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1. TË PËRGJITHSHME
1. 1

Agjencia e Sigurimit të Depozitave (ASD)

Agjencia e Sigurimit të Depozitave është institucion i krijuar në bazë të ligjit nr.8873, datë 29.03.2002,
“Për Sigurimin e Depozitave”, ndryshuar me ligjin nr. 10 106, datë 30.03.2009 “Për disa ndryshime
dhe shtesa në Ligjin nr. 8873, datë 29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave”.
Agjencia e Sigurimit të Depozitave ka si funksion të saj kryesor sigurimin dhe kompensimin e
depozitave të qytetarëve të vendosura në bankat që operojnë në Republikën e Shqipërisë, si anëtare
të skemës së sigurimit të depozitave në Shqipëri, në bazë të kritereve dhe niveleve të përcaktuara
në këtë ligj.
Detyrimet e saj ligjore, Agjencia e Sigurimit të Depozitave i përmbush duke ndikuar në rritjen e
qëndrueshmërisë së sistemit bankar, si dhe në forcimin e besimit tek publiku nëpërmjet shmangies
së riskut të humbjes së kursimeve të tyre si pasojë e një falimentimi të mundshëm të ndonjë
banke duke kontribuar në rritjen e mirëqenies ekonomike të vendit. Agjencia e Sigurimit të Depozitave
bën pjesë në institucionet që krijojnë dhe kontribuojnë në sigurinë financiare të sistemit, së bashku
me Autoritetin Mbikëqyrës (Banka e Shqipërisë) dhe Ministrinë e Financave që është në funksionin
e burimit të fundit financiar (huadhënës i burimit të fundit).
Bazuar në ligjin nr. 8873, datë 29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave”, Agjencia organizohet dhe
administrohet nga Këshilli Drejtues dhe drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm.
Këshilli Drejtues përbëhet nga pesë anëtarë, të cilët emërohen nga Banka e Shqipërisë me
propozimin si më poshtë:
Dy anëtarë nga Banka e Shqipërisë;
Dy anëtarë nga Ministria e Financave;
Një anëtar nga Bashkimi Profesional i Ekspertëve Kontabël;
Drejtori i Përgjithshëm përfaqëson autoritetin ekzekutiv të Agjencisë së Sigurimit të Depozitave.

1. 2

Anëtarësimi në skemën e sigurimit

Sipas nenit 3 të ligjit nr. 8873, datë 29.03.2002 “Për Sigurimin e Depozitave” i ndryshuar, asnjë
bankë nuk pranon dhe nuk grumbullon depozita kur nuk është e siguruar nga Agjencia. Në këtë
kuptim, anëtarësimi në skemën e sigurimit të depozitave është i detyrueshëm për të gjitha bankat
që operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
Numri i bankave të siguruara nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave në fund të vitit 2009 ka qenë
16, të cilat janë banka private shqiptare apo të huaja si më poshtë:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Banka Raiffeisen
Banka e Bashkuar e Shqipërisë
Banka Italiane e Zhvillimit (aktualisht ndryshuar në VENETO BANKA)
Banka Kombëtare Tregtare
Banka Tirana
Banka Kombëtare e Greqisë, dega Tiranë
Banka Ndërkombëtare Tregtare
Alpha Bank - Shqipëri
Intesa Sanpaolo Bank, Albania
Banka ProCredit
Banka e Parë e Investimeve
Banka Emporiki, Shqipëri
Banka e Kreditit e Shqipërisë
Banka CREDINS
Banka Popullore/ Société Générale Bank
Union Bank

2. DREJTIMET KRYESORE TË VEPRIMTARISË SË ASD
Agjencia e Sigurimit të Depozitave, aktiviteti i së cilës rregullohet në Shqipëri nëpërmjet ligjit
nr.8873 datë 29.03.2002 “Për Sigurimin e Depozitave” i ndryshuar, siguron depozitat e individëve
në sistemin bankar, kujdeset për përfshirjen në kohë të depozituesve në skemën e sigurimit të
depozitave dhe kompenson depozitat në bankat të cilave ju hiqet (revokohet) liçenca nga Autoriteti
Mbikëqyrës (Banka e Shqipërisë) sipas kritereve të përcaktuara në ligj.
Aktiviteti i Agjencisë së Sigurimit të Depozitave përfshin përcaktimin e primit vjetor të sigurimit
për bankat e nivelit të dytë, mbledhjen e kontributit fillestar dhe primit vjetor të sigurimit, verifikimin
e saktësisë së përllogaritjes së këtij primi, investimin e mjeteve financiare si dhe funksionin final
kryesor për realizimin e detyrimit të pagesës së kompensimit të depozituesve në bankat e nivelit
të dytë që operojnë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
Në përputhje dhe me direktivën 94/19 të Komunitetit Europian për sigurimin e depozitave, Agjencia
siguron të gjitha depozitat e individëve në lekë dhe monedhë të huaj, të konvertuara sipas kursit
zyrtar të këmbimit të përcaktuar nga Autoriteti Mbikëqyrës në ditën e ndërhyrjes. Agjencia siguron
depozitat e individëve deri ne 2,500 mijë lekë, me afat në lekë, depozitat me afat në valutë, depozitat
pa afat në lekë, depozitat pa afat në valutë, çertifikatat e depozitave në lekë, çertifikatat e depozitave
në valutë etj.

2. 1

Kontributi fillestar

Anëtarësimi në skemën e sigurimit të depozitave është i detyrueshëm për të gjithë institucionet
që ushtrojnë veprimtari bankare në vend. Sipas ligjit nr. 8873, datë 29.03.2002 “Për sigurimin e
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depozitave” i ndryshuar, nenit 23 të tij, çdo bankë e siguruar duhet të paguajë në Agjenci një
kontribut fillestar të barabartë me 0.5 për qind të kapitalit të nënshkruar të bankës. Gjatë vitit
2009, skemës së sigurimit të depozitave në Shqipëri nuk iu shtua asnjë subjekt i ri. Sipas ligjit të
mësipërm, gjatë vitit të kaluar, norma e përllogaritjes së kontributit fillestar mbeti e njëjtë.

2. 2

Primi i sigurimit dhe politikat e tij

Bazuar në nenin 24 të ligjit nr. 8873, datë 29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave” i ndryshuar, për
çdo bankë të siguruar, primi vjetor i sigurimit të depozitës është 0.5 përqind e mesatares aritmetike
të shumës së depozitave të siguruara, të regjistruara në fund të çdo dite pune për tre muajt e
fundit të vitit të kaluar. Agjencia mund ta ulë këtë prim deri në 0.1 për qind, vetëm në rast se
mjetet financiare të saj, do të jenë jo më pak se 5 përqind të mesatares së këtyre depozitave,
veprim i cili kryhet me akt nënligjor. Ky raport, në fund të vitit 2009 arriti në nivelin 2 për qind, nga
1.7 që ishte në të njëtën periudhë të vitit të kaluar.
Sipas nenit 24 të ligjit të mësipërm, pagesa e primit edhe këtë vit u krye në katër këste tremujore
sipas afateve të përcaktuara në ligj. Njëkohësisht me pagesën e këstit të parë, bankat sjellin
pranë Agjencisë deklaratën e primit e cila konfirmon llogaritjen e primit sipas kërkesave të ligjit.
Të ardhurat nga primi i sigurimit, të cilat përbëjnë dhe burimin kryesor të të ardhurave të Agjencisë,
për vitin 2009 arritën në shumën 1,068,408 mijë lekë, të cilat krahasuar me një vit më parë kanë
shënuar një rritje prej rreth 5,9 për qind.
Norma vjetore e primit të sigurimit të depozitave, për vitin 2009 u aplikua e njëjtë për të gjitha
bankat, sipas dispozitave të përcaktuara në ligj.

2. 3

Kompensimi i depozitës së siguruar

Agjencia është institucioni përgjegjës për realizimin e funksionit final të saj, kompensimit të
depozitave të klientëve në kohë reale dhe në përputhje me dispozitat e përcaktuara në ligj.
Kompensimi për llogari të depozitave të siguruara fillon menjëherë pasi Agjencia njoftohet me
shkrim nga Autoriteti Mbikëqyrës për ndërhyrjen në bankën e siguruar dhe përfundon jo më vonë
se tre muaj nga data e fillimit të procesit të kompensimit.
Me ndryshimet e ligjit “Për sigurimin e depozitave” me ligjin nr. 10 106, datë 30.03.2009 “Për disa
ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 8873, datë 29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave”, Agjencia
kompenson depozitën e siguruar, sipas dispozitave të këtij ligji, në masën 100 për qind dhe në çdo
rast, jo më shumë se 2 500 000 (dy milionë e pesëqind mijë) lekë, për çdo depozitues në çdo
bankë të siguruar, që operon në Republikën e Shqipërisë, pavarësisht numrit të depozitave apo
shumës së depozituar. Me kompensimin e plotë të shumës së mësipërme, u hoq dhe aplikimi i
nivelit të bashkësigurimit, e cila rrit nivelin e transparencës në llogaritjen e shumës së mbulimit,
e bën më të thjeshtë skemën e sigurimit të depozitave për publikun, duke ndikuar drejtpërsëdrejti
në rritjen e besimit ndaj saj.
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2. 4

Administrimi i mjeteve financiare

Bazuar në ligjin nr. 8873 datë 29.03.2002, “Për sigurimin e depozitave” neni 9, pika 2; neni 21, si
dhe në dokumentin e Politikës se administrimit të mjeteve financiare të Agjencisë, Agjencia e
Sigurimit të Depozitave përgjigjet për administrimin e fondeve me efektivitet dhe në përputhje me
standartet e pranuara të menaxhimit të riskut. Administrimi i fondeve realizohet nëpërmjet investimit
të mjeteve financiare të Agjencise në letra me vlerë të qeverisë shqiptare, dhe në letra me vlerë
në monedhë të huaj të qeverive, bankave qëndrore dhe institucioneve të tjera financiare
ndërkombëtare të vendeve të tjera, monedha e të cilave është në llogari depozitë në bankën e
siguruar, me maturim të mbetur jo më shumë se një vit.
Agjencia, për të bërë një menaxhim sa më të mirë të mjeteve të saj financiare dhe për të qënë në
përputhje me kërkesat e ligjit ka hartuar kuadrin e duhur rregullativ dhe ka ngritur strukturat e
duhura për këtë qëllim.
Në zbatim të dokumentit të politikës së investimit të mjeteve financiare të Agjencisë, treguesit
kufij të strukturës së totalit të portofolit të investimit sipas maturitetit të mbetur për vitin 2009
janë:
a.
b.
c.

30% e totalit të portofolit të mjeteve financiare duhet të jenë investuar në instrumente
financiar me maturitet të mbetur jo më shumë se 3 muaj, +/-3%
30% e totalit të portofolit të mjeteve financiare duhet të jenë të investuar në instrumente
financiare me maturitet të mbetur 3 - 6 muaj +/-3%.
40% e totalit të portofolit të mjeteve financiare duhet të jenë të investuar në instrumente
financiare me maturitet të mbetur 9 - 12 muaj +/- 3%

Duke mbajtur parasysh konsideratën për maturitetin, shpërndarja e portofolit të investimit të
mjeteve financiare sipas maturitetit më 31.12.2009 rezulton sipas grafikut të mëposhtëm:
Shpërndarja e portofolit të invesmit të
mjeteve ﬁnanciare sipas maturitet

Për sa i perket strukturës së portofolit të investimit të mjeteve financiare të Agjencisë sipas
monedhave, gjatë vitit 2009 Agjencia ka ruajtur treguesit kufij të përcaktuar në Politikën e
administrimit të mjeteve financiare të saj (të ndryshuar), sipas së cilës:
•
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Pesha specifike e portofolit të mjeteve financiare në lek duhet të jetë deri në 90% ndaj
totalit të portofolit të mjeteve financiare të Agjencisë
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•

Pesha specifike e portofolit në monedhë të huaj duhet të jetë deri në 10% ndaj totalit të
portofolit të mjeteve financiare të Agjenicsë, duke pranuar devijimet nga benchmarku prej
+ 3%.

Duke mbajtur parasysh konsideratën mbi peshën specifike të dy nënportofoleve të mjeteve
financiare të Agjencisë ndaj totalit, shpërndarja e portofolit sipas monedhës më 31.12.2009
rezulton si më poshtë:
Shpërndarja e protofolit të invesmit
të mjeteve ﬁnanciare të Agjencisë sipas monedhës

3

GJENDJA E DEPOZITAVE TË SIGURUARA DHE STRUKTURA E TYRE

3. 1

Ecuria e depozitave të siguruara

Depozitat e klientëve të sistemit bankar shqiptar, në fund të vitit 2009 u rritën me 6.6 për qind
krahasuar me fundin e vitit 2008.
Depozitat e individëve, që janë subjekt i skemës së sigurimit të depozitave, zënë një peshë prej 83
për qind kundrejt totalit të depozitave në tërë sistemin bankar, kurse depozitat e siguruara
përfaqësojnë rreth 71 për qind të depozitave të individëve.
Pjesën më të madhe të depozitave të individëve e zënë depozitat në lekë dhe vetëm 43 për qind e
tyre janë depozita në valutë.
Referuar ecurisë së depozitave të individëve për periudhën njëvjeçare dhjetor 2008 – dhjetor 2009,
vërehet një rritje e tyre me 12.5 për qind, kurse depozitat e siguruara u rriten me 11.7 per qind.
Për periudhën njëvjeçare dhjetor 2008 – dhjetor 2009, për depozitat e individëve në valutë vërehet
një rritje prej 7.5 për qind, dhe një rënie prej 5 për qind e depozitave në lekë.
Ecuria e depozitave të individëve, gjatë kësaj periudhe njëvjeçare jepet në grafikun e mëposhtëm.
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Ecuria e depozitave të siguruara

3. 2
Struktura e numrit të depozituesve dhe shumës së depozitave sipas niveleve të
përcaktuara në ligj
Në fund të dhjetorit 2009 depozitat e agreguara të individëve pas netimit, të shprehura në përqindje
sipas niveleve, jepen në tabelën më poshtë:

Struktura
e
Depozitave
Deri 2. 500. 000
mbi 2. 500. 000
Total

Total të agreguara pas nemit
Nr. i depozituesve (%)
96
4
100

Shuma në (%)
49
51
100

Depozitat me shumën deri në 2 500 mijë lekë, zënë rreth 49 për qind të totalit të depozitave të
individëve. Kurse numri i depozituesve, të cilët e kanë shumën e depozitave të tyre të agreguara
deri në 2, 500 mijë lekë, dominon duke zënë 96 për qind të totalit.
Grafikisht ky informacion paraqitet si më poshtë:

Struktura e shpërndarjes së numrit të depozituesve
sipas niveleve të përcaktuara në ligj (në %)

Deri 2. 500. 000
mbi 2. 500. 000
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Struktura e shpërndarjes të shumës së depozitave të individëve
të agreguar e netuar, sipas niveleve të përcaktuar në ligj (në %)

Deri 2. 500. 000
mbi 2. 500. 000

Krahasimisht, struktura e shpërndarjes së depozitave të siguruara në nivelet e përcaktuara në ligj,
sipas numrit dhe shumës, paraqiten në grafikun e mëposhtëm:

Shpërndarja e depozitave të agreguara pas nemit dhe e
numrit të depozitorëve, sipas nivelit të mbulimit (në %)

Deri 2. 500. 000

4.

mbi 2. 500. 000

GJENDJA FINANCIARE E ASD

Në zbatim të Ligjit nr. 8873 datë 29.03.2002, “Për Sigurimin e Depozitave” neni 28, Agjencia mban
llogari dhe rregjistra me qëllim që në çdo kohë të pasqyrohet në mënyrë të saktë gjendja financiare
e saj, në përputhje me ligjin “Për Kontabilitetin” si dhe Manualin Kontabël të saj të miratuar nga
Këshilli i Ministrave me Vendimin Nr.250, datë 15.04.2005 “Për miratimin e Manualit Kontabël të
Agjencisë së Sigurimit të Depozitave”. Zbatimi i këtij manuali, në mbajtjen e kontabilitetit gjatë
vitit 2009 dhe në raportimin e pasqyrave financiare, ka ndikuar në një pasqyrim bashkëkohor më
real e më transparent te gjendjes financiare të ASD- së.
Veprimtaria financiare e Agjencisë së Sigurimit të Depozitave është përjashtuar nga tatimet dhe
taksat e drejtpërdrejta.

4. 1

Struktura e bilancit dhe ecuria e tij

Në mënyrë të përmbledhur dinamika e Aktiveve dhe Pasiveve të Agjencisë për vitin 2009 paraqitet
në pasqyrën e mëposhtme.
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Treguesit Kryesorë të bilancit

Përshkrimi (ne mije leke)

Ndryshimi ne
vlere
%
absolute

31.12.2009

31.12.2008

66.293

67.476

-1.183

Akve korrente

7.844.784

6.266.951

+1.577.833

25

TOTAL AKTIVE

7.911.077

6.334.427

1.576.650

25

Kapitali Agjencisë

7.910.033

6.332.595

+1.577.438

25

1.044

1.832

-788

7.911.077

6.334.427

1.576.650

Akve të qëndrueshme

Pasive të tjera
TOTAL KAPITALI & PASIVE

4. 2

-

25

Kapitali dhe ecuria e tij

Kapitali i Agjencisë më datë 31.12.2009 është 7.910.032.712,06 lekë. Ai përbëhet nga fondi themeltar
prej 400.000.000 lekë, fitimi i akumuluar dhe i pashpërndarë i viteve të kaluara prej
5.932.595.059,92 lekë, si dhe fitimi i vitit ushtrimor prej 1.577.437.652,20 lekë.

Pasqyra e lëvizjes së kapitalit të ASD

KAPITALI I AGJENCISE
•

Kapitali (Fondi Themeltar)

•

Kapitali (Fondi Themeltar i
paguar)

•

Rezervat

•

Rezerva rivleresimi

•

Diferenca rivleresimi

•

Fim/humbjet e
pashperndara
Fim/humbjet e vit
ushtrimor

•

Kapitali gjithsej i Agjencise

31.12.2009

31.12.2008

Ndryshimin
%

400.000.000,00

400.000.000,00

--

5.932.595.059,92

4.581.825.656,72

29,48

1.577.437.652,20

1.350.769.403,21

17

7.910.032.712,12

6.332.595.059,93
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Kapitali i Agjencisë përbëhet nga elementët e mëposhtëm
•

•
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Fondi themeltar
Bazuar në Ligjin nr.8873, datë 29.03.2002, “Për Sigurimin e Depozitave”, neni 19, Fondi
Themeltar i ASD-së prej 400.000.000 lekë është kontribut i buxhetit të shtetit derdhur nga
Ministria e Financave në muajin shkurt të vitit 2003 .
Të ardhura të akumuluara
Përfaqëson fitimin e akumuluar dhe të pashpërndarë të realizuar nga aktiviteti i Agjencisë
gjatë viteve 2002 - 2008 i cili rezulton në shumën 5.932.595.059,92 lekë , duke shënuar
kështu nje rritje prej 29,48% krahasuar me të ardhurat e akumuluara të së njëjtës
periudhë për vitin 2008.
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•

Të ardhurat e periudhës ushtrimore
Përfaqëson fitimin e realizuar gjatë periudhës raportuese në shumën 1.577.437.652,20
lekë, të cilat krahasuar me të ardhurat e të njëjtës periudhë të vitit të kaluar janë rritur me
17%.
Ecuria e kapitalit të Agjencisë në vite

4. 3

Fitimi dhe ecuria e tij

Fitimi i ASD-së në vite realizohet nga Të Ardhurat që përbëhen nga (a) kontributi fillestar i bankave
të siguruara, (b) të ardhurat nga primi i sigurimit që bankat paguajnë pranë ASD-së (c) të ardhurat
nga Operacionet Monetare si dhe (d) të ardhura nga veprimtari të tjera.
· Krijimi i të ardhurave
Të ardhurat e Agjencisë për periudhën raportuese përbëhen nga:
Të ardhura nga kontributi fillestar i bankave të siguruara, të cilat përfaqësojnë pagesat e
kontributeve fillestare nga bankat e siguruara në përputhje me Ligjin nr.8873, date 29.03.2002
“Per Sigurimin e Depozitave” i ndryshuar, neni 23, pika 4 e .Gjate ketij viti nuk kemi pasur te
ardhura nga ky burim sepse nuk eshte futur ne sistem asnje banke e re.
Të ardhurat nga primi i sigurimit, të cilat janë të ardhurat më të rëndësishme në portofolin e
ASD-së, përfaqësojnë detyrimin ligjor të bankave të siguruara për pagesën e Primit vjetor të
sigurimit të depozitave për vitin 2009, në shumën prej 1.068.408.485, 28 lekë, në zbatim të nenit
24, të Ligjit nr.8873, datë 29.03.2002 “Për Sigurimin e Depozitave” i ndryshuar.
Të ardhurat nga Operacionet Monetare, të cilat përfaqësojnë interesat aktive nga investimi i
mjeteve financiare të Agjencisë, rezultojnë në shumën 481.166.552, 53 lekë (të ardhura të
maturuara),shifër kjo që rezulton 25 % më shumë krahasuar me buxhetimin e këtij viti apo 34% më
shumë krahasuar me të ardhurat nga operacionet monetare të së njëjtës periudhë të vitit të
kaluar. Këto të ardhura përbëjnë një tregues të rendësishëm në fuqizimin e mjeteve financiare të
Agjencisë. Të para në vite të ardhurat nga operacionet monetare tregojnë për një qëndrueshmëri
në rritje të kthimit nga investimi si dhe për një administrim të mirë dhe me efektivitet të fondeve
në perputhje me standartet e pranuara të menaxhimit të riskut.
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Të ardhura nga veprimtari të tjera, të cilat përfaqësojnë të ardhurat nga rivleresimi i portofolit
të letrave me vlerë në monedhë të huaj në shumën 109.736.528,30 lekë.
Ecuria e ﬁmit të Agjencisë në vite

4. 4

Kontrolli i librave dhe llogarive të Agjencisë

Aktiviteti i Agjencisë për vitin 2009, llogaritë dhe regjistrat e saj janë audituar nga auditi i
brendshëm. Nga ky auditim rezultoi se këto dokumenta paraqesin me vërtetësi treguesit financiarë
të Agjencisë.

4. 5

Raporti i Auditit të Brendshëm

Lidhur me auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2009, auditi i brendshëm ka patur si objektiv:
• vlerësimin e besueshmërisë për informacionin financiar dhe të drejtimit;
• vlerësimin mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm
Në përfundim të auditimit, opinioni për Pasqyrat Financiare të ASD-së është se:
Të dhënat e paraqitura në bilancin kontabël, në pasqyrën e të ardhurave, në pasqyrën cash flow
dhe në pasqyrën e ndryshimit të kapitalit, pasqyrojnë në mënyrë të vërtetë dhe të drejtë në të
gjitha aspektet materiale pozicionin financiar të ASD-së, performancën financiare dhe fluksin e
parave në përputhje me politikat kontabël të përshtatura me Vendimin e Këshillit të Ministrave
nr.250 datë 15.04.2005, “Për Manualin e Kontabilitetit të ASD”.
Për sa i përket vlerësimit të sistemit të kontrollit të brendshëm, Këshilli Drejtues, Drejtoria e
institucionit, kanë ndërtuar infrastrukturën apo kuadrin rregullator që kanë ndikuar në menaxhimin
me efektivitet të lartë të të gjithë praktikave që përbëjnë zhvillimin e aktivitetit të ASD-së.
Drejtoria ka ndërtuar aspekte praktike të monitorimit mbi kryerjen normale të detyrave, duke
identifikuar mangësitë e brendshme dhe duke vendosur sistemin e kontrolleve financiarë dhe të
kontrolleve të tjera në mënyrë të tillë që ofron garanci të mjaftueshme për :
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• operacione efektive dhe efiçente
• kontrolle të brendshëm financiare
• pajtueshmëri me ligjet dhe rregullat.
Gjatë vitit të kaluar, ASD-ja ka siguruar tregues financiarë që e bëjnë shumë optimiste të ardhmen
e misionit të saj. Situatë optimiste ka edhe lidhur me realizimin e treguesve të performancës, të
cilat kanë ardhur gjithmonë në rritje dhe në përmirësim të ndjeshëm.
Përfundimisht, auditi i brendshëm shpreh opinionin, se pasqyrat financiare japin vërtetësinë e
treguesve financiarë të përgatitur për vitin 2009 nga ASD.

5.

NJË VËSHTRIM MBI VEPRIMTARITË E TJERA TË ASD GJATË VITIT 2009

5. 1

Përmirësimi i kuadrit ligjor në fushën e sigurimit të depozitave

Në vitin 2009, me përfundimin e projektit studimor të përbashkët të Agjencisë së Sigurimit të
Depozitave dhe Bankës së Shqipërisë për rishikimin e ligjit për sigurimin e depozitave, si dhe në
vijim të diskutimit dhe shqyrtimit të tij në instancat përkatëse, Kuvendi i Shqipërisë miratoi Ligjin
nr. 10 106, date 30.03.2009 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 8873, datë 29.03.2002
“Për sigurimin e depozitave”.
Qëllimi kryesor i ndryshimeve ligjore të miratuara është reflektimi i zhvillimeve më të fundit të
legjislacionit evropian në fushën e sigurimit të depozitave, si dhe forcimi i rolit të Agjencisë së
Sigurimit të Depozitave, në funksion të përmirësimit të kushteve ligjore për funksionimin e
shëndoshë të sistemit bankar në Republikën e Shqipërisë, si dhe të integrimit të vendit tonë në
Bashkimin Europian.
Ndër ndryshimet kryesore që ky ligj ka sjellë në skemën e sigurimit të depozitave, janë:
1. Rritja e shumës së kompensimit për depozitën e siguruar në vlerën 2.500.000 (dy milion e
pesëqind mijë) lekë për çdo depozitor në çdo bankë të siguruar;
2. Heqja e kriterit për bashkësigurimin (co-insurance), duke mundësuar kompensim të plotë të
depozitës deri në shumën e përcaktuar nga ky ligj;
3. Shkurtimi i afatit për fillimin e proçesit të kompensimit dhe përcaktimi i mënyrave për kryerjen
e proçesit të kompensimit, duke shtuar edhe atë nëpërmjet përzgjedhjes së një banke të siguruar
si Bankë Agjente.
4. Zgjatja e afatit për sigurimin e depozitës në rastin e:
- transformimit të bankës së siguruar, për secilën bankë pjesëmarrëse në këtë proçes,
tre muaj prej datës që Agjencia njoftohet me shkrim nga Autoriteti Mbikëqyrës për
përfundimin e proçesit të transformimit.

Agjencia e Sigurimit të Depozitave

-17

- likuidimit vullnetar të bankës së siguruar deri në përfundim të këtij proçesi.
5. Rritja e kompetencave të Agjencisë dhe forcimi i rolit të saj brenda funksionit për kryerjen e
proçesit të sigurimit dhe kompensimit të depozitave.

5. 2

Bashkëpunimi me institucionet ndërkombëtare dhe homologët

Agjencia gjatë vitit 2009 ka vijuar zhvillimin e marrëdhënieve të saj me institucionet dhe organizmat
ndërkombëtare në fushën e sigurimit të depozitave, duke kontribuar kështu në përmirësimin e
dialogut midis autoriteteve dhe anëtarëve të skemës së sigurimit.
Agjencia si një institucion anëtar i organizatës “Shoqata Ndërkombëtare e Siguruesve të
Depozitave” (IADI), merr pjesë në mënyrë aktive në komitetet e përherëshme të kësaj organizate
dhe në grupet e përherëshme të punës. Aktualisht, Drejtori i Përgjithshëm i ASD-së është anëtar i
Këshillit Ekzekutiv të kësaj organizate.
Agjencia, duke qenë një nga institucionet themeluese të Forumit Europian të Siguruesve të
Depozitave, i cili është rregjistruar si një shoqëri jo fitimprurëse sipas ligjit të Komunitetit Europian
me seli në Bruksel, merr pjesë në mënyrë aktive në shkëmbimin e informacionit dhe eksperiencave
shumëpalëshe, lidhur me çështje ndërkufitare si dhe iniciativat për rishikimin e legjislacionit
europian të skemave të sigurimit të depozitave.
Pjesëmarrja e Agjencisë në organizatat ndërkombëtare të sigurimit të depozitave, i shërben
harmonizimit të mëtejshëm të legjislacionit të saj në përputhje me Direktivën 94/19 të Komunitetit
Europian “Për skemat e sigurimit të depozitave” dhe ndryshimeve të saj, duke i paraprirë përshtatjes
së kuadrit legjislativ të sigurimit të depozitave në Shqipëri, me kërkesat e “acquis communautaire”.

5. 3

Edukimi dhe informimi i publikut

Agjencia e Sigurimit të Depozitave, mbështetur në nenin 30 të Ligjit nr. 8873, datë 29.03.2002 “Për
sigurimin e depozitave”, i ndryshuar i kushton një rëndësi të veçantë organizimit të aktiviteteve në
lidhje me edukimin e publikut për çështje të sigurimit të depozitave. Për të arritur qëllimin e
informimit të publikut për vitin 2009, mbështetur dhe në “Politikat e edukimit dhe informimit të
publikut”, miratuar me Vendim të Këshillit Drejtues nr. 215, datë 05.06.2008, Agjencia e Sigurimit
të Depozitave në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave kanë realizuar komunikimin e
drejtpërdrejtë me publikun nëpërmjet mënyrave të mëposhtme:
1. Organizimit të forumeve të hapura me depozitues që përfaqësojnë grupe të ndryshme interesi,
si psh punonjës të kompanive publike e private që operojnë në vend, shoqatat e konsumatorëve,
studentët, etj.
Qëllimi kryesor i organizimit të këtyre forumeve ishte informimi nisur nga këndvështrimi i mbrojtjes
së konsumatorit/depozituesit lidhur me skemën e sigurimit të depozitave, të rishikuar me ndryshimet
ligjore që u miratuan me Ligjin nr. 10.106, datë 30.03.2009 “Për disa shtesa dhe ndryshime në
Ligjin nr. 8873, datë 29.03.2002 “Për sigurimin e depozitave”.
2. Shpërndarja në sportelet e bankave të fletëpalosjeve edukuese lidhur me skemën e sigurimit të
depozitave.
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Agjencia ka përgatitur tre modele fletëpalosjesh, dy prej të cilave i drejtohen depozituesit dhe një
fletëpalosje e veçantë për punonjësit e bankës, si dy grupet më të rëndësishëm të interesit në
skemën e sigurimit të depozitave. Teksti i tyre është fokusuar në dhënien e këshillave praktike dhe
shembujve konkretë, duke u dhënë përgjigje pyetjeve të depozituesëve dhe punonjësve të bankës
lidhur me: mënyrën e mbajtjes së të dhënave mbi depozitën, si llogaritet kompensimi në një rast
falimentimi, si veprohet me depozitat e përbashkëta, etj. Gjithashtu, Agjencia pajis bankat me
logon e saj, si dhe çertifikatën e anëtarësimit në skemën e sigurimit të depozitave, të cilat janë të
detyrueshme të ekspozohen në ambjentet e bankës.
3. Shpërndarja e fletëpalosjeve në pikat kryesore kufitare të vendit.
Agjencia, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë, mundësoi shpërndarjen e
fletëpalosjeve informuese për skemën e sigurimit të depozitave pranë pikave kryesore të kalimit
të kufirit (porte, pika kalimi tokësore, aeroport). Shpërndarja e fletëpalosjeve në këto pika shërben
për të bërë të njohur tek depozituesit skemën e sigurimit të depozitave, si dhe ndryshimet e fundit
ligjore që përfshijnë rritjen e sigurimit të depozitave në shumën 2.500.000 lekë. Një nga grupet e
interesit drejtpërsëdrejti të lidhur me çështje të sigurimit të depozitave, që përfiton nga kjo mënyrë
informimi, janë emigrantët shqiptarë që kthehen në Shqipëri, të cilët sjellin dhe kursime të
konsiderueshme në atdhe.

6.

DREJTIMET KRYESORE TË PLANIT TË ZHVILLIMIT PËR VITIN 2010

Gjate vitit 2010, Agjencia do të fokusojë planin e saj të zhvillimit në drejtim të:
a. rishikimit dhe përmirësimit të politikave për sigurimin dhe kompensimin e depozitave në
zbatim të kuadrit ligjor në fushën e sigurimit të depozitave.
b. bashkëpunimit me institucione të specializuara për asistencë teknike me qëllim
përmirësimin e mëtejshëm të infrastrukturës për realizimin e proçesit të kompensimit.
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