Fletë-përmbledhëse për projektin
Emri i projektit:

Linjë e gatshme kreditimi, për Agjencinë shqiptare të Sigurimit të
Depozitave

Vendi:

Shqipëria

Numri identifikues i projektit:

45446

Sektori ekonomik:

Depozita-kredi (banka)

Publik/privat:

Sektori publik

Data në Këshillin e BERZH:

26 nëntor 2013

Statusi:

Koncept i rishikuar

Përshkrimi dhe objektivat e Projektit:

BERZH po mendon t’i japë Agjencisë shqiptare të Sigurimit të
Depozitave (ASD) një linjë të gatshme kreditimi prej 100 milion
euro, me dorëzani të plotë nga Qeveria e Shqipërisë.
Linja e gatshme e kreditimit u përshtatet nevojave të ASD-së
dhe është hartuar për të qenë e gatshme në rast kolapsi të një
banke dhe për të ndaluar një kolaps të një banke që do të
shkaktonte probleme për sistemin. Ky produkt është hartuar për
t’i dhënë mundësi ASD-së ta përmirësojë raportin e mbulimit të
depozitave, duke rritur gradualisht në të njëjtën kohë fondet e
veta, për të ofruar një mbrojtje më të mirë për depozituesit dhe
për të rritur besimin tek sistemi financiar në tërësi.

Efekti tek tranzicioni:

Një skemë mirë-funksionuese e sigurimit të depozitave është
pjesë e rëndësishme e infrastrukturës financiare e cila ndihmon
në rritjen e besimit të publikut tek sistemin bankar i një vendi dhe
stabilitetin e sistemit financiar në tërësi. Kjo bëhet edhe më e
rëndësishme aty ku depozitat e klientëve janë një burim kyç i
fondeve për sistemin bankar, siç është rasti i Shqipërisë. Për më
tepër, në klimën e tanishme financiare globale e cila po vuan
efektin e krizës financiare, merr më shumë vlerë rëndësia e një
enti të sigurimit të depozitave që të jetë i afirmuar dhe i financuar
në mënyrë adekuate.
Duke i ofruar mbështetje ASD-së përmes linjës së propozuar të
kreditimit, Banka do të kontribuojë për zhvillimin e mëtejshëm të
infrastrukturës financiare në Shqipëri, duke e rritur besimin tek
sistemi bankar dhe mbrojtjen e depozituesve të vegjël përmes
rritjes së raportit të mbulimit të depozitave. Të gjitha këto do të
kontribuojnë në konsolidimin e stabilitetit të sektorit financiar dhe
qëndrueshmërisë së sistemit bankar në rast të ndonjë kolapsi të
mundshëm të një banke nëse kriza vijon të thellohet.

Klienti:

ASD është institucion publik i pavarur, i ri në moshë, i krijuar me
Ligjin për Sigurimin e Depozitave, datë 29 mars 2002. Ka për
mision mbrojtjen e depozituesve individë dhe pagimin e
depozitave të siguruara në rast kolapsi bankar, me objektivin
madhor fuqizimin e stabilitetit të sistemit financiar dhe bankar në
Shqipëri.

Financimi nga BERZH:

Linjë e gatshme kreditimit deri në 100 milion euro.

Kosto projekti gjithsej:

Deri në 100 milion euro.

Kategorizimi, efekti dhe zbutja
mjedisore dhe shoqërore:

Kategorizuar si FI. Projekti është kategorizuar si FI sepse ASD
është një subjekt publik i pavarur, përgjegjës për ofrimin e
sigurimit të depozitave për institucionet e tjera financiare. Të
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vetmet risqe të parashikuara mjedisore apo sociale do të ishin
risqet e krahut të punës që shoqërojnë administrimin e personelit
nga ASD-ja. Në këtë rast zbatohet PR2 dhe ASD-së do t’i
kërkohet t’i paraqesë Bankës raporte vjetore.
Bashkëpunimi teknik:

Në mbështetje të linjës së kreditimit është një projekt i
bashkëpunimit teknik (BT) prej 300.000 euro, që synon të
sigurojë një softuer adekuat i cili t’i japë mundësi ASD-së të
automatizojë pagesat për depozituesit. Bashkëpunimi teknik, i
bashkëfinancuar nga Fondi i Veçantë i Aksionarëve i BERZH-it
dhe Qeveria e Luksemburgut, ofrohet në bashkëpunim të
ngushtë me Korporatën Federale Amerikane të Sigurimit të
Depozitave (FDIC).
Për të shikuar mundësitë për të punuar si konsulent pranë
projekteve të financuara me fonde të bashkëpunimit teknik,
vizitoni prokurimi i konsulentëve.

Mundësitë për prokurim ose tenderim:

Vizitoni: EBRD Procurement
Pyetje: Tel: +44 20 7338 6794; Fax: +44 20 7338 7472
Email: procurement@ebrd.com

Pyetje të përgjithshme:

Pyetje për projektin e BERZH, që nuk lidhen me prokurimet:
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com

Politika për informimin publik (PIP

PIP parashikon mënyrën me të cilën BERZH publikon
informacionet dhe konsultohet me palët e interesuara, në
funksion të nxitjes së rritjes së ndërgjegjësimit dhe njohurive për
strategjitë, politikat dhe operacionet e saj.
Tekstin e PIP mund ta gjeni në:
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm

Mekanizmi i ankesave për projektet
(PCM)

BERZH ka ngritur mekanizmin e ankesave për projektet për të
mundësuar një shqyrtim të pavarur të ankesave të ardhura nga
një ose më shumë individë apo nga organizata, lidhur me
projektet e financuara nga Banka, për të cilat ngrihet pretendimi
se kanë shkaktuar apo mund të shkaktojnë dëm. Rregulloren e
punës (në anglisht) për mekanizmin e ankesave për projektet
mund ta gjeni në
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/pcm.pdf, ndërsa
versioni në gjuhën ruse gjendet në adresën
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/about/PCMRulesRussia
n.pdf.
Çdo ankesë duhet të depozitohet pranë këtij mekanizmi PCM jo
më vonë se 12 muaj pas shpërndarjes së fundit të fondeve të
BERZH-it. Mund të kontaktoni nëpunësin e PCM-së (në adresën
pcm@ebrd.com) ose Zyrën e Përhershme të BERZH në vendin
tuaj, për asistencë nëse nuk jeni të sigurt lidhur me afatin brenda
të cilit duhet depozituar një ankesë.
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