomik Botëror (WEF, World Economic Forum) përdor treguesin e
gatishmërisë së përgjithshme (NRI, Network Readiness Index) i cili është një sistem
matës për të monitoruar tendencën e një vendi për të shfrytëzuar mundësitë e ofruara
nga teknologjia e informacionit dhe komunikimit.
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Treguesi i gatishmërisë së përgjithshme përbëhet nga tre nëntregues të emërtuar:
nëntreguesi i mjedisit, nëntreguesi i gatishmërisë dhe nëntreguesi i përdorimit dhe
vlera e këtij treguesi gjendet duke marrë mesataren e vlerave të nëntreguesve.
Aneksi 1 përshkruan metodologjinë e gjetjes së treguesit NRI dhe nëntreguesve të tij
dhe paraqet të dhëna shtesë për këtë tregues për Shqipërinë.

Tabelë 4: NRI, Treguesi i Gatishmërisë së Përgjithshme
Viti

(NumriVendeve)

Vlera

Pozicioni

2010–2011

(138)

3. 6

87

2009–2010

(133)

3. 3

95

2008–2009

(134)

3. 2

105

2007–2008

(127)

3. 1

108

2006–2007

(122)

2. 9

107

Burimi i të dhënave: WEF 2011[13]

Vlera e nëntreguesit të mjedisit gjendet duke marrë mesataren e vlerave të mjedisit të
tregut, mjedisit politik dhe rregullator dhe mjedisit të infrastrukturës.

Tabelë 5: NënTreguesi Mjedisit
2010-2011

Vlera

Pozicioni

NënTreguesi Mjedisit

3. 5

95/138

Mjedisi i tregut

3. 9

92/138

Mjedisi politik dhe rregullator

3. 8

83/138

Mjedisi i infrastrukturës

2. 8

98/138

Burimi i të dhënave:WEF 2011[13]
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Vlera e nëntreguesit të gatishmërisë gjendet duke marrë mesataren e vlerave të
gatishmërisë së individëve, gatishmërisë së biznesit dhe gatishmërisë së qeverisë.

Tabelë 6: NënTreguesi i Gatishmërisë
2010-2011

Vlera

Pozicioni

NënTreguesi Gatishmërisë

4. 0

89/138

Gatishmëria Individëve

4. 8

78/138

Gatishmëria e Biznesit

3. 2

127/138

Gatishmëria e Qeverisë

4. 1

72/138

Burimi i të dhënave:WEF 2011[13]

Vlera e nëntreguesit të përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit
gjendet duke marrë mesataren e vlerave të përdorimit të TIK nga individët, përdorimit
të TIK nga biznesit dhe përdorimit të TIK nga qeveria.
Disa shërbime mund të kryhen tashmë online në Shqipëri dhe shumë të tjera janë në
proçes per t’u ofruar. Disa nga shërbimet që ofrohen online kanë qënë tepër të
sukseshme siç janë p. sh. e-Liçensë, e-Taksë, e-Prokurim etj.

Tabelë 7: NënTreguesit i Përdorimit të TIK
2010-2011

Vlera

Pozicioni

NënTreguesi i Përdorimit

3. 2

79

Përdorimi i TIK nga Individët

3. 5

66

Përdorimi i TIK nga Biznesi

2. 8

86

Përdorimi i TIKnga Qeveria

3. 2

83

Burimi i të dhënave:WEF 2011[13]
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Programi e-liçensë i përfunduar në vitin 2009 konsistonte në krijimin e Qendrës
Kombëtare të Liçensimit e cila bazohet në një sistem IT që automatizon proçesin e
liçensimit të bizneseve. Afërsisht 95% e liçensave proçesohen nga QKL. Sistemi IT
bën të mundur regjistrimin e të gjitha liçensave dhe lejeve në Shqipëri. Këto liçensa
dhe leje mund të shihen nga kushdo në faqen web të QKL. Në faqen web mund të
merret informacion për procedurat dhe kriteret e liçensimit. Ky sistem ofron dhe
shërbimin që lejon bizneset të monitorojnë progresin e aplikimeve të tyre për liçensa
online. e-taksë ofron mundësinë e marrjes të shërbimeve të tatim-taksave vetëm në
formën elektronike. e-Prokurimi është në funksionim që prej vitit 2009, dhe të gjitha
fondet publike prokurohen në këtë platformë. Këto shërbime online që përdoren
gjerësisht nga bizneset janë të detyrueshme për to.
Megjithatë ka pasur dhe shërbime të cilat nuk kanë qënë kaq të sukseshme.
Nënshkrimi elektronik plotëson kërkesat për siguri në komunikimet elektronike,
integritet të të dhënave dixhitale dhe siguron fshehtësinë e dokumentave elektronik.
Duke njohur rëndësinë e nënshkrimit elektronik në Shqipëri u krijua kuadri ligjor për
zbatimin e tij. Ligji nr. 9880 “Për nënshkrimin elektronik” është miratuar dhe është në
zbatim që prej datës 25. 02. 2008. Autoriteti që ka përgjegjësinë për mbikëqyrjen e
zbatimit të ligjit "Për nënshkrimin elektronik" dhe rregulloret e miratuara në zbatim të
tij është "Autoriteti Kombëtar për Certifikim Elektronik" (AKCE). Pavarësisht
mjedisit të ofruar nga rregullatori dhe përpjekjet e bëra nga AKCE, shërbimi i cili nuk
është i detyruar për bizneset por vullnetar nuk është përdorur.
Aneksi 2 paraqet një studim të cilin e kemi kryer në lidhje me përdorimin e
nënshkrimit elektronik në Shqipëri.
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Të gjitha institucionet po shkojnë drejt informatizimit në vendin tonë. Programi eshkollat synon informatizimin e shkollave të mesme dhe 9-vjeçare. Ai është i përbërë
nga katër komponentë: instalimi i laboratorëve kompjuterik, modernizimi i
kurrikulave, trajnimi i mësuesve për teknikën e mësimdhënies duke përdorur TIK dhe
dhënia e mundësisë të gjitha shkollave në aksesimin e internetit. Ky program ka qënë
i sukseshëm dhe si rezultat i tij 500. 000 nxënës të 1727 shkollave fillore dhe 380
shkollave të mesme do të jetë në gjendje të përfitojnë nga aksesi

në internet.

Megjithatë jo të gjitha iniciativat për informatizim të institucioneve kanë qënë të
suksesshme.
Aneksi 3 paraqet një studim që ne e kemi kryer mbi problematikën e informatizimit të
një institucioni shtetëror në vendin tonë.
Që prej shtatorit të vitit 2011 është miratuar dhe është në funksionim një plan i ri
veprimi për shoqërinë e informacionit për periudhën 2011-2013 i cili synon zhvillimin
e mëtejshëm të saj. Synimi është që në një të ardhme të afërt të gjitha shërbimet dhe
informacionet qeveritare të ofrohen online dhe të nxitet e merret mendimi i qytetarëve
në lidhje me çështjet e politikave publike, dhe në fund të gjitha funksionet të
integrohen e të dhënat të përdoren bashkarisht.
Ashtu siç e pamë dhe më sipër deri tani në Shqipëri është bërë një punë shumë e
madhe për të zhvilluar shoqërinë e informacionit. Vendi ynë ka konfirmuar
vazhdimësinë e kësaj rruge në takimin e nivelit të lartë mbi zhvillimin e shoqërisë së
informacionit të organizuar në Tiranë, me qëllim shfrytëzimin e gjithë potencialit të
Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) për nxitjen e inovacionit,
rritjes ekonomike, konkurrencës rajonale dhe përmirësimit të cilësisë së jetës në
Europën Juglindore. Inovacioni në TIK krijon dhe mundësinë e ofrimit të shërbimeve
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të ndryshme, siç janë dhe shërbimet financiare, për të gjithë dhe për ata që për arsye
ekonomike, infrastrukture apo të tjera nuk arrijnë t’i kenë këto shërbime me metoda
tradicionale.
Shërbimet financiare janë thelbësore për rritjen ekonomike dhe zhvillimin e një vendi.
[1]

Shërbimet financiare mund të përkufizohen si: Struktura të tilla si llogaritë e

kursimit, llogaritë rrjedhëse, apo struktura të transferimit të parave, që ofrohen
zakonisht nga bankat, unionet e kreditimit apo kompanitë financiare. 1 Një përkufizim
tjetër për shërbimet financiare është: Një shërbim financiar nuk është vetë e mira
financiare – si p. sh. një kredi hipotekare për të blerë një shtëpi apo një sigurim
makine, por diçka që mund të përshkruhet si proçesi i marrjes së të mirës financiare.
[14]

Shërbimet financiare ndihmojnë individët të kursejnë në mënyrë që të kenë para jo
vetëm për plotësimin e kërkesave ditore, dhe ndihmojnë kompanitë që të krijohen,
zgjerohen dhe rrisin efiçensën e tyre.
Inovacioni në TIK krijon mundësinë që shërbimet financiare të ofrohen dhe me anë të
teknologjisë mobile përveç metodave tradicionale. Një përkufizim për teknologjinë
mobile është: teknologji mobile është pikërisht ajo që emri nënkupton - teknologji që
është e lëvizshme. Shembuj të pajisjeve të lëvizshme IT përfshijnë 2:
laptop dhe kompjutera netbook
kompjutera palmtop apo PDA

1

http://www.businessdictionary.com/definition/financial-services. html

2

http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1074298219&type=RESOURCES
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telefonat celularë dhe 'telefonat Smart’
pajisje sistemi të pozicionimit global (GPS)
terminale pa tel për pagesë me karta debiti/krediti (terminale Point Of
Sale).
Të gjithë banorët e vendeve të zhvilluara si p. sh. vendeve europiane kanë mundësi të
kryejnë veprime financiare me metoda tradicionale. Përdorimi i teknologjive të reja të
informacionit dhe komunikimit, në këto vende të zhvilluara, për ofrimin e shërbimeve
financiare si p. sh. TIK të tilla që lejojnë kryerjen e veprimeve financiare me anë të
pajisjeve të lëvizshme, krijon rrugë shtesë per ofrimin e shërbimeve financiare.
Bankat, unionet e kreditimit apo kompanitë financiare kanë një orar të caktuar të
kryerjes së veprimeve financiare. Megjithëse është bërë i mundur ofrimi i E-Banking
ka banorë urbanë apo ruralë të cilët e kanë një llogari bankare por që e kanë tepër të
vështirë të kryejnë veprime financiare për shkak të mungesës së kohës. Nëse përdoret
një pajisje e lëvizshme, klientë të cilët e kanë kohën e kufizuar mund të kryejnë
veprime financiare në “momentet e vdekura” të ditës si p. sh. kohën e udhëtimit ditor
nga dhe drejt punës apo mund të kryejnë veprime në situata ku koha është vendimtare
si p. sh. reagimi i shpejtë në tregun e aksioneve pavarësisht nga vendndodhja
gjeografike e momentit.

Aksesimi i shërbimeve financiare, nga banorët e varfër, bën të mundur reduktimin e
problematikës së tyre dhe u jep mundësi këtyre banorëve të menaxhojnë asetet që ata
disponojnë duke krijuar të ardhura dhe rrugë për daljen nga varfëria.

[1]

Termat

aksesim i shërbimeve financiare dhe përdorim i shërbimeve financiare ndryshojnë nga
njëri tjetri.
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Shërbimet financiare nuk përdoren nga dy grupe individësh:
individë të përjashtuar jo me anë të vullnetit të tyre, p. sh. për shkak të
të ardhurave të pamjaftueshme dhe të parregullta ose për shkak të
çmimit të lartë të shërbimeve,
individët të cilët mund të kryejnë shërbime financiare, por që
përjashtojnë veten vullnetarisht dhe nuk përfitojnë prej tyre.
Një individ i përjashtuar pa vullnetin e tij nga përdorimi i shërbimeve financiare,
konsiderohet se nuk ka akses në shërbimet financiare. Përjashtimi i pavullnetshëm
nga shërbimet financiare ndodh në vendet në zhvillim. Aksesimi i shërbimeve
financiare nga të gjithë banorët e një vendi quhet ndryshe përfshirje financiare.
Një studim empirik i bërë në vendet afrikane ka treguar se teknologjitë e
informacionit dhe komunikimit, duke përfshirë dhe zhvillimin e telefonisë së
lëvizshme, kontribuojnë ndjeshëm në rritjen ekonomike në vendet afrikane.

[15]

Eksperiencat botërore kanë treguar se nëse studiohen me kujdes përpara se të ofrohen,
ofrimi i shërbimeve financiare për të gjithë (përfshirja financiare) dhe për banorët pa
një llogari bankare apo për banorët që kanë një llogari bankare por që nuk munden të
kryejnë veprime financiare me mënyrat e ofruara deri tani sjell rritje ekonomike për
vendet që e zbatojnë. Sipas studimeve në botë kjo mund të çojë në rritje ekonomike të
konsumatorëve, por është e mundur të ketë dhe rritje ekonomike në nivel
makroekonomik.

[3]

Shumë kërkime shkencore tregojnë se zgjerimi i aksesimit të

shërbimeve financiare ndihmon në reduktimin e varfërisë. Megjithatë këto mënyra
alternative duhet të studiohen me kujdes dhe ofrohen vetëm pas balancimit të rrezikut
dhe përfitimeve.
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Në këtë punim do të analizojmë zbatimin e një teknologjie informacioni dhe
komunikimi në Shqipëri që ofron një mënyrë shtesë për kryerjen e veprimeve
financiare nëpërmjet pajisjeve të lëvizshme dhe teknologjinë e informacionit dhe
komunikimit inovatore më të përshtatshme që bën të mundur ofrimin e shërbimeve
financiare për të gjithë në Shqipëri.
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KAPITULLI II: OFRIMI I SHËRBIMEVE FINANCIARE ME ANË
TË TEKNOLOGJISË MOBILE PËR LEHTËSI.

Përmbledhje

Informacioni që ofron sistemi financiar në Shqipëri është i saktë, megjithatë kjo
mënyrë regjistrimi e informacionit financiar kërkon shumë kohë për ta regjistruar dhe
menaxhuar atë. Meqënëse të dhënat ndodhen në “vende” të ndryshme për të gjetur një
informacion nevojitet shumë kohë dhe ka mundësi që informacioni i mëparshëm të
humbasë, gjithashtu dhe marrja e vendimeve menaxheriale për shkak të informacionit
të shpërndarë është më e vështirë.
Mbajtja në formë elektronike e sistemit financiar mundëson regjistrimin e
informacionit të sistemit financiar dhe njëkohësisht përpunimin e tij shpejt e saktë,
qendërzimin e informacionit dhe ruajtje të informacionit të periudhave të mëparshme.
Gjithashtu në këtë mënyrë integrohet informacioni i një sërë proçeseve financiare,
sigurohet informacioni i fundit mbi gjendjen e llogarive, përmirësohet mundësia e
analizave dhe efiçenca në kontrollin e kostove nëpërmjet mundësisë së parashikimit të
rezultateve dhe rritet efiçenca nëpërmjet automatizimit të postimeve standarde.
Në këtë studim do të identifikohen proçedurat financiare që kryen një institucion
shtetëror shqiptar një pjesë e stafit të të cilit punon në terren dhe do të jepet një
zgjidhje mbi zbatimin e një teknologjie informacioni dhe komunikimi për
menaxhimin e veprimeve financiare të tij dhe kryerjen e tyre edhe nga terreni.
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Hyrje

Institucioni shtetëror shqiptar është i përbërë nga disa drejtori rajonale dhe një drejtori
e përgjithëshme. Drejtoritë rajonale kanë nën varësinë e tyre drejtori rrethi të cilat
kanë në strukturën e tyre departamente financiare të cilët varen nga departamenti
financiar në Drejtorinë e Përgjithëshme.
Institucioni shtetëror shqiptar nuk ka një sistem për të menaxhuar shërbimet
financiare të tij. Pothuajse i gjithë informacioni ruhet manualisht në regjistra në
secilën nga zyrat e sektorëve të departamenteve financiare në drejtoritë rajonale dhe
gjithashtu në zyrat përkatëse të departamentit financiar në drejtorinë e përgjithëshme.
Institucioni shtetëror shqiptar kërkon të zbatojë një teknologji informacioni dhe
komunikimi për të automatizuar veprimet financiare të tij, pasi proçesi i marrjes së
vendimeve është i ngadaltë dhe joefiçent, për arësye se është e pamundur të nxirren
detajet e rëndësishme dhe informacioni i plotë, e më pas të analizohen këto të dhëna
në kohën e duhur.
Qëllimi kryesor i sistemit që do të zbatohet është jo vetëm të sigurojë akses të shpejtë
në informacionin aktual, por gjithashtu me anë të sistemit që do të zbatohet pritet të
realizohet marrja e informacionit të fundit mbi gjendjen e llogarive, përmirësimin e
analizave financiare, përmirësimin e efiçencës në kontrollin e kostove nëpërmjet
mundësisë së parashikimit të rezultateve, si dhe rritjen e efiçencës nëpërmjet
automatizimit të postimeve standarde.
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Metodologjia
Informacioni mbi institucionin, politikat e punës dhe mjedisin funksional u
grumbullua gjatë intervistave dhe analizimit të informacionit të marrë. Intervistat u
kryen me specialistët e fushës së financës.
Qëllimet kryesore të intervistave ishin të siguronin nga institucioni informacion të
detajuar mbi proçeset financiare të tij. Gjatë intervistave dhe mbledhjeve u diskutuan
çështjet e mëposhtëme:
Mirëmbajtja e Librit të Llogarive
Kontrolli i proçeseve të financës
Buxhetimi
Regjistrimi i të ardhurave
Regjistrimi i faturës së shpenzimeve
Proçesi i pagesës
Regjistrimi i faturës bankare
Rakordimet e faturave bankare
Transaksionet e arkës
Regjistrimi i aseteve të qëndrueshme
Dalja jashtë përdorimit e aseteve të qëndrueshme
Zhvlerësimi i aktiveve të qëndrueshme

Rezultatet dhe diskutime
Kërkesat funksionale
Një pjesë e madhe e stafit të institucionit shtetëror punon në terren. Për këtë arsye një
nga kërkesat funksionale kryesore për sistemin është:
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Duhet të jetë i mundshëm importimi i të dhënave që vijnë nga pajisje të
lëvizshme.
Duhet të jetë i mundshëm eksportimi i të dhënave në skedarë për tu regjistruar
në pajisje të lëvizshme.
Detyrimet që të tretët kanë ndaj institucionit janë të shumta. Mbledhja e këtyre
detyrimeve është shumë e vështirë dhe shpesh ato humbasin për shkak të pa
mundësisë për ti mbledhur ato. Stafi i institucionit që punon në terren mund të
ndihmojë në mbledhjen e këtyre detyrimeve nëse sistemi lejon transferimin e parave
nga një llogari në llogarinë e institucionoit dhe nga paisjet e lëvizshme. Kjo është një
tjetër kërkesë tepër e rëndësishme e institucionit.
Kërkesat funksionale të sistemit u krijuan në lidhje me buxhetin, të ardhurat,
shpenzimet dhe aktivet e qëndrueshme dhe jo të qëndrueshme.

Kërkesa funksionale të përgjithshme:

Sistemi duhet të ofrojë një mënyrë të përshtatshme për zhvendosjen e
balancave nga një llogari në një tjetër, bashkimin e balancave nga llogari të
ndryshme duke ruajtur integritetin financiar ndërmjet llogarive të librit të
madh dhe nënllogarive të tij.
Sistemi duhet të suportojë nevojat për llogari të njësive të shumta me struktura
të ndryshme të planit të llogarive. Struktura e planit të llogarive duhet të jetë
me shumë pjesë dhe fleksibël.
Të vendosen hierarki për të parë përmbledhjen e informacionit në mënyra të
ndryshme. Organizimi i hierarkisë duhet të jetë i thjeshtë për t'u mirëmbajtur
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dhe të mos ketë nevojë për asistencë nga programuesit në momentin e
riorganizimit.
Të mundësohet konsolidimi i informacionit nga të dhënat e hedhura në sistem
si në transaksion edhe në nivel bilanci pavarësisht nga diferencat në strukturat
e planit të llogarive.
Transaksionet e institucionit (p. sh pagesa) duhet të hidhen vetëm njëherë.
Sistemi duhet të ofrojë mundësinë për miratim për t’u siguruar që kombinimet
e pallogjikshme apo të pavlefshme të vlerave të llogarive të mos postohen nga
përdoruesi (të mos pranohen nga sistemi).
Përdoruesit duhet të kenë mundësinë për vendosjen e rregullave të miratimit
për të përcaktuar nëse një vlerë e një segmenti të caktuar të mund të
kombinohen me vlera specifike të segmenteve të tjera pa patur nevojë për
asistencë nga programuesit.
Duhet të implementohet siguria e përshtatshme në mënyrë që përdoruesit të
mund të bëjnë:


Specifikimin e vlerave të veçanta për çdo pjesë (segment) që
përdoruesi lejohet të hedhë në sistem



Ndalimin e përdoruesve për të hedhur vlera segmentesh për të
cilat ata nuk janë të autorizuar.

Lehtësira për përdoruesit për të përcaktuar nivelet përmbledhës për çdo
segment në strukturën e llogarisë pa patur nevojë për asistencën e
programuesve. Sistemi duhet të përmbledhë në mënyrë automatike të gjitha
transaksionet on line në mënyrë që të jenë gjithnjë të disponueshme balancat e
përditësuara. Duhet të mundësohet përdorimi i balancave të përmbledhura në
raporte në mënyrë që proçesi i raportimit të jetë më efiçent.
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Lehtësira në përcaktimin e kalendarit të llogarive dhe kontrollin e atyre
afateve ku lejohet postimi i tyre. Nuk duhet të kete limit në numrin e
periudhave të hapura në të njëjtën kohë për postimin e ditarëve. Sistemi duhet
të ofrojë mbivendosjen e afateve kohore dhe të ofrojë auditimin e periudhave.
Duhet të jetë i mundur postimi automatik dhe në grup për ditarët si dhe
mundësia për të parë paraprakisht ditarin që do të postohet. Ditarët duhet të
jenë të balancuar në monedhën bazë.
Sistemi duhet të ketë opsionin të rutojë automatikisht te përdoruesi i duhur
ditarët e hedhur manualisht përpara se të postohen. Duhet të përcaktohet nga
përdoruesi hieriakia e aprovimit dhe limiti i autorizuar për çdo përdorues.
Sistemi duhet të ofrojë një mjet planifikimi për parashikimin e parave kesh që
ndihmon të hartojë hyrjen e daljen e tyre në bazë të transaksioneve të kaluara
dhe atyre në proçes të kryera në: Librin e Llogarive, Shpenzimet dhe Të
ardhurat.
Duhet të ketë një ndërfaqje të hapur për të pranuar transaksionet në kesh nga
sisteme të tjera të jashtme për të pasur një parashikim sa më të gjerë të parave
kesh.
Parashikimi i parave kesh duhet të gjenerohet në çdo monedhë dhe të
eksportohet në një faqe ekseli.
Disa nga kërkesat funksionale për buxhetin janë si më poshtë:
Sistemi duhet të ofrojë buxhetim të centralizuar dhe të decentralizuar.
Të dhënat për buxhet duhet të hidhen online dhe të vlerësohen e përditësohen
në kohë reale. Mirëmbajtja e buxhetit të kryhet përmes: ditarëve të buxhetit të
cilët duhet të kenë mundësi auditimi, mbajtja e drejtpërdrejtë e shumave,
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formula të caktuara për përdoruesit, ndërfaqje të cilat mund të komunikojnë
me sisteme të jashtme.
Sistemi duhet të ofrojë një modul të buxhetimit në MS Excel psh, në mënyrë
që përdoruesit të përfitojnë nga mjedisi i njohur i ekselit dhe të kenë aftësi të
plotë për të punuar me buxhetin si dhe të ofrojë gjithashtu transferimin e të
dhënave të buxhetit direkt në sistem.
Sistemi duhet të ndalojë tejkalimin e shumës së caktuar në nënllogari. Ai
duhet të lejojë nivel të palimituar të hierarkisë së aprovimit të buxhetit.
Sistemi duhet të ofrojë kontrollin online të lëvizjes të shumës së buxhetit,
pagesën aktuale dhe fondet e disponueshme.
Disa nga kërkesat funksionale për shpenzimet/të ardhurat janë si më poshtë:
Sistemi duhet të ketë mundësinë që të përcaktojë marrëdhëniet ndërmjet
drejtorisë së përgjithshme dhe drejtorive rajonale.
Regjistrimet në llogaritë e të ardhurave dhe shpenzimeve duhet të postohen
automatikisht në Librin e Madh të llogarive për të përditësuar llogaritë e të
ardhurave dhe të bilanceve në kesh Sistemi duhet të lejojë faturat në monedha
të huaja për t'u hedhur në sistem dhe për t'u proçesuar. Llogaritë e
shpenzimeve duhet të integrohen me llogaritë e aktiveve të qëndrueshme.
Sistemi duhet të ofrojë proçesimin e faturave që hidhen online ose që
ngarkohen si grup në sistem. Ai duhet të lejojë që faturat të jenë të
numërueshme manualisht apo automatikisht dhe duhet të lejojë shpërndarjen e
të ardhurave dhe ndërmjet llogarive bazuar në bazë përqindje.
Në rastet e faturave të pavlefshme ose me fonde të pamjaftueshme, sistemi
duhet të lejojë pezullimin e faturave të hedhura. Duhet të jetë i mundur
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anullimi i pagesave, përfshirë transferimin elektronik të fondeve. Sistemi
duhet të bëjë në mënyrë automatike kthimin (anullimin) e pagesave dhe
regjistrimet tek llogaritë nëse pagesat nuk janë shlyer ende në bankë.
Duhet të jetë i mundur regjistrimi i një pagese të ndaluar brenda një pagese,
pastaj lejimi ose pezullimi i pagesave të ndalura. Sistemi duhet të mbajë
statusin e përditësuar të pagesave të ndaluara dhe të ofrojë një raport për të
gjitha pagesat e ndaluara.
Sistemi duhet të ofrojë mundësinë për të gjeneruar pagesa të rregullta që bëhen
për shitësit që nuk kanë faturë. Psh. Pagesat periodike që përfshijnë marrjen
dhe dhënien me qera. Ai duhet të ofrojë kontroll për pagesa apo parapagesa të
ndryshme për çdo furnizues apo vend shitës. Sistemi duhet të jetë në gjendje të
ofrojë referenca në llogaritë e të ardhurave kur një furnizues është edhe
konsumator.

Dis anga kërkesat për Aktivet e Qëndrueshme:

Të dhënat për aktivet duhet të krijohen nga: faturat e shpenzimeve kur një
rresht në faturë e identifikon atë si aktiv, sistemi i menaxhimit të projekteve
kur projekti kapitalizohet dhe hedhja direkte
Sistemi duhet të ofrojë gjetjen e aktiveve qe nuk amortizohen, toka, aktivet me
qera, aktivet e paqëndrueshmet dhe artikujt e shpenzuara
Sistemi duhet të jetë në gjendje të përcaktojë nënkomponentët e aktiveve kur
një aktiv është i lidhur me një tjetër. Këto nënkomponentë duhet të gjenden të
ndarë dhe të menaxhohen në mënyrë të ndarë por të mund të grupohen
automatikisht me aktivin kryesor.
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Sistemi duhet të jetë në gjendje të përcaktojë dhe të gjejë informacion
përshkrues për prodhuesin apo shitësin dhe garancitë e furnizuesit.
Sistemi duhet të krijojë mundësi për modifikime, si psh përditësimi i kostos së
aktivit për rregullimin e një gabimi në faturë ose ndryshimin e metodës së
amortizimit.
Diferencat qe vijnë si rezultat i modifikimeve do të duhet të hiqen si shpenzim
në periudhën aktuale të llogarisë ose të hiqet si amortizim nga cikli i mbetur i
aktivit.
Sistemi duhet të ketë mundësinë e ndryshimit të informacionit të amortizimit
për një grup aktivesh.
Sistemi duhet të jetë në gjendje të transferojë aktivin, përfshirë dhe transferta
masive:


midis vendodhjeve të ndryshme dhe punonjësve të ndryshëm,



ndërmjet drejtorive rajonale duke përdorur të njëjtin libër të
përbashkët.

Sistemi duhet të jetë në gjendje të heqë nga qarkullimi aktivin ose një grup
aktivesh.
Sistemi duhet të jetë në gjendje të bëjë rivlerësimet e aktiveve.

Kërkesa Jo-Funksionale

Disa nga kërkesat jo funksionale të sistemit janë si më poshtë:

Sistemi duhet të përfshijë një krijues raportesh të lehtë për t’u mësuar. Të
gjitha lehtësirat duhet të jenë në dispozicion pa pasur nevojë për mbështetje
teknike dhe programimi. Sistemi duhet të ketë një krijues raportesh të bazuar
22

në programet spreadsheet (p. sh. Eksel), ku përdoruesit të jenë në gjendje të
përcaktojnë, ndërtojnë dhe ekzekutojnë raporte.
Krijuesi i raporteve duhet të ofrojë si më poshtë:


mundësinë për të raportuar të gjitha detajet e buxhetit, aktuale dhe
statistikore për periudhën aktuale dhe ato të mëparshme.



mundësinë për të krijuar raporte përmbledhës për drejtoritë e rretheve,
rajonale dhe drejtorine e përgjithshme.

Duhet të ndërtohen raporte dhe faqe përmbledhëse për drejtuesit e të gjitha
niveleve për të kuptuar performancën e sistemit në kohën e duhur.
Sistemi duhet të ofrojë mundësinë për të punuar me Lekun Shqiptar dhe
Euron.
Të gjitha raportet e prodhuar nga sistemi duhet të kenë të dhënat e
mëposhtëme në çdo faqe të printuar:


logon e institucionit



emrin e drejtorisë së rrethit dhe asaj rajonale



emrin e përdoruesit që prodhon raportin.



kohën e krijimit të raportit të marrë nga sistemi

Sistemi duhet të bëjë të mundur importimin dhe eksportimin e tipeve dhe
formateve të ndryshme të mediave duke përfshirë: objekte (. png, . bmp, . gif, .
jpeg, etc. ), harta, imazhe fotografike, Emaile, fakse, etj.
Nivelet e Aksesit – duhet të ofrohen nivele aksesi të ndryshme për përdorues
me funksione të ndryshme. Të dhënat historike nuk duhet të modifikohen në
mënyrë direkte nga asnjë përdorues.
Të gjitha ndryshimet dhe aksesimet e të dhënave në sistem duhet të
monitorohen dhe ruhen në formën e skedarëve të auditimit.
23

Të gjithë përdoruesit duhet të identifikohen në mënyrë të vetme.
Sistemi duhet të sigurojë raporte standard, menaxhimi dhe ad-hoc.
Sistemi duhet të ofrojë mundësinë e eksportimit të të dhënave në skedarë tekst
ose spreadsheet për analiza të mëtejshme.
Sistemi duhet të lejojë bashkëngjitjen e dokumentave në aplikacion për të
siguruar përdoruesit me informacion shtesë apo dokumentacionin e kërkuar.

Zgjedhja e programit të përshtatshëm
Disa aplikacione financiare u shqyrtuan për të zgjedhur sistemin që realizon kërkesat
e institucionit. Ndërmjet aplikacioneve të tjerë u shqyrtua dhe Oracle Financial, si një
nga aplikacionet e konsoliduar në treg për menaxhim të integruar të burimeve
financiare. Oracle Financial integron dhe automatizon të dhënat dhe kërkesat brenda
një departamenti financiar të një kompanie. [16] Ky aplikim përfshin nën-modulet Libri
i Madh, Shpenzimet, Të ardhurat, Menaxhimi i Arkës dhe i Bankës, Aktivet e
Qëndrueshme. Oracle Financial është pjesë e paketës për Planifikim të Burimeve të
një Ndërmarrjeje (ERP, Enterprise Resource Planning) Oracle E-Bussiness Suite.
Oracle E-Bussiness Suite operon në një sistem me ”arkitekturë të veprimeve në
internet”.

[16]

Ky sistem ka tre nivele të cilët janë niveli databazës i cili menaxhon

databazën, niveli aplikimit i cili menaxhon Oracle Financial dhe aplikime të tjera, si
dhe niveli prezantimit i cili bën të mundur shfaqjen e ndërfaqjes së përdoruesit. Oracle
E-Bussiness Suite ofron ndërfaqje të ndryshme për përdorues të ndryshëm: ndërfaqja
e bazuar në forma, ndërfaqje e bazuar në HTML dhe ndërfaqja mobile.
Ndërfaqja e bazuar në forma është më e përshtatshme për përdoruesit që e përdorin
sistemin çdo ditë. Ndërfaqja e bazuar në HTML është e përshtatshme për punonjësit
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që lidhen në sistem nga jashtë punës (p. sh. nga shtëpia) me anë të kompjuterave
desktop apo laptop. Për punonjësit që punojnë në terren komunikimi me sistemin
realizohet duke përdorur ndërfaqjen mobile e cila lejon ndërveprimin me sistemin
duke përdorur pajisje të lëvizshme si PDA, telefonat celularë etj. Arkitektura e
Sistemit ku ekzekutohet Oracle E-Bussiness Suite paraqitet në figurën 1. Oracle
Financial ndodhet në nivelin aplikim. Në këtë mënyrë eleminohet nevoja e instalimit
dhe mirëmbajtjes së Oracle E-Bussiness Suite në çdo klient. Niveli aplikimit operon
në mënyrë efektive në një WAN. Klienti dhe serveri i aplikacioneve shkëmbejnë një
minimum informacioni, si p. sh. krahasimi për diferencat në vlerat e fushave, dhe jo
informacion grafik si p. sh. një formë e re. Kjo bën të mundur që trafiku në rrjet të jetë
i ulët dhe si pasojë kosto e rrjetit të minimizohet. Veprimet financiare mund të kryhen
nga përdoruesi kudo ku ai është pasi ai mund t’i kryeje këto veprime me anë të një
telefoni celular dhe në çdo kohë që i duhet të kryejë veprimet.

Figurë 1: Arkitektura e Sistemit ku ekzekutohet Oracle E-Bussiness Suite

Oracle
DB

TCP/IP
HTTP
HTTPS
Serveri
Aplikacionit

Serveri
Databazes

Intranet
Përdoruesit
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Si rrjedhojë, me anë të kësaj arkitekture dhe teknologjisë mobile është e mundur që
edhe veprimet financiare të realizohen kudo dhe kurdo. Kjo, edhe sepse me anë të
Oracle Financial minimizohen gabimet njerëzore për shkak të automatizimit të
proçeseve si p. sh proçesit të kontabilizimit. Kjo cilësi e Oracle Financial është tepër
ndihmuese për institucionin shtetëror për shkak të natyrës së një prej detyrave të tij,
realizimi i të cilës përmirësohet ndjeshëm nëse disa veprime financiare si p. sh.
regjistrimi detyrimeve të të tretëve ndaj institucionit apo kryerja dhe regjistrimi i
pagesave të këtyre detyrimeve nga të tretët kudo dhe kurdo.
Libri i Madh Oracle është një zgjidhje e plotë për administrimin financiar të një
kompanie. Ai bën të mundur kontrollin financiar, mbledhjen e të dhënave, aksesimin
e informacionit dhe raportimin financiar. Libri i Madh Oracle siguron fleksibiletet të
pakufizuar për menaxhimin dhe efektshmërinë e proçeseve kontabilizuese me anë të
planit të llogarive fleksibël dhe kalendarit të kontabilizimit i cili lejon konfigurimin e
çfarëdo periudhe kontabël. Ai është një depo qëndrore për informacionin financiar,
duke pranuar veprime kontabilizuese si nga librat e tjerë Oracle ashtu dhe nga
programe jo-Oracle. Libri i Madh siguron një bashkësi mjetesh për të krijuar,
mirëmbajtur dhe kontrolluar buxhetin duke përfshirë aftësinë për të ngarkuar në
modul shumat e buxhetit nga një skedar eksel-i.
Shpenzimet Oracle i lejon një kompanie të administrojë faturat e furnizuesve dhe
pagesat për ta. Moduli Shpenzimet Oracle përfshin dy hapësira pune të integruara
plotësisht me njëra tjetrën faturat dhe pagesat. Hapësira e punës për faturat lejon
regjistrimin, rregullimin dhe rishikimin e faturave të furnizuesve si dhe hapësira e
punës për pagesat lejon regjistrimin, rregullimin dhe rishikimin e pagesave ndaj
furnitorëve.
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Moduli Të Ardhurat lejon kompanitë të menaxhojnë faturat e klientëve dhe të
ardhurat duke përmirësuar marrëdhëniet me klientët dhe siguruar informacion
strategjik për kompanitë. Moduli Të ardhurat Oracle është i integruar me nën-modulet
Manaxhimi i Arkës dhe Bankës dhe Libri i Madh. Informacioni mbi të ardhurat është
i aksesueshëm në mënyrë fleksibël, dhe mund të paraqitet në formatin e përcaktuar
nga përdoruesi.
Menaxhimi i Arkës dhe Bankës i Oracle lejon kontrollin dhe menaxhimin në mënyrë
efektive të ciklit të parave. Ai siguron rakordim të plotë me arkën dhe bankën dhe
parashikim fleksibël të parave. Menaxhimi i Arkës dhe i Bankës është i integruar me
Shpenzimet Oracle dhe të Ardhurat Oracle. Ai lejon kontrollin e faturave dhe
pagesave. Aktivet e Qëndrueshme Oracle automatizojnë menaxhimin e Aktiveve të
Qëndrueshme dhe thjeshtësojnë detyrat kontabilizuese.
Detyrat standarde të menaxhimit të aktiveve të qëndrueshme si transferimi i aktiveve,
shitja, nxjerrja jashtë përdorimit, riklasifikimi dhe rregullimi financiar mund të
realizohen me anë të këtij moduli. Aktivet e Qëndrueshme Oracle lejojnë marrjen e të
dhënave dhe nga sisteme të jashtëm.
Raportet në Oacle E-Bussiness Suite mund të gjenerohen me anë të Raporteve Oracle
ose me anë të Publikuesit të Inteligjencës së Biznesit. Publikuesi i Inteligjencës së
Biznesit ofron më shumë fleksibilitet dhe funksionalitete se Raportet Oracle. Me anë
të tij mund të gjenerohen raporte në formate të ndryshme: pdf, eksel, . HTML etj.
Gjithashtu mund të merren të dhëna nga burime të dhënash të ndryshme si databaza,
aplikacione, burime të dhënash në skedarë etj
Duke pasur parasysh avantazhet e Oracle Financial, ky aplikim u zgjodh si aplikimi
më i përshtatshëm për informatizimin e proçeseve financiare të këtij institucioni.
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Analiza funksionale

Zgjidhja e paraqitur më poshtë bazohet në proçedurat dhe proçeset që janë aktualisht
në zbatim në institucion, protokollet dhe përmbledhjet nga intervistat dhe standarded e
Oracle Financial.
Blloqet të cilat mbulojnë proçeset e punës janë paraqitur në skemën e figurës 2:

Figurë 2: Blloqet e proçeseve të punës

Aktivet e
qëndrueshme

Financa
&
Buxheti

Shpenzimet
&
Të ardhurat

Më poshtë paraqiten proçeset që prezantojnë shërbimet financiare në institucionin
shtetëror dhe që përfshijnë gjithçka do të zbatohet në sistem:

Pagesa për dorëzimin e aktiveve të qëndrueshme
Pagesa për dorëzimin e shërbimeve
Transaksionet e bankës
Paradhënia për punonjësin
Buxhetimi
Rritja e vleres së aktiveve të qëndrueshme
Ulja e vlerës së aktiveve të qëndrueshme
Zhvlerësimi
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Të ardhura
Transaksionet e arkës

Paraqitja skematike e këtyre proçeseve dhe lidhja ndërmjet tyre paraqitet është
paraqitur në figurën 3:

Figurë 3: Proçeset dhe lidhja ndërmjet tyre

6. Rritja e vlerës së aseteve të qëndrueshme
7. Ulja e e vlerës së aseteve të qëndrueshme
8. Zhvlerësimi

3. Transaksioni bankar
1. Pagesa për dorëzimin e aseteve të
qëndrueshme
2. Pagesa për dorëzimin e shërbimeve
4. Paradhënia për punonjësin
10. Transaksioni i arkës
9. Të ardhura
5. Buxhetimi

Skemat e mëposhtëme paraqesin secilin bllok të detajuar:
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Figurë 4: Detajimi i bllokut Shpenzimet dhe Të ardhurat
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6
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Parapagimi kesh
Mandat arkëtimi
Fonde të dhëna
4
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Shuma e rimbursuar
Kërkim për fonde

Figurë 5: Detajimi i bllokut Financa dhe Buxheti.
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Parapagesa kesh
Mandat arkëtimi
Fonde të dhëna
4
Paradhënia për
punonjësin
Autorizimi

Shuma e rimbursimit
Kërkim për fonde
Shërbimi i kryer

Figurë 6: Detajimi i bllokut Aktivet e Qëndrueshme.

Proçeset e aktiveve të
qëndrueshme

Proçese të tjera të
lidhura me të

Asete të qëndrueshme
Fonde të dhëna
6
Rritja e vlerës së
aktiveve të
qëndrueshme
Dokumentacioni
Kërkim për fonde
Kërkesa
Regjistrimi

Llogaria
1
Pagesa për dorëzimin e
aktiveve të
qëndrueshme

Kërkim për fonde
Plani i zhvlerësimit

5
Buxhetimi
Fonde të dhëna

8
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Zhvlerësimi
Regjistrimi
7
Ulja e vlerës së aseteve
të qëndrueshme
Dalja jashtë përdorimit

Kërkesa

Jashtë sistemit
Tenderimi dhe Blerja
Blerja

Për të gjitha proçeset është analizuar proçesi ekzistues dhe ndryshimet që ai pëson pas
implementimit të sistemit. Le të shohim si shembull proçesin e buxhetimit përpara
implementimit të sistemit dhe ndryshimet që ai pëson në sistemin e ri. Më poshtë
shfaqet proçesi i vjetër i buxhetimit
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Drejtoria e Rrethit

FUND

Drejtoria Rajonale

DREJTORIA QENDRORE
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Hapat e mëposhtëm të proçesit qëndrojnë jashtë sistemit:
5.1

Faza e Planifikimit

5.2

Skica e buxhetit

5.3

Faza e aprovimit

5.4

Faza e detajimit

5.8

Problemet e fondeve

5.9

Kërkesë për buxhet shtesë

5.10

Kontrolli i burimeve të disponueshme

5.11

Kërkesa

Këto hapa duhet të qëndrojne ashtu siç janë në situatën aktuale, në formën manuale
dhe atë të dokumentuar.
Hapat e mëposhtëm do të pësojnë ndryshimet pas implementimit të sistemit të ri:
5.1a

Faza e planifikimit
Në proçesin e vjetër, buxhetet e viteve të kaluara mbaheshin në letër ose si
tabela në eksel.
Pas implementimit të sistemit, buxhetet e viteve të kaluara do të mbahen në
sistem.
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Shpërndarja e buxhetit
Në proçesin e vjetër, buxhetet mbaheshin në letër ose si tabela në eksel.
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Pas implementimit të sistemit, shumat e buxhetit futen në sistem në secilën
llogari të njësisë së buxhetit dhe janë të mbrojtura nga aksesi i paautorizuar.
5.6

Ndryshimet në buxhet
Në proçesin e vjetër, ndryshimet në buxhet bëheshin me korrigjime manuale
në letër ose në eksel.
Pas implementimit të sistemit, ndryshimet mund të bëhen duke transferuar
mjete financiare midis llogarive ose duke ngarkuar shuma buxheti ekzistuese.
Ndryshimet do të ruhen në buxhet dhe do të jenë lehtësisht të kontrollueshme.

5.7

Kontrolli dhe raportimi
Ky hap deri së fundmi është bërë në formë manuale ose me letër, dhe do të
zëvendësohet në sistem.
Sistemi bën të mundur mbrojtjen ndaj tejkalimit të shumave të buxhetit dhe
gjithashtu gjeneron raporte.

Nr.

Hapi

5.1

Faza e

Përshkrimi

Departamenti Logjistikës i dërgon një formë kërkese me

planifikimit shkrim të gjitha strukturave të institucionit të plotësojnë
kërkesat e tyre të planifikuara. Kërkesat e buxhetit
përcaktohen nga të gjitha drejtoritë e rretheve dhe rajonale.
Ato bazohen në shpenzimet historike dhe në çdo direktivë të
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Nr.

Hapi

Përshkrimi

dhënë nga drejtoria qëndrore (p. sh. për shkak të rritjes së
çmimit të karburantit, rritjes së siguracionit etj). Të gjitha
strukturat respektive dërgojnë format e plotësuara Sektorit të
Logjistikës së Drejtorisë Qëndrore
5.1a

Faza e Shumat e buxheteve të viteve të kaluara mbahen në sistem
planifikimit dhe përdoren si bazë për të përgatitur kërkesat për buxhetin e
vitit të ardhshëm.

5. 2

Skica e Specialistët e Sektorit Logjistik të Drejtorisë Qëndrore
buxhetit përpunojnë të dhënat e marra dhe llogarisin nevojat e
vlerësuara. Bazuar në këtë, përgatitet skica e buxhetit, që
përmbledh të gjitha nevojat e strukturave të institucionit. Këto
më pas analizohen në nivel drejtorie rajonale dhe rrethi dhe
formulohet një buxhet total, i përbashkët i institucionit.

5.3

Faza aprovimit Skica e buxhetit i dorëzohet Ministrisë së Financave, ku
kërkesat totale të buxhetit për të gjithë sektorët publik
mblidhen përpara dorëzimit në qeveri për aprovim.

5.4

Faza e Të gjitha strukturat e institucionit detajojnë buxhetin e tyre
detajimit nga Janari per secilin vit dhe e dërgojnë buxhetin e detajuar te
drejtoria qëndrore, që përgatit Regjistrin e Prokurimeve
Publike të Planifikuara sipas instruksioneve të Agjencisë
Kombëtare të Prokurimeve Publike.
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Nr.

5.5

Hapi

Përshkrimi

Shpërndarja e Bëhet një buxhet për çdo drejtori rrethi dhe rajonale. Skicohet
buxhetit një përmbledhje e shpenzimeve për investime, e ndarë sipas
llogarive në nivel mujor dhe vjetor. Hyrjet e buxhetit
qëndrojne në caktimin e shumave të llogarive përkatëse.

5.6

Ndryshimet në Në disa rrethana ndryshimet në buxhet mund të bëhen duke
buxhet shpërndarë para nga një drejtori rrethi apo rajonale te një
tjetër ku burimet e buxhetit janë të pamjaftueshme.
Shumat e buxhetit të papërdorura brenda muajit, i kalojnë
muajit në vazhdim.

5.7

Kontrolli dhe Sistemi jep mundësi për mbrojtje të tejkalimeve të buxhetit
raportimi dhe informon përdoruesin për fonde të disponueshme.
Analizat e buxhetit përmbajnë regjistrime të planit dhe të
shpenzimeve aktuale të bazuara në llogaritë kryesore dhe
nënllogaritë e tyre në buxhet. Kontrolli i realizimit të buxhetit
shoqërohet me raportet mujore të krahasuara me vlerat
aktuale të shpenzimeve në buxhet. Ky krahasim bazohet në
përbërjen e këtyre kolonave:


buxheti i shpërndarë



realizimi aktual i buxhetit
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Nr.

Hapi

Përshkrimi



5.8

diferenca (mosrealizim) e buxhetit

Probleme me Drejtoritë e rretheve dhe ato rajonale mund të hasin shumë
fondet vështirësi të ndryshme me fondet përgjatë një viti financiar.
N. q. s fondet janë të pamjaftueshme, atëherë ata bëjnë një
kërkesë për burime shtesë.

5.9

Kërkesë për Drejtoria e rrethit / rajonale bën një kërkesë për një fond
fonde shtesë shtesë buxheti te sektori financës dhe buxhetit në drejtorinë
qëndrore.

5.10

Kërkim për Sektori financës dhe buxhetit në drejtorinë qëndrore
burime të kontrollon drejtoritë e rretheve dhe drejtoritë rajonale të tjera
disponueshme nëse burimet e buxhetit janë të mjaftueshme dhe mund të
transferohen. Paratë e transferuara aprovohen nga Drejtoria e
Përgjithshme e Planifikimit të Financës në Ministrinë e
Financës.

5.11

Kërkesë N. q. s nuk ka mjaftueshëm para në ndonjë drejtori tjetër
rrethi apo rajonale, atëherë sektori financës dhe buxhetit në
drejtorinë qëndrore përgatit një kërkesë për burime shtesë
buxheti. Këto kërkesa duhet të aprovohen dhe firmosen nga
drejtori i drejtorisë qëndrore. Më pas ato i dërgohen
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Nr.

Hapi

Përshkrimi

Ministrisë së Financave e cila vlerëson kërkesën dhe jep
aprovimin ose refuzimin.

Proçesi i ri i buxhetimit do të jetë si më poshtë:
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KOMISARIATI

DREJTORIA

FILLO

FILLO

5.1
Faza e planifikimit

1.5.1
Faza e planifikimit

Strukturat vartese te
drejtorive mbushin te
gjitha kerkesat e tyre
te planifikuara

DREJTORIA QENDRORE

TE TJERE

MINISTRIA E
FINANCES

Procesi i ri I buxhetimit

Strukturat vartese te
drejtorive mbushin te
gjitha kerkesat e tyre
te planifikuara

5.1a
Faza e planifikimit

5.1a
Faza e planifikimit

Pamje e buxheteve te
viteve te kaluara

Pamje e buxheteve te
viteve te kaluara

5.2
Skica e buxhetit
Specialistet e
procesit marrin te
dhenat dhe llogarisin
nevojat e vleresuara

5.4
Faza e detajimit

5.3
Faza e apovimit
Drejtoria e
Pergjithshme e
Buxhetit studion
dokumentat

Te gjitha strukturat e
institucionit detajojne
buxhetin e tyre

5.4
Faza e detajimit
Te gjitha strukturat e
institucionit detajojne
buxhetin e tyre

Tenderimi
dhe zgjedhja
e furnitoreve
5.5
Shperndarja e
buxhetit

5.5
Shperndarja e
buxhetit

Buxheti I aprovuar I
jepet llogarive te
drejtorive te‘ rretheve

5.6
Ndryshimet ne
buxhet Ndryshimet ne

Buxheti i aprovuar i
jepet llogarive te
drejtorive te rretheve

5.6
Ndryshimet ne
buxhet Ndryshimet ne

buxhet mund te
behen duke shtuar
fonde shtese ose
duke transferuar
fonde te paperdorura
midis llogarive

5.7
Kontrolli dhe
raportimi

Ne fund te muajit,
strukturat e
institucionit
analizojne
shpenzimet
perkundrejt buxhetit

5.10
Kerkimi i
burimeve te
disponueshme

Ne fund te muajit,
strukturat e
institucionit
analizojne
shpenzimet
perkundrejt buxhetit

1. Pagesa per dorezimin
e aktivev fikse
2. Pagesa nga dorezimi
i sherbumeve dhe
aseteve te tjera
3. Parapagimi per
punonjesin
4. Rritja e vleres se
aktiveve te
qendrueshme

1. Pagesa per dorezimin
e aktivev fikse
2. Pagesa nga dorezimi
i sherbumeve dhe
aseteve te tjera
3. Parapagimi per
punonjesin
4. Rritja e vleres se
aktiveve te
qendrueshme

5.9
Kerkese per fonde
shtese

PO
5.8
Problemet e
fondeve

JO

Drejtorite e rretheve
mund te hasin
shume probleme
fondesh gjate nje viti
financiar

Dejtorite e Rretheve

Strukturat e
institucionit
dergojne kerkese
per fonde shtese.

5.8
Problemet e
fondeve

JO
FUND

Ministria e Finances
konsideron kerkesent

Burimet e buxhetit
kerkohen ne drejtorite
e tjera te rretheve

buxhet mund te
behen duke shtuar
fonde shtese ose
duke transferuar
fonde te paperdorura
midis llogarive

5.7
Kontrolli dhe
raportimi

5.11
kerkese

Drejtorite e rretheve
mund te hasin
shume probleme
fondesh gjate nje viti
financiar

FUND

Drejtoria Rajonale

DREJTORIA QENDRORE
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Përfundime
Nga analiza e kërkesave të institucionit shtetëror shqiptar për automatizimin e
shërbimeve financiare të tij u konkludua se programi kompjuterik më i përshtatshëm
që realizon këto kërkesa është Oracle Financial. Niveli aplikimit operon në mënyrë
efektive në një WAN. Klienti dhe serveri i aplikacioneve shkëmbejnë një minimum
informacioni, siç është p. sh. krahasimi për diferencat në vlerat e fushave, por jo
informacion grafik si p. sh. një formë e re. Në këtë mënyrë trafiku në rrjet është i ulët
duke bërë të mundur ndërmjet të tjerave uljen e kostos së telekomunikacionit. Ky
aplikacion ekzekutohet në një arkitekture e cila nuk kërkon ekzekutim të
aplikacioneve në pajisjet e përdoruesit. Me këtë lloj arkitekture informacioni mund të
aksesohet kudo dhe kurdo në mënyrë të sigurtë. Veprime financiare si p. sh
transferimi i parave nga një llogari çfarëdo në llogarinë e institucionit mund të kryhen
me anë të ndërfaqjes mobile që ofron ky program kompjuterik. Kjo është tepër
ndihmuese për institucionin pasi në këtë mënyrë stafi i institucionit që punon në terren
mund të ndihmojë në mbledhjen e detyrimeve që të tretët kanë ndaj institucionit (të
cilat janë të shumta dhe shpeshherë humbasin për shkak të pamundësisë për ti
mbledhur). Informatizimi i sistemit financiar të institucionit shtetëror shqiptar do të
realizohet duke përdorur këtë program kompjuterik.
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KAPITULLI III: OFRIMI I SHËRBIMEVE FINANCIARE ME ANË
TË TEKNOLOGJISË MOBILE SI NJË DOMOSDOSHMËRI.

Përmbledhje

Teknologjitë e reja të informacionit dhe komunikimit ndihmojnë vendet në zhvillim të
ofrojnë shërbime të nevojshme për komunitetin që nuk mund të ketë këto shërbime
me metoda tradicionale. Metoda të reja të aplikueshme në fushën e teknologjisë së
informacionit dhe komunikimit duhet të studiohen dhe zbatohen për të siguruar
shërbime financiare cilësore, të shpejta dhe të sigurta për të gjithë. Ofrimi i
shërbimeve të përballueshme dhe të përshtatshme financiare, për të varfërit dhe
banorët që jetojnë me të ardhura të ulëta, është duke u parë në botë si një mënyrë për
zvogëlimin e varfërisë dhe pabarazisë dhe si një mënyrë për të kontribuar në rritjen
ekonomike të një vendi. Në këtë punim bazuar në burime të ndryshme informacioni,
si raportet e CGAP dhe Bankës Botërore, Bankës së Shqipërisë, LSMS 2008, raportet
e INSTAT-it, dhe informacione të tjera të mbledhura përmes komunikimit të
drejtpërdrejtë dhe me kërkesë ndaj INSTAT-it identifikon aksesimin e shërbimeve
financiare nga ana e popullsisë shqiptare. Gjatë studimit ne pamë se në Shqipëri
ekzistojnë banorë të cilët nuk kanë akses në shërbimet financiare. Kryerja e
shërbimeve financiare me metodat tradicionale për banorët e varfër dhe me të ardhura
të pakta në Shqipëri nuk është efiçente pasi rezulton të ketë kosto të lartë. Për banorët
e zonave rurale të cilët kanë të ardhura më të pakta dhe janë më të varfër se banorët e
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zonave urbane kryerja e shërbimeve financiare me metoda tradicionale është
gjithashtu e papërshtatshme për shkak të distancës së madhe nga vendbanimet e tyre
të pikave të aksesit të shërbimeve financiare. Duke pasur parasysh faktin se sipas të
dhënave paraprake të CENSUS 2011 46. 3% e popullsisë jeton në zonat rurale është e
qartë rëndësia e të menduarit për gjetjen e një mënyre për të ofruar akses në shërbimet
financiare (përfshirje financiare) në ato zona. Komuniteti i cili nuk arrin të marrë
shërbime financiare me anë të metodave tradicionale mund t’i marrë ato duke
përdorur metoda jo-tradicionale. Për përfshirjen në shërbimet financiare të këtyre
banorëve është i nevojshëm një sistem informacioni. Ne analizojmë potencialin për
zgjerimin e ofrimit të shërbimeve financiare në zonat rurale duke konsideruar dhe
përvoja të ndryshme në vende të tjera në situata të ngjashme për të parë se cila do të
jetë zgjidhja për të adresuar këtë çështje. Teknologjitë e reja të informacionit dhe
komunikimit të cilat janë përdorur në botë për të ofruar shërbime financiare për të
gjithë kanë një agjent në sistem i cili ndihmon proçesin e shkëmbimit të parasë
elektronike me kesh. Këto teknologji të reja informacioni dhe komunikimi ndryshojnë
nga njëra-tjetra në tre drejtime kryesore: platforma e teknologjisë, ndërfaqja e
përdoruesit dhe ofruesi i zgjidhjes.
Ne aplikojmë teknikat tradicionale në Anketën e fundit të Matjes së Nivelit të Jetesës
për të identifikuar nevojat për shërbime financiare të popullatës shqiptare që nuk ka
akses në këto shërbime. Ky informacion është tepër i rëndësishëm për të ndërtuar një
sistem i cili ofron për përdoruesit atë për të cilën ata kanë nevojë dhe si rezultat
sistemi të përdoret në masë. Banorët që jetojnë në zonën rurale kanë nevojë për
shërbimet financiare të tilla si transfertat person për person, kursimet etj. Ne
mbledhim dhe të dhëna nga sistemi bankar aktual duke përdorur metodën e
komunikimit të drejtpërdrejtë me përfaqësuesit e bankave për plotësimin e pyetësorit
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dhe aplikojmë teknika tradicionale në të dhënat e siguruara nga LSMS 2008, me
qëllim nxjerrjen e informacionit të nevojshëm në studimin tonë për të identifikuar
zgjidhjen më të përshtatshme për përfshirjen në shërbimet financiare në një mënyrë që
është e sigurtë, e përballueshme dhe e përshtatshme të popullsisë shqiptare të
pashërbyer me këto shërbime.
Nga zbatimi i zgjidhjes jo-tradicionale më të përshtatshme për përfshirjen financiare
do të përfitojnë më shumë banorët e zonave rurale dhe kryesisht atyre malore të
Shqipërisë, sepse shumica e tyre nuk ka akses në shërbimet financiare me rrugët
tradicionale, ata janë më të varfër dhe me të ardhura më të ulëta se banorët që jetojnë
në zonat urbane. Zbatimi i kësaj zgjidhje do të sjellë përfshirje në shërbimet financiare
për këta banorë dhe si rezultat, bazuar në studimet teorike dhe empirike të kryera në
botë, do të sjellë reduktim të varfërisë, pabarazisë dhe rritje ekonomike për vendin
tonë.
Studimi i teknologjisë inovatore më të përshtatshme të informacionit dhe komunikimit
që bën të mundur aksesin e shërbimeve financiare për të gjithë në Shqipëri do të
shërbejë si një burim informacioni për politikëbërësit në Shqipëri, për të nxjerrë
strategji për zbatimin e këtyre sistemeve të reja të informacionit dhe si rezultat
përmirësimin e përfshirjes financiare dhe promovimin e aksesit të shërbimeve
financiare në zonat rurale. Studimi i zgjidhjes më të përshtatshme do të jetë gjithashtu
një burim informacioni për politikëbërësit në Shqipëri, për të nxjerrë një rregullore që
do të mbrojë agjentët dhe përdoruesit e shërbimeve financiare me metodat jotradicionale dhe si rezultat do të promovojë mbajtjen e kursimeve dhe përdorimin e
shërbimeve financiare në zonat rurale. Studimi mund të jetë një burim informacioni
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edhe për ofruesit e mundshëm të shërbimeve financiare me metoda jo-tradicionale për
të zgjedhur metodën më të përshtatshme përsa i përket ndërfaqjes së përdoruesit.

Hyrje
Përfshirja financiare aktuale në Shqipëri.
Studime kërkimore të shumta në mbarë botën kanë treguar se dhënia e mundësisë për
përdorimin e shërbimeve financiare të gjithë banorëve të një vendi, mund të ndihmojë
në uljen e varfërisë. Ka një ndryshim midis mundësisë për të përdorur shërbimet
financiare (aksesi në shërbimet financiare) dhe përdorimit aktual të shërbimeve
financiare. Një individ i cili është i përjashtuar pa vullnetin e tij nga përdorimi i
shërbimeve financiare, konsiderohet se nuk ka akses në shërbimet financiare. Një
individ mund të përjashtohet nga institucionet financiare për të përdorur shërbimet për
shkak të rrezikut të lartë që ai paraqet, p. sh kur nuk ka të ardhura të mjaftueshme apo
të ardhura të rregullta. Individi përjashtohet pa vullnetin e tij edhe kur ai nuk mund të
paguajë çmimin për shërbimin financiar. Një banor që përjashtohet vullnetarisht nga
shërbimet financiare është ai që ka mundësi për të përdorur shërbimet financiare, por
nuk i përdor ato. Një individ që vullnetarisht përjashtohet nga shërbimet financiare
konsiderohet se ka akses në shërbimet financiare. Nuk është e lehtë për të matur
përjashtimin vullnetar nga përdorimi i shërbimeve financiare. Si rezultat, studiuesit
mbështeten në treguesit e përdorimit të shërbimeve financiare si një përafrim i
treguesve të aksesit të këtyre shërbimeve. (CGAP dhe Grupi i Bankës Botërore 2009).
[17]

Në mënyrë që të masim aksesin në shërbimet e kursimit dhe pagesave, llogaritet

treguesi i aksesit në shërbimet e depozitave. Ka mënyra të ndryshme për të llogaritur
aksesin në shërbimet e depozitave. Mënyra më e mirë për ta llogaritur është të gjejmë
numrin e individëve të veçantë apo të familjeve që kanë të paktën një llogari depozite
për shkak se numri total i llogarive të depozitave nuk jep një tablo të plotë (një person
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apo familje mund të ketë më shumë se një llogari depozite). Për të matur shërbimin e
kredive llogaritet treguesi “aksesi në shërbimet e kredisë”. Mënyra më e mirë për të
gjetur këtë tregues është të gjejmë numrin e individëve të veçantë apo familjeve që
kanë së paku një llogari kredie. Për të matur ofrimin e shërbimeve financiare,
llogaritet shpërndarja e pikave të aksesit financiare. Sipas CGAP dhe Grupit të
Bankës Botërore (2010)

[18]

përqindja e familjeve që kanë një llogari depozite në një

institucion zyrtar në Shqipëri është më pak se 25%, numri i kredive të shpërndara nga
bankat komerciale për 1. 000 të rritur është 107,53 dhe numri i degëve të bankave
komerciale për 100,000 të rritur është 22,29. Të dhënat janë në total për Shqipërinë.
Nuk ka të dhëna për shpërndarjen gjeografike të familjeve që kanë të paktën një
depozitë apo të huamarrësve që kanë të paktën një hua. Gjithashtu nuk ka të dhëna se
sa është numri i degëve të bankave komerciale për 100. 000 të rritur në zonat urbane
dhe se sa është në zonat rurale.
Figurë 7: Familjet që kanë të paktën një llogari depozitë në një institucion formal në
përqindje.

Burimi: CGAP dhe Grupi i Bankës Botërore 2010

Siç pamë më sipër aksesi i shërbimeve financiare në Shqipëri është në nivele të ulëta.
Kërkime të shumta kanë treguar se zgjerimi i aksesit të shërbimeve financiare
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ndihmon në reduktimin e varfërisë. Duke parë përfundimet e këtyre studimeve është e
qartë se nëse varfëria ekziston në Shqipëri zgjerimi i aksesit në shërbimet financiare
do të ishte një mënyrë për ta zvogëluar atë.

Varfëria dhe treguesit e saj.
Përkufizimi i varfërisë ndryshon nga koha në kohë dhe nga një vend në tjetrin.
Varfëria shoqërohet jo vetëm me të ardhura apo konsum të pamjaftueshëm por edhe
me pamjaftueshmëri në lidhje me shëndetin, të ushqyerit, dhe shkrim-këndimin, si dhe
me marrëdhënie të mangëta sociale, pasiguri, dhe vetëbesim të ulët e pafuqishmëri.
[19]

Varfëria mund të matet me anë të dimensioneve dhe treguesve të ndryshëm.

Dimensionet e varfërisë ndahen në dimensione monetare dhe jo-monetate. Varfëria
mund të matet në mënyra të ndryshme duke përdorur sisteme matës monetarë ose
sisteme matës jo-monetarë. Sistemet matës më të përdorur gjerësisht për varfërinë
janë sistemet matës monetarë dhe treguesit që mund të përdoren për këta sisteme janë
treguesi i të ardhurave ose i konsumit. Në Shqipëri është përdorur sistemi matës
monetar dhe treguesi i konsumit. Vijat e varfërisë janë nivelet që ndajnë të varfërit
nga jo të varfërit. Një nga mënyrat për të vendosur vijat e varfërisë është mënyra
absolute e cila është përdorur edhe në Shqipëri. Vijat absolute të varfërisë janë bazuar
në disa kritere absolute në të cilat familjet duhet të mbështeten në mënyrë që të jenë
në gjendje të përmbushin nevojat e tyre bazë. 3 Vija monetare absolute e varfërisë në
Shqipëri është vendosur në 4891 lekë shqiptare (me çmimet e vitit 2002) konsumi
mujor për frymë. Masat matëse më të përdorura të varfërisë të cilat janë përdorur edhe
në Shqipëri janë treguesi i përqindjes së varfërisë (i quajtur edhe shkalla e varfërisë),
thellësia e varfërisë dhe ashpërsia e varfërisë.
3

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/0,,contentMDK:22569747

~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:336992,00. html
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Shkalla e varfërisë jep ekzistencën e varfërisë, e cila në drejtim të konsumit është
përqindja e popullsisë, shpenzimet për frymë të të cilës janë nën nivelin e varfërisë,
dhe gjendet duke pjesëtuar numrin e banorëve nën vijën e varfërisë me popullsinë e
përgjithshme. Thellësia e varfërisë gjendet nga treguesi i hendekut të varfërisë dhe
tregon se sa larg nga vija e varfërisë janë të vendosur të varfërit. Ai gjendet duke bërë
raportin e konsumit total të nevojshëm për të sjellë të gjithë të varfërit në nivelin e
varfërisë me totalin e konsumit të popullatës së përgjithshme (kjo e fundit gjendet
duke shumëzuar numrin e banorëve të një vendi me vijën e varfërisë të vendit). Masa
matëse e fundit e varfërisë e përdorur në Shqipëri është ashpërsia e varfërisë e cila,
përveç hendekut të varfërisë merr parasysh edhe pabarazinë ndërmjet të varfërve.
Treguesi ashpërsia e varfërisë i jep më shumë peshë banorëve më shumë të varfër se
sa atyre më pak të varfër.

Varfëria në Shqipëri
Anketa e fundit e Matjes së Nivelit të Jetesës 2008 mbi Shqipërinë tregon se 12. 4% e
popullsisë shqiptare jeton në varfëri, edhe pse më pak se 1,2% jeton në varfëri
ekstreme dhe nuk është në gjendje të përmbushë kërkesat bazë për ushqim. Varfëria
në Shqipëri është ulur nga 25. 4% në 2002 në 12. 4% në 2008, por ajo ende ekziston.
Figurë 8: Trendi i varfërisë absolute

Burimi: INSTAT 2009
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Varfëria në zonat rurale në Shqipëri

Sipas të gjitha masave matëse të varfërisë, vlerat vazhdojnë të jenë më të larta në
zonën rurale dhe malore. Varfëria është 67,8% më e lartë në zonat rurale se në Tiranë
dhe 44. 5% më e lartë në zonat rurale krahasuar me zonat e tjera urbane.
Varfëria në zonat rurale në total ka rënë ndjeshëm, por ajo ende ekziston. Varfëria në
zonat rurale është më e përqëndruar në zonën malore. Sipas të dhënave paraprake të
CENSUS 2011 46. 3% e popullsisë shqiptare jeton në zonat rurale. 4
Tabelë 8: Trendi i varfërisë absolute sipas stratave.

Strata

Matësit e
varfërisë

2002

2005

2008

Urban Rural Total Urban Rural Total Urban Rural Total

Përqindja 20. 2
Bregdetare Hendeku 5. 4
Ashpërsia 2. 1

20. 9
3. 6
1. 0

20. 6
4. 4
1. 5

11. 6
2. 0
0. 6

19. 7
4. 1
1. 3

16. 2
3. 2
1. 0

10. 7
2. 7
1. 0

15. 0
2. 5
0. 6

13. 0
0. 2
0. 7

Qendër

Përqindja 19. 3
Hendeku 3. 8
Ashpërsia 1. 2

28. 5
6. 5
2. 1

25. 6
5. 7
1. 8

12. 5
3. 0
1. 2

25. 9
6. 0
2. 1

21. 2
5. 0
1. 8

10. 3
1. 9
0. 6

10. 9
1. 9
0. 4

10. 7
1. 9
0. 5

Malore

Përqindja 24. 7
Hendeku 6. 5
Ashpërsia 2. 6

49. 5
12. 3
4. 4

44. 5
11. 1
4. 1

17. 1
3. 6
1. 1

27. 7
5. 5
1. 7

25. 6
5. 1
1. 5

14. 7
3. 2
1. 2

29. 8
6. 2
1. 8

26. 6
5. 6
1. 7

Tirana

Përqindja 17. 8
Hendeku 3. 8
Ashpërsia 1. 3

17. 8
3. 8
1. 3

8. 1
1. 6
0. 5

8. 1
1. 6
0. 5

8. 7
1. 2
0. 2

Gjithsej

Përqindja 19. 5
Hendeku 4. 5
Ashpërsia 1. 6

25. 4
5. 7
1. 9

11. 2
2. 3
0. 8

18. 5
4. 0
1. 3

10. 1
1. 9
0. 6

29. 6
6. 6
5. 7

24. 2
5. 3
1. 8

Burimi: INSTAT 2009

4

http://census. al/default. aspx?lang=sq
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8. 7
1. 2
0. 2
14. 6
2. 6
0. 7

12. 4
2. 3
0. 7

Pra varfëria ende ekziston në Shqipëri. Meqënëse të sigurosh akses në shërbimet
financiare ( i cili nuk është i ofruar për të gjithë në vendin tonë) për të gjithë është
duke u parë në botë si një mënyrë për të ulur varfërinë (e cila ende ekziston në
Shqipëri) është i nevojshëm një sistem i ri informacioni për përfshirjen financiare në
Shqipëri.
Zbatimi i një sistemi të ri informacioni për përfshirjen financiare do të jetë i vështirë,
sepse kjo është një mënyrë e re e kryerjes së shërbimeve financiare dhe si rezultat:
Përdoruesit duhet të kuptojnë domosdoshmërinë e sistemit dhe t’a përdorin
atë. Për të arritur këtë, sistemi duhet të ofrojë shërbimet financiare për të
cilat përdoruesit kanë nevojë, ai duhet të jetë i lehtë për t'u përdorur dhe i
sigurtë.
Ofruesit e mundshëm (të cilët përveç bankave apo institucioneve financiare
mund të jenë edhe kompanitë e telekomunikacionit ose palët e treta), duhet
të kenë mjedisin e duhur për të ofruar shërbime financiare me një zgjidhje
jo-tradicionale dhe përdoruesit dhe agjentët kanë nevojë të ndjehen të
mbrojtur (ata duhet të ndihen të sigurtë se paratë e tyre nuk do të humbasin).
Përpara zbatimit të këtij sistemi duhet të studiojmë:
Për kë do të ndërtohet ky sistem, cilët do të jenë përdoruesit e këtij sistemi.
Pra do të identifikojmë popullsinë shqiptare e cila nuk mund të aksesojë
shërbimet financiare.
Cilat janë kërkesat reale për shërbime financiare të popullsisë e cila nuk
arrin të aksesojë këto shërbime.
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Sistemin më të përshtatshëm të informacionit që bën të mundur aksesimin e
shërbimeve financiare të ofruar nga një institucion formal në një rrugë të
sigurtë të përshtatshme dhe të përballueshme.

Materialet dhe Metodat

Metodologjia që kemi përdorur ka qenë komplekse duke kombinuar më së miri
burime të ndryshme informacioni si dhe metoda të ndryshme kërkimi në funksion të
përmbushjes së objektivit tonë kryesor të kësaj pjese: studimi dhe prezantimi i një
teknologjie të re informacioni dhe komunikimi për përfshirjen financiare në Shqipëri.
Të dhëna nga raporte të institucioneve të rëndësishme në Shqipëri dhe në botë, si
Banka e Shqipërisë dhe CGAP e Grupi i Bankës Botërore, ndihmuan në krijimin e një
pasqyre të përgjithshme paraprake të situatës aktuale mbi aksesin e shërbimeve
financiare në Shqipëri. Për të krijuar këtë pasqyrë ne analizuam të dhënat e
disponueshme në raportet e këtyre institucioneve në lidhje me treguesit e aksesit të
shërbimeve financiare. Për të pasur një informacion më të plotë në lidhje me
komunitetin i cili nuk ka akses në shërbimet financiare në Shqipëri morëm dhe
analizuam të dhëna në lidhje me shpërndarjen gjeografike të pikave të aksesit të
shërbimeve financiare edhe:
nga sistemi bankar aktual duke përdorur metodën e intervistimit ballë për
ballë me përfaqësuesit e bankave.
me kërkesë ndaj INSTAT-it (i cili e ka nxjerrë këtë informacion nga ato të
dhëna të grumbulluara nga Anketa e fundit e Matjes së Nivelit të Jetesës të
cilat nuk janë të publikuara në faqen web të INSTAT)
51

Ne studiuam të dhëna të marra nga raporte të institucioneve të ndryshme si, ISHP,
AKEP dhe INSTAT si dhe informacione të marra duke aplikuar teknika tradicionale
mbi ato të dhëna të grumbulluara nga Anketa e fundit e Matjes së Nivelit të Jetesës të
cilat janë të publikuara në faqen web të INSTAT për të identifikuar shërbimet
financiare të cilat janë të nevojshme për popullsinë shqiptare të papërfishirë në
shërbimet financiare dhe karakteristikat e jetesës së kësaj popullsie.
Ne analizojmë potencialin për të siguruar përfshirje financiare në vendin tonë dhe
duke studiuar përvoja të ndryshme të vendeve të tjera në situata të ngjashme,
karakteristikat e jetesës së popullsisë së papërfshirë në shërbime financiare dhe
infrastruktura të mundshme për sigurimin e përfshirjes financiare ne paraqesim
zgjidhjen më të përshtatshme të mundshme nga ana e platformës teknologjike të
përdorur dhe ofruesit të shërbimit për të siguruar akses në shërbimet financiare dhe
për popullsinë shqiptare të përjashtuar nga këto shërbime.
Konluzioni i marrë nga studimi ynë mbi platformën teknologjike më të përshtatshme
”Në sistemin tonë do të përfshihet një rrjet i telefonisë së lëvizshme dhe përdoruesi
do të përdorë një telefon celular për të komunikuar” është i nevojshëm për të vazhduar
studimin tone mbi ndërfaqjen e përdoruesit dhe mbi ndërtimin e një aplikacioni për
përfshirje në shërbimet financiare në mënyrë të sigurtë.
Duke njohur teknologjitë ekzistuese të një rrjeti të telefonisë së lëvizshme të
përdorura në Shqipëri dhe duke pasur përvojën e punës në strukturat zbatuese dhe
mbështetëse të shërbimeve shtesë të një rrjeti të telefonisë së lëvizshme ne paraqesim
ndërfaqjet e mundshme të përdoruesit dhe rrugët e mundshme të komunikimit midis
përdoruesit dhe ofruesit të shërbimit në zgjidhjen jo-tradicionale për përfshirje
financiare që ka nevojë për një rrjet të telefonisë së lëvizshme. Duke përdorur
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përvojën tonë dhe të dhënat e mbledhura me metodën e intervistimit me përfaqësues
të operatorëve të telefonisë së lëvizshme ne identifikojmë të mirat dhe pengesat e
zbatimit të këtyre ndërfaqjeve dhe rrugëve të komunikimit në një sistem për përfshirje
financiare që zbatohet në vendin tonë. Ne analizojmë ndërfaqjet e mundshme të
përdoruesit dhe rrugët e mundshme të komunikimit midis përdoruesit dhe ofruesit të
shërbimit dhe paraqesim zgjidhjen më të përshtatshme të mundshme. Si përfundim ne
paraqesim një sistem inovativ informacioni i cili siguron akses në shërbime financiare
për të gjithë në një mënyrë që është jo vetëm e përshtatshme dhe e përballueshme por
edhe e sigurtë.
Si në çdo sistem informacioni është i nevojshëm dhe një aplikacion i cili bën të
mundur dërgimin e kërkesave nga konsumatorët dhe plotësimin e tyre nga ofruesit e
shërbimit. Aplikacioni për ofrimin e aksesimit të shërbimeve financiare në mënyrë të
sigurtë do të jete një aplikacion mobile dhe do të ofrojë një shërbim shtesë për
abonentët e telefonisë së lëvizshme. Duke pasur eksperiencën në planifikimin dhe
zbatimin e shërbimeve shtesë për një sistem të telefonisë së lëvizshme ne analizojmë
ndërtimin e një aplikacioni mobile për ofrimin e shërbimeve financiare në mënyrë të
sigurtë dhe prezantojmë ndërtimin e tij në mënyrën më të përshtashme të mundshme.

Rezultatet dhe diskutimi

Vështrim i përgjithshëm mbi sektorin bankar në Shqipëri

Banka qëndrore në vendin tonë është Banka e Shqipërisë. Ajo është autoriteti vendim-marrës në fushën e politikës monetare dhe gjithashtu autoriteti mbikëqyrës dhe
liçensues i sektorit bankar në Shqipëri. Në Shkurt 2012 sektori bankar në Shqipëri
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përbëhej prej 16 bankave tregtare, 19 institucioneve financiare jobanka, një zyre
përfaqësimi të një banke të huaj, dy Unione të Shoqërive Kursim-Kredi dhe 303 zyra
të këmbimit valutor.

5

Mbulimi me shërbime bankare deri në fund të vitit 2010

paraqitet në tabelën 9. Numri i popullsisë për njësi bankare dhe punonjës banke që
nga viti 2004 është zvogëluar çdo vit dhe si rrjedhojë shërbimi bankar ndaj popullsisë
është përmirësuar.
Tabelë 9: Mbulimi me shërbime bankare.

Treguesit
2004
Numri i bankave
16
Numri i punonjësve
2,816
Numri i degëve /
188
agjencive brenda
vendit
Numri mesatar i punonjësve për:
- Bankë
- Njësi bankare
Numri i
popullsisë(000)
Numri i popullsisë për:
- Bankë
- Njësi bankare
- Punonjës banke

176
15
3,127

Vitet
2005
2006
17
17
3,479
4,189
250
294

2007
16
5,155
399

205
14
3,149

322
405
13
13
3,170 3,193. 9

246
14
3,152

2008
16
6,493
511

2009 2010
16
16
6,404 6384
524 529

400
12
3,195

399
12
-

195,438 185,235 185,424 197,013 199,619 199,688
16,633 12,596 10,722
7,945
6,250
6,097
1,110
905
752
615
492
499

-

Burimi: Banka e Shqipërisë 2011 [21]

Rrjeti i degëve dhe agjencive bankare ka ardhur duke u zgjeruar nga viti në vit.
Shpërndarja gjeografike e degëve dhe agjencive bankare sipas prefekturave në fund të
vitit 2010 e krahasuar dhe me vitet 2008 dhe 2009 është paraqitur në figurën 9. Vlerat
janë në total për të gjithë prefekturën, nuk e kemi shpërndarjen gjeografike brenda saj.
5

http://www.bankofalbania.org/web/Rregjistri_i_Bankave_tregetare_50_1.php
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Figurë 9: Shpërndarja gjeografike e degëve dhe agjencive bankare në fund të vitit 2010.
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Burimi të Dhënave: Banka e Shqipërisë 2011[21]

Aksesi aktual i shërbimeve financiare

Një nga treguesit e aksesit ndaj shërbimeve financiare është aksesi në shërbimin e
depozitimit i cili matet më mirë duke llogaritur numrin e individëve të veçantë apo
familjeve që kanë të paktën një llogari depozite. Sipas CGAP dhe Grupit të Bankës
Botërore (2010)[18] përqindja e familjeve që kanë një llogari depozitë në një
institucion zyrtar në Shqipëri është më pak se 25%. Informacioni qe jepet në raportin
e Bankës së Shqipërisë për sa i përket depozitave është në lidhje me vlerën e
depozitave dhe jo me numrin e tyre. Nga ky raport ne mund të marrim një
informacion për shpërndarjen e vlerës së depozitave sipas rretheve. Sipas Bankës së
Shqipërisë (2011)[20] shpërndarja në përqindje e vlerës së depozitave të individëve dhe
popullsisë sipas rretheve është si në figurën 10:
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Figurë 10: Shpërndarja në përqindje e vlerës së depozitave të individëve dhe shpërndarja e
popullsisë sipas rretheve.

Burimi: Banka e Shqipërisë 2011 [20]

Një tregues tjetër i aksesit të shërbimeve financiare është aksesi i shërbimit të
kreditimit i cili matet më mirë duke llogaritur numrin e individëve të veçantë apo
familjeve që kanë të paktën një llogari kredie. Informacioni qe jepet në raportin e
Bankës së Shqipërisë (2011)[20] për sa i përket kredive të individëve është në lidhje me
vlerën e kredive dhe jo me numrin e tyre. Nga ky raport ne mund të marrim një
informacion për shpërndarjen e vlerës së kredive sipas rretheve. Në raportin e CGAP
dhe Grupit të Bankës Botërore (2010)[18] për vendin tonë jepet vlera e kredive të
dhëna nga bankat tregtare për 1000 të rritur e cila është 107. 53. Sipas Bankës së
Shqipërisë (2011)[21] shpërndarja gjeografike sipas rretheve e vlerës së kredive dhe
depozitave në përqindje për vitin 2009 dhe 2010 është si në figurën 11:
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Figurë 11: Shpërndarja gjeografike sipas rretheve e vlerës së kredive dhe depozitave në
përqindje

Burimi: Banka e Shqipërisë 2011 [20]

Për të matur shpërndarjen e shërbimeve financiare matet e shtrirja gjeografike e
pikave të aksesit financiar. Sipas CGAP dhe Grupit të Bankës Botërore (2010)[18]
numri i njësive bankare për 100,000 të rritur është 22,29. Të dhënat janë në total për
Shqipërinë. Sipas Bankës së Shqipërisë (2011)[20] shpërndarja gjeografike e degëve
dhe agjencive bankare për 100 000 individë në Shqipëri është paraqitur në figurën 12.
Të dhënat janë në total për prefekturën. Nuk ka asnjë evidencë për shpërndarjen e
këtyre pikave të aksesit financiar në zonat rurale apo urbane.
Shërbime financiare të ndryshme përveçse në degët apo agjencitë bankare mund të
kryhen dhe me anë të produkteve apo shërbimeve elektronike. Disa nga këto produkte
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apo shërbime elektronike që ofrohen nga bankat janë kartat e debitit dhe të kreditit për
klientët e tyre, ATM-të dhe POS-et, internet banking, mobile apo sms banking, etj.

Figurë 12: Shpërndarja gjeografike e degëve dhe agjencive bankare për 100 000 individë

Numri i njësive bankare për 100 000 individë
35
30
25
20
15
10
5
0

Numri i njësive bankare për 100 000 individë
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Burimi të Dhënave Njësitë Bankare: Banka e Shqipërisë 2011 [21]

Banka e Shqipërisë ka miratuar deri në fund të vitit 2010 shërbimin internet banking
për 11 banka dhe shërbimin mobile/sms banking për 3 banka. Këto shërbime nuk e
mundësojnë tërheqjen fizike të parave. Ato ofrojnë mundësinë e kryerjes së
transferimit të parave dhe pagesave të faturave. Për të përdorur këto shërbime
përdoruesi duhet të ketë një kompjuter dhe lidhje në internet në rastin e internet
banking dhe një telefon celular të avancuar i cili mund të lidhet me internetin në rastin
e mobile banking.
Banka e Shqipërisë ka miratuar shërbimin e emetimit të kartave elektronike me
funksion tërheqjen e parave nga ATM-të për 14 banka. Për gjashtë nga këto banka
është miratuar gjithashtu ofrimi i shërbimit të kryerjes së pagesave nëpërmjet kartave
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elektronike të pranuara në POS-e të cilat janë të vendosur në dyqane dhe qendra
tregtare. Disa nga ATM-të përveçse mundësojnë tërheqjen fizike të parave,
mundësojnë gjithashtu transferimin e parave apo depozitimin e tyre. POS-et
mundësojnë kryerjen e pagesave nëpërmjet kartave të debitit apo kreditit dhe disa prej
tyre mundësojnë dhe tërheqjen e parave. Tabela 10 paraqet produktet elektronike
bankare të miratuara nga Banka e Shqipërisë deri në fund të vitit 2010.

Tabelë 10: Produktet elektronike bankare të miratuara nga Banka e Shqipërisë

Burimi: Banka e Shqipërisë 2011[21]

Numri i ATM-ve dhe POS-eve deri në fund të Shtator 2011 i krahasuar me tremujorin
e dytë dhe të parë të vitit 2011 dhe me fundin e viteve 2009 dhe 2010 është paraqitur
në tabelën 11. Numri i ATM-ve dhe POS-eve është në rritje nga viti në vit. Kështu
deri në shtator të vitit 2011 numri i POS-eve është rritur me 88 krahasuar me fundin e
vitit 2010 ndërsa numri ATM-ve është rritur me 17.

59

Tabelë 11: Numri i ATM-ve dhe POS-ve në 30 Shtator, 2011
Vitet

Viti 2011

2009 2010

Automated Teller Machines ( ATM ) - sipas funksionit

I

II

III

741

771

778

783

788

741

771

778

783

788

2 - ATM me funksion urdher transferta

66

62

60

61

61

3 - ATM me funksion depozitim cash

74

84

85

86

86

Terminale POS (Point of Sale ) prej të cilave :

4370 4903

4835

1- terminale POS me funksion terheqje cash

1290

111

112

2- terminale EFTPOS

4320 4846

4778

prej të cilave:
1 - ATM me funksion terheqje cash

4729 4991
114

116

4615 4875

Terminale virtuale POS per perdorimin e kartave

-

-

-

-

-

Terminale per perdorimin e parasë elektronike

-

-

-

-

-

Burimi: Banka e Shqipërisë [24]

Shpërndarja gjeografike e ATM-ve dhe POS-eve sipas prefekturave paraqitet në
tabelën 12. Siç shihet dhe nga tabela e mëposhtëme ato janë të shpërndara vetëm në
prefekturat kryesore të vendit. ATM-të apo POS-et mund të përdoren për kryerjen e
veprimeve financiare. Sipas CGAP dhe Grupit të Bankës Botërore (2010) në Shqipëri
numri i ATM-ve për 100 000 të rritur është 31. 11 dhe për 1 000 km2 është 27. 04,
ndërsa numri i POS-eve për 100 000 të rritur është 183,45 dhe për 1 000 km2 është
159,49. Të dhënat janë në total për Shqipërinë.
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Tabelë 12: Shpërndarja gjeografike e ATM-ve dhe POS-eve sipas prefekturave
Rajonet

Viti 2008

Viti 2009

Viti 2010

ATM

POS

ATM

POS

ATM

POS

Tirana

337

2. 24

396

3. 209

407

3. 834

Shkodra

72

98

84

190

95

133

Korça

42

127

48

205

53

238

Gjirokastra

64

181

67

232

68

244

Elbasani

36

99

40

199

39

116

Lushnja

91

208

106

335

109

338

Totali

642

2. 953

741

4. 37

771

4. 903

Burimi: Banka e Shqipërisë [24]

Shpërndarja gjeografike e ATM-ve dhe POS-eve (Pikave të Shitjes) në Shqipëri, sipas
Bankës së Shqipërisë është paraqitur në figurën 13. Të dhënat janë në total për
prefekturat.
Figurë 13: Shpërndarja gjeografike sipas prefekturave e numrit të ATM-ve dhe të Pikave të
Shitjes për 100 000 banorë
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Burimi të Dhënave Popullsia: INSTAT 2011[23]
Burimi të Dhënave Njësitë Bankare: Banka e Shqipërisë
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[24]

Ne kryem një studim për të marrë informacion në lidhje me shpërndarjen e degëve
dhe agjencive bankare si dhe ATM-ve dhe POS-eve brenda prefekturave. Siç thuhet
dhe nga përfaqësuesit e bankave tregu bankar në zonat urbane është i ngopur.
Shumica e degëve dhe agjencive të bankave si dhe ATM-ve dhe POS-ve janë të
përhapura në qytetet kryesore, por jo në zonat rurale. Banorët e zonave urbane mund
të kryejnë shërbime financiare lehtësisht. Ata mund të tërheqin para lehtësisht nga
ATM-të dhe të kryejnë pagesa nëpërmjet POS-ve. Numri i familjeve që kanë akses
broadband në internet dhe si pasojë kanë mundësinë për të bërë transferta dhe pagesa
është 17% në total sipas AKEP (2011)[25] dhe nga një sondazh që ne kryem
shpërndarja e këtyre familjeve është kryesisht në qytete. Shërbimet e transferimit të
parave dhe pagesave mund të kryhen lehtësisht edhe nga shtëpia nëpërmjet internetit
apo edhe nga një internet kafe ose një zyrë postare (çdo zyrë postare ofron akses në
internet).
Edhe pse banorët e zonave urbane mund të aksesojnë lehtësisht shërbimet financiare,
jo të gjithë ata përdorin këto shërbime. Disa prej tyre nuk mund të përdorin shërbimin
e kreditimit për shkak të të ardhurave të ulëta apo të të ardhurave jo të rregullta.
Banorët e zonave urbane që janë të varfër nuk mund të përdorin gjithashtu shërbimin
e depozitave . Këta banorë urbanë nuk kanë akses në shërbimet financiare.
Zgjidhja që ne do të sugjerojmë duhet të bëjë të mundur dhe përfshirjen në shërbimet
financiare të këtyre banorëve urbanë. Pra, zgjidhja duhet të ofrojë një kosto të kryerjes
së veprimeve financiare të përballueshme dhe nga banorët e varfër apo me të ardhura
të ulta. Meqënëse çmimi për transaksion do të jetë i ulët, zgjidhja e ofruar duhet të
përdoret në masë, në mënyrë që ofruesit e shërbimit të kenë përfitim nga kjo zgjidhje
dhe si rezultat t’a zbatojnë atë.
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Informacioni në lidhje me shpërndarjen e pikave të aksesit financiar në zonat rurale.
nuk ekziston në raportet e Bankës së Shqipërisë. Ky informacion mund të merret nga
të dhënat e grumbulluara nga Anketa e fundit e Matjes së Nivelit të Jetesës për
komunitetet. Këto të dhëna nuk janë të publikuar në faqen zyrtare të INSTAT.
Sipas INSTAT, vetëm 9% e familjeve rurale kanë një degë ose agjenci bankare në
komunitetin ku ata jetojnë, ndërsa 28. 7% e këtyre familjeve kanë një zyrë postare dhe
15. 6% e tyre ka një internet kafe në komunitetin ku ata jetojnë.
Të dhënat në lidhje me pikat e aksesit financiar sipas INSTAT janë paraqitur në
figurën 14.
Figurë 14: Pikat e aksesit financiar në komunitetet rurale
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Burimi: INSTAT 2011[26]
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Siç mund të shohim nga të dhënat, pjesa më e madhe e komunitetit rural nuk ka pranë
tij pika të aksesit financiar. Vlerat në përqindje për numrin e komuniteteve rurale që
kanë distanca të caktuara të degëve dhe agjencive bankare, zyrave postare apo internet
kafeve nga komuniteti rural paraqiten në grafikun e figurës 15. Ata duhet të
shpenzojnë më shumë kohë dhe para se banorët e zonave urbane në mënyrë që të
përdorin shërbimet financiare, ndërkohë që ata kanë madje të ardhura më të ulëta se
banorët e zonave urbane.

Figurë 15: Përqindja e komuniteteve sipas distancave të njësive bankare, zyrave postare apo
internet kafeve nga komuniteti rural.
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Të dhënat në përqindje për mënyrën e transportit nga komuniteti drejt
degëve/agjencive bankare, zyrave postare apo internet kafeve paraqiten në grafikun e
figurës 16.
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Figurë 16: Mënyra e transportit nga komuniteti rural drejt njësive bankare, zyrave postare
apo internet kafeve.
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Zonat rurale po përballen me mungesën e mundësive për të kryer shërbime financiare
nëpërmjet njësive bankare një ATM-je, POS-i, ose përmes internetit në afërsi të
vendbanimit të tyre. Duke pasur parasysh faktin se sipas të dhënave paraprake të
CENSUS 46. 3 % e popullsisë shqiptare jeton në zonat rurale rëndësia e të menduarit
për gjetjen e një zgjidhjeje për të lehtësuar shërbimet financiare në ato zona është e
qartë.

Shërbimet më të nevojshme financiare për banorët e zonave rurale

Shumica e familjeve rurale në Shqipëri kanë anëtarë që kanë emigruar brenda apo
jashtë Shqipërisë. Sipas Studimit Demografik dhe Shëndetësor 2008-09 në Shqipëri
përqindja e familjeve nga të cilat anëtarët kanë emigruar brenda ose jashtë Shqipërisë,
në zonat urbane është 48. 2% dhe në zonat rurale është 54. 6%. Pra, banorët kanë
nevojë për shërbimin e transferimit të parave person për person. Tabela 13 paraqet
vlerat në përqindje për familjet shqiptare që banojnë në zonat rurale dhe urbane
anëtarë të të cilave kanë migruar ose emigruar.
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Pasja e një shërbimi të përballueshëm, lehtësisht të arritshëm dhe të sigurtë të
transferimit të parave person me person mund të ndihmojë edhe në ndarjen e
familjeve të mëdha, për shembull, një person mund të migrojë nga zona e tij rurale e
banimit në një vend tjetër në Shqipëri, ku ai të ketë më shumë mundësi për punë.
Transferimi i parave në familjen e tij që vazhdon të jetojë në zonën rurale do të jetë
më i lehtë kështu që familjet mund të jetojnë në vende të ndryshme.

Tabelë 13: Statusi i migrimit të familjeve

Statusi i migrimit të familjeve

Karakteristikat

Vendbanimi
Urban
Rural

Familjet nga
të cilat të
paktën një
ish-anëtar ka
migruar
brenda
Shqipërisë
(Vlerat në %)

Familjet nga
të cilat të
paktën një
ish-anëtar ka
emigruar
jashtë
Shqipërisë

Familjet nga të
cilat ishanëtarët kanë
migruar
brenda
Shqipërisë dhe
emigruar
jashtë
Shqipërisë

Familjet nga të
cilat ishanëtarët kanë
migruar
brenda
Shqipërisë ose
emigruar
jashtë
Shqipërisë

Familjet
nga të cilat
nuk ka
migruar
askush

19. 7
22. 2

38. 1
46. 3

9. 6
13. 9

48. 2
54. 6

51. 8
45. 4

31. 6
18. 0
25. 8
8. 1

51. 9
40. 8
36. 5
32. 4

18. 8
10. 3
13. 0
3. 1

64. 8
48. 5
49. 3
37. 4

35. 2
51. 5
50. 7
62. 6

Rajoni
Bregdetar
Qëndror
Malor
Tirana Urbane

Burimi: Studimi Demografik dhe Shëndetësor në Shqipëri 2008-09 [27]

Sipas INSTAT-it në zonat rurale shumica e të ardhurave vijnë nga sektori privat, rreth
40 për qind, ndërsa të ardhurat nga puna e paguar janë 22 për qind, e ndjekur nga
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dërgesat e emigrantëve, rreth 18%. Pensionet zënë rreth 13 për qind të të ardhurave të
familjeve si urbane dhe rurale. Komponentët e tjerë kanë peshë më pak në të ardhurat
totale. Pra, banorët kanë nevojë për shërbimin e pagesës nga ana e qeverisë ndaj
personit.
Si pjesë e strategjisë së qeverisë për të ulur varfërinë, toka ju shpërnda familjeve në
zonat rurale duke u bazuar në një ndarje për frymë në vitin 1991. Ne nxorrëm
informacionin e paraqitur në tabelën 14 në lidhje me numrin e familjeve që kanë toka
dhe kafshë nga të dhënat e grumbulluara në Anketa e fundit e Matjes së Nivelit të
Jetesës duke aplikuar metodat tradicionale të nxjerrjes së informacionit nga të dhënat.
Numri i familjeve që është marrë në pyetje për të mbledhur të dhënat e Anketës së
fundit të Matjes së Nivelit të Jetesës në vitin 2008 është 3600. Sipas statistikave,
popullsia rurale në vitin 2008 ishte 53%, kështu që numri i familjeve rurale që ka
marrë pjesë në studim ishte 1. 908 (53% i 3600) dhe numri i familjeve urbane ishte
1692. Si rezultat përqindja maksimale e banorëve rurale që kanë tokë dhe/ose kafshët
është 87,89 %.

Tabelë 14. Numri i familjeve që kanë tokë dhe kafshë

Numri i familjeve që
kanë tokë.

Numri i familjeve që kanë
kafshë.

Numri i familjeve që
kanë tokë dhe kafshë.

1581

1382

1286

Pjesa më e madhe e familjeve rurale që kanë tokë dhe/ose kafshët janë fermerë të
vegjël dhe të gjitha të ardhurat e tyre janë të përqëndruara në një sezon të veçantë. Ata

67

kanë nevojë për të kursyer të ardhurat e tyre në një vend të sigurtë dhe të besuar në
mënyrë që t'i përdorin ato në sezonet kur ata nuk kanë të ardhura. Shërbimi i
depozitimit është i nevojshëm për ta. Ata duhet të kenë një llogari rrjedhëse nga e cila
të tërheqin shuma qoftë edhe tepër të vogla sa herë që u nevojiten këto para.
Në grafikun e figurës 17 paraqitet numri i familjeve rurale që kanë tokë, kafshë, tokë
dhe / ose kafshë në përqindje.

Figurë 17: Përqindja maksimale e familjeve rurale që kanë tokë, kafshë, tokë dhe/ose kafshë.
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Siç e pamë më sipër pjesa më e madhe e banorëve rurale janë fermerë të vegjël që
kanë të gjitha të ardhurat e tyre të përqendruara në një sezon të veçantë. Këta banorë
mund të jenë gjithashtu punëtorë ditorë që nuk janë të sigurtë nëse ata do të punojnë
çdo ditë. Për shkak të shpërndarjes jo të rregullt të të ardhurave që ata marrin në
përgjithësi nuk kanë sigurim shëndetësor. Ata kanë nevojë për të kursyer para, kur ata
kanë të ardhura në një vend të sigurtë dhe të besuar në mënyrë që t'i përdorin ato kur
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ata nuk kanë të ardhura. Ky vend duhet të jetë një vend i përshtatshëm në mënyrë që
të përdorin paratë e kursyera për jetesën e përditshme. Ai nuk duhet të jetë shumë
larg, në mënyrë që të mos humbin shumë kohë për të shkuar aty për të tërhequr para.
Kjo mënyrë e kursimit të parave duhet të jetë e volitshme në mënyrë që të përdoret
dhe e arritshme nga të gjithë.
Për shkak të mungesës së aksesit në shërbimet financiare formale, ata mbështeten në
zgjidhje informale si p. sh. duke përdorur shërbimet e një huadhënësi ose duke u
kërkuar miqve dhe anëtarëve të familjes t’i ndihmojnë me hua dhe favore apo duke
mbajtur të hollat e kursyera në shtëpi.
Është e nevojshme një zgjidhje formale për përfshirjen në shërbime financiare të
banorëve rurale. Kjo zgjidhje formale duhet të jetë komercialisht e zbatueshme, e
përshtatshme, e përballueshme dhe e arritshme për të gjithë.

Zgjidhja

Banorët e zonave rurale kanë nevojë për një zgjidhje që do të ofrojë për ata shërbimin
e kursimit, të transferimitë parave person me person dhe të pagesës nga ana e qeverisë
ndaj personit. Zgjidhja duhet të jetë në afërsi të tyre në mënyrë që të jetë pa koston e
kohës dhe pa koston e parave të udhëtimit e në këtë mënyrë të jetë një zgjidhje që do
të përdoret nga shumica e familjeve.
Megjithatë zgjerimi i rrjetit të degëve dhe agjencive bankare në çdo fshat nuk është
komercialisht i zbatueshëm për shkak të kostos së lartë të ndërtimit dhe mirëmbajtjes
së degëve apo agjencive bankare.
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Një mesatare e kostove të mundshme për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e një dege apo
agjencie bankare e llogaritur bazuar në intervistat me përfaqësues të bankës paraqitet
në tabelën 15.
Tabelë 15: Kostot e ndërtimit dhe mirëmbajtjes së një dege apo agjencie bankare

Kostot fikse për njësi

Kosto e
ndërtimit

Kosto e
operimit
për muaj
për njësi.

5. 000.
700. 000
000Lek
Lek
Ndërtimi i
12 rroga,
zyrës &
qera,
pajisjet
mirëmbajtj
kompjuter e zyre, linja
ike,
e
siguria,
komunikim
etj.
it

Numri
maksimal
i
Transaksi
oneve për
njësi për
muaj.
6 400
4 arkëtar,
10
transaksio
ne për orë,
8 orë ditë,
5 ditë/javë

Kosto fikse për një
klient të ri

Kosto e
regjistrimit të
një klienti të
ri

Karta e
klientit

500 Lek
Kosto e
regjistrimit
direkt në
degën e
bankës

500 Lek
Gjysma e
klientëve
marrin
një kartë
bankare

Kostot e
zyrës
mbështet Kosto e
ëse
klientëve për
transaksion
Kosto për
klient në
muaj e
zyrës
mbështet
ëse

30 Lek

Kosto e
klientëve për
transaksion

80 Lek biletë
autobusi + 2
orë
udhëtimi &
koha e
mbajtjes së
radhës

Pra, është e domosdoshme që shërbimet financiare të nevojshme për banorët e zonave
rurale të ofrohen nëpërmjet një rruge tjetër nga rruga tradicionale e ofrimit të këtyre
shërbimeve nëpërmjet degëve apo agjencive bankare. Ne kemi nevojë për një mënyrë
jo-tradicionale për të ofruar për banorët e zonave rurale shërbime financiare. Këtyre
banorëve do t’u duhen të holla për jetesën e përditshme prandaj kjo mënyrë jotradicionale duhet të ofrojë pika aksesi në afërsi të tyre. Pra, në këtë zgjidhje jo-
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tradicionale, është i nevojshëm dhe një agjent që ndihmon në proçesin e depozitimit të
parave dhe tërheqjes së tyre. Agjenti qëndron në mes të ofruesit të shërbimit dhe
përdoruesit të shërbimit. Siç është përshkruar në figurën 18, agjentët luajnë një rol të
rëndësishëm në mbylljen e hendekut midis përdoruesve dhe ofruesit të shërbimeve .

Figurë 18: Palët e përfshira në zgjidhje

Agjentët:
Zyrat postare apo
Dyqanet e pakicës…

Përdoruesit

Ofruesi i Shërbimit

Agjentët duhet të kenë para të mjaftueshme për t'iu përgjigjur çdo ditë kërkesave që
vijnë nga përdoruesit. Agjentë të mundshëm janë dyqanet e pakicës në komunitet.
Ofruesi i shërbimit, agjenti dhe përdoruesi duhet të ndërveprojnë me njëri tjetrin në
një platformë teknologjike të sigurtë në mënyrë që kjo infrastrukturë të jetë e
besueshme dhe në këtë mënyrë të duan ta përdorin të gjithë përdoruesit e planifikuar.

Eksperiencat botërore

Numri i vendeve që përdorin zgjidhje jo-tradicionale për të ofruar shërbime financiare
rritet gjithnjë e më shumë. Sot në botë përdoren modele të ndryshme në drejtim të
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platformës teknologjike të zgjedhur. Dy infrastrukturat e mundshme që janë zbatuar
me sukses në botë janë modeli i bazuar tek kartat dhe modeli i bazuar në celular.
Modeli i bazuar në kartë është modeli ku agjentët përdorin një terminal POS për të
komunikuar me ofruesin e shërbimit dhe si rezultat përdoruesi i shërbimit duhet të
ketë një kartë të ngjashme me kartat e debitit të bankave (Shirit Magnetik + Kartë
Smart). Modeli i bazuar në celular është modeli ku agjentët përdorin një celular për të
komunikuar me ofruesin e shërbimit dhe përdoruesi i shërbimit duhet të ketë një
telefon celular për të përdorur shërbimin.
Këto modele janë përdorur më sukses në Brazil dhe Kenia. Modeli brazilian është
modeli i bazuar në kartë dhe ofrohet nga bankat më të mëdha braziliane. Modeli
Kenian është modeli i bazuar në celular dhe ofrohet nga operatori celular Safaricom.

Zgjidhja më e përshtatshme në Shqipëri.

Platforma teknologjike dhe ofruesi i shërbimit.

Modelet e mundshme përsa i përket platformës teknologjike janë krahasuar në lidhje
me kostot që ato kanë për t’u zbatuar. Mesatarja e kostove të mundshme është
llogarituar duke u bazuar në intervistat e ndryshme me përfaqësuesit e bankës. Tabela
16 paraqet kostot për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e modelit të bazuar në kartë kur
përdoret POS modelit të bazuar në kartë kur përdoret ATM dhe modelit të bazuar në
celular. Përdorimi i ATM-së si një agjent ka koston më të lartë në krahasim me
përdorimin e POS. Koston më të ulët të zbatimit të zgjidhjes jo-tradicionale e ka
zbatimi i modelit të bazuar në celular.
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Tabelë 16: Kostot e ndërtimit dhe mirëmbajtjes së modeleve të bazuar në ATM, POS dhe
celular.

Agjenti përdor
POS

ATM

Agjenti përdor
aparatin celular

200. 000 Lek

Makina ATM &
instalimet duke
përfshirë linjat e
komunikimit

Kosto e terminalit
POS & instalimet
duke përfshirë linjat
e komunikimit dhe
instalimin e
terminalit POS,
trainimet dhe
marketingu

50. 000 Lek

50. 000 Lek

Linja e
komunikimit,
mirëmbajtje
pajisjesh dhe
kancelaritë (p. sh.
letër, materiale
marketingu)

Linja e komunikimit,
mirëmbajtje
pajisjesh dhe
kancelaritë (p. sh.
letër, materiale
marketingu)

7200

3. 000

1 terminal, 10
transaksione për
orë, 24 orë në ditë
30 ditë në muaj

1 terminal, 10
transaksione për orë,
10 orë në ditë 30 ditë
në muaj

3. 000. 000 Lek
Kosto për
fillimin e
aktivitetit të
një njësie

Kostot fikse
për njësi

Kosto
operacionale
për muaj për
njësi

Transaksione
maksimale
për muaj

Kostoja për
transaksion

Kosto e
transaksionit

5 Lek
Ekuivalenti i një
SMS
për transaksion

Komisioni i
paguar nga
agjenti

3% e vlerës së
transaksionit

Komisioni që
i paguhet
agjentit

10 Lek
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50. 000 Lek

Vetëm trainimet
dhe marketingu
nuk ka kosto
pajisjesh

5. 000 Lek

Vetëm materiale
marketingu

3. 000

15 Lek
Ekuivalenti i 3
SMS-ve për
transaksion

10 Lek

Agjenti përdor
POS

ATM

Kosto e
regjistrimit të
përdoruesit
Kostoja fikse
për një klient
të ri
Kredencialet
e klientit
(karta)

Kosto e zyrës
mbështetëse

Kosto e zyrës
mbështetëse
për klient për
muaj

Kosto e klientit për
transaksion

500 Lek
Kosto e regjistrimit
direkt në degë

200 Lek
Kosto e proçesimit
dhe komision
regjistrimi I paguar
agjentit

Agjenti përdor
aparatin celular

200 Lek

500 Lek
Gjysma e klientëve
marrin një kartë
bankare

1. 000 Lek
Lëshimi kartës dhe
kosto e mirëmbajtjes

20 Lek
Konfigurimi I
telefonit me anë
të teknologjisë
OTA

30 Lek

30 Lek

30 Lek

50 Lek biletë
autobusi + 2 orë
udhëtim
dhe qëdrim në
radhë

30 minuta koha
totale

30 minuta koha
totale

Përdoruesi në modelin e bazuar në celular duhet të përdorë një telefon celular. Ky
telefon celular mjafton të ketë funksionet themelore pra të jetë një celular i thjeshtë të
cilët me zhvillimet e shpejta të pajisjeve të lëvizshme kanë kosto minimale. Nga ana
tjetër ka një kosto shtesë për çdo agjent që përdor POS në Shqipëri që është një
komision deri në 3% për transaksion të kryer nëpërmjet POS. Për këtë arsye modeli i
bazuar në POS nuk mund të jetë kaq i përhapur në vendin tonë.
Përdorimi i një terminali POS nga agjenti ka kosto më të lartë krahasuar me
përdorimin e telefonit celular nga ai. Kur një agjent përdor një terminal POS ka një
kosto fillestare shtesë që është kosto e terminalit POS dhe e instalimit duke përfshirë
instalimin e terminalit POS dhe të linjave të komunikimit. Agjenti në modelin e
bazuar në celular nuk ka kosto fillestare për të qënë një agjent me përjashtim të kostos
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për trajnim dhe marketing e cila është një kosto edhe kur agjenti përdor një terminal
POS. Agjenti në modelin e bazuar në kartë ka një kosto operacionale në muaj duke
përfshirë koston për linjën satelitore të komunikimit dhe koston për mirëmbajtjen e
pajisjes ndërkohë që në modelin e bazuar në telefonin celular ka një kosto vetëm për
materiale marketingu. Në modelin e bazuar në kartë ka një kosto shtesë për lëshimin e
kartave dhe të mirëmbajtjes së saj, kur një klient i ri bashkohet me zgjidhjen.
Për sa i përket aksesit të momentit çdo njëri mund të përdor një telefon celular kudo
dhe kurdo në të gjithë Shqipërinë dhe në zonat më të thella. Akesi i ATM-ve dhe
POS-eve nuk është i njëjtë si për telefonat celular. Terminalet POS gjenden vetëm në
rrethet kryesore dhe nëse ofruesi i shërbimit do të ofrojë një zgjidhje të bazuar në
kartë ajo nuk do të përdoret shumë fillimisht pasi do të ketë shumë pak agjentë. Duke
mos u përdorur shumë dhe duke pasur komisione të cilat do të jetë vështirë të
përballohen nga banorët me të ardhura të pakta dhe të varfërit kjo zgjidhje nuk do të
jetë fitimprurëse për ofruesin e shërbimit dhe zgjidhja do të dështojë. Nëse ofruesi i
shërbimit do të shtojë numrin e POS-eve mjaftueshëm për t’u aksesuar nga të gjithë
kostoja fillestare e zgjidhjes do të jetë tepër e lartë dhe kështu çdo ofrues shërbimi do
të stepet për të ofruar këtë zgjidhje. Shpërndarja gjeografike e POS-eve sipas
prefekturave është paraqitur në tabelën 12.
Në mënyrë që banorët të përfshihen në shërbime financiare duke i kryer ato nëpërmjet
një telefoni celular është e nevojshme të ketë të paktën një telefon celular për familje.
Të dhënat e mbledhura nga INSTAT me Anketën e fundit të Matjes së Nivelit të
Jetesës na ndihmojnë për të gjetur përqindjen e përdorimit të telefonave celularë për
familje. Anketa e fundit e Matjes së Nivelit të Jetesës përdori një zgjedhje me dy faza
të kampionit për grumbullimin e të dhënave. Në fazën e pare u zgjodhën Njësitë
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Primare të Kampionit (PSU-të) të cilat u zgjodhën duke u bazuar në Zonat e
Regjistrimit të CENSUS 2001. Zonat e regjistrimit që u zgjodhën shtriheshin si në
fshat dhe në qytet. Brenda secilës zonë të regjistrimit u zgjodhën familjet që do të
anketoheshin që përbënin dhe njësitë dytësore të kampionit. Zonat e regjistrimit u
përkisnin katër zonave të mëdha apo stratave: “Zona Malore”, “Zona Bregdetare”
“Zona Qëndrore” dhe “Tirana”. Kampioni përfundimtar përbëhej nga 3600 familje 8
familje të përgjedhura për secilën nga zonat e regjistrimit. Në veçanti, brenda secilës
PSU të përzgjedhur, u përzgjodhën fillimisht 12 familje ku 8 prej tyre formuan
kampionin bazë ndërsa 4 të tjerat u konsideruan si zëvendësues në dispozicion. Për
çdo familje të zgjedhur ka një peshë që duhet të përdoret gjithmonë në analizat e
kryera në mënyrë që të merren rezultate që janë të vlefshme në nivel kombëtar, rural /
urban, ose shtresor (bregdetar, qendror, malor, Tiranë). Një numër përdoret për të
identifikuar çdo familje. Ky variabël u ndërtua nga lidhja e numrit identifikues të PSU
dhe numrit identifikues të familjes brenda PSU-se. Pjesë e Anketës së fundit të Matjes
së Nivelit të Jetesës ishte edhe pyetësori për komunikimin me telefon celular. Të
dhënat e mbledhura nga kjo anketë për këtë pjesë kanë qenë si vijon:

përdoruesi
familje kodi i parë i
viti i
psu id
id
telefonit
marrjes

kompania
përdor
e
përdorimi karta
kosto
shërbimit telefonit
prepaid totale

Paguesi i
kostos së
telefonit

Për nxjerrjen e informacionit në lidhje me përqindjen e familjeve që kanë të paktën
një telefon celular ne na duhen të dhënat “PSU” "familje id", "kodi id" dhe
"përdoruesi i parë i telefonit". Të dhënat e panevojshme i kemi hequr. Ne kemi nevojë
gjithashtu për peshat për çdo familje që janë afishuar nga INSTAT në faqen e tyre
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web. Ne nxorrëm informacionin e duhur me anë të pyetjeve ad hoc dhe arritëm në
përfundimin e mëposhtëm:
Tabelë 17: Familjet që kanë të paktën një telefon celular (%)

Strata

Përqindja e
familjeve

Përdoruesit e
parë të
telefonit

Bregdetare

83. 56

99. 52

Qëndrore

86. 53

99. 47

Malore

87. 43

98. 95

Tirana

87. 34

99. 29

Total

85. 79

99. 42

Siç mund të shohim nga statistikat përdorimi maksimal i telefonave celularë për
familje është në zonën malore. Shkalla e varfërisë në zonën malore në vitin 2008 nuk
është reduktuar krahasuar me vitin 2005. Në zonat rurale të stratës malore shkalla e
varfërisë është së paku 98,6% më e lartë se në zonat rurale të stratave të tjera dhe në
zonat urbane të stratës malor është të paktën 37% më e lartë se në zonat urbane të
stratave të tjera. Të ardhurat në zonën malore janë më të ulëta se në zonat e tjera.
Sipas të dhënave të INSTAT-it të vitit 2007 të ardhurat totale mujore për familje në
stratën malore janë të paktën 25% më të ulëta se në stratat e tjera ndërkohë që të
ardhurat mujore për familje në zonat rurale të stratës malore janë të paktën 23. 6% më
të ulëta sesa në stratat e tjera.
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Ne mendojmë se edhe pse në zonat malore banorët janë më të varfër dhe me të
ardhura më të ulëta këto zona kanë përdorimin maksimal të telefonave celularë për
familje sepse ata kanë nevojë më shumë se pjesa tjetër e banorëve në vendin tonë për
shërbimet celulare.
Ne nuk kemi evidenca në lidhje me llojin e telefonit që banorët në vendin tonë kanë,
por ne duam që shërbimet të përdoren nga të gjithë dhe meqënëse ka një përqindje të
konsiderueshme që janë të varfër apo me të ardhura të ulëta këta banorë kanë një
telefon standard (me funksionet bazë).
Në figurën 19 paraqitet penetrimi i telefonisë celulare sipas AKEP (2012)[25]. Në fund
të vitit 2008 penetrimi i telefonisë celulare ishte 92. 29% dhe në gjysmën e parë të
vitit 2011 kemi një penetrim 148%. Duke pasur parasysh këto të dhëna ne besojmë se
përqindja e familjeve që kanë të paktën një telefon celular në Shqipëri është pothuajse
100%. Të dhëna më të sakta do të kemi kur të publikohen të dhënat e Anketës së
Matjes së Nivelit të Jetesës 2012.
Figurë 19: Penetrimi i telefonisë fikse dhe celulare.

Burimi: AKEP 2012
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Si rrjedhim, modeli më i përshtatshëm për adresimin e aksesit në shërbimet financiare
në aspektin e kostos dhe aksesit në vendin tonë është modeli i bazuar në celular.
Figura 20 paraqet një pamje të sistemit që përdor si platformë teknologjike modelin e
bazuar në celular. Palët e përfshira në këtë sistem janë ofruesit e shërbimit,
përdoruesit, dhe agjenti.

Figurë 20: Sistemi i propozuar për përfshirjen në shërbimet financiare
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Konsumatorët (Përdoruesit)
Sistemi duhet të pranohet nga ana e konsumatorëve. Ata duhet t’a duan dhe përdorin
atë në mënyrë që të jetë një sistem që do të vihet në funksionim. Sistemi duhet të jetë i
lehtë për t'u përdorur dhe i besueshëm. Përdoruesit duhet të marrin nga sistemi ato
shërbime për të cilat ata kanë nevojë. Si rezultat, sistemi ka për të ofruar për
konsumatorët shërbimet e mëposhtëme funksionale:
Transferimi i parave nga personi tek personi:
Sistemi që do të zbatohet duhet të ofrojë mundësinë për të transferuar para nga një
llogari në një tjetër. Transferimi i parave duhet të konfirmohet tek dërguesit dhe
marrësi i parave duke i dërguar atyre të dhëna në lidhje me transferimin si p. sh si për
dërguesin dhe për marrësin të dhënat: emrin dhe numrin e dërguesit dhe marrësit të
parave, sasinë e parave që u transferua, ndërsa vetëm për dërguesin edhe këto të
dhëna: vlerën që kishte llogaria përpara se të bëhej transferimi dhe vlerën që mbeti në
llogari. Në këtë mënyrë përdoruesit do të jenë të sigurtë se transferimi është kryer dhe
paratë janë transferuar tek personi i duhur. Transaksionet duhet të identifikohen në
mënyrë të vetme.
Shërbimi i depozitimit:
Sistemi që do të zbatohet duhet të ofrojë mundësinë për të depozituar para në një
llogari nga e cila paratë mund të tërhiqen kurdoherë që do të kërkohen. Agjenti
ndihmon në proçesin e këmbimit të parave në para elektronike. Një konfirmim për
transaksionin e depozitimit duhet t’i dërgohet agjentit dhe përdoruesit që depoziton.
Vetëm pas konfirmimit konsumatori i jep paratë agjentit. Konfirmimi duhet të
përfshijë vlerën e mëparëshme dhe vlerën e re të llogarisë, emrin dhe numrin e
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depozituesit dhe emrin dhe numrin e agjentit. Transaksionet duhet të identifikohen në
mënyrë të vetme.
Shërbimin e pagesës nga qeveria te personi:
Sistemi duhet të ofrojë mundësinë për të transferuar paratë nga një llogari e qeverisë
tek llogaritë e konsumatorëve. Urdhëri i kryerjes së pagesës duhet të ruhet në sistem
dhe të konfirmohet në formë elektronike nga personat përgjegjës. Transaksioni i
pagesës nga qeveria te personi duhet t’i konfirmohet përfaqësuesit të qeverisë dhe
përdoruesit që përfiton pagesën. Konfirmimi për përfaqësuesin e shtetit duhet të
përfshijë balancën e llogarisë përpara kryerjes së transaksionit dhe pas kryerjes së tij,
shumën e transaksionit, emrin dhe numrin e përfituesit të pagesës. Konfirmimi për
përfituesin e pagesës duhet të përfshijë balancën e llogarisë përpara kryerjes së
transaksionit dhe pas kryerjes së tij, shumën e transaksionit, emrin dhe numrin e
përfaqësuesit të qeverisë. Transaksionet duhet të identifikohen në mënyrë unike.
Shërbimi i tërheqjes së parave
Sistemi duhet të ofrojë mundësinë për të tërhequr para. Agjenti do të ndihmojë në
proçesin e shkëmbimit të parave elektronike në para fizike. Një konfirmim i
transaksionit të tërheqjes duhet t’i dërgohet agjentit dhe përdoruesit që tërheq paratë.
Konfirmimi duhet të përfshijë vlerën e mëparëshme dhe vlerën e re të llogarisë, emrin
dhe numrin e përdoruesit që bën tërheqjen dhe emrin dhe numrin e agjentit.
Transaksionet duhet të identifikohet në mënyrë unike.
Sistemi që do të zbatohet duhet t’u ofrojë përdoruesve shërbimet e mëposhtëme jofunksionale:
Kontrolli i balancës së llogarisë.
81

Lista e transaksioneve të kryera.
Sistemi duhet të ofrojë sigurinë end to end.

Agjentët
Përfshirja e agjentëve në sistem sjell rreziqe të ndryshme për konsumatorët dhe
ofruesit e shërbimit[22], dhe mjedisi rregullativ duhet të mbrojë konsumatorët dhe
ofruesit e shërbimit duke eliminuar këto rreziqe. Agjenti ndihmon në proçesin e
tërheqjes së parave (kur një përdorues i sistemit merr paratë pas një transferimi të
kryer në llogarinë e tij, kur paratë e depozituara tërhiqen nga përdoruesi ose kur
përdoruesi i sistemit merr pagesën nga institucionet qeveritare) dhe në proçesin e
depozitimit të parave (shërbimi i depozitimit). Ky agjent duhet të ketë para të
mjaftueshme për t'iu përgjigjur kërkesave për para të ardhura nga përdoruesit.
Agjent duhet të jetë një palë e besuar, në mënyrë që konsumatorët të ndjehen të
sigurtë dhe si rezultat të përdorin shërbimet. Një mekanizëm i sigurtë duhet të krijohet
në komunikimin ndërmjet klientit dhe agjentit në mënyrë që konsumatorët të jenë të
sigurtë që agjenti nuk do të përvetësojë paratë e tyre. Agjenti mund të jetë për
shembull, zyra e postës në komunitetin ku ato ekzistojnë ose dyqanet e shitjes me
pakicë të komunitetit.

Operatori i telefonisë së lëvizshme
Në zgjidhjen më të përshtatshme për përfshirjen financiare në Shqipëri për sa i përket
platformës teknologjike, platforma e bazuar në telefonat celularë, është i nevojshëm
një rrjet celular. Si rrjedhojë operatori i telefonisë së lëvizshme do të jetë një tjetër
palë e rëndësishme e përfshirë në zgjidhje. Përfshirja minimale e operatorit të
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telefonisë së lëvizshme është kur ai ofron vetëm linjat e transportimit të të dhënave
midis telefonit celular të konsumatorit dhe sistemit të ofruesit të shërbimit.
Shërbimet e kërkuara nga konsumatorët mund t’u ofrohen atyre me anë të
aplikacioneve që qëndrojnë te klienti dhe aplikacioneve që qëndrojnë në server.
Aplikacionet që qëndrojnë te klienti, të tilla si SIM Toolkit dhe J2ME, qëndrojnë në
kartën SIM apo telefonin celular të përdoruesve. Aplikacionet që qëndrojnë në server,
të tilla si IVR, SMS, USSD dhe WAP, qëndrojnë në një server larg përdoruesit. Në të
gjitha këto aplikacione linjat e transportimit të të dhënave midis telefonit celular të
konsumatorit dhe sistemit të ofruesit të shërbimit ofrohen nga operatorët e telefonisë
së lëvizshme. Në rastin kur përdoret SIM Toolkit në kartën SIM apo aplikacionet
server të bazuara në IVR,SMS dhe USSD bartësit e informacionit ofrohen nga
operatorët e telefonisë së lëvizshme.

Ofruesi i shërbimeve
Ofruesi i sistemit që zbaton zgjidhjen më të përshtatshme në vendin tonë duhet të
sigurojë platformën e shërbimeve që do të ofrohen dhe të llogarisë së parave
elektronike. Mjedisi rregullativ në Shqipëri lejon vetëm bankat dhe institucionet
financiare të ofrojnë shërbimet financiare të nevojshme për individët të cilët nuk
aksesojnë dot këto shërbime në Shqipëri. Bankat dhe institucionet financiare për të
pasur agjentët e tyre duhet të bashkëpunojnë me kompani të cilat kanë shpërndarjen
gjeografike të përfaqësuesve të tyre më të madhe në Shqipëri. Posta Shqiptare është
një nga kompanitë që ka shpërndarjen më të madhe gjeografike të perfaqësuesve të
vet.
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Aktualisht disa nga bankat në Shqipëri ofrojnë mundësinë e kryerjes së shërbimeve
financiare nëpërmjet telefonit celular. Ky shërbim që u ofrohet klientëve të këtyre
bankave është vetëm një shërbim shtesë që lehtëson klientët të cilët nuk kanë kohë të
kryejnë disa nga veprimet financiare, si p. sh. transferim parash, në oraret zyrtare të
punës së bankave. Tërheqja apo depozitimi i parave fizike nuk është i mundur të
ofrohet nga ky shërbim i ofruar nga bankat. Për të tërhequr apo depozituar para nga
këto banka duhet të shkosh pranë një Pike Shitjeje(POS), ATM-je, dege apo agjencie
bankare të tyre. Klientët të cilët mund të kryejnë veprime financiare me anë të aparatit
celular duke përdorur aplikacionet që ofrojnë bankat në Shqipëri duhet të kenë një
aparat celular të avancuar pra një telefon celular që mund të lidhet me internetin dhe
/ose që mund të punojë me aplikacionet Java. Praktikisht kjo sjell mos-përdorimin nga
banorët e varfër dhe me të ardhura të ulëta të atyre shërbimeve financiare që mund të
kryhen nga aparati celular të ofruara nga aplikacionet e bankave në Shqipëri. Kjo
kategori banorësh mund të përballojë financiarisht telefona celularë standardë pasi
telefonat celularë të avancuar kushtojnë tepër për ta. Ata gjithashtu, nuk kanë mundësi
financiare të udhëtojnë çdo ditë pranë një Pike Shitjeje(POS), ATM-je, dege apo
agjencie bankare të këtyre bankave dhe të tërheqin para për të plotësuar kërkesat e
tyre ditore.
Aneksi 4 paraqet zgjidhjen që ofron Banka Kombëtare Tregtare për kryerjn e disa
shërbimeve financiare nëpërmjet telefonit celular.

Ofrues i shërbimeve financiare të nevojshme për banorët të cilët nuk kanë akses në
këto shërbimet financiare mund të jetë edhe operatori celular. Mjedisi rregullativ dhe
legjislativ nuk e lejon një operator celular që të jetë një ofrues i shërbimeve
financiare. Ai lejon vetëm bankat dhe disa institucione financiare për të ofruar
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shërbimin e depozitimit për klientët e tyre. Ligji aktual në Shqipëri mbron
konsumatorët që përdorin shërbimet financiare nga humbja e parave të tyre.
Operatorët celularë që duan të jenë ofrues shërbimesh financiare kanë dy opsione të
presin deri sa mjedisi legjislativ dhe rregullativ të ndryshojë ose të bashkëpunojnë me
disa institucione financiare që janë të lejuar për të ofruar shërbimin e depozitimit.
Në botë ekziston edhe një tjetër mundësi ku llogaria e akumuluar e depozitimeve të të
gjithë përdoruesve të shërbimeve të ofruara nga operatori celular është në një bankë
në pronësi të operatorit celular. Kjo do të thotë, se shteti, agjentët dhe përdoruesit
duhet të besojnë operatorin celular. Asnjë ligj nuk mbron konsumatorët ose agjentët
nga humbja e parave të tyre. Logjikisht skenari ku operatori celular vjedh paratë
konsumatorëve dhe agjentëve ose i përdor ato në mënyrë të papërgjegjshme është një
skenar i pamundur për shkak se operatori celular ka tashmë një marrëdhënie me
konsumatorët dhe nuk është në të mirën e tij të humbasë të gjitha marrëdhëniet me ta.
Për sa i përket kostos zgjidhja më e përshtatshme në lidhje me ofruesin e shërbimit
është kur operatori celular është ofruesi, sepse banka ose institucionet financiare kanë
një kosto shtesë për bashkëpunimin me një kompani që ofron agjentët dhe me një
operator celular që ofron bartësit e të dhënave dhe linjat e transportimit të të dhënave .

Ndërfaqja e përdoruesit dhe mënyra e komunikimit

Teknologjitë e rrjetit të telefonisë së lëvizshme në Shqipëri.

Konsumatori dhe agjenti në zgjidhjen më të përshtatshme për sa i përket platformës
teknologjike duhet të përdorin një telefon celular për të komunikuar me ofruesin e
shërbimit. Rrjedhimisht një rrjet i telefonisë së lëvizshme është i nevojshëm në këtë
zgjidhje. Teknologjitë e rrjeteve mobile që ekzistojnë në Shqipëri janë GSM, GPRS,
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EDGE dhe UMTS. Përveç agjentit dhe konsumatorit operatori i telefonisë së
lëvizshme është palë e rëndësishme në sistem. Përfshirja minimale e tij në sistem
është kur operatori i telefonisë së lëvizshme ofron vetëm rrugët bartëse të
komunikimit midis konsumatorit dhe ofruesit të shërbimit dhe bartësit e të dhënave.

Sistemi Global për Komunikim Mobile (Global System for Mobile Communication,
GSM) është i njohur si një nga sistemet e gjeneratës së dytë 2G sepse si sinjalet e
radios dhe linjat e transmetimit të të folurës janë dixhitale ndërkohë që në gjeneratën e
parë 1G të dyja janë analoge. Operatorët e telefonisë së lëvizshme në Shqipëri që janë
duke përdorur sistemin GSM janë AMC, VODAFONE, EAGLE dhe PLUS. Sistemet
2G janë sisteme transmetuese nëpërmjet cirkuiteve që do të thotë se ata vendosin një
lidhje të dedikuar (një kanal komunikimi apo cirkuit), para se komunikimi mes dy
nyjeve të fillojë, në mënyrë që të përdorin këtë lidhje ekskluzivisht gjatë seancës së
komunikimit.
Sistemi Radio me Paketa të Përgjithshme (General Packet Radio System, GPRS)
është një protokoll patel (wireless) për transmetimin e paketave, që ofron shërbime
shtesë jo me zë të cilat lejojnë informacionin të dërgohet dhe të merret nëpërmjet një
rrjeti të telefonisë së lëvizshme. Metoda e shkëmbimit të paketave grumbullon të
gjitha të dhënat që duhet të transmetohen në blloqe apo paketa dhe i transmeton ato në
mënyrë dixhitale. GPRS i kombinuar me sistemet 2G konsiderohet si gjenerata 2. 5G.
Operatorët e telefonisë së lëvizshme në Shqipëri që përdorin teknologjinë GPRS janë
AMC, VODAFONE, EAGLE dhe PLUS.

Debit Transmetimi i Zgjeruar për Evolucion të GSM (Enhanced Data Rate for GSM
Evolution, EDGE) është i njohur edhe si GPRS i zgjeruar, sepse është një version i
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GPRS me një gjerësi bande më të madhe. Operatorët e telefonisë së lëvizshme në
Shqipëri që janë duke përdorur teknologjinë EDGE janë AMC, VODAFONE,
EAGLE, dhe PLUS.

Standardi i Telefonisë së Lëvizshme Universale (Universal Mobile Telephone
Standard, UMTS) është një nga sistemet e gjeneratës së tretë 3G. Ai është i bazuar në
standardet e sistemit GSM por mund të ofrojë shërbime të avancuara si p. sh. video
call, internet me bandë të gjerë, etj Sigurisht telefoni celular që përdor konsumatori
duhet të mbështesë këto shërbime. Operatorët e telefonisë së lëvizshme që kanë një
liçencë 3G në Shqipëri janë AMC dhe Vodafone dhe në të ardhmen e afërt kjo liçencë
mund të ofrohet edhe për operatorët e tjerë celularë.

Materiali[28] jep më shumë informacion mbi teknologjitë e rrjeteve celulare 1G, 2G, 2.
5G dhe 3G.
Nderfaqja e përdoruesit dhe mënyrat e komunikimit

Gjithkush duhet të përfshihet në shërbimet financiare të ofruara nga zgjidhja e
propozuar. Si rezultat kjo zgjidhje do të jetë edhe për konsumatorët e varfër dhe për
ata me të ardhura të ulëta. Këto kategori individësh zakonisht kanë një telefon celular
standard që ka vetëm funksionet bazë. Shërbimet e nevojshme për konsumatorët të
cilët nuk kanë akses në shërbimet financiare mund t’u ofrohen atyre nëpërmjet dy
mjediseve të aplikacioneve: aplikacione që qëndrojnë tek klienti dhe aplikacione që
qëndrojnë në server. SIM Toolkit është një nga aplikacionet që qëndron tek klienti
dhe ruhet në kartën SIM të tij, ndërsa aplikacioni J2ME është i ruajtur në telefonin
celular të klientit por ekzekutohet nga telefoni vetëm nëse telefoni është i avancuar.
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Vetëm aplikacioni SIM Toolkit mund të punojë në një telefon standard. Ndër
aplikacionet që qëndrojnë në server mund të përmendim IVR, SMS, USSD dhe WAP.
Vetëm aplikacionet që përdorin IVR, SMS apo USSD mund të punojnë në çdo telefon
dhe si rezultat në një telefon standard.

IVR është një nga bartësit e të dhënave që mund të përdoren në sistemin që ofron
akses në shërbimet financiare për të gjithë. Përdoruesi bën një thirrje në një sistem
automatik dhe merr instruksione me zë i cili është i pararegjistruar si p. sh shtyp 1 për
të vendosur PIN apo shtyp 2 për të zgjedhur gjuhën etj. Informacioni që fut përdoruesi
njihet duke përdorur sistemin DTMF i cili lejon njohjen e tastës që shtypet në tastierë
duke përdorur dy frekuenca të ndryshme një për kolonën dhe një për rreshtin. Punon
në të gjithë telefonat dhe përdor linjat e zërit. Standardët

[29]

dhe

[30]

japin më shumë

informacion në lidhje me IVR dhe DTMF.

SMS Short Messaging Service është një bartës tjetër të dhënash që mund të përdoret
në sistemin që ofron akses në shërbimet financiare për të gjithë. Konsumatori ose
agjenti inicion proçesin duke i dërguar një SMS platformës së ofruesit të shërbimit.
Aplikacioni i ofruesit të shërbimit pas proçesimit të kërkesës, i dërgon një SMS si
përgjigje. Përdoruesi duhet të mbajë mend sintaksën e saktë të SMS që do të dërgohet,
nëse SMS përdoret si bartës në komunikim. SMS-të janë të ruajtura në telefonin e
përdoruesit ose agjentit dhe si rezultat informacioni sensitiv si p. sh. PIN është i
ekspozuar ndaj të tjerëve.
USSD Unstructured Supplementary Services Data është një tjetër bartës që mund të
përdoret në komunikimin midis aparatit celular dhe aplikacionit të ofruesit të
shërbimit. Ai përdor mesazhe të shkurtra për të komunikuar në një seancë interaktive
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në kohë reale. Aparati celular i përdoruesit dhe aplikacioni i ofruesit të shërbimit
mund të “dialogojnë” në kohë reale. Mesazhet që shkëmbehen gjatë komunikimit nuk
ruhen në aparatin celular. Për këtë arsye komunikimi është edhe më i shpejtë sesa kur
përdorim SMS. Sesioni i komunikimit USSD mund të inciohet nga aparati celular ose
nga rrjeti celular. Shumica e aparatëve celularë e suportojnë nisjen e sesionit USSD
nga rrjeti celular. Nëse agjenti ose përdoruesi duan të përdorin një shërbim të ofruar
nga aplikacioni i përdoruesit ata bëjnë thirrje kundrejt një numri të njohur më parë dhe
një menu shfaqet në aparatin e tyre celular. Ata mund të zgjedhin nga opsionet e
ofruara në menu dhe të fusin të dhëna të cilat i dërgohen aplikacionit të ofruesit të
shërbimit i cili pasi i përpunon kthen përgjigje konfirmuese ose kërkon të dhëna
shtesë apo ofron opsione të tjera. Standardet [31] dhe [32] japin më shumë informacion
në lidhje me USSD.

Figurë 21: Rrugët e komunikimit dhe siguria e tyre kur përdoren bartësit IVR, SMS, USSD.
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Konsumatorët e kanë të lehtë që të komunikojnë nëpërmjet bartësve IVR, SMS dhe
USSD pasi ata janë të familjarizuar tashmë me ta. Siguria që ofrohet në rrugët e
komunikimit të këtyre bartësve të informacionit mbështetet në sigurinë e ofruar nga
rrjeti GSM i cili nuk ofron sigurinë end to end në të gjithë rrugën nga përdoruesi deri
te serveri i bartësit. Rrugët e komunikimit kur përdoren bartësit IVR, SMS, dhe USSD
dhe siguria në to paraqitet në figurën 21. Siç shihet dhe nga figura linjat e
komunikimit brenda për brenda rrjetit GSM dhe midis tij dhe serverave të bartësve
nuk janë të enkriptuara. Si rrjedhojë ekzistojnë rreziqe të ndryshme gjatë komunikimit
në rrjetin GSM, GPRS dhe EDGE që vënë në dukje disa pika të dobëta në sigurinë e
rrjetit GSM dhe si rezultat dhe kur përdoret IVR SMS, dhe USSD. Materiali

[33]

jep

një informacion më të zgjeruar në lidhje me rreziqet ekzistuese në rrjetet GSM. Ne
nuk do ta konsiderojmë sigurinë e rrjetit UMTS, sepse:

përdorimi i kësaj teknologjie nga konsumatorët kushton dhe banorët e varfër
apo me të ardhura të pakta nuk mund ta përballojnë.
përdorimi i kësaj teknologjie kërkon mbështetjen nga aparati celular i cili
duhet të jetë një aparat i avancuar i papërballueshëm për banorët e varfër dhe
me të ardhura të pakta.

Ne duam që sistemi të ofrojë akses në shërbimet financiare për të gjithë. Banorët me
të ardhura të ulëta ose banorët e varfër duhet të kenë gjithashtu akses në shërbimet
financiare dhe ata zakonisht kanë një telefon celular standard që lejon vetëm kryerjen
e shërbimeve bazë të ofruara nga rrjetet GSM.
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Në mënyrë që të ofrohet siguria end to end duke përdorur një nga kanalet e
komunikimit të mësipërme në zgjidhje është i nevojshëm një tjetër aplikacion që e
ofron këtë siguri.

SIM Application Toolkit (SAT) është një bashkësi aplikacionesh dhe procedurash të
cilat mund të përdoren gjatë një sesioni GSM. Standardet

[34], [35]

japin më shumë

informacion mbi SAT dhe sigurinë e tij. Aplikacionet SIM Toolkit ruhen në SIM e
cila është një Kartë Smart që ruan të dhënat për klientët e rrjetit GSM kështu që mund
të përdoret për aplikacionet që kërkojnë siguri të lartë të tilla si aplikacione të
shërbimeve financiare. Konsumatori ose agjenti mund të shfaqin në ekranin e celularit
të tyre një menu e cila është krijuar me anë të komandave të SAT dhe është e ruajtur
në kartën SIM. Me anë të SAT ata mund të iniciojnë komanda dhe t’ia dërgojnë:

aplikacionit të ofruesit të shërbimit si p. sh. transfero një shumë të caktuar të
parave që ndodhen në llogarinë time në një llogari tjetër.
aparatit të tyre celular si p. sh shfaq një menu në ekran.

Të gjithë aparatët celularë që janë në treg aktualisht e kanë si funksionalitet SIM
Toolkit. Rruga e komunikimit midis aparatit celular dhe aplikacionit të ofruesit të
shërbimit dhe siguria e këtij komunikimit kur përdoret SAT si bartës është paraqitur
në figurën 22. Përdorimi i SAT si bartës i të dhënave në komunikimin midis aparatit
celular dhe aplikacionit të ofruesit të shërbimit u ofron të gjitha palëve të përfshira në
zgjidhje sigurinë e nevojshme kur bëhet fjalë për të dhëna sensitive siç janë paratë.
Hardware Security Module (HSM) është një mikroproçesor që ofron mundësinë për të
kryer veprime kriptografike[36]. Si rezultat kur një HSM zbatohet në serverin e
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zgjidhjes, SIM e cila është një kartë smart dhe si rezultat ofron operacione
kriptografike mund të komunikojë në një mënyrë të sigurtë me HSM. Shtimi i
shërbimeve të bazuara në SAT në kartën SIM pasi klienti e ka këtë kartë nuk është i
lehtë. Dy opsione janë të mundura kur një shërbim i ri i bazuar në SAT duhet të
shtohet apo një shërbim ekzistues duhet të modifikohet:
Karta SIM mund të zëvendësohet me një kartë të re e cila ka shërbimin e ri
apo të përditësuar të bazuar në SAT. Ky është opsioni më i sigurtë por me
kosto më të lartë.
Përditësimet dërgohen nëpërmjet teknologjisë Over The Air (OTA) në kartat
SIM, të cilat kanë një funksionalitet opsional që ofron mundësinë e pranimit
dhe zbatimit të përditësimeve nëpërmjet teknologjisë OTA. Dërgimi i
aplikacioneve të reja apo përditësimeve kryhet nëpërmjet SMS-ve.

Figurë 22: Siguria në komunikimin midis përdoruesit dhe ofruesit të shërbimit kur përdoret
SIM Application Toolkit.

Ofruesi I
shërbimit
SIM
Rrjeti GSM

HSM

Lidhje e
sigurtë
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Të gjithë furnizuesit e mëdhenj të kartave SIM mund të krijojnë karta SIM me
funksionalitete opsionale që ofrojnë mundësinë e pranimit dhe zbatimit të
përditësimeve nëpërmjet teknologjisë OTA. Furnizuesit e kartave SIM për operatorët
e telefonisë së lëvizshme në Shqipëri si G&D, GEMALTO, SAGEM, INKRIPT e
ofrojnë këtë funksionalitet opsional.
Ofruesit e shërbimit në zgjidhjen jo-tradicionale që siguron akses në shërbimet
financiare për të gjithë duhet të bashkëpunojnë me operatorët e telefonisë së
lëvizshme për të zhvilluar apo përditësuar dhe downloduar shërbimet SAT në kartat
SIM ose ofruesi i shërbimit duhet të jetë vetë operatori i telefonisë së lëvizshme.

Aplikacioni

Si në çdo sistem informacioni është i nevojshëm dhe një aplikacion i cili bën të
mundur dërgimin e kërkesave nga konsumatorët dhe plotësimin e tyre nga ofruesit e
shërbimit.
Përdoruesi në zgjidhjen më të përshtatshme për ofrimin e shërbimeve financiare për të
gjithë të gjetur më sipër duhet të përdorë një telefon celular për të komunikuar me
ofruesin e shërbimit. Si rezultat ky aplikacion do të jetë një aplikacion mobile. Siguria
është shumë e rëndësishme kur kryejmë veprime financiare, prandaj do të jetë një nga
kërkesat kryesore gjatë studimit dhe ndërtimit të aplikacionit.
Telefoni celular mund të komunikojë me aplikacionin e ofruesit të shërbimit vetëm
nëse ka një kartë SIM të një operatori telefonik pasi komunikimi kryhet nëpërmjet një
rrjeti të telefonisë së lëvizshme. Funksioni kryesor i SIM është të identifikojë në
mënyrë të sigurtë një abonent në rrjetin e operatorit celular. Për këtë arsye në SIM
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ruhet një çelës dixhital privat që është unik për çdo abonent dhe që njihet vetëm nga
operatori celular. Trafiku nga dhe prej SIM enkriptohet me anë të çelësit privat. SIM
është një Kartë Smart e cila ruan të dhëna për një abonent të një rrjeti GSM. Nëse
siguria është e rëndësishme aplikacionet duhet të jenë të ruajtura në SIM dhe që ato të
njihen nga të gjithë operatorët celularë zhvillimi i tyre duhet të standardizohet. SAT
standardizon mënyrën në të cilën aplikacionet për SIM zhvillohen dhe ngarkohen në
të. Prandaj aplikacionet mobile që kërkojnë siguri të lartë duhet të zhvillohen duke
respektuar standardin SAT. SAT ofron sigurinë më të lartë pasi në komunikimin
midis aplikacionit në klient (SIM-in e abonentit) dhe serverit trafiku enkriptohet me
anë të çelësit privat. Pra nëse përdoret SIM Application Toolkit (SAT) gjatë ofrimit të
shërbimeve të aksesueshme nëpërmjet aparatit celular (shërbime mobile) arrihet
siguria më e mirë end to end. SAT lehtëson përhapjen e shërbimeve mobile. Standardi
GSM i cili përcakton SAT është 3GPP TS 11. 14[34]. Në këtë standard përcaktohen
funksionet pro-aktive, të cilat quhen kështu pasi karta SIM ka një rol pro-aktiv pra
mund të iniciojë veprime që duhet të kryhen nga aparati celular. Në standardin 3GPP
TS 11. 14 përcaktohet një bashkësi komandash dhe procedurash të cilat u shtohen
komandave dhe procedurave të përcaktuara në standardin 3GPP TS 11. 11[35] për
ndërfaqjen midis SIM dhe aparatit celular. Në standardin 3GPP TS 11. 11
përcaktohen funksionet transportuese (p. sh. Fetch,…) dhe ndërveprimet me të dhënat.
SIM Application Toolkit siguron mekanizma të cilët lejojnë aplikacionet, që ndodhen
në SIM, të ndërveprojnë me një telefon celular dhe me ambjentin e jashtëm. Ekziston
një standard për SIM API 3GPP TS 02. 19[37] i cili lejon programuesit të aksesojnë
lehtësisht funksionet dhe të dhënat e përshkruara në standardin 3GPP TS 11. 11 dhe
standardin 3GPP TS 11. 14. Në këtë mënyrë shërbimet e bazuara në SAT mund të
zhvillohen lehtësisht. Këto programe për kartat SIM të cilat e suportojnë teknologjinë
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OTA ngarkohen, shpejt edhe në largësi, edhe pasi karta SIM është marrë nga
përdoruesi.
SIM API konsiston në API për funksionet proaktive dhe në API për funksionet
transportuese. Gjuhët e programimit procedurale si C, Java, Visual Basic kanë akses
të plotë në SIM API.
Hapat e krijimit dhe ekzekutimit të një apleti në SIM janë paraqitur në figurën 23.

Figurë 23: Hapat e krijimit të një apleti dhe ekzekutimit të tij në kartën SIM

Kodi i një gjuhe procedurale, psh. C, Java, Visual Basic, etj
Kompilim (përfshirë libraritë)
Ambienti zhvillues API
Bytecode
Optimizim (opsional)
…………………………………………………………………
Skedari i Aplet Toolkit
Lëshuesi i kartës SIM
Download
…………………………………………………………………
Skedari Aplet i ruajtur në EEPROM
Ambienti i ekzekutimit
Platforma e Aplikimit të SIM
Aktivizo
Aplet i aktivizuar
Trigerimi
Aplet i ekzekutuar

Programi i ndërtuar në një nga gjuhët procedurale kompilohet dhe konvertohet në byte
code i cili është një kod i pavarur nga makina. Byte code i ruajtur në një skedar të
quajtur aplet toolkit dërgohet në SIM, downlodohet, duke përdorur si mbartës SMS e
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cila transmetohet tek karta SIM nëpërmjet SMSC apo duke përdorur BIP nëpërmjet
GPRS.
Karta SIM që të përdoret BIP si mbartës duhet të mbështesë këtë protokoll dhe
gjithashtu dhe aparati celular. Aparatët celular që mbështesin BIP kanë filluar të
ndërtohen së fundmi dhe nuk janë të shumtë aktualisht në treg dhe sigurisht dhe karta
SIM e ka opsion shtesë pajtueshmërinë me këtë protokoll.
Aplikacioni që do të ndërtojmë do të ofrojë mundësinë e aksesit në shërbimet
financiare për të gjithë pra dhe për përdoruesit e varfër dhe me të ardhura të pakta dhe
kjo kategori përdoruesish nuk mund të përdorë telefona të rinj të cilët kushtojnë tepër
për ta.
Pra mbartësi do të jetë SMS që transmetohet te karta SIM nëpërmjet SMSC. Në
standardin 3GPP TS 03. 48

[38]

“Mekanizimi i sigurisë për SIM toolkit” përcaktohet

struktura e paketave të sigurta për SMS nga një SIM në një SIM tjetër dhe për SMS-të
që shpërndahen në masë. Ai gjithashtu përcakton një bashkësi komandash që përdoret
për menaxhim të skedarëve në SIM në largësi dhe një bashkësi komandash për
menaxhim në largësi të apleteve të kartave SIM të pajtueshme me standardin 3GPP
TS 03. 19[39].
Shpërndarja e aplikacioneve në SIM pasi klienti ka kartën SIM është e vështirë. Kur
një aplikacion i ri apo i përditësuar është i nevojshëm, karta SIM mund të
zëvendësohet me një kartë të re që ka aplikacionin e ri ose të përditësuar apo përmes
Teknologjisë Nëpërmjet Ajrit (OTA) këto përditësime të ngarkohen dhe aktivizohen
në kartat SIM që kanë një makinë virtuale të zbatuar në të. Kartat SIM që kanë këtë
funksionalitet shtesë mund të sigurohen nga të gjithë furnizuesit e mëdhenj të SIM.
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Furnizuesit SIM për Operatorët Mobile shqiptarë si G & D, GEMALTO, Sagem dhe
INKRIPT e ofrojnë këtë funksionalitet opsional.
Makina virtuale bën të mundur dhe ekzekutimin e apletit toolkit. Ka disa makina
virtuale të cilat lehtësojnë krijimin e aplikacioneve mobile që ekzekutohen në SIM
( programuesit mund të përdorin gjuhë programimi më të njohura se SIM Toolkit) dhe
shkarkimin në SIM të aplikacioneve apo përditësimeve pasi SIM është marrë nga
përdoruesi. Një prej makinave virtuale është edhe Java CardTM SIM e cila është më
afër standardizimit se makinat e tjera virtuale dhe është e përshkruar në standardin
3GPP TS 03. 19.

[39]

Java CardTM SIM është krijuar duke vendosur një makinë

virtuale Java CardTM në kartën SIM dhe duke i shtuar një librari runtime me akses
në SAT API.
Figura 24 jep një pamje të përgjithshme të arkitekturës së Java Card për GSM.
Makina virtuale Java Card ekzekuton programe të përkthyera në byte code Java Card
dhe që janë të ndërtuara në variantin Java Card të Javës. Si rezultat shërbime që mund
të aksesohen nga aparati celular dhe që kërkojnë siguri të lartë mund të ofrohen duke
përdorur gjuhën e programimit Java Card për ndërtimin e tyre. Shërbimet financiare
janë shumë sensitive për përdoruesin dhe është e domosdoshme që ato të ofrohen në
mënyrë të sigurtë. Në këtë mënyrë perdoruesit do të duan t’i përdorin shërbimet
financiare të ofruara pasi ata do të jenë të sigurtë që paratë e tyre nuk do të humbasin.
Në mënyrë që shërbimet e ofruara të përdoren duhet që ato të jenë pikërisht shërbimet
për të cilat ata kanë nevojë. Shërbimet financiare të nevojshme për komunitetin që
nuk arrin të përdorë këto shërbime me metodat tradicionale janë, shërbimi i kursimit
të parave, tërheqjes së tyre sa herë të jetë e nevojshme për ta dhe transferimi i parave
nga një llogari në një tjetër.
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Figurë 24: Arkitektura e GSM Java Card
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Ne do të përdorim gjuhën e programimit Java Card për të krijuar këto shërbime
meqënëse:
Aplikacionet mobile të ruajtura në SIM janë aplikacionet mobile më të sigurta
pasi aplikacioni ekzekutohet në mënyrë të sigurtë brenda SIM dhe çelësat e
enkriptimit janë të ruajtura brenda tij. Këto aplikacione ofrojnë sigurinë më të
mire end to end në komunikimin midis ofruesit të shërbimit dhe përdoruesit
kur ky komunikim kryhet nëpërmjet një rrjeti të telefonisë së lëvizshme.
Duke përdorur makinat virtuale aplikacionet mund të krijohen duke përdorur
një gjuhë programimi më të njohur se SAT dhe aplikacionet mund të
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ngarkohen dhe aktivizohen në mënyrë të sigurtë edhe në largësi (pasi karta
SIM është marrë nga përdoruesi)
Java CardTM SIM është më afër standardizimit se makinat e tjera virtuale.
Standardi “Mekanizimi i sigurisë për SIM toolkit” përcakton një bashkësi
komandash për menaxhim në largësi të apleteve të kartave SIM në të cilat
është zbatuar një makinë virtual Java CardTM.
Java CardTM SIM ekzekuton programe të përkthyera në byte code Java Card
dhe që janë të ndërtuara në variantin Java Card të Javës

Në lidhje me sintaksën dhe specifikat e kësaj gjuhe programimi për zhvillimin e
apleteve STK mund ti referohemi dokumentit. [40]
Një pjesë e kodit Java Card të ndërtuar për krijimin e këtyre shërbimeve ndodhet në
aneksin 5.

Përfundime

Me anë të sistemeve inovative të informacionit dhe komunikimit banorët, të cilët nuk
arrijnë të aksesojnë shërbimet e nevojshme financiare me anë të sistemeve
tradicionalë, mund ti aksesojnë ato. Aksesimi i shërbimeve financiare nga të gjithë
(përfshirja financiare) shihet në botë si një mënyrë për reduktimin e varfërisë dhe
pabarazisë dhe si një kontribues në rritjen ekonomike të një vendi. Sipas INSTAT në
Shqipëri pavarësisht reduktimit të saj varfëria ekziston dhe është më e lartë në zonat
rurale dhe në zonat malore.
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Shërbimet financiare nuk aksesohen nga të gjithë në Shqipëri. Pjesa më e madhe e
banorëve të zonave rurale nuk mund të kryejnë shërbime financiare të ofruara nga
sistemet tradicionale pranë qëndrave të tyre të banimit. Ata duhet të shpenzojnë më
tepër para dhe kohë për të përdorur këto shërbime financiare pasi pikat e aksesit të
këtyre shërbimeve janë larg zonave të tyre të banimit. Shërbimet financiare janë të
nevojshme për këta banorë pasi pjesa më e madhe e tyre janë fermerë të vegjël me të
ardhura të përqëndruara në një stinë të vitit. Një sistem inovativ informacioni dhe
komunikimi që lejon aksesimin e shërbimeve financiare për të gjithë do të ndihmonte
këta banorë të përdornin shërbimet financiare të nevojshme për ta. Sistemet inovative
të përdorura në botë për ofrimin e shërbimeve financiare ndryshojnë nga njëri tjetri në
tre aspekte kryesore: platforma teknologjike e përdorur; ofruesi i shërbimit dhe
ndërfaqja e përdoruesit dhe mënyra e komunikimit.
Studimi i platformës teknologjike më të përshtatshme për Shqipërinë na çoi në
përfundimin se zgjidhja më e përshtatshme do të ishte nëse në sistem do të përfshihej
një rrjet i telefonisë së lëvizshme dhe përdoruesi do të komunikonte me ofruesin e
shërbimit me anë të një telefoni celular. Qëllimi ynë është që sistemi të përdoret nga
të gjithë, pra dhe nga banorët e varfër apo me të ardhura të pakta. Si rezultat
përdoruesi normalisht do të kishte një telefon standard, i cili nuk lejon ekzekutimin e
aplikacioneve në të (p. sh. shfletuesit e faqeve web, etj). Një telefon standard ofron
ndërmjet të tjerash dhe aftësinë për të përçuar nëpërmjet ndërfaqjes radio zërin, SMS,
USSD si dhe aftësinë për të ndërvepruar me aplikacionet që qëndrojnë në SIM
nëpërmjet SIM Application Toolkit. Siguria është shumë e rëndësishme kur kryejmë
shërbime financiare. Studimi i ndërfaqjes së përdoruesit dhe mënyrës së komunikimit
më të përshtatshme na çoi në përfundimin se përdorimi i SIM Application Toolkit, i
cili ofron një menu të thjeshtë të ruajtur në SIM për përdoruesin, është mënyra më e
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sigurtë për të komunikuar pasi me anë të tij arrihet siguria më e mirë end to end. SIM
Application Toolkit siguron mekanizma të cilët lejojnë aplikacionet, që ndodhen në
SIM, të ndërveprojnë me një telefon celular dhe me ambjentin e jashtëm. Nëpërmjet
disa standardeve GSM u është dhënë mundësia programuesve që shërbimet e bazuara
në SIM të zhvillohen dhe ngarkohen në SIM, shpejt edhe në largësi, edhe pasi karta
SIM është marrë nga përdoruesi.
Si në çdo sistem informacioni është i nevojshëm dhe një aplikacion i cili bën të
mundur dërgimin e kërkesave nga konsumatorët dhe plotësimin e tyre nga ofruesit të
shërbimit. Ky aplikacion duke pasur parasysh zgjidhjen më të përshtatshme të sistemit
ku përdoruesi do të komunikojë me anë të një telefoni celular do të jetë një aplikacion
mobile. Gjuhët e programimit procedurale si C, Java, Visual Basic kanë akses të plotë
në SIM API. Programi i ndërtuar në një nga gjuhët procedurale kompilohet dhe
konvertohet në byte code downloadohet në SIM dhe ekzekutohet nga një interpretues
bytecode i quajtur makinë virtuale USAT. Një prej makinave virtuale është edhe Java
CardTM SIM e cila është më afër standardizimit se makinat e tjera virtuale Ajo
ekzekuton programe të përkthyera në byte code Java Card dhe që janë të ndërtuara në
variantin Java Card të Javës. Aplikacionet mobile të ruajtura në SIM janë aplikacionet
mobile më të sigurta pasi aplikacioni ekzekutohet në mënyrë të sigurtë brenda SIM
dhe çelësi i enkriptimit është i ruajtura brenda tij. Këto aplikacione ofrojnë sigurinë
më të mire end to end në komunikimin midis ofruesit të shërbimit dhe përdoruesit kur
ky komunikim kryhet nëpërmjet një rrjeti të telefonisë së lëvizshme. Standardi
“Mekanizimi i sigurisë për SIM toolkit” përcakton një bashkësi komandash për të
shkarkuar në largësi të apleteve të kartave SIM në të cilat është zbatuar një makinë
virtual Java CardTM. Për arsyet e mësipërme do të përdorim gjuhën e programimit
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Java Card për të krijuar shërbimet financiare të nevojshme për komunitetin që nuk
arrin ti aksesojë ato me metoda tradicionale.
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Aneks 1
Treguesit, metodologjia dhe të dhënat mbi zhvillimin e
shoqërisë së informacionit në Shqipëri. [1]
Metodologjia eGDI

Matematikisht, eGDI është një mesatare e peshuar e tre rezultateve të normalizuara në
dimensionet më të rëndësishme të qeverisjes elektronike, të emërtuara: qëllimi dhe
cilësia e shërbimeve online, infrastruktura e telekomunikacioneve, dhe kapaciteti
njerëzor. Secila nga këto bashkësi treguesish është në vetvete një matës i përbërë që
mund të nxirret dhe analizohet më vete:
EGDI = (0. 34 × treguesi i shërbimeve online) + (0. 33 × treguesi i infrastrukturs së
telekomunikacionit) + (0. 33 × treguesi i kapitalit njerëzor). Tabela e mëposhtëme
paraqet pozicionin e Shqipërisë ndërmjet 184 vendeve përsa i përket zhvillimit të
qeverisjes elektronike

Tabelë 18: Vlera e treguesit të zhvillimit të qeverisjes elektronike në vitin 2010

Treguesi/Viti
Pozicioni

2010
85/184

Burimi i të dhënave: UN 2010[10]

Treguesi i shërbimeve online mat performancen e një vendi në një vlerë të krahasuar
ndërkombëtarisht duke përdorur një model me katër faza të zhvillimit të shërbimeve
online. Modeli supozon se vendet fillojnë me një prezencë online bazë me faqe web të
1

Burimi ITU, UN, dhe WEF.
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thjeshta informative, përparojnë duke shkuar në faqe web të zgjeruara që kanë
përmbajtje multimedia dhe ndërveprim nga të dyja anët, avancojnë në një nivel
transaksional ku shumë shërbime ofrohen online dhe nxitet e merret mendimi i
qytetarëve në lidhje me çështjet e politikave publike, dhe në fund me një faqe web me
funksione të integruara, dhe konsultime me qytetarët duke përdorur rrjetet sociale dhe
mjete të tjera.
Treguesi i shërbimeve online përcaktohet duke bërë një studim i cili ka katër pjesë që
i korrespondojnë katër fazave të zhvillimit të shërbimeve online.
Pyetjet për pjesën e parë kanë të bëjnë me prezencën e informacionit online bazë të
cilës i referohemi në tabelën e vlerave të këtij treguesi si shërbimet e informacionit
bazë. Pyetjet për pjesën e dytë kanë të bëjnë me prezencën e përparuar ku faqet web
janë tashmë të zgjeruara dhe që kanë përmbajtje multimedia dhe ndërveprim nga të
dyja anët (pikëve të grumbulluara nga kjo pjesë i referohemi në tabelë si pikët e
shërbimeve të informacionit të zgjeruar). Pyetjet për pjesën e tretë kanë të bëjnë me
prezencën e shërbimeve transaksionale dhe për pjesën e katërt pyetjet kanë të bëjnë
me prezencën e faqeve web me funksione të integruara dhe të ndërlidhura, dhe
konsultime me qytetarët duke përdorur rrjetet sociale dhe mjete të tjera.
Pyetjet janë të tilla që si përgjigje kanë po (1) ose jo (0). Disa pyetje që kanë të bëjnë
me numrin e shërbimeve online vlejnë 10 pikë secila. Pikët e grumbulluara mblidhen
dhe çdo vend ka një numër të caktuar pikësh.
Vlera e treguesit të shërbimeve online të një vendi gjendet duke zbritur nga numri
total i pikëve të grumbulluara për vendin numrin e pikëve të vendit që ka grumbulluar
më pak pikë nga të gjitha vendet dhe më pas duke e pjesëtuar diferencën e gjetur me
diferencën që gjendet duke zbritur nga numri i pikëve të vendit që ka grumbulluar më
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shumë pikë nga të gjitha vendet numrin e pikëve të vendit që ka grumbulluar më pak
pikë nga të gjitha vendet. Kjo llogjikë e gjetjes së vlerës për treguesin e shërbimeve
online ndiqet për të gjithë treguesit e eGOV.
Tabela e mëposhtëme paraqet vlerat e treguesit të shërbimeve online dhe përbërësve
të tij për vendin tonë.

Tabelë 19: Treguesi i shërbimeve online dhe përbërësit e tij

Pozicioni

Vlera e
treguesit

Pikët për
shërbimet e
informacionit
bazë

75

0. 3111

44

Pikët për
shërbimet e
informacion
it të
zgjeruara
33

Pikët për
shërbimet
transaksionale
10

Pikët për
shërbimet e
integruara
dhe të
ndërlidhura
11

Burimi i të dhënave: UN 2010[10]

Treguesi i infrastrukturës së telekomunikacionit përbëhet nga pesë nëntregues: numri i
kompjuterave personal për 100 persona, numri i përdoruesve të internetit për 100
persona, numri i linjave të telefonisë fikse për 100 persona, numri i abonentëve
celularë për 100 persona dhe numri i abonentëve broadband fiks për 100 persona.
Treguesi i infrastrukturës së telekomunikacionit = (treguesit të PC + treguesit të
përdoruesve të internetit + treguesit të linjave telefonisë fikse + treguesit të
abonentëve celularë + treguesit të broadband fiks) / 5.
Tabela

e

mëposhtëme

paraqet

vlerat

e

treguesit

telekomunikacioneve dhe përbërësve të tij për vendin tonë.
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të

infrastruktures

së

Tabelë 20: Treguesi i infrastrukturës së telekomunikacioneve dhe përbërësit e tij

Pozi
cion

Vlera e
treguesit

Numri i
përdoruesve
të internetit
për 100
banorë

Numri i
linjave të
telefonisë
fikse për
100 banorë

Numri i
abonentëv
e celularë
për 100
banorë

Numri i
kompjuterave
personal për
100 banorë

Numri total
abonentëve
broadband
fiks për 100
persona.

0. 1629

15. 10

10. 07

99. 93

3. 84

1. 15

i
98

Burimi i të dhënave: UN 2010[10]

Treguesi i kapitalit njerëzor është i përbërë nga dy nëntregues: treguesi i arsimimit të
të rriturve (treguesi i njohurisë për shkrim e këndim të të rriturve) dhe treguesi i
regjistrimit bruto në arsimin fillor, të mesëm dhe të lartë.
Treguesi i kapitalit njerëzor = ⅔ × treguesi i arsimimit të të rriturve + ⅓ × treguesi i
regjistrimit bruto në arsimin fillor, të mesëm dhe të lartë.
Tabela e mëposhtëme paraqet vlerat e treguesit të kapitalit njerëzor dhe përbërësve të
tij për vendin tonë.

Tabelë 21: Treguesi i kapitalit njerëzor dhe përbërësit e tij

Pozicioni

Vlera e treguesit

Përqindja e
arsimimit të të
rriturve

82

0. 8860

99. 00

Burimi i të dhënave: UN 2010[10]
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Përqindja e
regjistrimit bruto në
arsimin fillor, të
mesëm dhe të lartë
67. 80

Metodologjia e Treguesit të Zhvillimit TIK (IDI) dhe Shportës
së Çmimeve (IPB)

Treguesi i Zhvillimit të TIK (IDI, ICT Development Index) është një prej treguesve
me anë të të cilëve monitorohet zhvillimit i shoqërisë së informacionit nga ITU.
Figurë 25: Treguesi i zhvillimit të TIK: përbërësit dhe peshat
Treguesi i zhvillimit të TIK: përbërsit dhe peshat

Ref.
60

(%)
20

2. Abonimet në telefoninë celulare për 100 banorë

180

20

280’377

20

4. Përqindja e familjeve me kompjuter

100

20

5. Përqindja e familjeve me internet

100

20

3. Debiti Ndërkombëtar Internetit Bit / s për përdoruesit
e internetit

Ref.
100

(%)
33

7. Abonimet e Internetit BroadBand Fiks për 100 banorë

60

33

8. Abonimet aktive mobile broadband për 100 banorë

100

33

Përdorimi i TIK
6. Përqindjet e individëve që përdorin internetin

Pesha 40 %

Vlera e

Aftësitë për të përdorur TIK
9. Përqindja e arsimimit të të rriturve

Ref.
100

(%)
33

10. Përqindja e regjistrimit bruto arsimi i mesëm

100

33

11. Përqindja e regjistrimit bruto arsimi i lartë

100

33

Burimi: ITU
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Pesha 20%

Vlera e

Treguesi i Zhvillimit të TIK (IDI)

Aksesi i TIK
1. Abonimet në telefoninë fikse për 100 banorë

Pesha 40 %

Vlera e

Në figurën e mësipërme paraqiten metodologjia e gjetjes së treguesit IDI, nëntreguesit
e tij dhe peshat e tyre.
Vlerat e nëntreguesve të treguesit IDI për vendin tonë në vitet 2008 dhe 2010 janë
paraqitur në tabelat e mëposhtëme.

Tabelë 22: Nëntreguesi i aksesit të TIK

2008

2010

2008

2010

Debiti
Ndërkombëtar
Internetit Bit / s
për përdoruesit e
internetit
2008
2010

10. 8

10. 3

98. 7

141. 9

1'581

Abonimet në
telefoninë
fikse për 100
banorë

. Abonimet në
telefoninë
celulare për 100
banorë

9'709

Përqindja e
familjeve me
kompjuter

Përqindja e
familjeve me
internet

2008

2010

2008

2010

12. 0

15. 6

8. 8

11. 7

2008 2010 2008 2010 2008 2010Burimi të dhënave: ITU2011[7]

Tabelë 23: Nëntreguesi i përdorimit të TIK
Abonimet e Internetit
Abonimet aktive mobile
BroadBand Fiks për 100
broadband për 100
banorë
banorë
2010
2008
2010
2008
2010
45. 0
2. 0
3. 4
0. 0
0. 0
Burimi të dhënave: ITU2011[7]

Përqindjet e individëve
që përdorin internetin
2008
23. 9

Tabelë 24: Nëntreguesi i aftësive për të përdorur TIK
Raporti Regjistrimit Bruto
Arsimi i mesëm
Arsimi i lartë
2008
2010
2008
2010
78. 8

72. 4

36. 7

36. 7

Përqindja e arsimimit të të
rriturve
2008
2010
95. 9

95. 9

Burimi të dhënave: ITU2011[7]

Treguesi i Shportës së Çmimeve të TIK është një prej treguesve me anë të të cilëve
monitorohet zhvillimit i shoqërisë së informacionit nga ITU.
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Në figurën e mëposhtëme paraqitet metodologjia e gjetjes se treguesit IPB dhe gjetja e
nëntreguesve të tij.

Figurë 26: Metodologjia e Shportës së Çmimeve të TIK

Burimi: ITU
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Metodologjia e Treguesit të Gatishmërisë së Përgjithshme
(NRI)

Kuadri i gatishmërisë së përgjithshme 2010-11.

Kuadri teorik përsa i përket treguesit të gatishmërisë së përgjithshme u prezantua për
herë të parë në vitin 2002, dhe vazhdon të qëndrojë me disa rregullime. Me anë të
këtij treguesi vlerësohet shkalla në të cilën ekonomitë e ndryshme në të gjithë botën
priren të shfrytëzojnë përparësitë që sjellin teknologjitë e informacionit dhe
komunikimit bazuar në tre parimet themelore që vijojnë:
1. Një mjedis i favorshëm ndaj TIK është një kusht paraprak themelor për
gatishmërinë e përgjithshme. Përdorimi i suksesshëm i TIK
mundësohet nga ambienti i përgjithshëm i vendit për risi dhe TIK,
duke përfshirë kushtet e tregut, kuadrin rregullator, dhe infrastrukturën
(si fizike dhe njerëzore).
2. Gatishmëria e përgjithshme kërkon përpjekje nga e gjithë shoqëria.
Ndërsa qeveria duhet të luajë

një rol udhëheqës të natyrshëm në

krijimin e një ambjenti miqësor ndaj inovacionit dhe në vendosjen e
vizionit TIK për të ardhmen, të gjithë aktorët kombëtarë duhet të jenë
të përfshirë në përcaktimin dhe zbatimin e vizionit: një përpjekje e
përbashkët e qeverisë, sektorit të biznesit dhe individëve është e
nevojshme për të arritur gatishmërinë optimale të përgjithshme.
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3. Gatishmëria për teknologjitë e informacionit dhe komunikimit çon në
përdorimin e tyre dhe rritjen e ndikimit që ato kanë. Grupet e
interesuara kombëtare që janë më të përgatitur dhe që tregojnë një
interes më të madh kundrejt përparimeve të TIK kanë më shumë
mundësi për ta përdorur atë në mënyrë më efikase në aktivitetet e tyre
të përditshme.

Gatishmëria e përgjithshme meqënëse bazohet në parimet e mësipërme ka tre
dimensione si vijon: mjedisi, gatishmëria, dhe përdorimi/ndikimi. Komponenti i
mjedisit përbëhet nga nënkomponenti i tregut, nënkomponenti rregullativ, dhe
nënkomponenti i infrastrukturës, ndërsa komponentët e gatishmërisë dhe përdorimit /
ndikimit janë të përbërë nga tre nënkomponentë përkatës nënkompenenti i individëve,
nënkompenenti i bizneseve dhe nënkompenenti i qeverisë. Kuadri i gatishmërisë së
përgjithshme përkthehet në treguesin e gatishmërisë së përgjithshme, i cili përbëhet
nga tre nëntregues të cilët vlerësojnë mjedisin për TIK, së bashku me gatishmërinë për
TIK dhe përdorimin e TIK nga aktorët kryesorë. Treguesi i gatishmërisë së
përgjithshme ka në total nëntë nënkomponentë dhe 71 variabla si vijon:
1. Nëntreguesi i mjedisit
Mjedisi Tregut
Mjedisi politik dhe rregullator
Mjedisi Infrastrukturës
2. Nëntreguesi i gatishmërisë
Gatishmëria Individuale
Gatishmëria e Biznesit
Gatishmëria e Qeverisë
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3. Nëntreguesi i Përdorimit
Përdorimi Individual
Përdorimi nga Biznesi
Përdorimi nga Qeveria
Rezultati përfundimtar i treguesit të gatishmërisë së përgjithshme është një mesatare
aritmetike e të tre rezultateve të nëntreguesve përbërës, ndërsa rezultati i secilit
nëntregues është një mesatare e rezultateve të përbërësve përkatës. Në këtë mënyrë të
gjithë komponentët e treguesit japin të njëjtin kontribut në rezultatin e gatishmërisë së
përgjithshme kombëtare.
Një përshkrim i shkurtër i elementëve të ndryshëm përbërës (në nivel nëntreguesi dhe
variabli) është si më poshtë.

Nëntreguesi i mjedisit

Nëntreguesi i mjedisit mat disponueshmërinë e mjedisit rregullator, infrastrukturor
dhe të tregut kundrejt risive dhe zhvillimit të TIK. Ai përfshin në total 31 variabla të
cilët grupohen në tre grupime të ndryshme.
Grupimi i mjedisit të tregut vlerëson cilësinë e mjedisit të biznesit për zhvillimin e
TIK dhe shpërndarjen e tij. Ai përfshin dimensione të tilla si disponueshmëria e
burimeve të përshtatshme të financimit (sidomos sipërmarrje të kapitalit) dhe shkalla
e sofistikimit të biznesit (përfaqësohet nga zhvillimi i të gjithë grupit të bizneseve), së
bashku me lehtësinë e të bërit biznes dhe lirinë e shkëmbimit të informacioni në
internet (përfaqësohet nga liria e shtypit).
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Grupimi i mjedisit politik dhe rregullator vlerëson shkallën në të cilën kuadri ligjor
kombëtar lehtëson risitë dhe penetrimin e TIK, duke marrë në konsideratë
karakteristikat e përgjithshme të mjedisit rregullator (duke përfshirë mbrojtjen e të
drejtave mbi pronën, pavarësinë e gjyqësorit, si dhe efikasitetin e proçesit të hartimit
të ligjeve), si dhe dimensioneve më shumë specifike për teknologjitë e informacionit
dhe komunikimit (ligje për zhvillimin e TIK dhe mbrojtjes së të drejtave intelektuale
duke përfshirë shkallën e piraterisë së softwareve dhe nivelin e konkurrencës në
internet dhe sektorin telefonik )
Grupimi i mjedisit infrastrukturor vlerëson zhvillimin e infrastrukturës kombëtare në
lidhje me inovacionin, si në elementët e saj fizikë (dmth numri i linjave telefonike dhe
serverat e sigurtë të internetit, të prodhimit të energjisë elektrike, shkalla e mbulimit të
rrjetit të telefonisë së lëvizshme, shpejtësia e internetit, dhe aksesueshmëria e
përmbajtjes dixhitale) dhe aspektet e saj njerëzore (duke përfshirë shkallën e
regjistrimit në arsimin e lartë, cilësinë e institucioneve kërkimore, dhe
disponueshmërinë e shkencëtarëve dhe inxhinierëve).

Nëntreguesi i gatishmërisë
Nëntreguesi i gatishmërisë vlerëson përgatitjen dhe gatishmërinë e të tre grupeve të
interesuara për të përdorur teknologjitë, veçanërisht TIK, në aktivitetet dhe
transaksionet e përditshme të tyre
Grupimi gatishmëria e individëve vlerëson gatishmërinë e banorëve për të përdorur
TIK, duke marrë parasysh dy aftësi themelore arsimore dhe aksesueshmërinë e TIK.
Aspekti i parë perceptohet duke matur cilësinë e sistemit arsimor (kryesisht edukimit
të matematikës dhe shkencave) dhe shkallën e analfabetizimit, aspekti i dytë
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perceptohet nga pagesat për abonim mujor dhe instalim të telefonave fiks, si dhe
tarifat e internetit broadband fiks, e telefonisë celulare, dhe linjave telefonike fikse.
Grupimi gatishmëria e biznesit vlerëson kapacitetin dhe prirjen e firmave për të
përfshirë TIK në operimin dhe proçeset e tyre. Elementët e marra në konsideratë janë
cilësia mbi-trajnimin në punë; shpenzimet për kërkimin dhe zhvillimin; bashkëpunimi
midis akademisë dhe industrisë, cilësia e furnizuesve në ekonomi, dhe
përballueshmërinë nga biznesi të telekomunikacionit (dmth, pagesat mujore të
abonimit telefonik dhe vendosjes së lidhjes telefonike, tarifat e abonimit).
Grupimi gatishmëria e qeverisë vlerëson vizionin e qeverisë dhe prioritizimin e TIKut në axhendën kombëtare dhe strategjinë e konkurrencës, duke përfshirë shkallën në
të cilën prokurimi publik i produkteve të teknologjisë së lartë është përdorur si një
mjet për të promovuar efikasitetin dhe inovacionin.

Nëntreguesi i përdorimit.

Nëntreguesi i përdorimit është komponenti i fundit i treguesit të gatishmërisë së
përgjithshme Ai vlerëson përdorimin aktual të TIK nga aktorët socialë kryesorë të një
ekonomie. Ky nëntregues do të vlerësojë ndikimin e TIK për sa i përket krijimit të një
shoqërie përfshirëse, risive në biznes, dhe një qeverisjeje më të mirë.
Grupimi i përdorimit individual vlerëson penetrimin e TIK dhe shpërndarjen e tij në
nivel individual, duke përdorur tregues të tillë si numri i abonentëve celularë dhe
abonentëve të internetit broadband, përdoruesve të internetit, kompjuterave personale,
të abonimeve celulare me akses mbi të dhënat, dhe aksesit të internetit në shkolla.
Gjithashtu matet përdorimi i rrjeteve sociale online dhe ndikimi i TIK në shërbimet
bazë.
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Grupimi i përdorimit nga biznesi vlerëson kapacitetin e bizneseve për të përdorur në
mënyrë efektive teknologjinë për të gjeneruar fitime dhe inovacion. Ky vlerësim bëhet
duke matur përvetësimin e teknologjisë nga kompanitë dhe kapacitetin e tyre për
inovacion (duke përfshirë numrin e patentave të shërbimeve për 100 banorë dhe
eksportet e teknologjisë së lartë), si dhe shkallën në të cilën bizneset e përdorin
internetin për operimin dhe transaksionet e tyre të përditëshme. Për më tepër, është
përfshirë dhe ndikimi i TIK në krijimin e modeleve dhe të produkteve të reja, si dhe
modeleve të organizimit.
Grupimi i përdorimit nga qeveria vlerëson zbatimin e vizionit të qeverisë për TIK,
duke përfshirë cilësinë e shërbimeve të ofruara të qeverisjes elektronike dhe nivelin e
arritur për e-pjesëmarrje, si dhe ndikimin e TIK në efikasitetin e qeverisjes.

Metodologjia e llogaritjes dhe të dhënat

Që të njehsohen në mënyrë sa më gjithëpërfshirëse që të jetë e mundur të gjithë
dimensionet e gatishmërisë së përgjithshme të ekonomive, treguesi i gatishmërisë së
përgjithshme përbëhet nga një përzierje e të dhënave sasiore dhe të dhënave të
grumbulluara nga anketat, Tridhjetë e dy nga 71 (ose 45 për qind) e variablave
përbërës të NRI janë të dhëna sasiore, të mbledhura nga organizatat ndërkombëtare të
tilla si Bashkimi Ndërkombëtar i Telekomunikacioneve, Banka Botërore, dhe Kombet
e Bashkuara. Burimet ndërkombëtare sigurojnë vlefshmërinë dhe krahasueshmërinë e
të dhënave ndërmjet vendeve. Pjesa e mbetur prej 39 variablash vlerëson aspekte që
janë më cilësore në natyrë ose për të cilat të dhëna sasiore të krahasueshme
ndërkombëtarisht nuk janë në dispozicion për një numër mjaft të madh të vendeve,
por që janë megjithatë vendimtare për të matur plotësisht gatishmërinë e përgjithshme
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kombëtare. Këto të dhëna vijnë nga Anketa e Opinionit të Ekzekutivëve, të cilën
Forumi Ekonomik Botëror e administron çdo vit dhe përfshin 15,000 udhëheqësit e
biznesit në të gjitha ekonomitë për të cilat njehsohet ky tregues.
Në tabelën e mëposhtëme praqiten vlerat e Treguesit të Gatishmërisë së Përgjithshme
dhe nënkomponentëve të tij për vendin tonë.
Figurë 27: Treguesi i Gatishmërisë së Përgjithshme dhe nënkomponentëve të tij
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Figurë 27: Nënkomponentët e Treguesit të
Gatishmërisë së Përgjithshme
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Aneks 2

Studimi: Ndikimi i nënshkrimit elektronik në shoqërinë e
informacionit në Shqipëri. [1]
Përmbledhje

Nënshkrimet elektronike janë me të vërtetë të rëndësishme për të garantuar
identifikimin e nënshkruesit dhe integritetin e të dhënave elektronike të nënshkruara.
Ato shërbejnë për të rritur besimin e konsumatorëve, gjatë përdorimit të shërbimeve
elektronike apo shërbimeve mobile dhe si rezultat shërbejnë për të rritur përdorimin e
këtyre shërbimeve. Ato shërbejnë edhe për administratën publike dhe bizneset private
për minimizimin e kostove kohore dhe financiare, për fleksibilitet, efikasitet dhe
siguri. Ne kemi kryer një studim dhe kemi gjetur se pavarësisht nga mjedisi i ofruar
nga rregullatori dhe përpjekjet e bëra nga AKCE, penetrimi i çertifikatës së
kualifikuar në Shqipëri nuk po ecën me ritme të dëshirueshme. Ne kemi përdorur
metodën e anketimit në formën e pyetësorit elektronik për të mbledhur informacion në
lidhje me përdorimin aktual të nënshkrimeve elektronike në Shqipëri. Ne mblodhëm
të dhëna me anë të pyetësorit edhe në lidhje me informacionin që administrata publike
dhe bizneset private kanë në lidhje me ligjin ekzistues të nënshkrimit elektronik,
përfitimet e marrjes së një çertifikate të kualifikuar dhe mënyrën e marrjes së saj.
Duke përdorur informacionin e mbledhur nga pyetësorët ne paraqesim në fund disa
alternativa për ndryshimin e reagimit të palëve të interesuara në lidhje me pajisjen me
çertifikata të kualifikuara.

1

Kryer në gjysmën e parë të vitit 2011
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Hyrje

Komunikimi në Shqipëri

Komunikimi i shpejtë dhe i sigurtë është një kërkesë aktuale në administratën publike
dhe në sektorin privat. Komunikimi i shpejtë është i siguruar me anë të komunikimeve
celulare dhe elektronike. Përdorimi i telefonave celularë dhe internetit është duke u
rritur nga viti në vit në Shqipëri. Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga AKEP[1]
penetrimi i telefonisë celulare është rreth 140% në gjysmën e parë të vitit 2010.
Numri i abonentëve celularë (me kontratë dhe me parapagim) që kanë akses në
internet nëpërmjet një pajisje të lëvizshme është mbi 1 milion përdorues, që paraqet
një rritje prej rreth 25 për qind krahasuar me fundin e vitit 2009. Figura e mëposhtëme
tregon penetrimin e telefonisë celulare në Shqipëri që nga viti 2003. Të dhënat e
përdorura nga AKEP-i për popullatën janë sipas të dhënave të publikuara nga
INSTAT-i [2].

Figurë 28: Penetrimi i telefonisë celulare dhe fikse 2003 -2010/1

Burimi: AKEP 2010
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Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga AKEP-i penetrimi i internet broadband
është rreth 3. 4% për banorët dhe 12. 5% për familjet në fund të gjysmës së parë të
vitit 2010 dhe është rritur krahasuar me fundin e vitit 2009 ku vlerat ishin përkatësisht
2. 5% dhe 10%. Tabela e mëposhtëme paraqet numrin e abonentëve me akses
broadband në internet. Të dhënat e raportuara janë nga 27 ofruesë të shërbimit të
internetit. Numri i ofruesve të shërbimit të internetit në Shqipëri është 96, sipas të
dhënave të fundit të AKEP.

Tabelë 25: Numri i abonentëve me akses broadband në internet.

Alternative

Albtelekom

Total
(Raporti
operatorëve)

Total
(Vlerësimi
AKEP)

Abonentë me akses broadband

28,956

59,600

88,556

110,000

Abonentë familje

24,866

55,485

80,351

100,000

Abonentë biznes

4,090

4,115

8,205

10,000

Burimi të dhënave: AKEP 2010

Sipas faqes web Statistikat Botërore të Internetit (IWS, Internet World Stats)
përdorimi i internetit në Shqipëri që nga viti 2000 është si në tabelën e mëposhtëme.

Tabelë 26: Përdorimi i internetit në Shqipëri

Viti
2000
2002
2006
2007
2008
2009
2010

Përdoruesit
2,500
30,000
75,000
471,200
580,000
750,000
1,300,000

Burimi
ITU
ITU
ITU
ITU
GfK
ITU
ITU

Burimi i të dhënave: IWS 2010
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[3]

Nënshkrimet elektronike në Shqipëri

Siguria në komunikimet elektronike është shumë e rëndësishme. Është e rëndësishme
që të kesh mundësinë për të provuar se dërguesi i të dhënave është ai i cili pretendon
që i ka dërguar dhe që të dhënat nuk janë ndryshuar, pasi ato janë dërguar.
Nënshkrimet elektronike plotësojnë këto kërkesa të sigurisë.
Nënshkrimi elektronik në Shqipëri është i rregulluar me ligjin nr 9880 "Për
nënshkrimin elektronik", i cili është në zbatim që nga 25. 02. 2008.

[4]

Ligji

parashikon njohjen dhe përdorimin e nënshkrimeve elektronike, si të barabartë me
nënshkrimet me dorë me përjashtim të disa rasteve të parashikuar në ligj. Sipas ligjit
shqiptar[4] nënshkrim elektronik janë të gjitha të dhënat në formën elektronike, të cilat
u bashkëlidhen ose shoqërojnë logjikisht të dhëna të tjera elektronike, që shërbejnë si
një mënyrë e vërtetimit të identitetit të nënshkruesit dhe e vërtetësisë së dokumentit të
nënshkruar.
Sipas ligjit në Shqipëri, mund të përdoren dy lloje të nënshkrimeve elektronike të
avancuara dhe të kualifikuara. Vetëm dokumentet që janë të lidhur me një nënshkrim
elektronik të kualifikuar kanë vlefshmëri ligjore. Nënshkrimi i kualifikuar elektronik
është një nënshkrim elektronik i avancuar që është i bazuar në një çertifikatë të
kualifikuar që është e vlefshme në kohën e krijimit të nënshkrimit dhe është prodhuar
me një mjet të sigurtë për krijimin e nënshkrimeve. Çertifikatat e kualifikuara
lëshohen nga një ofrues i shërbimeve të çertifikimit. Organizmat e testimit dhe
konfirmimit provojnë dhe konfirmojnë përshtatshmërinë e pajisjes së krijimit të
çertifikatës së sigurtë elektronike.
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Autoriteti që ka përgjegjësinë për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit "Për nënshkrimin
elektronik" dhe rregulloret e miratuara për zbatimin e tij është "Autoriteti Kombëtar
për Çertifikimin Elektronik" (AKCE).

[5]

Autoriteti njeh dhe mbikqyr personat fizik

dhe juridik që ofrojnë çertifikime elektronike (Ofruesit e Shërbimeve të Çertifikimit),
nxjerrjen e çertifikatave të kualifikuara dhe vulave kohore të kualifikuara. Gjithashtu,
AKCE njeh personat fizik dhe juridik si Organizmat e Testimit dhe Konfirmimit dhe
publikon në internet çertifikatat elektronike të vlefshme, të revokuara dhe të
shfuqizuara.

Metodologjia

Në mënyrë që të përmbushen objektivat e studimit, metodologjia e përdorur ka qenë
komplekse duke kombinuar burime të ndryshme të informacionit (burime primare dhe
dytësore) dhe metoda të ndryshme kërkimi. Të dhënat nga AKEP dhe IWS ishin të
nevojshme për të kuptuar përdorimin e komunikimit elektronik, i cili krijon
mundësinë e një komunikimi të shpejtë, në Shqipëri.
Informacionin në lidhje me mjedisin ligjor të nënshkrimit elektronik dhe zbatimin e
ligjit në lidhje me të në Shqipëri e grumbulluam me anë të metodës së kërkimit në
literaturë dhe me metodën e intervistimit ballë për ballë me përfaqësuesit e AKCE. Ky
informacion është i nevojshëm për të kuptuar mundësitë që kanë individët e
administratës publike dhe bizneset private për të shkëmbyer informacion dhe
dokumente të rëndësishme në një mënyrë të shpejtë dhe të mbrojtur me ligj.
Ne kemi përdorur metodën e vrojtimit në formën e pyetësorit elektronik për të
mbledhur informacion në lidhje me përdorimin aktual të nënshkrimeve elektronike në
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Shqipëri. Grupet kryesore ku u dërgua pyetësori ishin administrata publike dhe
bizneset private.
Ne mblodhëm informacione me anë të pyetësorit edhe për njohuritë që administrata
publike dhe bizneset private kanë në lidhje me ligjin ekzistues të nënshkrimit
elektronik, përfitimet e marrjes së një çertifikate të kualifikuar dhe mënyrën e marrjes
së saj. Përveç kësaj, ne mblodhëm informacion me anë të pyetësorit në lidhje me
arsyet që ata kanë për mosmarrjen e një çertifikate të kualifikuar dhe në çfarë
kushtesh do të merrnin atë. Informacioni i mbledhur është i nevojshëm për të
paraqitur disa alternativa për ndryshimin e reagimit të tregut në lidhje me pajisjen me
çertifikata të kualifikuara.

Rezultatet dhe diskutimi

Nga të dhënat e mbledhura dhe intervistat me përfaqësuesit e AKCE është vënë re se
vetëm Posta Shqiptare është e njohur nga AKCE si shpërndarëse e nënshkrimeve
elektronike të kualifikuara, ndërsa nuk ka asnjë organizatë të njohur nga AKCE, që
kryen testimin dhe konfirmimin e çertifikatës së kualifikuar.
Numri i shpërndarësve të nënshkrimeve elektronike të kualifikuara duhet të rritet në
mënyrë që të ketë konkurrencë dhe si rezultat të promovohen më mirë çertifikatat e
kualifikuara, të ofrohet shërbim më i shpejtë dhe të ketë çmime konkuruese.
Nga përpunimi i të dhënave të mbledhura nga pyetësorët, u konstatua se nuk ka
shumë njohuri në lidhje me nënshkrimet elektronike në treg.
Figura e mëposhtëme tregon një grafik rreth njohurive ekzistuese mbi nënshkrimin
elektronik në përqindje.
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Figurë 29: Njohuritë ekzistuese në lidhje me nënshkrimet elektronike
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Përdorimi i nënshkrimeve elektronike në Shqipëri nuk është aq i përhapur. Figura e
mëposhtëme tregon një grafik në lidhje me përdorimin e nënshkrimin elektronik, në
përqindje.
Figurë 30: Përdorimi aktual i nënshkrimit elektronik.

Përdorimi i Nënshkrimit Elektronik
70

JO, 56%

60

Perqindje

50
40

Abstenim, 25
%

30
20

PO, 19%

10
0

Llojet çertifikatave të përdorura nga kompanitë janë çertifikata të avancuara.
Çertifikata e kualifikuar nuk është përdorur nga ndonjë kompani. Shumica e
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kompanive nuk kanë ndonjë njohuri në lidhje me mënyrën që ata duhet të ndjekin në
mënyrë që të marrin një çertifikatë të kualifikuar.
Figura e mëposhtëme tregon një grafik në lidhje me njohuritë që kanë kompanitë në
lidhje me mënyrën e marrjes së një çertifikate të kualifikuar.

Figurë 31: Informacioni në lidhje me mënyrën për të marrë një çertifikatë të kualifikuar.
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Sipas disa institucioneve përdorimi i çertifikatave të kualifikuara nuk është i
nevojshëm për ta. Ata do të përdornin këtë çertifikatë vetëm nëse ata janë të detyruar
me ligj, ose ajo do të jetë një kërkesë e standardeve që ata ndjekin.
Disa institucione që e kanë me ligj një mundësi opsionale përdorimin e çertifikatës së
kualifikuar nuk e përdorin atë për momentin. Duke bërë përdorimin e çertifikatave të
kualifikuara të detyrueshëm me ligj do të bëhet i mundur përdorimi i tyre.
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4. Konkluzionet
Nënshkrimet elektronike janë me të vërtetë të rëndësishme për të rritur besimin e
konsumatorëve, kur përdorin shërbime mobile apo elektronike dhe si rezultat për të
rritur përdorimin e këtyre shërbimeve. Ato shërbejnë edhe për individët, administratën
publike dhe bizneset private, kur ata kanë për të shkëmbyer informacione dhe
dokumente të rëndësishme në një mënyrë të shpejtë dhe të mbrojtur me ligj. Përdorimi
i nënshkrimeve elektronike në Shqipëri është vullnetar. Ligji "Për nënshkrimin
elektronik", parashikon njohjen dhe përdorimin e nënshkrimeve elektronike, si të
barabartë me nënshkrimet me dorë me përjashtim të disa rasteve të parashikuar në
ligj. Vetëm dokumentet që janë të lidhur me një nënshkrim elektronik të kualifikuar
kanë vlefshmëri ligjore. Nënshkrimi elektronik i kualifikuar është i bazuar në një
çertifikatë të kualifikuar e cila mund të lëshohet vetëm nga një ofrues i shërbimeve të
çertifikimit. Autoriteti Kombëtar për Çertifikimin Elektronik (AKCE), i cili njeh dhe
mbikqyr ofruesit e shërbimeve të çertifikimit ka njohur Postën Shqiptare si i pari dhe
për momentin i vetmi ofrues i shërbimit të çertifikimit në Shqipëri. Numri i ofruesve
të shërbimeve të çertifikimit duhet të rritet në mënyrë që të ketë konkurrencë dhe si
rezultat promovimi më të mirë të çertifikatave të kualifikuara, për të ofruar shërbim të
shpejtë dhe të ketë çmimet konkuruese. Nuk ka njohuri të shumta për nënshkrimet
elektronike në treg, përdorimi i nënshkrimeve elektronike në Shqipëri nuk është kaq i
përhapur dhe çertifikatat e kualifikuara nuk përdoren për momentin. Promovimi për
rëndësinë e çertifikatës së kualifikuar, përfitimet prej saj dhe mënyrën se si ajo merret
është shumë i nevojshëm. Sipas disa institucione përdorimi i çertifikatave të
kualifikuara nuk është i nevojshëm për ta. Ata do të përdornin këtë çertifikatë vetëm
nëse ata janë të detyruar me ligj, ose ajo do të jetë një kërkesë e standardeve që ata
ndjekin. Disa institucione që e kanë me ligj si një mundësi opsionale përdorimin e
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çertifikatës së kualifikuar nuk e përdorin atë për momentin. Duke bërë përdorimin e
çertifikatave të kualifikuara të detyrueshëm për disa institucione që duhet ta përdorin
atë do të bëhet i mundur përdorimi i tyre.
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Aneks 3

Problematika e zbatimit të një teknologjie të re informacioni
dhe komunikimi në Shqipëri

Përmbledhje

Sistemi i informacionit për menaxhimin e burimeve synon të zgjerojë kapacitetin e
institucionit X për të menaxhuar burimet financiare, njerëzore dhe materiale në një
mënyrë moderne, transparente dhe efiçente, duke kontribuar kështu në zhvillimin e
institucionit dhe përmirësimin e perfomancës së tij në tërësi. Ky sistem është zhvilluar
dhe implementuar me anë të Oracle E-business Suite. Arkitektura e Oracle E-business
Suite njihet dhe si “arkitektura e veprimeve në internet”. Vlera kryesore e kësaj
arkitekture është “mospasja e aplikacioneve në desktop”. Me këtë lloj arkitekture
informacioni mund të aksesohet kurdoherë në mënyrë të sigurtë. Institucioni X
pavarësisht përpjekjeve maksimale has vështirësi në shfrytëzimin e plotë të këtij
sistemi. Në një studim të kryer mbi operimin e këtij sistemi do të identifikohet
problematika që lidhet me zbatimin e një teknologjie informacioni dhe komunkimi të
re në Shqipëri

Hyrje

Institucioni X është i përbërë nga disa drejtori rajonale dhe një drejtori e përgjithshme.
Drejtoritë rajonale kanë në strukturën e tyre departamente për menaxhimin e
burimeve financiare, njerëzore dhe materiale të cilët varen nga departamentet
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përkatëse të këtyre burimeve në Drejtorinë e Përgjithshme. Përpara fillimit të punës
për krijimin e sistemit të informacionit për menaxhimin e burimeve, institucioni X
nuk kishte një sistem të integruar për të menaxhuar burimet financiare, njerëzore dhe
materiale. Pothuajse i gjithë informacioni ruhej manualisht në regjistra në secilën nga
zyrat e departamenteve përkatëse në drejtorinë rajonale dhe gjithashtu në zyrat e
departamenteve përkatëse në drejtoritë e përgjithshme. Në këtë mënyrë proçesi i
marrjes së vendimeve ishte i ngadaltë dhe joefiçent meqenëse ishte e pamundur të
nxirreshin detajet e rëndësishme dhe informacioni i plotë e më pas të analizoheshin
këto të dhëna në kohën e duhur. Kjo gjë çonte në një menaxhim me kosto dhe
inefiçent.
Zhvillimi dhe implementimi i sistemit të informacionit për institucionin X ka si qëllim
zgjerimin e kapacitetit të institucionit për të menaxhuar burimet financiare, njerëzore
dhe materiale në një mënyrë moderne, transparente dhe efiçente, duke kontribuar
kështu në zhvillimin e institucionit dhe përmirësim të perfomancës së tij në tërësi.
Ky qëllim do të përmbushet duke realizuar zhvillimin e:

Sistemit të Burimeve Njerëzore;
Sistemit të Menaxhimit të Logjistikës dhe Aktiveve
Sistemit të Buxhetit dhe Financës
implementimin e tyre, konfigurimin, integrimin, vënien në punë të sistemit, trajnimin
e përdoruesve, shpërndarjen, sigurimin e mbështetjes pas vënies në punë të sistemit
dhe në fund përgatitjen dhe shpërndarjen e dokumentacionit si: specifikimet e
software, dokumentacion për sistemin, manual për përdoruesat dhe për trajnime.
Qëllimi eksplicit është :
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të dorëzohet një sistem plotësisht i operueshëm për burimet njerëzore,
financën dhe buxhetin si dhe menaxhimin e inventarit dhe logjistikës;
të sigurohet trajnimi i mjaftueshëm për personelin teknik të kompanisë
që të jetë në gjendje të mirëmbajë sistemin dhe të gjithë komponentët e
tij operues;
të dorëzohet programi Trajno-trajnuesit për personelin e kompanisë, të
skedulohet dhe ndiqet pas kësaj trajnimi i përdoruesve fundorë brenda
kompanisë.
Rezultatet e planifikuara

Pas përfundimit të sistemit, institucioni duhet të jetë në gjendje:
të menaxhojë burimet financiare, njerëzore dhe materialet në mënyrë
moderne, transparente dhe efiçente.
të suportojë dhe mirëmbajë sistemin dhe gjithë komponentet të
nevojshëm për operimin e tij, në bashkëpunim me një zyre të zgjedhur
lokale të shërbimit.
të vetë trajnojë mjaftueshëm dhe të përfshijë një numër në rritje të
përdoruesve në shfrytëzimin e një mjeti modern për menaxhimin
efektiv të burimeve dhe si rrjedhim në ngritjen e institucionit në nivelet
dhe standardet europiane.

Materialet dhe metodat

Instrumenti kryesor i përdorur për identifikimin e problematikës ka qenë pyetësori i
cili përmbante 23 pyetje, të gjitha në funksion të përmbushjes së objektivit të studimit.
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Në total u realizuan 17 intervista të shpërndara në tre kategori përdoruesish: a)
administratorë të sistemit, b) administratorë të modulit, dhe, c) testuesit e sistemit.
Objekti i studimit kanë qenë kategoritë e sipërpërmendura të përdoruesve në
Drejtorinë e Përgjithshme dhe drejtorinë rajonale të Tiranës. Një përzgjedhje e tillë
justifikohet me faktin se:
Në Drejtorinë e Përgjthshme ndodhet sistemi, administratorët e
sistemit dhe administratorët e moduleve.
Në drejtorinë e Tiranës është bërë dhe vazhdon testimi i sistemit.
Sistemi nuk është në përdorim

Rezultate dhe diskutimi.

Problematika
Sistemi ka filluar të zhvillohet në vitin 2006. Për zhvillimin e tij u kontraktua një
kompani europiane me eksperiencë në implementimin e sistemeve të informacionit
për menaxhimin e burimeve të një institucioni, Në zhvillimin e sistemit mori pjesë
dhe një kompani lokale e kontraktuar nga kompania europiane. Përpara zhvillimit të
sistemit u studiuan strukturat e institucionit, procedurat standarde të funksionimit të
punës dhe legjislacioni i momentit. Procedurat standarde të funksionimit të punës,
strukturat dhe legjislacioni kanë qenë në proçes përmirësimi në momentin që ka
filluar zhvillimi i sistemit. Kjo mund të konsiderohet si një nga shkaqet në zgjatjen e
afateve kohore të përfundimit të sistemit.
Fillimisht u vendos struktura e organizimit të punës dhe u krijua një plan për
realizimin e objektivave. Ekipet e ndryshme të punës që vinin nga organizata të
ndryshme dhe që flisnin gjuhë të ndryshme takoheshin për herë të parë. Kjo ishte dhe
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një nga sfidat e punës për realizimin e sistemit. U zhvilluan takime të shumta midis
përfaqësuesve të institucionit për modulet përkatëse, kompanisë implementuese dhe
kompanisë lokale për të bërë preçizimin e kërkesave funksionale të përcaktuara në
termat e referencës. Pas përfundimit të takimeve u përgatit një dokument i cili
përshkruante nevojat dhe kërkesat që duhet të arriheshin në sistem. Menaxhimi i
burimeve njerëzore, financiare dhe materiale deri në këtë moment nuk realizohej
elektronikisht me anë të një sistemi IT. Mënyra e funksionimit të këtij sistemi ishte e
re për përdoruesit. Kjo teknologji e re kërkonte dhe një ri-inxhinierim të proçeseve të
punës. Duke qenë se në këtë fazë rezultatet e përdorimit të sistemit nuk ishin të
dukshme përdoruesit ishin skeptike në lidhje me sistemin e ri.

U krijuan ambientet e zhvillimit dhe testimit të sistemit, trajnimit, backupit dhe
ambienti live:

Instalimi dhe konfigurimi i softwari-t komercial në ambjentin live.
Figurë 32: Ambjenti Live
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Instalimi dhe konfigurimi i komponenteve të softwari-t komercial në
ambjentin backup.
Figurë 33: Ambjenti i Backup

Drejtori Rajonale
Durres, Shqiperi

Oracle
9i
Proces n
Proces 3
Serveri
Databazes

Serveri
Aplikacionit

Proceset
Bashkeveprues

Proces 2
Proces 1

Intranet

Instalimi dhe konfigurimi i komponenteve të softwari-t komercial në
ambjentin që do të përdoret për trajnim.

Figurë 34: Ambjenti i Trajnimit
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Instalimi dhe konfigurimi i komponenteve të softwari-t komercial në
ambjentin e testimit dhe zhvillimit.

Figurë 35: Ambjenti i Testimit dhe Zhvillimit
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Për të suportuar sasinë reale të transaksioneve mund të nevojiten servera më të
fuqishëm në ambjentin live. Rrjeti ekziston dhe sistemi është i aksesueshëm nga
drejtoritë rajonale.
Në mënyrë që të përmbusheshin kërkesat e përdoruesve, sistemi u bazua në bazën e të
dhënave Oracle 9i dhe në sistemin Oracle eBusiness Suite. Oracle EBS u zgjodh si një
nga sistemet e konsoliduar dhe të afirmuar në treg për menaxhim të integruar të
burimeve financiare, njerëzore dhe materiale.
Oracle EBS është një teknologji e re për institucionin X. Arkitektura e sistemit ku
ekzekutohet Oracle EBS njihet dhe si “Arkitektura e veprimeve në Internet”. Ky
sistem ka tre nivele të cilët janë niveli databazës i cili manaxhon databazën; niveli
aplikimit i cili manaxhon Oracle EBS dhe aplikime të tjera dhe niveli desktop i cili
siguron shfaqjen e ndërfaqjes së përdoruesit. Me këtë arkitekturë, vetëm niveli i
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prezantimit ndodhet në nivelin desktop në formën e një elementi të ndërfutur në
shfletuesin e Internetit. Oracle EBS ndodhet në nivelin aplikim. Në këtë mënyrë
eleminohet nevoja e instalimit dhe mirëmbajtjes së Oracle EBS në çdo klient.
Informacioni që shkëmbejnë klienti dhe serveri është minimal pasi nuk shkëmbehet
informacion grafik. Kjo bën të mundur që trafiku në rrjet të jetë i ulët dhe si pasojë
kosto e rrjetit të minimizohet. Me anë të kësaj arkitekture dhe teknologjisë mobile
është e mundur që edhe veprimet financiare të realizohen kurdoherë. Kjo, edhe sepse
me anë të Oracle EBS minimizohen gabimet njerëzore për shkak të automatizimit të
proçeseve si p. sh proçesit të kontabilizimit. Kjo cilësi e Oracle EBS është tepër
ndihmuese për institucionin X për shkak të natyrës së një prej detyrave të tij, realizimi
i të cilës përmirësohet ndjeshëm nëse disa veprime financiare si p. sh. regjistrimi
detyrimeve të të tretëve apo pagesa e këtyre detyrimeve kryhen kurdo.
Pavarësisht se kjo arkitekturë e lejon realizimin e veprimeve kurdoherë këto veprime
do të realizohen duke u mbështetur nga infrastruktura e cila kërkon mbulim me rrjet të
hapësirave nga ku do të aksesohet sistemi dhe shërbim interneti në këto hapësira.
Rrjeti ose duhet të ekzistojë në këto hapësira ose duhet të ndërtohet. Institucioni X për
shkak të sigurisë qe kërkon, nuk mund të përdorë rrjete të poseduar nga të tretët, ai
duhet ta ndërtojë vetë rrjetin. Ndërtimi dhe mirëmbajtja e një rrjeti që mbështet
realizimin e veprimeve kurdoherë ka kosto të lartë. Për momentin realizimi i
veprimeve kurdoherë nuk është i mundur nga Institucioni X për shkak të mungesës së
rrjetit kudo ku ai kërkon të realizohen këto veprime.
Skema logjike e zgjidhjes së dorëzuar është si më poshtë:
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Figurë 36: Diagrama e proçeseve të identifikuara të punës në sistem
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Promovimi
Rekrutimi

Futja dhe mirëmbajtja e të
dhënave personale të
punonjësve

Menaxhimi i planit
trajnues
Vlerësimet
Proçesi i rrogave

Hapësira funksionale e zgjidhjes së dorëzuar mbulon proçeset e mëposhtëme në
fushën e financës:
Pagesat që rezultojnë nga shpërndarja e aseteve fikse
Pagesat që rezultojnë nga shpërndarja e shërbimeve dhe aktiveve fikse
Proçesi i transaksioneve bankare
Pagimi në avancë për punonjësit
Buxhet
Rritje në vlerën e aseteve fikse
Zbritje në vlerën e aseteve fikse
Proçesi i amortizmit
Të ardhura nga aktivitete të tjera
Transaksionet e arkës
Hapësira funksionale e zgjidhjes së dorëzuar mbulon proçeset e mëposhtëme në
fushën e burimeve njerëzore:
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Rekrutimi
Futja dhe mirëmbajtja e të dhënave personale të punonjësve
Menaxhimi i planit trajnues
Vlerësim
Promovimi
Të dhëna mbi pjesëmarrjen
Proçesi i rrogave
Hapësira funksionale e zgjidhjes së dorëzuar mbulon proçeset e mëposhtëme në
fushën e logjistikes:
Artikujt e marrë
Artikujt e lëshuar
Artikujt e transferuar
Inventari fizik
Artikujt e dalë jashtë përdorimit
Planifikim i kërkesave
Tenderim dhe blerje
Blerje e mjeteve të reja
Regjistrim i përdorimit të mjeteve
Shërbimi i mjeteve
Manaxhim i karburanteve

Testim i zgjidhjes së ofruar u realizua me mënyrën “hap pas hapi”. Gjatë testimit u
kontrollua zgjidhja skematike e dorëzuar për sistemin kundrejt çdo proçesi të
implementuar, u verifikua zgjidhja dhe shërbimi i dorëzuar në përputhje me listën e
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kërkesave (Verifikimi i Termave të Referencës) dhe u bë testimi i perfomancës së
sistemit.
Për fushën e Financës u konkludua se janë përfunduar konfigurimet por nuk kanë
përfunduar raportet. Përdoruesit i konsiderojnë raportet pjesën më të rëndësishme të
sistemit dhe mospërfundimi i tyre i ka bërë ata skeptikë ndaj sistemit. Vazhdon
përmirësimi dhe testimi për raportet në këtë fushë.
Në fushën e logjistikës u konkludua se ka nevojë për përmirësim në fuksionalitet dhe
raportet. Përmirësismi dhe testimi i kësaj fushe vazhdon ende.
Në modulin e burimeve njerëzore janë përfunduar konfigurimet dhe raportet. Përdoret
një pjesë e funksionaliteteve të modulit në drejtorinë e përgjithshme. Pritet të shtrihet
në të gjitha drejtoritë rajonale pas testimit përfundimtar të modulit. Personi qe u mor
me zhvillimin e modulit kishte eksperiencë shumëvjeçare në zhvillimin e tij.
Gjatë takimeve të ndryshme, u identifikuan dhe të dhënat për migrim. Pasi u
analizuan dhe u filtruan të dhënat e mëposhtëme u migruan në sistemin test dhe pastaj
në sistemin live:

Tabela e llogarive
Llogaritë e hapura
Të dhënat e ndërtesave
Asetet fikse
Klientët
Furnizuesit
Indekset e artikujve
Sasia e artikujve
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Të dhënat personale të punonjësve
U realizuan dhe modifikimet dhe përshtatjet që mbulojnë gjithë fushat që nuk
suportohen nga sistemi standard. Shtesat e implementuara mbi zgjidhjen standarde u
identifikuan gjatë analizës funksionale dhe më vonë gjatë fazës së testimeve.
Proçesi i migrimit të të dhënave përfshiu:
Identifikimin e gjithë burimeve të mundshme elektronike për migrimin
automatik të të dhënave
përshkrim i proçedurave të migrimit (duke përfshirë mënyrën
automatike dhe manuale)
migrimin e të dhënave.
Trainimi u organizua në 2 tipe kryesore:

Trajnim teknik dhe
Trajnimi Trajno-Trajnuesit.

Gjatë trajnimit, morën pjesë kategori të ndryshme të institucionit X. Këto grupe ishin:

Stafi teknik i suportit,
Administratorët e sistemit,
Administratorët e databasës,
Trajnuesit
Trajnuesit e përdoruesve.

Materialet në shqip dhe anglisht u dorëzuan në mënyrë elektronike dhe të printuara
tek pjesëmarrësit.
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Për shkak të vonesave në fazën e zhvillimit të aplikimit, trajnimi filloi më parë se
versioni final i aplikimit të ishte gati. Disa module në trajnim ishin në anglisht dhe jo
konsistente me versionin përfundimtar të sistemit. Kjo rezultoi në zvogëlimin e
cilësisë së trajnimit. Për të pasur një trajnim më cilësor u vendos të realizohej një
ritrajnim gjatë të cilit nuk doli ndonjë çështje që mund të ndikonte në perfomancën e
trajnimit.

Konkluzione

Teknologjitë e reja të informacionit dhe komunikimit ndihmojnë vendet në zhvillim si
Shqipëria për të përmirësuar performancën e institucioneve apo ofruar shërbime të
nevojshme për komunitetin që nuk arrin të përdorë këto shërbime të ofruara me
mënyrat tradicionale. Megjithatë këto teknologji të reja të informacionit dhe
komunikimit duhet të studiohen me kujdes përpara ofrimit të tyre për të analizuar
përfitmin që do të na sjellë kjo teknologji kundrejt kostos që ka si dhe faktorin e
pranimit nga konsumatorët.
Është e nevojshme që ambienti rregullativ dhe legjislativ të jetë i stabilizuar përpara
implementimit të teknologjisë së re. Në mënyrë që përdoruesit të mos jenë skeptikë
ndaj një teknologjie të re do të ishte e dobishme njohja e përdoruesve me përfitimet e
studiuara dhe të konkluduara nga kjo teknologji e re. Në momentin që jepen njohuri
mbi përdorimin e sistemit, ai duhet të jetë i mirëkonfiguruar dhe i mirëtestuar në
mënyrë që të mos cënohet besueshmëria ndaj tij. Informacioni mbi përdorimin e
sistemit duhet të jetë i thjeshtë dhe i detajuar për përdoruesit në mënyrë që të mos
krijohet ideja te përdoruesit se sistemi është i komplikuar në përdorim dhe si rezultat
të zvogëlojë dëshirën e tyre për ta mësuar dhe për ta përdorur sistemin. Eksperienca
shumëvjeçare e personelit që zhvillon dhe implementon një teknologji të re specifike
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është e rëndësishme në mënyrë që t’u ofrohet përdoruesve ajo çka është e nevojshme
dhe u duhet atyre.
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Aneks 4

Studim rasti: Shërbimi Mobile Banking i BKT[1]

Aplikacioni M-Banking
Aplikacioni M-Banking është praktikisht një zgjerim i aplikacionit e-banking për
pajisjet mobile. Në momentin e rregjistrimit për E-banking klientët e BKT
automatikisht do të kenë të drejtë të përdorin shërbimin M-banking. Pasi futen në
shërbimin E-banking për herë të parë një mesazh WAP dërgohet nga sistemi në
telefonin celular të përdoruesit duke e lejuar atë që të përdorë një nënbashkësi të
transaksioneve E-banking nëpërmjet celularit.
Duke përdorur Mobile Banking klientët e BKT mund të kryejnë këto funksione
Llogaritë:
Detajet e llogarisë
Lista e transaksioneve
Kartat
Informacion mbi kartën
Transaksione të papasqyruara
Transfertat
Transferta ndërmjet llogarive të klientit.
Transferta brenda BKT-së

1

Burimi BKT
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Si rezultat, një klient i BKT-së që të përdorë shërbimin mobile banking të BKT-së
duhet të ketë një telefon celular me akses në internet dhe nëse do i duhet të tërheqë
para do t’i duhet të shkojë prane një Pikë Shitjeje (POS), ATM-je, dege apo agjencie
të BKT-së. Praktikisht ky është një shërbim shtesë për klientët e BKT-së dhe jo një
shërbim përfshirës për banorët e pashërbyer me shërbime financiare.

Një vështrimi përgjithshëm mbi shërbimin e-banking të BKT

Përshkrimi i zgjidhjes
BKT e-banking është zgjidhja që u ofrohet klientëve të BKT-së për të kryer veprime
bankare në internet. Klientët e BKT-së mund të përdorin këtë zgjidhje për të kryer
transaksione online dhe të marrin informacion mbi llogaritë e tyre. Me e-banking
klientët e BKT-së mund të marrin shërbimet e mëposhtëme [2]:
Llogari
Llogaritë e klientit
Hapje llogarisë
Depozitat
Depozitat e klientit
Hapje e një depozite
Mbyllja e një depozite
Kredi
Detaje të kontratës
Transferta
Mes llogarive të klientit
Brenda BKT-së
Brenda vendit
Në pritje

2

http://www.bkt.com al/dega-internet.aspx
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Karta Krediti
Kartat e klientit
Pagesë karte
Paradhënie në llogarinë rrjedhëse
Kërkesë për tu pajisur me kartë krediti

Kartë Debiti
Kartat e klientit
Lidhje/ndarje të llogarive rrjedhëse me kartën e debitit
Kërkesë për tu pajisur me kartë debiti
Investimet
Këmbim valutor
Kurset e këmbimit
Bonot e Thesarit të klientit
Faturat
Autorizimet
Faturat me autorizime
Faturat e tjera
Faturat e paguara
Informacion i përgjithshëm
Si mund të kontaktohet BKT
Informacion personal
Mbi sigurinë
Ndysho passwordin
Limitet e transaksioneve
Ndryshimi i pullës dixhitale
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Kufizime të llogarisë

Transaksionet e iniciuara në zgjidhjen e-banking ngarkohen në aplikacionin bankar
kryesor dhe përpunohen në bazë të kritereve të veçanta. Ngarkimi në sistemin bankar
kryesor realizohet me anë të XML.

Arkitektura e shpërndarjes

Klientët mund të aksesojnë zgjidhjen e-banking nga çdo vendndodhje që ka akses në
internet. Adresa direkte e e-banking është : https://ebank. bkt. com. al/open. html
Skema e mëposhtëme është arkitektura për zgjidhjen e-banking të BKT-së:

Internet

Firewall
Databaza

Serveri Web

Firewall

Aplikacioni

Firewall
Një firewall filtrimi paketash është përdorur për serverin web. Serveri i aplikacionit
dhe serverat e të dhënave janë vendosur në një segment të veçantë brenda një rrjeti të
besuar. Mbrojtja nga hakerat dhe sulmet në sistem realizohet duke përdorur Firewall
Cisco.
Serveri web.
Apache përdoret si server Web dhe është vendosur brenda zonës DMZ. Kërkesat
HTTPS që vijnë nga Interneti pranohen nga serveri web. Serveri web është
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konfiguruar me SSL dhe kërkesat nga shfletuesi web i klientit në serverin web janë të
enkriptuara.
BKT përdor si çertifikatë SSL çertifikatën Secure Site Pro me EV (Extended
Validation) nga Verisign. Kjo çertifikatë është e aftë për një enkriptim 256-bitësh dhe
kjo është çertifikata VeriSign më e fortë.
Aplikacioni Ebanking.
Aplikacioni e-banking ekzekutohet në serverin e aplikacionit Jboss në platformën
Linux. Bazuar në kërkesat e marra nga serveri web ai dërgon transaksionet në shtresën
e komunikimit të aplikacionit bankar kryesor dhe menaxhon vetë kërkesat e tjera duke
lexuar nga shtresa view e aplikacionit bankar kryesor.
Shtresa e komunikimit të aplikacionit bankar kryesor.
Ky komponent është përgjegjës për të konvertuar kërkesat për transaksione nga
aplikacioni e-banking në një transaksion të aplikacioni bankar kryesor. Ky komponent
ekzekutohet në Serverin e Aplikacionit Oracle 10g i cili bazohet në platformën
Linux. Standardi i komunikimit me aplikacionin e-banking është XML.
Shtresa view e aplikacionit bankar kryesor.
Ky komponent është përgjegjës për të siguruar dhe për të organizuar informacionin e
nevojshëm për kërkesat e aplikacionit e-banking (kërkesat e llojit “lexo"). Ky
komponent ekzekutohet në serverin e bazës së të dhënave të aplikacionit bankar
kryesor.
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Databaza
Aplikacioni E-banking ka databazën e tij të ndarë nga databaza e aplikacionit bankar
kryesor. Ajo është përgjegjëse për të thjeshtuar mirëmbajtjen e disa proçeseve. Ajo
është një databazë Oracle 10g.
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Aneks 5

Apleti Java Card për shërbime financiare

package sherbim;
/*
* Paketat e importuara
*/
import sim. toolkit. *; // kjo paketë siguron mjetet për të punuar me komandat proaktive të
specifikuar në standardin 3GPP TS 11. 14
import sim. access. *; //kjo paketë siguron mjetet për aksesimin e të dhënave GSM dhe skedarëve të
sistemit të një aplikacionin GSM të përcaktuara në standardin 3GPP TS 11. 11.
import javacard. framework. *; // kjo paketë përmban elementët bazë të nevojshëm për të punuar
me gjuhen e programimit JavaCard

public class SherbimFinanciar extends javacard. framework. Applet implements ToolkitInterface,
ToolkitConstants {

// Variabla të domosdoshëm
private SIMView gsmFile;
private ToolkitRegistry reg;

/* Deklarimi i variablave */
private byte[] buffer;
private short balance = (short)0;
private short shuma = (short)0;

// Menuja kryesore
private byte idShto;
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private byte[] Shto;
private byte idTerhiq;
private byte[] Terhiq;
private byte idTransfero;
private byte[] Transfero;
private byte idBalanca;
private byte[] Balanca;
private byte[] Vlera;
/**
* Konstruktori i appletit
*/
public SherbimFinanciar() {
// Merr referencën për aplikacionin GSM.
gsmFile = SIMSystem. getTheSIMView();
// Merr referencën për objektin ToolkitRegistry të appletit.
reg = ToolkitRegistry. getEntry();

Shto = new byte[] { (byte) '1', (byte) ' ', (byte) 'S',(byte) 'h',(byte) 't',(byte) 'o' };

Terhiq = new byte[] { (byte) '2', (byte) ' ', (byte) 'T',(byte) 'e',(byte) 'r',(byte) 'h', (byte) 'i', (byte) 'q' };

Transfero = new byte[] { (byte) '3' (byte) 'T’, (byte) 'r’, (byte) 'a’, (byte) 'n', (byte) 's', (byte) 'f’, (byte)
'e', (byte) 'r', (byte) 'o'};

Balanca = new byte[] { (byte) '4', (byte) ' ', (byte) 'B', (byte) 'a',(byte) 'l', (byte) 'a', (byte) 'n', (byte) 'c',
(byte) 'a' };

Vlera = new byte[] { (byte) 'J',(byte) 'e', (byte) 'p',(byte) 'n',(byte) 'i', (byte) ' ', (byte) 'S', (byte) 'h',
(byte) 'u',(byte) 'm',(byte) 'e',(byte) 'n'};
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// Përcaktohen elementët menu të apletit

idShto = reg. initMenuEntry(Shto, (short) 0, (short) Shto. length,PRO_CMD_SELECT_ITEM, false, (byte)
0, (short) 0);

idTerhiq = reg. initMenuEntry(Terhiq, (short) 0, (short) Terhiq. length, (byte) 0, false, (byte) 0, (short)
0);

idTransfero = reg. initMenuEntry(Transfero, (short) 0, (short) Transfero. length, (byte) 0, false, (byte)
0, (short) 0);

idBalanca = reg. initMenuEntry(Balanca, (short) 0, (short) Balanca. length, (byte) 0, false, (byte) 0,
(short) 0);
}
/**
* Metodë që thirret nga JCRE gjatë instalimit të apletit
* @param bArray tabela byte që mban bytet AID.
* @param bOffset fillimi i byteve AID bytes në bArray
* @param bLength gjatësia e byteve në bArray
*/
public static void install(byte[] bArray, short bOffset, byte bLength) {

// Krijimi i apletit Java SIM toolkit
SherbimFinanciar StkCommandsExampleApplet = new SherbimFinanciar();
// Regjistrimi i apletit
StkCommandsExampleApplet. register(bArray, (short) (bOffset + 1),(byte) bArray[bOffset]);
}
/**
* Metodë që thirret nga SIM Toolkit Framework
* @param event paraqitja në byte e ngjarjes që ndodh
*/
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public void proçessToolkit(byte event) {
EnvelopeHandler envHdlr = EnvelopeHandler. getTheHandler();
// Menaxhimi i kërkesave që ndjekin tipin e ngjarjes MENU SELECTION
if (event == EVENT_MENU_SELECTION) {
// Marrja e elementit të zgjedhur
byte selectedItemId = envHdlr. getItemIdentifier();
// Kryerja e shërbimit të kërkuar nga zgjedhja e opsionit Shto
if (selectedItemId == idShto) {
VeprimiShto();
}
// Kryerja e shërbimit të kërkuar nga zgjedhja e opsionit Terhiq
if (selectedItemId == idTerhiq) {
VeprimiTerhiq();
}
// Kryerja e shërbimit të kërkuar nga zgjedhja e opsionit Transfero
if (selectedItemId == idTerhiq) {
VeprimiTansfero();
}
// Kryerja e shërbimit të kërkuar nga zgjedhja e opsionit Balanca
if (selectedItemId == idBalanca) {
VeriprimiBalanca();
}
}
}
/**
* Metodë që thirret nga JCRE
* @param apdu objekti APDU ardhës
*/
public void proçess(APDU apdu) {
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// Nuk kryhet asnjë veprim kur ekzekutohet komanda select aplet e lidhur me këtë proçes
if (selectingApplet()) {
return;
}
}
// Menaxhimi i zgjedhjes Shto
private void VeprimiShto () {

ProactiveHandler proHdlr = ProactiveHandler. getTheHandler();

// Shfaqet teksti në menunë 1 “1 Shto”
// Inicializohet komanda display text

proHdlr. initDisplayText((byte) 0x00, DCS_8_BIT_DATA, Shto, (short) 0, (short) (Shto. length));
proHdlr. send();

// I kërkohet përdoruesit të vendosë vlerën që do të shtojë
proHdlr. initGetInput((byte)0x00,DCS_8_BIT_DATA, Vlera, (short) 0, (short)(Vlera. length), (short)1,
(short)5);
proHdlr. send();

ProactiveResponseHandler

rspHdlr=ProactiveResponseHandler. getTheHandler();

// Vendoset në bufer vlera e shkruar nga përdoruesi nga tastiera e aparatit //celular
rspHdlr. copyTextString(buffer,(short)0);
shuma = Util. getShort(buffer,(short)0);

if(shuma <=0 || (short)(balance+shuma) <= 0) // Vlerë e gabuar
ISOException. throwIt(ISO7816. SW_WRONG_DATA);
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else {
balance += shuma;
return;
}
//Kodi i Shërbimeve të tjera
}

Për të simuluar ekzekutimin e apletit në një aparat celular është përdorur simulatori
Developer Suite i një nga prodhuesve më të mëdhenj të kartave SIM Gemalto. Në
pjesën e aparatit celular të figurës së mëposhtëme tregohet menuja që i shfaqet në
ekranin e aparatit të tij celular përdoruesit.

Figurë 37: Menuja që do të shfaqet në aparatin celular të përdoruesit
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Nëse përdoruesi zgjedh opsionin shto atij do t’i shfaqet në fillim në ekran teksti “1
Shto” dhe më pas do t’i kërkohet vlera që do të shtojë. Kjo vlerë i shtohet balancës së
përdoruesit.

Figurë 38: Vlera që do të shtojë përdoruesi në balancën e tij.
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