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Fjalor 

 
Kredi për individë - Kredi dhënë individëve jo për qëllime biznesi  

 

Kredi për banesa - Kredi afatgjatë ose hipotekore dhënë individëve për blerjen e banesës  

 

Kredi konsumatore  - Kredi dhënë individëve për të financuar shpenzimet e tyre, përveç blerjes së një 

banese. Këtu përfshihet dhe kredia overdraft.   

 

Kredi për kapital qarkullues - Kredi dhënë bizneseve për maturitet më të vogël se një vit. Këtu përfshihet 

dhe kredia overdraft. 

 

Kredi për investime - Kredia dhënë bizneseve me maturitet më të gjatë se një vit  

 

Standardet e kredisë - Rregullat dhe procedurat e brendshme të bankës për miratimin e kredisë (Për 

shembull, e ardhura minimale e individëve, norma minimale e kthyeshmërisë së projekteve të biznesit etj.). 

 

Kushtet e huamarrjes – Për shembull: norma e interesit të kredisë, komisione për marrjen e kredisë, kërkesa 

për kolateral, raporti maksimal i mbulimit me kredi (kredi mbi vlerë), niveli maksimal qe kreditohet, 

maturitetit maksimal etj..   

 

Marzhi - Ndryshimi ndërmjet normës së interesit të kredisë dhe normës së interesit të referencës së bankës 

tuaj (Për shembull norma e bonove të thesarit, Euribor, Libor). 

 

 

 

Komentet lidhur me këtë material mund të nisen me email në adresën: 

parashikimi@bankofalbania.org 

 

 

 

 



 3 

1. Karakteristika të përgjithshme të vrojtimit 

 

Vrojtimi i Aktivitetit Kreditues zhvillohet nga Banka e Shqipërisë, dy herë në vit, për t’i 

ardhur në ndihmë procesit të monitorimit dhe të vlerësimit të aktivitetit kreditues të 

bankave të nivelit të dytë. Vrojtimi u adresohet ekspertëve të kredisë të bankave të nivelit 

të dytë dhe ka për qëllim të vlerësojë prirjen e kërkesës dhe të ofertës së kredisë, 

nëpërmjet opinioneve vlerësuese të mbledhura. Monitorimi i ecurisë së kredisë ndihmon 

procesin vendimmarrës, duke shtuar njohuritë për kushtet e financimit në Shqipëri dhe 

ndihmon Këshillim Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë në vlerësimin e zhvillimeve 

monetare dhe ekonomike. Vrojtimi mbledh të dhëna lidhur me disa çështje si standardet 

për miratimin e kredisë dhe kushtet e termat e kredidhënies, për bizneset dhe individët. 

Vrojtimi gjithashtu, kërkon nga bankat të vlerësojnë ecurinë e kërkesës së bizneseve dhe 

individëve dhe faktorët që kanë ndikuar në të. Pyetësori është formuluar duke pasur 

parasysh statistikat ekzistuese mbi bankat tregtare dhe aktivitetin kreditues të tyre, dhe 

synon t’i plotësojë këto statistika me informacione mbi ecurinë e kërkesës dhe ofertës dhe 

vlerësime e pritje të bankave. 

 

Në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2007, në pyetësorin e Vrojtimit për Aktivitetin Kreditues 

u bënë një sërë ndryshimesh, me qëllim rritjen e cilësisë së informacionit të mbledhur dhe 

përmirësimin e mëtejshëm të analizës së zhvillimeve në aktivitetin kreditues. Ndryshimet 

cilësore në hartimin e pyetësorit dhe në metodologjinë e agregimit të të dhënave, kanë 

synuar përafrimin më të madh me pyetësorët dhe metodologjinë e përdorur nga Banka 

Qendrore Evropiane dhe Banka e Anglisë, duke iu përshtatur specifikave të sistemit 

bankar shqiptar.  

 

Rezultatet nga vrojtimi publikohen në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë: 

www.bankofalbania.org nën titullin “Publikime dhe kërkime/Vrojtime/Vrojtimi i 

Aktivitetit Kreditues”. 

 

2. Pyetësori 

 

Vrojtimi përbëhet nga 16 pyetje specifike mbi zhvillimet në të shkuarën (gjashtëmujori i 

fundit për të cilin zhvillohet vrojtimi) dhe pritjet për të ardhmen (gjashtëmujori pasues). 

Pyetësori përbëhet nga pyetje cilësore
1
. Ai (shiko aneksin për pyetësorin e plotë) përbëhet 

nga tre pjesë kryesore; dy të parat sipas llojit të huamarrësit: biznese apo konsumatorë; 

pjesa e tretë, fokusohet në pritjet e bankave për të ardhmen. Grupi i bizneseve ndahet 

sipas llojit të huamarrësit: në ndërmarrje të vogla dhe të mesme (SME) dhe në korporata; 

dhe sipas qëllimit të përdorimit të kredisë: për kapital qarkullues dhe për investime. Grupi 

i individëve në varësi të përdorimit ndahet: për financimin e blerjes së shtëpive dhe 

financimin e konsumit. Përkufizimet dhe klasifikimet përputhen me statistikat e tjera të 

Bankës së Shqipërisë. 

                                                 
1
 Pyetjet cilësore kërkojnë nga i intervistuari një përgjigje në formën e një opinioni, perceptimi apo gjykimi 

për zhvillime të shkuara apo zhvillime të pritura, për aspekte të ndryshme, në ndryshim nga pyetjet sasiore 

të cilat kërkojnë nga i intervistuari të përgjigjet me një numër - të dhëna sasiore. 

http://www.bankofalbania.org/
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Për të dyja grupet kryesore: biznese dhe konsumatorë, pyetësori mbulon zhvillimet e 

kërkesës dhe ofertës. Për sa i përket ofertës raportohet mbi ndryshimet në standarde dhe 

në politika gjatë procesit të miratimit të kredisë gjatë periudhës në shqyrtim, faktorët që 

kanë nxitur ndryshimet në ofertë si dhe kushtet dhe termat me të cilat banka ka zbatuar 

politikën e saj kredidhënëse. Standardet ose kriteret e kredisë janë linjat e brendshme ose 

rregullat që udhëheqin politikën kredituese të çdo banke. Termat dhe kushtet e kredisë i 

referohen detyrimeve specifike mbi të cilat bien dakord palët siç mund të jetë norma e 

interesit, kolaterali dhe maturiteti. Gjithsej pyetësori përbëhet nga 8 pyetje lidhur me 

faktorët e ofertës, 5 lidhur me faktorët e kërkesës dhe 3 pyetje lidhen me kreditimin në 

valutë të huaj. Pyetësori gjithashtu, u jep mundësi të intervistuarve në vrojtim të japin 

komente të lira në pyetjet e hapura. 
 

Pyetësori u dërgohet në formë elektronike bankave që zotërojnë të paktën 3 për qind të 

tregut të kredisë
2
. Si bazë për të llogaritur pjesën e tregut të bankave përdoret teprica e 

kredisë. Përgjigjet e pyetësorit dërgohen brenda datës 20, të muajit që pason 

gjashtëmujorin raportues. 

 

3. Procesi i agregimit të informacionit  

 

Përgjigjet e pyetjeve të vrojtimit të aktivitetit kreditues agregohen në formën e balancave 

neto. Balanca neto llogaritet duke peshuar përgjigjet e bankave që janë intervistuar. 

Peshat e përdorura llogariten në bazë të pjesës që secila bankë ka në tregun e 

kredidhënies. Konkretisht, peshat janë gjeneruar nga totali/vlera e portofolit të kredisë në 

muajin e fundit të tremujorit paraardhës, duke marrë në konsideratë vetëm segmentet e 

tregut të trajtuara në vrojtim (kredia dhënë bizneseve / individëve dhe në lekë / në valutë).  

 

Rezultatet analizohen duke llogaritur balancën neto si diferencën e balancave të peshuara 

të bankave, që kanë raportuar lehtësim/rritje të standardeve / kërkesës dhe atyre që kanë 

raportuar shtrëngim / rënie të procedurave / kërkesës. Balanca neto pozitive tregon se në 

përgjithësi bankat kanë lehtësuar standardet e kredidhënies, ose faktorët e ndryshëm kanë 

ndikuar në shtrëngimin e standardeve. Ndërsa, balanca neto negative tregon se në 

përgjithësi, bankat kanë shtrënguar standardet e kredidhënies ose faktori përkatës ka 

ndikuar në shtrëngimin e standardeve.  

 

 

 

 

                                                 
2
 Për të shmangur luhatshmërinë e zgjedhjes nga gjashtëmujori në gjashtëmujor, kampioni zgjidhet bazuar 

në peshën e secilës bankë në tregun e kredisë gjatë dymbëdhjetë muajve të fundit. Në përgjithësi, një bankë 

do të përfshihet në kampion nëse pjesa e saj e tregut është më e madhe se 3% përgjatë një viti. Pasi është e  

përfshirë, një bankë do të qëndrojë në kampionin e vrojtuar derisa pjesa e tregut t’i bjerë poshtë 2%. 
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4. Aneks 

 

 

Pyetësori i Aktivitetit Kreditues 

EMRI I BANKËS :     _____________________  

Pozicioni i Intervistuesit   _________________________            

Vjetërsia në punë   _________________________ 

  
Pjesa 1 -  KREDIA PËR BIZNESET 

 

Pyetje 1. Si kanë ndryshuar gjatë gjashtë muajve  të fundit standardet/kriteret e bankës tuaj për kredinë 

dhënë bizneseve? (Në qoftë se standardet e bankës tuaj nuk kanë ndryshuar gjatë 6 muajve të fundit, ju 

lutem raportojini ato si të pandryshuara, në qoftë se ato kanë ndryshuar në krahasim me normat afatgjata. 

Nëse banka juaj nuk ofron ndonjë lloj kredie, ju lutem shënoni “nuk aplikohet”.) 

 

 Totali SME Korporata Për kapital qarkullues Për investime 

1. Janë shtrënguar shumë      

2. Janë shtrënguar disi      

3.Kryesisht kanë mbetur të pandryshuar      

4. Janë lehtësuar disi      

5. Janë lehtësuar shumë      

 

Pyetje 2. Sa kanë ndikuar faktorët e mëposhtëm në standardet e aplikuara për miratimin e kredive për 

biznese gjatë 6 muajve të fundit (përgjigja vetëm për kolonën “totali” në pyetjen 1)? Përdorni shkallëzimin 

e mëposhtëm për të renditur kontributin e secilit faktor: 

1 – ndikoi shumë në forcimin e standardeve të kredisë; 

2 – ndikoi disi në forcimin e standardeve të kredisë; 

3 – nuk ndikoi në ndryshimin e standardeve; 

4 – ndikoi disi në lehtësimin e standardeve të kredisë; 

5 – ndikoi shumë në lehtësimin e standardeve të kredisë. 

   

Faktorët që ndikuan standardet e kredidhënies-për bizneset Ndikimi 

Mjaftueshmëria e kapitalit të bankës  

Vendime të politikës monetare të BSH  

Konkurrenca e sistemit bankar  

Niveli aktual ose i pritshëm i likuiditetit të bankës  

Probleme specifike të sektorit ku vepron biznesi   

Situata aktuale ose e pritshme makroekonomike  

Kreditë me probleme  

Të tjera – lutemi specifikoni  

   

Pyetje 3.  Si kanë ndryshuar gjatë 6 muajve të fundit kushtet e miratimit të kredisë për bizneset? (Në qoftë 

se kushtet e bankës suaj nuk kanë ndryshuar gjatë 6 muajve të fundit, ju lutem raportojini ato si të 

pandryshuara, edhe në qoftë se to kanë ndryshuar në krahasim me normat afatgjata). Përdorni 

shkallëzimin e mëposhtëm: 

 1 – janë forcuar ndjeshëm; 

 2 – janë forcuar disi; 

 3 – kanë mbetur të pandryshuara; 

 4 – janë lehtësuar disi; 

 5 – janë lehtësuar ndjeshëm. 
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  Kushtet e kredisë për bizneset Ndryshimi 

Marzhi mesatar (marzh i gjerë=forcim, marzh i ngushtë=lehtësim)  

Marzhi për kreditë me rrezik  

Komisionet (të rritura=forcim, të ulura=lehtësim)  

Madhësia e kredisë (ulur=forcim, rritur=lehtësim)  

Kërkesa për kolateral/në raport me madhësinë e huasë   

Maturiteti maksimal i kredisë (ulur=forcim, rritur=lehtësim)  

Të tjera – lutemi specifikoni  

 *)Marzhi–ndryshimi ndërmjet normës së interesit të kredisë dhe normës së interesit të referencës 

së bankës tuaj (Për shembull norma e bonove të thesarit, Euribor, Libor). 

 

Pyetje 4: Krahas luhatjeve sezonale, si ka ndryshuar gjatë 6 muajve të fundit kërkesa e bizneseve për 

kredi, sipas grupeve të mëposhtme? (Në qoftë se banka juaj nuk ofron ndonjë lloj kredie, ju lutem shënoni 

“nuk aplikohet”.) 

 

 SME Korporata Kapital qarkullues Për investime 

1. Dukshëm më e lartë     

2. Lehtësisht më e lartë     

3. Pothuajse njësoj     

4. Lehtësisht më e ulët     

5. Dukshëm më e ulët     

 

Pyetje 5: Nëse kërkesa për kredi ka ndryshuar gjatë 6 muajve të fundit, vlerësoni sa të rëndësishme kanë 

qenë arsyet e mëposhtme për këtë ndryshim? Përdorni shkallëzimin e mëposhtëm: 

1 – shumë e rëndësishme për uljen e kërkesës; 

2 – disi e rëndësishme për uljen e kërkesës; 

3 – e parëndësishme; 

4 – disi e rëndësishme për rritjen e kërkesës; 

5 – shumë e rëndësishme për rritjen e kërkesës. 

   

Faktorët që ndikuan ndryshimin e kërkesës - bizneset Ndikimi 

Nevoja për financimin e inventarëve/ kapital qarkullues  

Nevoja për financimin e investimeve fikse  

Përdorimi i burimeve të financimit alternative 

- Fondet e brendshme të klientëve 

- Huamarrja nga institucionet jobanka 

- Huamarrja në një bankë tjetër 

 

Vendimet e politikës monetare të BSH  

Kushtet e kreditimit të aplikuara nga banka juaj  

Situata aktuale ose e pritshme makroekonomike  

Të tjera – lutemi specifikoni  

 

Pjesa 2 -  KREDIA PËR INDIVIDËT 

 

Pyetje 6. Si kanë ndryshuar gjatë gjashtë muajve  të fundit standardet/kriteret e bankës tuaj për kredinë 

dhënë individëve? (Në qoftë se standardet e bankës suaj nuk kanë ndryshuar gjatë 6 muajve të fundit, ju 

lutem raportojini ato si të pandryshuara, edhe në qoftë se ato kanë ndryshuar në krahasim me normat 

afatgjata. Në qoftë se banka juaj nuk ofron ndonjë lloj kredie, ju lutem shënoni “nuk aplikohet”.) 

  

 Totali Kredi për shtëpi Kredi për konsum 

1. Janë shtrënguar shumë    

2. Janë shtrënguar pak    

3. Kryesisht kanë mbetur të pandryshuara    

4. Janë lehtësuar pak    
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5. Janë lehtësuar shumë    

 

Pyetje 7. Si kanë ndikuar faktorët e mëposhtëm në standardet/kriteret e aplikuara për miratimin e kredive 

për individë gjatë 6 muajve të fundit (lidhur me kolonën “totali” të pyetjes 6)? Përdorni shkallëzimin e 

mëposhtëm për të renditur kontributin e secilit faktor: 

 

1 – kanë ndikuar shumë në forcimin e standardeve të kredisë; 

2 – kanë ndikuar disi në forcimin e standardeve të kredisë; 

3 – nuk kanë ndikuar në ndryshimin e standardeve; 

4 – kanë ndikuar disi në lehtësimin e standardeve të kredisë; 

5 – kanë ndikuar shumë në lehtësimin e standardeve të kredisë. 

   

Faktorët që ndikuan standardet e kredidhënies-individët Ndikimi 

Mjaftueshmëria e kapitalit të bankës  

Vendime të politikës monetare të BSH  

Konkurrenca e sistemit bankar  

Niveli aktual ose i pritshëm i likuiditetit të bankës  

Gjendja financiare e individëve  

Kreditë me probleme  

Zhvillimet në tregun e pasurive të paluajtshme  

Të tjera – lutemi specifikoni  

 

Pyetje 8.  Si kanë ndryshuar gjatë 6 muajve të fundit kushtet e miratimit të kredisë për individët? (Në qoftë 

se kushtet e bankës suaj nuk kanë ndryshuar gjatë 6 muajve të fundit, ju lutem raportojini ato si të 

pandryshuara, edhe në qoftë se ato kanë ndryshuar në krahasim me normat afatgjata). Përdorni 

shkallëzimin e mëposhtëm: 

  

 1 – janë forcuar ndjeshëm; 

 2 – janë forcuar disi; 

 3 – kanë mbetur të pandryshuara; 

 4 – janë lehtësuar disi; 

 5 – janë lehtësuar ndjeshëm. 

  

Kushtet e kredisë për individët Ndryshimi 

Marzhi mesatar (marzh i gjerë=forcim, marzh i ngushtë=lehtësim)  

Marzhi për kreditë me rrezik  

Komisionet (të rritura=forcim, të ulura=lehtësim)  

Madhësia e kredisë (ulur=forcim, rritur=lehtësim)  

  Kërkesa për kolateral /në raport me madhësinë e huasë  

Maturiteti maksimal i kredisë (ulur=forcim, rritur=lehtësim)  

Të tjera – lutemi specifikoni  

 

Pyetje 9: Krahas luhatjeve sezonale, si ka ndryshuar gjatë 6 muajve të fundit kërkesa e individëve për 

kredi, sipas grupeve të mëposhtme? 

 

 Për blerje shtëpie Për konsum 

1. Dukshëm më e lartë   

2. Lehtësisht më e lartë   

3. Pothuajse njësoj   

4. Lehtësisht më e ulët   

5. Dukshëm më e ulët   

 

Pyetje 10: Nëse kërkesa për kredi ka ndryshuar 6 muajve të fundit, vlerësoni se sa të rëndësishme kanë 

qenë arsyet e mëposhtme për këtë ndryshim? Përdorni shkallëzimin e mëposhtëm: 
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1 – shumë e rëndësishme për uljen e kërkesës; 

2 – disi e rëndësishme për uljen e kërkesës; 

3 – e parëndësishme; 

4 – disi e rëndësishme për rritjen e kërkesës; 

5 – shumë e rëndësishme për rritjen e kërkesës. 

   

Faktorët që ndikuan ndryshimin e kërkesës - individët Ndikimi 

Nevoja e individëve për financimin e blerjes së shtëpisë  

Nevoja e individëve për financimin e konsumit  

Përdorimi i burimeve të financimit alternative 

- ulja e kursimeve 

- huamarrja nga institucionet jobanka 

- huamarrja në një bankë tjetër 

 

Vendimet e politikës monetare të BSH  

Besimi i konsumatorëve  

Zhvillimet në tregun e pasurive të paluajtshme  

Kushtet e kreditimit të aplikuara nga banka juaj  

Të tjera – lutemi specifikoni  

 

Pjesa 3 -  PRITJET PËR AKTIVITETIN KREDIDHËNËS  

 

Pyetje 11. Në gjashtë muajt e ardhshëm, si prisni të ndryshojnë standardet e bankës për miratimin e 

kredisë për bizneset : (Në qoftë se banka juaj nuk ofron ndonjë lloj kredie, ju lutem shënoni “nuk 

aplikohet”) 

 

 SME Korporata Kapital qarkullues Investime 

1. Do të shtrëngohen shumë     

2 Do të shtrëngohen pak     

3. Kryesisht do të mbeten të pandryshuara     

4. Do të lehtësohen pak     

5. Do të lehtësohen shumë     

 

Pyetje 12. Në gjashtë muajt e ardhshëm, si prisni të ndryshojnë standardet e bankës për miratimin e 

kredisë për individët: (Në qoftë se banka juaj nuk ofron ndonjë lloj kredie, ju lutem shënoni “nuk 

aplikohet”.) 
 

 

 

 

 

 

 

Pyetje 13: Si  mendoni se do të ndryshojë kërkesa për kredi gjatë 6 muajve të ardhshëm, sipas grupeve të 

mëposhtme? 

 

 SME Korporatat Individët  

1. Dukshëm më e lartë    

2. Lehtësisht më e lartë    

3. Pothuajse njësoj    

4. Lehtësisht më e ulët    

5. Dukshëm më e ulët    

 

 Kredi për shtëpi Kredi për konsum 

1. Do të shtrëngohen shumë   

2  Do të shtrëngohen pak   

3. Kryesisht do të mbeten të pandryshuara   

4. Do të lehtësohen pak   

5.Do të lehtësohen shumë   
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Pyetje 14.  Si e parashikoni ritmin e aktivitetit kreditues në lekë dhe në valutë për gjashtëmujorin e 

ardhshëm? 

 

 Lekë Valutë 

1.  Më e lartë   

2.  E pandryshuar   

3.  Më e ulët   

 

Pyetje 15. Në gjashtë muajt e ardhshëm, prisni që norma e interesit të kredisë të jetë: 

 

 Lekë Valutë 

1.  Më e lartë   

2.  E pandryshuar   

3.  Më e ulët   

 

Pyetja 15.1. Cilat janë arsyet për zgjedhjen e mësipërme:_________________________ 

 

Pyetje 16.  Vlerësoni sa të rëndësishme janë arsyet e mëposhtme në kërkesën për kreditim në valutë të 

huaj: (Përdoini shkallëzimin e mëposhtëm) 

 

1 – ndikon shumë në kërkesën për kreditim në valutë të huaj; 

2 - ndikon disi në kërkesën për kreditim në valutë të huaj; 

3 – nuk ndikon . 

 

Arsyet  për bizneset Ndikimi 

Burimi i të ardhurave në valutë të huaj  

Diferenca në normat e interesit   

Shpenzime në valutë të huaj  

Gjendja e likuiditetit në valutë e bankës tuaj  

Pritjet për kursin e këmbimit  

Pritjet për drejtimin dhe madhësinë e ndryshimit të normave të interesit të referencës  

Ndërgjegjësim i ulët për zhvillimet ekonomike në të ardhmen (zhvlerësim lek, rritja e normës 

së interesit.) 

 

Të tjera-lutemi specifikoni  

 

Arsyet për individët Ndikimi 

Burimi i të ardhurave në valutë të huaj  

Çmimet e të mirave të blera të shprehura në valutë të huaj  

Diferenca në normat e interesit  

Gjendja e likuiditetit në valutë të bankës suaj  

Pritjet për kursin e këmbimit  

Pritjet për drejtimin dhe madhësinë e ndryshimit të normave të interesit të referencës  

Ndërgjegjësim i ulët për zhvillimet ekonomike në të ardhmen (zhvlerësim lek, rritja e normës 

së interesit. 

 

Të tjera-lutemi specifikoni  

 


