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Cani: Bankat, 100% të sigurta

Pyetje: Zoti Guvernator, sa të sigurtë e vleresoni sistemin bankar aktualisht?

Përgjigje: Banka e Shqipërisë ka dalë me një opinion zyrtar, i cili qartë është
shprehur se sistemi bankar në Shqiperi është i shëndoshë. Më 31 dhjetor 2001
sistemi bankar ka dalë me fitim prej 4.3 miliardë lekësh. Treguesi kryesor për
forcimin e sistemit është treguesi i mjaftueshmërisë së kapitalit, i cili ka dalë 35%, që
është rreth tre herë më i lartë se niveli minimal i përcaktuar nga Banka e Shqipërisë
dhe rreth katër herë më i lartë se standartet ndërkombëtare. Njëkohësisht aktivet e
sistemit bankar janë rritur me 17 për qind në vitin 2001. Dua të shtoj këtu se është
viti i tretë rradhazi që treguesit në sistemin ndërkombëtar janë pozitivë dhe konform
të gjitha standarteve, gjë që tregon se ai tashmë është i sigurtë dhe nuk paraqet
asnjë krizë për depozituesit shqiptarë. Por ka edhe tregues të tjerë për t'i treguar
publikut se ku sistemi bankar i ka investuar 100 për qind depozitat e klientëve. 10
për qind e depozitave janë në Bankën e Shqipërisë dhe mbahen si rezervë e
domosdoshme për raste fatkeqesish. Kjo rezervë e domosdoshme mbahet në Bankën
e Shqipërisë dhe konsiderohet me risk zero. Rreth 52 për qind e depozitave janë
bono thesari të të gjithë sistemit bankar, për të cilat teorikisht dhe praktikisht, sipas
të gjitha standarteve, risku është zero. Rreth 28 për qind e totalit të depozitave janë
të ridepozituara në banka të huaja dhe në letra me vlerë të shteteve të huaja.
Teorikisht dhe praktikisht këto çmohen me risk zero. Po t'i mbledhësh të gjitha këto,
rreth 90 për qind e depozitave janë me risk zero. 10 për qind të tjera janë kredi të
dhëna për ekonominë dhe biznesin shqiptar. Në këtë 10 për qind, vetëm 12 përqind
çmohen si kredi nën standart. Dhe sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë, janë
kontrolluar e revizionuar dhe është krijuar një rezervë që është në nivelin 3 për qind.
Kështu që teorikisht dhe praktikisht risku në sistemin bankar është zero, sepse
depozitat janë të investuara në investime me risk zero.

Pyetje: A jeni në dijeni për rastet e Vlorës dhe të Fierit?

Përgjigje: Po, kam dijeni. Në rrethin e Fierit dhe të Vlorës ka disa tërheqje
depozitash. Natyrisht që për median përmasat janë të dukshme për arësye se ndiqet
rradhë e madhe e të tjera, por dua të them se kjo sasi për sistemin bankar është
tërësisht e pallogaritshme. Por sido që të jetë, unë nuk dua t'i nënvleftësoj, për
arësye se janë shenja të një frike të një pjese të vogël të publikut, që ne serish
duhet ta kuptojmë. Banka Qëndrore ka për detyrë që të ketë një sistem bankar sa
më stabël, kështu që pjesë e punës sonë është edhe ndjekja e këtyre problemeve.
Pikënisjet mund të jenë nga më të ndryshmet, kryesisht spekulative; ose me deshirë,
ose nga padija, sepse ka interpretime të gabuara, qoftë për gjendjen e sistemit
bankar, qoftë për një projekt-ligj që Banka e Shqipërisë ka paraqitur në qeveri dhe
më pas në Kuvend. Lidhur me gjendjen e sistemit bankar, unë jua paraqita që është
e shëndoshë, ndërsa për projekt-ligjin dua të them se nuk është ai që e mbron
sistemin bankar. Projekt-ligji është një element shtesë në ekonominë e tregut, në



mbrojtje të po atyre depozituesve që kanë tentuar apo edhe kanë tërhequr kursimet.
Sistemi bankar sigurohet nga të tjerë faktorë dhe nuk është ligji që i siguron. Ky
është ligji që siguron një rast potencial të mbylljes së një banke apo të falimentit të
saj. Thashë mbyllje apo faliment, se Banka e Shqipërisë nëse konstaton se banka
nuk menazhohet sipas procedurave të shëndosha, pasi ne jemi në ndjekje mujore të
treguesve të Bankës dhe në rast se ne konstatojmë se nuk zbatohen rregullat që
kërkon Banka e Shqipërisë, banka mund të mbyllet edhe pse ka për momentin një
aktivitet të shëndoshë, por që synon aktivitete që në një të ardhme riskojnë
aktivitëtin e Bankës. Natyrisht që objektivi i BSH-së është që të ndalojë bankat të
hyjnë në risk dhe ndërhyn sapo banka e nivelit të dytë synon të riskojë aktivitetin e
vet. Dy javë më parë BSh doli me deklaratë ku çmon për vitin 2001 nëse janë
zbatuar ligjet dhe rregulloret. Në kontrollet që janë bërë janë evidentuar edhe rastet
kur ka patur shkelje, për të cilat bankat janë penalizuar. Shkeljet janë minimale dhe
janë pasqyruar në deklaratën që ka bërë Keshilli i Mbikqyrjes, për të cilat kemi gjetur
mirekuptimin e bankave për përmirësimin e tyre.

Pyetje: A ka patur faktorë të tjerë që kanë ndikuar tek klientët për tërheqjen e
depozitave?

Përgjigje: Ka muaj që po kalojmë një situatë politike disi të vështirë për t'u
konceptuar qartë nga i tërë publiku, përfshirë këtu shtetarë dhe pushtetarë.
Përmirësimi i situatës natyrisht që lë disa momente të pezullta për publikun,
ndërkohë që ka edhe njerëz që, si për një ndeshje futbolli, debatojnë edhe për
gjendjen e sistemit bankar, kur do të ishte e vështirë edhe për specialistët të
debatohet, sepse aktiviteti bankar është relativisht i komplikuar. Duke qenë i tillë,
gjendet çdo dëshirë për të spekulluar, për ta trajtuar me apo pa synim të qartë.

Natyrisht që ai do të japë efekt tek njerëzit, se me paranë nuk luhet. Njerëzit
natyrisht që janë të shqetësuar për kursimet e tyre. Por nuk është e para herë për
ne. U bë viti i pestë që jam Guvernator dhe rregullisht në periudhën shkurt-mars kam
patur të tilla raste keqinformimesh ose dizinformimesh karshi publikut lidhur me
gjendjen në sistemin bankar. Vuajtës të këtyre keqinformimeve kanë qenë vetë
klientët e bankave, të cilët kanë shpejtuar në tërheqjen e parave dhe kanë humbur
interesin nga depozitat në banka.

* * *


