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Lufta kundër pastrimit të parave

Termat “pastrim parash” dhe “lufta kundër pastrimit të parave” u njohën dhe u bënë më të
përdorshëm pas viteve ’90 për shumicën e vendeve të Europës Lindore dhe Qendrore,
përfshirë edhe Shqipërinë. Hapja e këtyre vendeve drejt lëvizjeve të kapitalit dhe njerëzve,
përpjekjet për t’u integruar me pjesën tjetër të botës, përveç aspekteve pozitive, sollën edhe
ekspozimin më të madh ndaj fenomeneve të tilla si trafiqet dhe pastrimi i parave me origjinë
aktivitetet ilegale.

FMN vlerëson se sasia e parasë së pisët që pastrohet nëpërmjet sistemit financiar është tepër
e madhe: midis 500 miliardë dhe 1.5 trilionë dollarëve amerikanë në vit ose sa 5 për qind e
prodhimit të përgjithshëm botëror (“The Economist” 29 shtator 2001). Por, tashmë dihet që
pastrimi i parave realizohet në forma të ndryshme jo vetëm nëpërmjet sistemit financiar të
një vendi. Rrugët e ndryshme që janë gjetur për të realizuar pastrimin e parave kërkojnë që
në luftën kundër këtij aktiviteti të përfshihet një grup institucionesh. Këtë çështje ligji
nr.8610, datë 17.05.2000, “Për parandalimin e pastrimit të parave” e ka zgjidhur duke
vendosur krijimin e një “Autoriteti Përgjegjës” tek i cili raportojnë një sërë institucionesh të
përcaktuara me ligj dhe që kryen verifikimin e të dhënave të rapotuara duke kërkuar edhe të
dhëna shtesë. Ky autoritet është “Agjencia e bashkërendimit të luftes kunder pastrimit te
parave” pranë Ministrisë së Financave.

Banka e Shqipërise, si çdo subjekt tjetër i këtij ligji dhe në cilësinë e autoritetit mbikëqyrës të
subjekteve të licencuara prej saj, ka për detyrë që të njoftojë Autoritetin Përgjegjës në rast se
gjatë kryerjes së veprimtarisë së saj institucionale identifikon elemente të pastrimit të parave
me qëllim parandalimin e tyre.

Miratimi i ligjit ishte një hap i rëndësishëm pasi krijoi bazën për të ndërtuar një sistem të tërë
institucionesh dhe marrëdhëniesh të ndërsjellta me anë të të cilave do të bëhet e mundur të
luftohet fenomeni i pastrimit të parave në Shqipëri. Lufta kundër pastrimit të parave përbën
një aspekt të rëndësishëm për Bankën e Shqipërisë si autoritet mbikëqyrës pasi është një
element më tepër në mbrojtje të reputacionit, të integritetit dhe të besimit në sistemin
bankar.

Në këtë kuadër është hartuar dhe është në proces nënshkrimi i një marrëveshjeje
bashkëpunimi ndërinstitucionale midis Bankës së Shqipërisë, Ministrisë së Financave,
Ministrisë së Rendit, SHISH dhe Prokurorisë. Ky dokument do të ketë ndikim të dobishëm në
organizimin e një lufte të efektshme kundër pastrimit të parave.

Por, pavarësisht nga krijimi i autoritetit përgjegjës për t’u marrë me çështjet e luftimit të
fenomenit të pastrimit të parave, Banka e Shqipërisë përsëri e gjykon të rëndësishëm
angazhimin në këtë proces, brenda kompetencave të njohura nga ligji.

Banka e Shqipërisë, luftën kundër pastrimit të parave e ka mbështetur në rregulloren nr.12,
datë 21.02.2001 “Për veprimtarinë valutore” dhe në udhëzimin “Për parandalimin e pastrimit
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të parave” miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr.102, datë 29.12.2001. Në zbatim të
tyre janë kryer inspektimet përkatese në të gjitha bankat e nivelit të dytë.

Konkretisht, në inspektimet e kryera gjatë muajit prill 2001 është konstatuar se në tre banka
nuk plotësohej në rregull formulari i veprimeve në cash dhe deklarata e klientit, që të
ardhurat e tyre rrjedhin nga aktiviteti i tyre i ligjshëm.  Ndërsa, duke ju referuar raporteve të
ekzaminimeve të plota, vihet re se bankat kanë respektuar kërkesat e udhëzimit “Për
parandalimin e pastrimit të parave” dhe të rregullores “Për veprimtarinë valutore”. Vëmendja
është përqendruar kryesisht në respektimin e kërkesave për dokumentacionin shoqërues të
transfertave me jashtë dhe, në përgjithësi, bankat i kanë përmbushur ato. Rastet e
transfertave për të cilat janë identifikuar mungesat nuk janë klasifikuar si të dyshimta.
Zgjidhja e këtyre probleme është inspektuar dhe ndjekur në vijim gjatë viteve 2001 e 2002
dhe ka rezultuar se bankat kanë reaguar dhe zgjidhur pozitivisht detyrat e lëna për këtë
qëllim. Po kështu, bankat kanë krijuar strukturat e rrjedhjes së informacionit në rastet e
transaksioneve të dyshimta.

Megjithëkëtë, një banke, në raportin e ekzaminimit të plotë të datës 14.05.2002, i është
tërhequr vëmendja për plotësimin jo të plotë të dokumentave justifikuese të  transfetrave të
kryera për dy firma.  Lidhur me këtë problem i është dhënë dhe vërejtje me paralajmërim
administratorit përkates.

Çështja e luftës kundër pastrimit të parave mori përmasa të tjera pas sulmeve terroriste të 11
shtatorit të vitit 2001. Duke identifikuar si burim kryesor financimi të organizatave dhe të
rrjeteve terroriste paratë e fituara nga aktivitete ilegale, lufta kundër pastrimit të parave
konsiderohet si mjet i luftës kundër terrorizmit.

Në këtë kuadër, Banka e Shqipërisë menjëherë krijoi një grup pune me një program të
vecantë lidhur me ndjekjen e të gjitha veprimeve financiare kombëtare dhe ndërkombëtare.
Për këtë janë bërë verifikime në bankat e nivelit të dytë, nëse klientë të tyre janë të
evidentuar në listat e zeza të terroristëve, të marra nga Departamenti i Thesarit te Shteteve
te Bashkuara të Amerikës. Rezultatet e verifikimeve janë raportuar sipas përkatësisë, përfshi
edhe Presidentin e Republikës.

Pas verifikimit te këtyre listave, bankat e nivelit të kanë dërguar përgjigje në Ministrinë se
Financave dhe ne Bankën e Shqiperisë, duke i informuar për mospasjen e ndonjë llogarie
bankare të individëve apo të kompanive të dyshuara.

Ndërsa një bankë me shkresën nr.389/1, date 26.11.2001 drejtuar  Ministrisë së Financave
informon që shtetasi arab Yassin Kadi (pjesetar i listes se zezë) ka llogari prane saj si pronar
apo si bashkëpronar në kompani të ndryshme si dhe informon që banka ka marrë masën e
bllokimit të tyre. Gjithashtu, u mor informacioni që ky individ është bashkepronar në dy
kompani të tjera të cilat kanë llogari përkatësisht në dy banka.

Këto sinjalizime u pasuan nga kontrolle të Bankes se Shqiperise në keto dy banka. Për
rezultatet e kontrollit është informuar Ministria e Financave dhe i është tërhequr vëmendja
bankave për një bashkëpunim më të përgjegjshëm dhe efikas. Në vijim të këtij qëndrimi të
Bankës së Shqipërisë eshte verifikuar se në banka janë krijuar strukturat e rrjedhjes se
informacionit per rastet e transaksioneve te dyshimta si dhe jane percaktuar personat
pergjegjes per kontaktime me autoritetin pergjegjes per parandalimin e pastrimit te parave.

Në sistemin financiar shqiptar numërohen edhe një numër i konsiderueshëm zyrash këmbimi
valutor dhe subjektesh financiare jobanka, të cilat gjithashtu, janë objekt i inspektimit nga
ana e Bankës së Shqipërisë. Në vitin 2002 janë kryer inspektime te plota ne 12 zyra
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kembimesh valutore dhe ne 4 institucione financiare jobanka si dhe nje inspektim i pjesshëm i
orientuar vetëm për pastrimin e parave. Në këto inspektime, krahas vleresimit te respektimit
te kuadrit ligjor dhe rregullativ te Bankes se Shqiperise, objekt ka qene dhe zbatimi i
procedurave per parandalimin e pastrimit te parave.

Nga inspektimet në vend te kryera ne keto zyra nuk kanë rezultuar raste të këmbimeve
valutore në apo mbi limitin e kërkuar për plotësimin e formularëve të veprimeve në cash.
Vetëm në një zyrë këmbimi jane konstatuar veprime mbi limit, por është neglizhuar  vetëm
plotësimi i formularëve në fjalë. Prandaj Banka e Shqipërisë ka lënë detyrë në raport që të
plotësohen formularët ne përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore në fuqi.

I njëjti fenomen është vërejtur edhe nga inspektimi i nje institucioni financiar jobankë. Banka
e Shqipërisë ka mbajtur të njëjtin qëndrim duke kërkuar plotësimin rregullisht të formularit te
veprimeve ne cash. Ne kete institucion eshte kryer përsëri nje inspektim i pjesshem gjatë të
cilit nuk jane konstatuar me raste të tilla.

Ndërsa inspektimet e plota të kryera në tre institucionet e tjera financiare jo bankë nuk kanë
konstatuar raste të këmbimeve valutore, të transfertave apo të veprimeve të tjera të cilat
kërkonin plotesimin e formularit të veprimeve në cash.

Banka e Shqiperise ka asistuar në një grup pune të përbashkët me Drejtorinë e
Bashkerendimit te Luftes Kunder Pastrimit te Parave, me qellim kontrollin dhe verifikimin e
llogarive bankare dhe transaksioneve të emrave të listes së zezë dhe më konkretisht të
shtetasit Yassin Kadi, në të gjitha bankat e nivelit të dytë.  Nga verifikimi u arrit ne
konkluzionin se ne disa banka personi i siperpermemdur kishte llogari individuale ose të
kompanive ku ai rezulton bashkëpronar, të cilat nuk kishin levizje, ose levizje te cilat nuk u
konsideruan si të dyshimta, që nga Janari i vitit 2001.

Banka e Shqipërise, në përputhje me detyrimet e saj ligjore dhe me qëllim përmbushjen e
tyre, si edhe në mbështetje të vendimit numër 7 të Kuvendit të Republikës së Shqipërise do
të vazhdojë të jetë angazhuar në luftën kundër terrorizmit dhe pastrimit të parave.


