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(20) Individët mbetën të orientuar drejt kursimit, por me prirje rënëse, 
ndërsa bizneset ngushtuan pozicionin e tyre neto debitor, gjatë periudhës. 
Rritja e kredisë në lekë për individët dhe rënia e depozitave të tyre, ka ndikuar 
në ngushtimin e pozicionit të tyre kreditor12. Për të njëjtën periudhë, kredia për 
bizneset ka regjistruar rënie me një ritëm më të lartë se rënia e depozitave, 
duke ngushtuar pozicionin e tyre debitor13. Në terma vjetorë, ndryshe nga 
prirja gjashtëmujore, individët shfaqin një zgjerim të lehtë të pozicionit kreditor 
me kontribut nga pozicioni kreditor në valutë14. Ndërsa bizneset shfaqin një 
tkurrje më të ndjeshme të pozicionit neto debitor në sajë të rënies së ndjeshme 
të kredisë dhe zgjerimit të depozitave, kryesisht në valutë15. Procesi i fshirjes 
së kredive të humbura nga bilancet e bankave është shoqëruar me përmirësim 
të ndjeshëm vjetor të cilësisë së kredisë në tërësi dhe veçanërisht për kredinë e 
pambrojtur në valutë.

4.1 POZICIONI FINANCIAR I INDIVIDËVE DHE BIZNESEVE 

(21) Pozicioni kreditor i individëve ra në nivelin 765.4 miliardë lekë, 
ndikuar nga rënia e depozitave kryesisht në valutë dhe rritja e kredisë, 
gjatë periudhës. Orientimi i kredisë së individëve në monedhën vendase ka 
kontribuar në ngushtimin e pozicionit kreditor në lekë me ritëm më të lartë 
se ai në valutë16. Edhe bizneset kanë ngushtuar pozicionin e tyre debitor 
ndaj sektorit bankar duke arritur në nivelin 158.2 miliardë lekë. Ngushtimi 
i pozicionit debitor të bizneseve është ndikuar nga ngushtimi i pozicionit në 
monedhën e huaj, për shkak të tkurrjes më të shpejtë të kreditimit në krahasim 
me rënien e depozitave. 

12 Pozicioni kreditor shënon një ngushtim me rreth 2.3% gjatë periudhës, ndikuar njëkohësisht 
nga rënia e nivelit të depozitave me 1.4% krahas rritjes së kredisë me 2.9%. Brenda kësaj të 
fundit, kredia në lekë u rrit me 4.9% përkundër rritjes me vetëm 0.5% të asaj në monedhë të 
huaj; ndërsa depozitat në monedhë të huaj dhe lekë ranë me përkatësisht 1.8% dhe 1.0%. 

13 Pozicioni debitor gjatë periudhës u ngushtua me 5.1%, rrjedhojë e ngushtimit të pozicionit në 
valutë (12.2%), kryesisht falë rënies së kredisë në këtë monedhë (6.6%). Ndërkaq, depozitat 
ranë me 1.4%, ndikuar kryesisht nga rënia e depozitave në lekë me 2.4% përkundër rënies 
me 0.8% të atyre në monedhë të huaj.

14 Në terma vjetorë, regjistrohet një zgjerim prej rreth 1.2% i pozicionit kreditor të individëve 
falë zgjerimit të atij në monedhë të huaj me 2.9%. 

15 Ngushtimi i pozicionit debitor në terma vjetorë ishte rreth 39% dhe u ndikua si nga ngushtimi 
i pozicionit në lekë, ashtu edhe i atij në monedhë të huaj (37.1 % dhe 41.1% përkatësisht). 
Rënia e kredisë për të dy pozicionet (lekë: 20.0% dhe monedhë e huaj: 18.9%) u shoqërua 
me rritje të depozitave përkatëse (respektivisht, 20.6% dhe 23.7%). 

16 Pozicioni kreditor në lekë ra me 2.4% përkundër rënies së atij në monedhë të huaj me 2.2%. 

4. POZICIONI FINANCIAR DHE EKSPOZIMI NDAJ 
RREZIQEVE I INDIVIDËVE DHE BIZNESEVE
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(22) Duke u fokusuar tek individët rezidentë, gjatë 
periudhës u regjistrua ulje e kursimeve në formën 
e depozitave në valutë dhe zhvendosje drejt 
kursimeve e investimeve në lekë, në aktive të tjera 
të sistemit financiar. Kështu, pesha e depozitave në 
valutë ndaj totalit të aktiveve të individëve rezidentë 
në sistemin financiar zbriti në nivelin 39.2%, ndërsa 
peshat e investimeve në bono thesari, në obligacione 
dhe në fonde investimesh kanë shënuar rritje gjatë 
periudhës (Tabela 4.1). 

4.1.1 KREDITIMI I INDIVIDËVE DHE RREZIKU I KREDISË

(23) Gjatë periudhës, zgjerimi i kredisë për individë i atribuohet kryesisht 
monedhës vendase, në kushtet kur kredia në valutë është zgjeruar lehtësisht. 
Si rrjedhim, pesha e kredisë në lekë për individët është ngjitur në 55.2%, rreth 
3.3 pp më shumë se në qershor 2016. Tek kredia në valutë, vlera e kredisë 
së pambrojtur në valutë dhënë individëve ka rënë gjithashtu në terma vjetorë 
dhe gjashtëmujorë, duke ulur ekspozimin ndaj lëvizjeve të pafavorshme të kursit 
të këmbimit. Pesha e kredisë së pambrojtur në valutë ndaj tepricës totale të 
kredisë në valutë dhënë individëve zbriti në 53.0%, krahasuar me 55.1% dhe 
53.9% në qershor dhe dhjetor 201617. Rreth 79% e kredisë së pambrojtur për 
individë përbëhet nga “kredia për blerje shtëpie”, e cila gjatë harkut kohor 
njëvjeçar ka rënë me 3.3 pp. Sipas afatit të maturimit, në kredinë totale për 
individët, kredia afatgjatë paraqet një rritje të lehtë me rreth 1pp dhe arrin në 
nivelin prej 79.5% të portofolit; kredia afatshkurtër ka zbritur në 6.0% dhe ajo 
afatmesme zë 14.5% të portofolit, duke u ulur me rreth 0.4 pp përkatësisht.
17 Në të njëjtin kah janë dhe zhvillimet në peshën e kredisë së pambrojtur në valutë kundrejt 

tepricës totale të kredisë dhënë individëve. Ky raport paraqet rënie në terma vjetorë dhe 
gjashtëmujorë. Konkretisht, ajo arrin në nivelin 23.7% në qershor 2017, kundrejt nivelit prej 
26.9% dhe 25.7% përkatësisht në qershor dhe dhjetor 2016.

Gra�k 4.1 Pozicioni �nanciar i individëve dhe 
bizneseve, miliardë lekë 

Burimi: Banka e Shqipërisë, Departamenti i Stabilitetit Financiar. 
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Tabela 4.1. Aktivet e individëve rezidentë në sistemin financiar
  2010 2013 2016, qershor 2016, dhjetor 2017, qershor
  mld lek Pesha % mld lek Pesha % mld lek Pesha % mld lek Pesha %  mld lek  Pesha % 
Depozita në lekë 357.6 49.8 449.5 43.7 450.4 40.3 454.3 40.3  465.1  42.1 
Depozita në valutë 304 42.3 418.4 40.7 455.6       40.8 476.4 42.3  432.8  39.2 
Bono thesari 56.7 7.9 70.6 6.7 72.4   6.5 65.2 5.8  67.3  6.1 
Obligacione 0.37 0.05 39.8 3.9 66.4   5.9 64.5  5.7  67.9  6.1 
Fondet e investimeve* - - 50.3 4.9 71.7 6.4 65.4  5.8  70.8  6.4 
Fondet e pensioneve 
private vullnetare* 0.12   0.43 0.04 1.1 0.1 1.2 0.1  1.3  0.1 

Portofoli i individëve 718.8 100 1,029 100 1,117.60 100 1,127.00 100 1,105.20  100.00 
Burimi: Banka e Shqipërisë dhe AMF.
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(24) Përmirësimi i cilësisë së portofolit të kredisë 
për individët ka vijuar, i ndikuar nga procesi 
i fshirjes së kredive të humbura nga bilancet 
e bankave. Raporti i kredive me probleme për 
individët zbriti në 9.4%, rreth 3.1 pp më i ulët 
se vitin e kaluar. Përmirësimi i cilësisë së kredisë 
është më i ndjeshëm për kredinë në valutë dhe për 
pjesën e saj që është e pambrojtur nga lëvizjet në 
kursin e këmbimit. Raporti i kredisë me probleme 
në valutë për individët zbriti në nivelin 11.1%, 
duke shënuar një rënie vjetore dhe gjashtëmujore 
prej përkatësisht 2.3 dhe 1pp. Raporti i kredive me 
probleme për kredinë në valutë të pambrojtur nga 
lëvizjet në kursin e këmbimit zbriti më tej, në nivelin 
10.6%18.

(25) Gjatë periudhës, kredia dhënë individëve rezidentë vijoi të 
përshpejtohet, duke u zgjeruar si në terma vjetorë ashtu edhe gjashtëmujorë, 
me përkatësisht 3.7% dhe 2.5%. Ky zhvillim pozitiv është ndikuar kryesisht 
nga zgjerimi i kredisë për “mallra jo të qëndrueshme” dhe për “pasuri 
të paluajtshme”, ku kjo e fundit përbën 64% të kredisë totale dhënë kësaj 
kategorie të individëve.

18 Ky raport shënonte vlerat 14.0% dhe 11.2% në fund të qershorit dhe dhjetorit 2016.

Gra�k 4.2 Struktura e kredisë për individët sipas afatit të maturimit (majtas) 
dhe monedhës (djathtas) 

Burimi: Banka e Shqipërisë, Departamenti i Stabilitetit Financiar.
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Gra�k 4.3 Ndryshimi vjetor i Raportit të Kredive 
me Probleme për individët, pikë përqindje 

Burimi: Banka e Shqipërisë, Departamenti i Stabilitetit Financiar.
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HAPËSIRË INFORMUESE 4.1. REZULTATET E VROJTIMIT MBI GJENDJEN 
FINANCIARE DHE HUAMARRJEN E FAMILJEVE

Vrojtimi i gjendjes financiare dhe huamarrjes së familjeve kryhet çdo gjashtë 
muaj, mbi një kampion rastësor prej 1,209 familjesh, ku rreth 55% e tyre jetojnë 
në zonat urbane dhe 45% në zonat rurale të vendit. 

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2017, numri i të punësuarve në kampionin 
e vrojtuar ka shënuar rritje në terma vjetorë, mbështetur kryesisht nga punësimi 
në sektorin shtetëror. Niveli i të ardhurave të familjeve dhe niveli i shpenzimeve 
kanë qenë në rritje gjatë periudhës, por rritja e shpenzimeve ka rezultuar më 
e madhe, duke sjellë ngushtim të balancës financiare (të ardhura-shpenzime) 
të familjeve. Rreth 28% e familjeve deklarojnë se kanë hua për të paguar dhe 
kjo peshë ka rënë pak krahasuar me gjashtëmujorin e kaluar dhe krahasuar 
me një vit më parë. 

Në 38% të rasteve të huamarrjes, familjet i janë drejtuar burimeve formale (banka 
dhe institucione jobankare) në formën e produkteve të kredisë dhe në 62% të 
rasteve i janë drejtuar burimeve joformale, kryesisht në cash. Krahasuar me një 
6-mujor më parë, kjo shpërndarje është zhvendosur disi në favor të huamarrjes 
formale kundrejt asaj joformale, si rezultat i rritjes së rasteve të huamarrjes nga 
bankat. Tre qëllimet kryesore të huamarrjes mbeten: për konsum (40% e rasteve 
të huamarrjes), blerje/riparim prone (28% e rasteve) dhe zhvillim biznesi (13% e 
rasteve). Gjatë periudhës së vrojtuar, peshat e rasteve të huamarrjes për konsum 
dhe blerje prone kanë shënuar rënie. 

Totali i tepricës së raportuar të huasë rezulton në rritje krahasuar me vrojtimin 
e kaluar dhe krahasuar me një vit më parë. Rreth 80% e saj është siguruar nga 
burime formale dhe 20% nga burime joformale dhe kjo strukturë ka mbetur e 
pandryshuar krahasuar me 6-mujorin e kaluar. Në përbërjen e tepricës sipas 
monedhës rezulton se 92% e saj deklarohet në lekë dhe vetëm 8% në valutë 
(kryesisht euro). Sipas qëllimit të përdorimit, rreth 56% e tepricës së huasë 
deklarohet për ‘blerjen/riparimin e një prone’, 23% për ‘zhvillimin e një biznesi’ 
dhe vetëm 10% për ‘qëllime konsumi’.

Familjet huamarrëse vlerësojnë rënie të këstit të huasë gjatë periudhës referuese, 
duke reflektuar prirjen rënëse të normës së ponderuar të kredisë për individët. 
Shumica e familjeve huamarrëse kanë deklaruar se aftësia e tyre paguese nuk ka 
ndryshuar gjatë periudhës, ndërsa pjesa tjetër deklarojnë kryesisht përkeqësim. 
Shumica e familjeve (rreth 78%) nuk presin ndryshim të aftësisë paguese në 
gjysmën e dytë të vitit 2017, ndërsa pjesa tjetër ka pritshmëri optimiste. 

Mundësia për të marrë hua në pjesën e dytë të vitit ka rezultuar nën nivelin e 
mesatares afatgjatë dhe me prirje rënëse, gjë që mund të sinjalizojë dobësim 
të kërkesës për kredi nga sektori i individëve. 
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4.1.2 KREDITIMI I BIZNESEVE DHE RREZIKU I KREDISË

(26) Kredia për bizneset përbën 66% të tepricës së kredisë dhënë nga 
sektori bankar dhe regjistron një rënie të lehtë vjetore. Brenda këtij portofoli, 
peshën kryesore e zë kredia për biznesin rezident, me 85%. Kjo e fundit u 
tkurr si në terma gjashtëmujorë ashtu edhe vjetorë, me përkatësisht 3.0% dhe 
5%. Gjatë periudhës, tkurrja më e madhe ndodhi në tepricën e kredisë për 
“kapital qarkullues” dhe “blerje pajisjesh”19. Ndërsa, zhvillimet vjetore flasin 
për një rënie të stokut të kredisë edhe në kategorinë “investime për pasuri 
të paluajtshme”. Në të kundërt, teprica e kredisë për bizneset jorezidente u 
zgjerua me 15.5% ndaj një viti më parë dhe rreth 2.1% gjatë periudhës.

(27) Në strukturën e kredisë totale për bizneset, pesha e kredisë në lekë 
është rritur, përkundër rënies së kredisë në valutë. Pesha e kredisë në valutë 
në totalin e kredisë së bizneseve zbriti në 62.2%, ose 2.1 pp më pak se një vit 
më parë. Rënie ka shënuar edhe teprica e kredisë së pambrojtur nga lëvizjet e 
pafavorshme të kursit të këmbimit, ndonëse pesha e saj në totalin e kredisë për 
bizneset ka mbetur pranë nivelit 26%20. Në strukturën e kredisë së pambrojtur të 
bizneseve, peshat e kredisë “për tregti”, “për zhvillim të pasurive të paluajtshme” 
dhe “për zhvillim biznesi” ranë përkatësisht ne 46.3%, 9.0% dhe 10.0%. 

(28) Në stokun e kredisë për bizneset, kreditë dhënë për bizneset e mëdha 
dhe të mesme mbajnë peshën kryesore. Pesha e kredisë për bizneset e mëdha 
dhe të mesme ka shfaqur rritje, duke zënë përkatësisht 60.2% dhe 23.8% të 
totalit të kredisë për bizneset, ndërsa pesha e kredisë për bizneset e vogla ka 

19 Më konkretisht, kredia për kapital qarkullues dhe blerje pajisjesh regjistron një rënie 
gjashtëmujore prej përkatësisht 10.0% dhe 3.9%. 

20 Pesha e saj në qershor dhe dhjetor 2016, është përkatësisht 26% dhe 27% të totalit të kredisë 
për bizneset.

Gra�k 4.4 Struktura e kredisë për bizneset sipas afatit të maturimit (majtas) 
dhe monedhës (djathtas) 

Burimi: Banka e Shqipërisë, Departamenti i Stabilitetit Financiar.
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rënë në 16.1%. Gjatë periudhës, biznesi i vogël dhe i mesëm ka vijuar të rrisë 
peshën e kredisë afatgjatë, ndërsa biznesi i madh vijon të jetë i orientuar drejt 
kredisë afatmesme, duke regjistruar ndryshime të vogla në rënie në peshën 
e asaj afatgjatë. Sipas monedhës së kreditimit, vërehet se biznesi i vogël ka 
ulur peshën e kreditimit në monedhë vendase në favor të asaj të huaj; ndërsa, 
biznesi i mesëm dhe ai i madh kanë zgjeruar kredinë në lekë. 

(29) Cilësia e portofolit të kredisë për bizneset, 
pothuaj në të gjithë përbërësit e saj, shënon një 
përmirësim të ndjeshëm në terma vjetorë dhe 
gjashtëmujorë. Në qershor 2017, raporti i kredive 
me probleme për bizneset shënoi nivelin 19.4%, nga 
23.0% në dhjetor 2016 dhe 24.4% një vit më parë. 
Raporti i kredive me probleme për kredinë në valutë 
ka ndjekur të njëjtën prirje, duke zbritur në 19.6% në 
fund të periudhës, ose 5.7 pp nën nivelin e një viti më 
parë. Cilësia e portofolit të kredisë së pambrojtur në 
valutë shënoi gjithashtu përmirësim të ndjeshëm vjetor 
dhe gjashtëmujor, e ndikuar kryesisht nga procesi i 
fshirjes së kredive të humbura. Në fund të periudhës, 
raporti i kredive me probleme për këtë kategori zbriti 
në 16.7%, nga 22.2% në fund të vitit 2016 dhe 
26.3% një vit më parë.

Gra�k 4.5. Struktura e kredisë së bizneseve sipas madhësisë 

Burimi: Banka e Shqipërisë, Departamenti i Stabilitetit Financiar.
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Gra�k 4.6. Ndryshimi vjetor i raportit të kredive me 
probleme për bizneset, në pikë përqindjeje

Burimi: Banka e Shqipërisë, Departamenti i Stabilitetit Financiar.
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HAPËSIRË INFORMUESE 4.2. REZULTATET E VROJTIMIT MBI GJENDJEN 
FINANCIARE DHE HUAMARRJEN E NDËRMARRJEVE

Vrojtimi i gjendjes financiare dhe huamarrjes së ndërmarrjeve kryhet prej tetë 
vitesh, me një frekuencë gjashtëmujore. Vrojtimi i fundit u realizua në periudhën 
maj-qershor 2017, duke pasur në fokus zhvillimet në gjysmën e parë të vitit, 
ndërsa pritshmëritë i referohen gjysmës së dytë të vitit 2017. Në vrojtim, u përfshi 
një kampion i zgjeruar prej rreth 1,238 ndërmarrjesh të të gjitha përmasave, 
të shtrira gjeografikisht në të gjithë vendin dhe që kryejnë aktivitetin e tyre në 
sektorët kryesorë të ekonomisë. Në fillim të vitit, ky kampion është rifreskuar 
për 10% të tij.

Gjatë pjesës së parë të vitit 2017, konkurrenca vijon të konsiderohet nga të 
gjithë grupet e ndërmarrjeve si problemi kryesor në aktivitetin e tyre. Krahasuar 
me pjesën e dytë të vitit 2016, rëndësia e këtij faktori vlerësohet në rritje për 
të gjitha madhësitë e ndërmarrjeve. Gjetja e tregut gjithashtu vlerësohet si një 
tjetër faktor i rëndësishëm kufizues për të tre grupet e ndërmarrjeve, veçanërisht 
për ato të vogla dhe të mesme. Problematikat lidhur me aksesin në financim 
janë vlerësuar në rritje për ndërmarrjet e vogla, ndërsa kostot e financimit janë 
vlerësuar në rënie për ndërmarrjet e mesme e të mëdha.

Ecuria e shitjeve vijon të vlerësohet në rritje gjatë gjashtëmujorit të parë 2017, 
për ndërmarrjet e mesme dhe të mëdha dhe në rënie për ndërmarrjet e vogla. 
Në linjë me ecurinë e shitjeve, ndërmarrjet e mesme dhe të mëdha kanë vlerësuar 
rritje të rezultatit financiar gjatë periudhës. Ecuria pozitive e nivelit të shitjeve 
dhe të rezultatit financiar, është reflektuar edhe në zgjerimin e veprimtarisë 
së ndërmarrjeve, për ndërmarrjet e mesme dhe të mëdha. Në përgjithësi, 
pritshmëritë pozitive të ndërmarrjeve (mbi shitjet, rezultatin financiar dhe 
zgjerimin e veprimtarisë), japin sinjale optimiste për ecurinë e tyre në periudhën 
afatshkurtër dhe afatmesme.

Gjatë gjashtëmujorit të parë 2017, thuajse gjysma e totalit të ndërmarrjeve të 
përgjigjura e kanë financuar veprimtarinë e tyre përmes shitjeve. Huamarrja si 
burim më vete apo i kombinuar është përdorur nga 29.9% e ndërmarrjeve të 
mëdha, 25.8% e ndërmarrjeve të mesme dhe 22.9% e ndërmarrjeve të vogla. 

Rreth 40% e totalit të ndërmarrjeve (438 ndërmarrje gjithsej) pohojnë që kanë 
një hua për të paguar. Kjo peshë ka rënë krahasuar me gjysmën e dytë të 
vitit 2016, e ardhur nga të tre grupet e ndërmarrjeve, por disi më e theksuar 
tek ndërmarrjet e mesme. Rreth 89.3% e totalit të ndërmarrjeve huamarrëse 
deklarojnë se u janë drejtuar bankave për të siguruar hua. Kjo peshë arrin 
në 92.1% për totalin e burimeve formale (banka dhe institucione financiare 
jobanka). Burimet informale kanë zënë 7.9% të totalit të huamarrjes, ku peshë 
më të madhe ka huamarrja nga persona fizikë (2.8%).

Qëllimet kryesore të huamarrjes janë përballimi i shpenzimeve korrente dhe 
kryerja e investimeve afatgjata. Krahasuar me vrojtimin e kaluar, rezulton se 
pesha e ndërmarrjeve që kanë marrë hua për të kryer investime afatgjata, është 
rritur në rastin e ndërmarrjeve të mesme dhe të mëdha, ndërkohë që ka rënë 
lehtësisht për ndërmarrjet e vogla. Rreth 78% e ndërmarrjeve huamarrëse të 
vogla, 78.6% e atyre të mesme dhe 77.3% e atyre të mëdha, e konsiderojnë 
të përshtatshëm nivelin e tyre të huamarrjes për financimin e veprimtarisë. 
Krahasuar me gjashtëmujorin e dytë 2016, kjo peshë rezulton në rritje për 
ndërmarrjet e vogla dhe ato të mëdha, por në rënie për ndërmarrjet e mesme. 
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Huamarrja e ndërmarrjeve kryhet në monedhën vendase për 47.2% të totalit 
të ndërmarrjeve. Huamarrja në monedhën evropiane zë peshën kryesore prej 
49.4%, ndërsa ajo në dollarë amerikanë zë 3.3%. 

Huamarrja e re gjatë gjashtëmujorit, deklarohet vetëm nga 10% e ndërmarrjeve 
të vogla dhe nga 11% e ndërmarrjeve të mesme e të mëdha.

Vlera e përgjithshme e huasë rezulton afërsisht sa gjysma e vlerës së kapitalit 
të ndërmarrjes për 79.4% të ndërmarrjeve huamarrëse. Të analizuara sipas 
madhësisë, rezulton që ngarkesa e borxhit është më e lartë tek ndërmarrjet e 
vogla, ku rreth 24.3% e tyre deklarojnë se vlera e huasë është e barabartë ose 
më e madhe se vlera e kapitalit. Pjesa më e madhe e ndërmarrjeve huamarrëse 
(73.4%) deklarojnë se pagesa e huasë ndaj të ardhurave arrin deri në 20% dhe 
kjo peshë ka rënë krahasuar me periudhën e kaluar. Barra e pagesës së huasë 
duket se rëndon më tepër tek ndërmarrjet e vogla, ku numri i ndërmarrjeve që 
raportojnë se pagesa e huasë e kalon 20% të të ardhurave, zë rreth 33% të 
totalit të grupit. 

Procesi i huamarrjes nga bankat vlerësohet midis nivelit “normal” dhe “i 
vështirë”, ndërsa rëndësia e marrëdhënies me bankat vlerësohet midis nivelit 
“e rëndësishme” dhe “e domosdoshme”, për të tre grupet e ndërmarrjeve (të 
vogla, të mesme dhe të mëdha). Më shumë se gjysma e totalit të ndërmarrjeve 
të përgjigjura (51.3%) kanë deklaruar se nuk ka asnjë mundësi që të kërkojnë 
një kredi bankare në gjashtëmujorin e ardhshëm. Kjo peshë rezulton në rënie 
për ndërmarrjet e vogla dhe të mëdha, por në rritje për ato të mesme. Për të 
tre grupet ka pasur një rritje të peshës së ndërmarrjeve që pohojnë se ka pak 
mundësi që të marrin një kredi në periudhën pasardhëse.

4.2 TREGU I PASURIVE TË PALUAJTSHME

(30) Sektori bankar është i ekspozuar në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe 
të tërthortë ndaj zhvillimeve në tregun e pasurive të paluajtshme21 që 
përfshijnë ecurinë e ofertës dhe kërkesës, vëllimin e shitjeve dhe ecurinë 
e çmimeve në treg. Sipas të dhënave të INSTAT-it për fundin e vitit 2016, 
në tregun e pasurive të paluajtshme u raportua një rritje e qenësishme e 
sipërfaqes dhe numrit të lejeve të ndërtimit për objekte banimi, ndërsa 
kostoja e ndërtimit vijoi prirjen rritëse të nisur që nga tremujori i dytë i atij 
viti. Në vijim, edhe të dhënat e sektorit bankar për gjashtëmujorin e parë 
të vitit 2017 paraqesin një rritje të lehtë të tepricës së kredisë për pasuri të 
paluajtshme22, të shoqëruar me rritje të normave të interesit të kredisë dhe 
përmirësim të lehtë të cilësisë së saj. Raporti i kredive me probleme për këtë 
lloj kredie ra në 8.3%, nga 8.8% në dhjetor 2016 dhe 10.4% një vit më 
parë. Teprica e kredisë për ndërtim nuk ka shënuar ndryshime të rëndësishme 

21 Ekspozimi në këtë rast përfaqësohet nga kredia e dhënë për, ose e garantuar me pasuri të 
paluajtshme; kredia dhënë kompanive të sektorit të ndërtimit; si edhe nga portofoli i pasurive 
të paluajtshme që është krijuar tek bankat si rezultat i marrjes së kolateralit në vijim të procesit 
të ekzekutimit të detyrimit.

22 Prej vetëm 0.2%.
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kundrejt dhjetorit 2016, por ra me 1.6% ndaj një 
viti më parë, duke bërë që pesha e saj të ulet në 
nivelin e 13.6% të tepricës së kredisë së bizneseve, 
dukshëm poshtë nivelit prej rreth 20% të regjistruar 
gjatë harkut kohor 2007 – 2011.

(31) Në fund të periudhës, bankat raportuan 
një rritje të lehtë të kredive të kolateralizuara 
me pasuri të paluajtshme, në nivelin 50% 
nga 49% gjashtë muaj më parë. Brenda kësaj 
ndarjeje, 67% e kredisë për individë dhe 43% e 
kredisë për biznese rezulton e kolateralizuar me 
pasuri të paluajtshme. Ky raport ka ardhur në rritje 
për individët, ndërsa për bizneset në rënie. Nga 
vrojtimi i aktivitetit kreditues të Bankës së Shqipërisë 
gjatë T2-2017 rezultoi se kërkesa e individëve për 
kredi për pasuri të paluajtshme ka shfaqur rritje të 
lehtë, ndërkohë që kushtet për miratimin e kredisë 
raportohen të lehtësuara për individët dhe disi më 
pak për bizneset23. 

(32) Norma mesatare e ponderuar e interesit për 
kredi për pasuri të paluajtshme24 shënoi 4.5%, 
duke shfaqur një rritje të lehtë gjatë periudhës, 
por duke mbetur gjithsesi brenda prirjes rënëse 
të viteve të fundit25. Në të njëjtën linjë, kostoja 
relative e pagesës së kredisë26 për blerje pasurie të 
paluajtshme është rritur, duke reflektuar kushte disi më 
të shtrënguara për blerjen e pronave të paluajtshme 
nga këndvështrimi i huamarrësit.

23 Sipas Vrojtimit të Aktivitetit Kreditues, T2-2017, bankat vlerësojnë se kërkesa e individëve për 
kredi është rritur lehtë për kredinë për blerje banese (balanca rezultoi lehtësisht pozitive, në 
1.6%).

24 Për të llogaritur këtë normë, bëhet peshimi i normës së interesit të kredisë për blerje pasurish 
të paluajtshme dhënë individëve me normën e interesit të kredisë për investime në pasuri të 
paluajtshme dhënë bizneseve. 

25 Mesatarja e normës së interesit për pasuri të paluajtshme gjatë viteve 2008-2013 ishte 8.7%.
26 Kostoja relative e pagesës për blerje pasurie të paluajtshme është vlerësuar si diferencë 

midis normës së interesit të kredisë për pasuri të paluajtshme dhe normës mesatare të rritjes 
së çmimit të banesave për katër tremujorët e kaluar. Në rast se kjo diferencë vjen në rritje, 
atëherë kostoja relative vlerësohet në rritje dhe anasjelltas.

Gra�k 4.7. Kredia për blerje të pasurisë së 
paluajtshme dhe kosto e pagesës së kredisë

Burimi: Banka e Shqipërisë, Departamenti i Stabilitetit Financiar.
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Gra�k 4.8 Raporti i kredive me probleme

Burimi: Banka e Shqipërisë, Departamenti i Stabilitetit Financiar.

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

12/
2005

09/
2006

06/
2007

03/
2008

12/
2008

09/
2009

06/
2010

03/
2011

12/
2011

09/
2012

06/
2013

03/
2014

12/
2014

09/
2015

06/
2016

03/
2017

RKP pasuri të paluajtshme
RKP total



Raporti i Stabilitetit Financiar, 6M1-2017

38Banka e Shqipërisë

HAPËSIRË INFORMUESE 4.3. PËRMBLEDHJE E REZULTATEVE TË VROJTIMIT 
“TREGU I PASURIVE TË PALUAJTSHME” DHE ECURIA E INDEKSIT TË ÇMIMIT 
TË BANESAVE PËR GJASHTËMUJORIN E PARË TË VITIT 2017

Vlerësimi i situatës në tregun e pasurive të paluajtshme bëhet përmes vrojtimit 
në terren të një kampioni të përbërë nga 230 agjentë imobiliarë dhe shoqëri 
ndërtimi, të cilët përfaqësojnë rreth 75-80% të popullatës së këtyre subjekteve 
për nga madhësia e aktivitetit. Banka e Shqipërisë realizon hartimin e pyetësorit 
si edhe hedhjen dhe përpunimin e rezultateve, ndërkohë që Instituti i Statistikave 
mbulon intervistimin në terren, proceset kryesore të kampionimit dhe kontrollin 
fizik të pyetësorëve të plotësuar. 

Në vrojtim, në përgjigje të pyetjes “Si e vlerësoni situatën e tregut në krahasim 
me periudhën (gjashtëmujorin) e mëparshme?”, balanca neto e përgjigjeve prej 
-11.6%, tregon së një numër më i madh agjentësh kanë dhënë përgjigje negative 
(më keq) sesa përgjigje pozitive (më mirë). Kjo vlerë është disi më negative në 
krahasim me atë të gjashtëmujorit të kaluar (-8.6%), duke reflektuar një përkeqësim 
të lehtë të vlerësimit të agjentëve për situatën e tregut. Siç pritet, i njëjti tregues i 
vlerësuar vetëm për subjektet që kanë raportuar shitje gjatë periudhës, paraqet 
një vlerësim dukshëm më pozitiv; balanca neto e përgjigjeve mbi situatën e 
përgjithshme nga ana e subjekteve që kanë raportuar shitje është rreth +22%. 

Në fund të periudhës, Indeksi Fischer i çmimit të banesave në rang vendi shfaqet 
5.3% më i lartë në krahasim me nivelin e periudhës bazë, që është viti 2013. Ky 
zhvillim është ndikuar nga rritja e çmimit të banesave jashtë kryeqytetit dhe nga 
rritja e çmimit të shitjeve në zonat e tjera*. Nga ana tjetër, indeksi i çmimit në 
rang vendi është 7% më i ulët nga periudha e kaluar. Për Tiranën, indeksi ra lehtë 
kundrejt periudhës bazë me 2.2%, dhe me 16.7% ndaj periudhës paraardhëse. 
Për zonat bregdetare, agjentët kanë raportuar çmime mesatare më të ulëta sesa 
ato të periudhës bazë, por rreth 7% më të larta se gjashtëmujorin e kaluar. 

Agjentët raportojnë numër pothuaj të njëjtë banesash të regjistruara në librat 
e tyre; balanca neto mes atyre që raportojnë rritje të numrit të banesave të 
regjistruara dhe atyre që raportojnë rënie të numrit të tyre, është në vlera 
shumë të lehta pozitive. Për pronat tregtare, balanca neto është -3.8%, nga 
vlerat pozitive 2.6% në periudhën e kaluar. Numri i pronave të pashitura, si 
për banesat, ashtu edhe për godinat tregtare, ka shënuar rënie; balanca neto 
ishte pozitive, duke treguar më pak prona të pashitura, për herë të dytë radhazi 
që nga koha e fillimit të vrojtimit, pavarësisht se me vlera më të moderuara në 
krahasim me gjashtëmujorin e kaluar. 

Koha mesatare e shitjes së pronave në rang vendi raportohet të jetë mesatarisht 
10 muaj ose rreth 3.7 muaj më e shkurtër se në gjashtëmujorin e kaluar. Për 
Tiranën, subjektet e intervistuara kanë raportuar një kohë mesatare shitjeje 
prej 9.5 muajsh, ndjeshëm më e ulët krahasuar me 13.8 muaj të raportuar në 
gjashtëmujorin e kaluar. Për zonën e bregdetit, koha e shitjes është rritur nga 
8.4 muaj në rreth 11.7 muaj, ndërsa për zonat e tjera, subjektet kanë raportuar 
rënie të qenësishme të kohës së shitjes me periudhën paraardhëse; nga 15 
muaj në 9.7 muaj. 

Sipas agjentëve, rreth 72% e pronave për banim dhe për përdorim tregtar të 
shitura prej tyre janë blerë me hua bankare. Kjo shifër shënon rritje të lehtë në 
krahasim me vlerën prej 68% të raportuar në periudhën paraardhëse. Pjesa e 
çmimit të shitjes së pronës që është mbuluar me kredi (LTV) vlerësohet rreth 64%, 
më e lartë nga 53% në krahasim me periudhën e mëparshme. 
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Agjentët janë optimistë për ecurinë e tregut në territorin ku ata veprojnë për të 
ardhmen afatshkurtër dhe ndjeshëm më pozitivë për periudhën afatgjatë (deri 
në dy vjet). Numri i pronave që pritet të regjistrohen për shitje gjatë periudhës 
në vazhdim, pritet të shënojë rënie. Agjentët presin rritje të çmimeve të pronave 
të paluajtshme. Balanca neto ishte pozitive (11.4%) çka përbën pritjen më 
pozitive që nga fillimi i këtij vrojtimi. 

* “Zona të tjera” përfshin të gjitha zonat përveç Tiranës dhe zonës së bregdetit. 


