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Cani: Ju garantoj depozitat*
-Depozitat janë fare pranë sigurimit 100% edhe pa projekt-ligjin-

Pyetje: Media ka debatuar kohët e fundit projekt-ligjin “Për Sigurimin e Depozitave” të
dërguar në Kuvend nga institucioni juaj. Ka depozitues në dy rrethe të vendit që u janë
drejtuar sporteleve të bankave për të tërhequr depozitat. Lexuesit duan të dinë çfarë
është ky projekt-ligj që ka sjellë këto reagime?

Përgjigje: Në shoqerinë e zhvilluar në të cilën duam të shkojmë, shumë aktivitete
kryesore të biznesit dhe fusha të tjera sigurohen. Ju sigurisht keni degjuar që tek ne, si
kudo në vendet e tjera të botës, ka sigurim të makinave, të pasurisë, sigurim
shëndetësor, madje edhe sigurim të jetës. Për të realizuar këtë proces sigurimi, ngrihen
institute dhe agjensi të specializuara. Projekt-ligji “Për Sigurimin e Depozitave” në
analogji këtë bën, krijon Agjensinë e Sigurimit të Depozitave. Është e natyrshme që
makina nuk sigurohet pasi të jetë përplasur, as edhe pasuria pasi të ketë ndodhur
tërmeti apo ajo të jetë djegur. Po ashtu, edhe nuk mund të pritet që bankat të mbyllen
apo të falimentojnë, që një shtet të nisë veprimtarinë e sigurimit të depozitave bankare.
Kjo inisiativë e Bankës së Shqipërisë synon të mbulojë një fushë ende të pambuluar të
aktivitetit bankar në Shqipëri, atë të sigurimit të depozitave. Sistemi i sigurimit të
depozitave është i pranishëm në të gjitha shtetet e Evropës Perëndimore dhe Lindore.
Por kjo s’do të thotë që depozituesit e këtyre vendeve të rendin nëpër sportelet e
bankave për të tërhequr depozitat e tyre.

Pyetje: Po pse pikërisht tani ky projekt-ligj? Mos vallë depozitat janë të rrezikuara?

Përgjigje: Gjithnjë ka një “kur”, pra një kohë kur një inisiative kryhet. Po ju pyes unë
juve:”Kur e mendoni ju të përshtatshme paraqitjen e këtij projekt-ligji?”. Sigurisht, e
keni të vështirë të më jepni një përgjigje.

Mund t’ju them se ky projekt-ligj ka qënë në diskutim nga Banka e Shqipërisë që në vitin
1996. U përgatit një draft, madje edhe një institut i pavarur përgatiti një draft të tij.
Draftet shkuan deri në qeveri, tek ministri i financave i asaj kohe, por nuk u miratuan.
Në vitin 1997 nuk mund të bëhej asgjë, pse projekt-ligje të tilla nuk miratohen kurrë në
situata krizash. Gjatë viteve 1998-2000 kemi patur një korrespondencë të vazhdueshme
me institucionet e specializuara të huaja, për të marrë variante të projekt-ligjit  optimale
për vendin tonë. Drafti i përgatitur në këtë mënyrë ndoqi gjatë vitit 2001 rrugën
institucionale. Iu paraqit bankave, OJQ-ve të fushës, ministrisë së Financave dhe asaj të
Drejtësisë, qeverisë, për të mbërritur në Kuvend.



Për të plotësuar pyetjen tuaj duke shtuar nëse ishte momenti i përshtatshëm për ta
paraqitur, mund të them se projekt-ligji është dhe i shpejtuar, edhe i vonuar. Ju mund
të çuditeni nga ky lloj arësyetimi. Ju shpjegoj se projekt-ligji është i vonuar për arësye
se vështirë të gjendet një shtet në Evropën Perëndimore dhe Lindore që nuk e ka.
Ndërsa nuk është shqetësues për Shqipërinë mungesa e këtij ligji, për arësye se sistemi
bankar në Shqipëri ka veçori në krahasim me sistemet e tjera bankare në Evropë. Në një
konferencë shtypi për median kam deklaruar se Shqipëria është vendi më i fundit në
Evropë në raportet e parasë së dhënë kredi me pjesën tjetër të parave që gjendet në
sistemin bankar. Vetëm rreth 10% e depozitave janë dhënë kredi. Ndërkohë vendi i
parafundit e ka këtë raport 30%, pra tre herë më të lartë. Sistemi bankar shqiptar
përgjithësisht i ka të angazhuara depozitat 10% në Bankën e Shqipërisë, 52% në bono
thesari, 28% në bankat e huaja jashtë Shqipërisë dhe në letrat me vlerë dhe 10% në
kredi për ekonominë. Le të analizojmë shkallën e rrezikut për secilin nga këta elemente.
Rezerva ose paratë në Bankën e Shqipërisë kanë risk zero. Po kështu me risk zero janë
bonot e thesarit. Ndërkohë depozitat në bankat e huaja, të cilat klasifikohen në nivelin
“AA”(shumë të lartë) e më tej të garancisë, si dhe letrat me vlerë kanë edhe ato një risk
pothuajse zero. Mbetet të shohim paratë e depozituesve të angazhuara nëpër kredi. Nga
këto vetëm 11.4% rezultojnë kredi të quajtura “jo standart”, ku gjysma e të cilave kanë
probleme. Edhe për këto kredi problematike bankat, sipas standarteve ndërkombëtare,
kanë një sistem që quhet “provigjon” dhe që siguron në një fond të veçantë gjysmën e
vlerës së kredive me probleme.

Pra siç shihet, depozitat janë fare pranë sigurimit 100% të tyre, edhe pa Agjensinë e
kërkuar nga projekt-ligji në fjalë. Ajo që kjo agjensi do të bëjë, po të ketë ndonjë rast
ekstrem mbylljeje të ndonjë banke apo falimentimi(për këtë të fundit ndoshta do të na
duhet të presim edhe nja 3-5 vjet të tjerë), është të shpërndajë paratë menjëherë dhe
në masë të plotë për depozituesit, pastaj me kohë t’i arkëtojë këto para nga banka që
mbyllet apo falimenton. Me fjalë të tjera, në gjendjen aktuale sistemit bankar nuk i
vërtetohet asnjë rrezik nga pikëpamja e vlerësimit ekonomik të ecurisë së tij.Unë nuk
marr përsipër të shpjegoj atë që “specialistë jo specialistë” shprehin nëpër media, për të
mos folur për sharlatanët apo mediokrit e të gjitha ngjyrave. Mendimi i specializuar i
Bankës së Shqipërisë, i relatuar, i miratuar nga Këshilli i saj Mbikqyrës dhe i deklaruar në
publik është se asnjë rrezik imediat nuk i kanoset sistemit bankar të Shqipërisë. Ai po
vijon prej rreth katër vitesh të paraqitet i shëndoshë dhe të dalë me fitim. Mund t’ju
them, nga eksperienca e këtyre 5 viteve në drejtimin e Bankës së Shqipërisë, se pothuaj
çdo vit ka patur kërcënime të paqena dhe përpjekje për të ngjallur një panik të
pajustifikuar. Përhapja e zërave për pasiguri të depozitave në bankat e Shqipërisë
përbën tashmë një fenomen të njohur nga Banka e Shqipërisë. Por mund t’ju them se
nga viti në vit sistemi bankar shqiptar ka njohur rritje, përmirësim dhe fitim të
konsoliduar, ndërkohë që me keqardhje kam konstatuar që gjithnjë depozituesit e
trembur që kanë terhequr depozitat, kanë humbur interesin që do ta fitonin prej tyre.

Pyetje: A e siguron projekt-ligji që ju keni paraqitur sistemin bankar në tërësi?

Përgjigje: Sistemi bankar, sikundër e përmenda më parë, është i sigurtë në vetvete.
Janë një sërë aktesh, veprimesh dhe rezultatesh që e bëjnë të sigurtë.



Së pari, ndryshe nga të gjitha bizneset e tjera, krijimi i një banke ka procedura shumë të
vështira dhe për këtë edhe më të sigurta. Nuk ka asnjë biznes tjetër në Shqipëri që
kërkon një kapital minimal prej 5 milionë dollarësh. Nga ana tjetër, jo kushdo mund të
behet menazher banke. Skema e menazhimit të një banke konturohet sipas një
rregulloreje të detajuar, të miratuar nga Banka e Shqipërisë. Një drejtues banke duhet
të plotësojë cilësi shumë të spikatura menazhimi dhe përgatitjeje profesionale.

Së dyti, është vetë aktiviteti i një banke që rregullohet sipas ligjeve të veçanta për
sistemin bankar dhe sipas rregulloreve të Bankës së Shqipërisë dhe vetë bankave për
menazhimin e përditshëm të aktivitetit bankar. Këto rregullore nuk lënë shumë shteg për
dobësi të theksuara në menazhim. Para pak ditësh Banka e Shqipërisë ka publikuar
shkeljet e vërtetuara nga kontrollet e saj nëpër banka, të cilat kanë qenë minimale.

Së treti, viti 2001 përfaqësoi vitin e tretë rradhazi që bankat dalin me fitim. Kjo është
shenjë e ecurisë së sistemit bankar dhe e një aktiviteti tashmë të konsoliduar. Për çdo
veprim të dyshimtë apo me risk ka rregulla të veçanta se si krijohen fonde rezervë.

Së katërti, bankat kryejnë auditim, pra kontroll të brendshëm. Ky kontroll është i
dyfishtë, nga vetë banka tregtare dhe nga Banka e Shqipërisë. Kontrolli nga ana e
Bankës së Shqipërisë është sistematik dhe realizohet në dy mënyra. E para është
kontrolli fizik. Grupe specialistësh të BSH-së shkojnë nëpër banka dhe kontrollojnë. E
dyta është nëpërmjet raportimit mujor sistematik që bankat i bëjnë BSH-së, duke
raportuar në mënyrë të detajuar aktivitetin dhe shifrat e tyre. Në rast se Banka e
Shqipërisë konstaton shkelje apo mospërputhje, menjëherë shkon në vend, bën një
kontroll të imtë dhe lë detyra për sistemimin e gjendjes.
 Së pesti, i gjithë sistemi bankar ka auditorë, kontrollues të huaj nga pesë firmat
auditore të njohura në të gjithë botën.

Pyetje: A mendoni se njerëzit tërheqin depozitat tani që Banka e Kursimeve do të
privatizohet dhe gjykojnë se do të jetë e pasigurt në duart e privatëve?

Përgjigje: Bankën e Kursimeve shpresohet dhe ka shumë gjasa që të jetë në duart e
institucioneve si IFC-ja dhe Banka Evropiane e Rindërtimit dhe Zhvillimit, si dhe të një
investitori strategjik të njohur në rajon dhe në Evropë. Mendoj se një bankë nuk është e
sigurtë kur ka pronar shtetin, por kur ka një pronar që e bën më efiçiente në tregun
bankar. Nga ana tjetër, edhe ajo pjesë e popullsisë që dëshiron të depozitojë paratë në
institucion shtetëror, e ka një rrugëzgjidhje. Banka e Shqipërisë ka një sportel të saj të
hapur për qytetarët. Ata mund të shkojnë tek ky sportel në ndërtesën qëndrore të
Bankës së Shqipërisë në Tiranë, apo në filialet e saj në Lushnjë, Elbasan, Shkodër, Korçë
e Gjirokastër dhe të depozitojnë paratë e tyre, duke blerë bono thesari. Është një
investim me risk zero dhe përqindja e interesit që fitojnë aktualisht është më e lartë se e
depozitave bankare.

* * *


