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�.	Hyrje

Mundësia e kreditimit është lokomotiva që tërheq zhvillimin ekonomik të një vendi. 
Ajo i lejon çdo personi “të blejë tani dhe të paguajë më vonë”, duke u bazuar mbi të 
ardhurat e momentit dhe mbi ato të mëvonshme. Të blesh tani, në vend që të presësh 
deri sa t’i kesh paratë për të blerë mallra dhe shërbime të ndryshme (si për shembull, 
televizor, makinë, shtëpi apo për të paguar pushimet ose shkollimin e fëmijëve) krijon 
një kërkesë të menjëhershme për këto produkte.

Në vendet me një ekonomi në zhvillim, ka një kërkesë në rritje për shtëpi, mallra e 
shërbime. Këto ekonomi bazohen ende në një përdorim të gjerë cash-i dhe totali i 
kredive të mundshme për publikun e gjerë është i kufizuar. Si rrjedhim, në shumë 
raste individët presin deri sa të kenë grumbulluar shumën e nevojshme të parave për 
t’i blerë këto produkte. Në botë, është provuar se mundësia e kredimarrjes ndihmon 
krijimin e kërkesës për mallra dhe shërbime, duke rritur kështu standardet e jetesës 
dhe stabilitetin ekonomik.

Për të plotësuar kërkesën në rritje për kredi, praktika ka treguar se është e nevojshme 
që kredidhënësi të ketë informacion real mbi sjelljen financiare të kredimarrësve, në 
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mënyrë që të trajtojë me kujdes kërkesat e tyre për kredi dhe nga ana tjetër, të ketë 
mundësinë të ulë në minimum rreziqet e mundshme nga humbjet, duke ulur kështu 
edhe normat e interesit për kreditë.

Ekonomitë më të suksesshme në sektorin e kreditimit kanë në thelb të tyre regjistra të 
raportimit të kredive (Credit Bureaus/Registries), ku mbahet informacion i saktë dhe 
i detajuar mbi kredimarrësit. Informacioni që ato administrojnë, mund të merret dhe 
përdoret vetëm nga kredidhënësit e autorizuar, për t’i ndihmuar ata në vlerësimin e 
aftësisë paguese të aplikuesit për kredi dhe në miradministrimin e rrezikut të kredisë. 
Këto lloje strukturash janë karakteristikë për të gjitha vendet e zhvilluara kudo në botë 
dhe nuk janë një koncept i krijuar enkas për Shqipërinë.

Regjistrat e parë të kredive u krijuan në fund të viteve 1800, në Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës. Në Evropë, Regjistri i parë i Kredive është ai i Gjermanisë, i krijuar në 
fillim të viteve 1930. Ata u ndërtuan për të qendërzuar informacionin mbi kreditë e 
individëve dhe të bizneseve në një vend të vetëm, duke u përdorur vetëm nga zyra 
dhe persona të autorizuar.

Në Shqipëri, Regjistri i parë i Kredive filloi funksionimin e tij më 3 janar 2008 pranë 
Bankës së Shqipërisë. Qëllimi bazë i tij nuk është vetëm centralizimi i të dhënave, 
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por edhe administrimi i rrezikut të kredisë në mënyrën më optimale të mundshme 
nga subjektet raportuese në të. Çdo ditë e më shumë, Regjistri i Kredive i shërben 
sistemit bankar dhe atij financiar në vend. Ai ofron informacion të besueshëm për çdo 
person që aplikon për kredi dhe njëkohësisht, ndikon në përmirësimin e procesit të 
vendimmarrjes për kredi, si dhe të kostove dhe kohës së aprovimit të kredisë. 
 

�.	Çfarë	është	Regjistri	i	Kredive?

Regjistri i Kredive përbën bazën elektronike të të dhënave identifikuese dhe financiare 
të personave (ekspozimet kreditore të tyre në sistemin bankar dhe/ose financiar), që 
aplikojnë për kredi pranë një banke, dege të një banke të huaj të licencuar nga 
Banka e Shqipërisë apo pranë institucioneve të tjera kredidhënëse. 
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Ndër objektivat e Regjistrit të Kredive përmendim vlerësimin dhe minimizimin e rrezikut 
të kredisë - duke iu dhënë informacionin e nevojshëm institucioneve kredidhënëse 
për të përcaktuar aftësinë shlyerëse të klientëve dhe për rrjedhojë mundësimin e 
kryerjes së transaksioneve më të shëndosha kredituese.

Duhet theksuar se Regjistri i Kredive nuk është një sistem që thjesht përcjell apo 
grumbullon informacion për subjektet e interesuara. Informacioni që mban Regjistri i 
Kredive përbën në vetvete një mjet në duart e bankave, subjekteve financiare jobanka 
që ushtrojnë aktivitetin e kredidhënies dhe unioneve të shoqërive të kursim-kreditit si 
dhe vetë punës së mbikëqyrësve të Bankës së Shqipërisë, me qëllim administrimin e 
rrezikut të kredisë. 

Në këtë mënyrë, Regjistri i Kredive ndihmon kredidhënësit për një vendimmarrje më 
të mirë, brenda një kohe më të shkurtër, në mënyrë më të saktë dhe më objektive.
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�.	Pse	lindi	nevoja	e	krijimit	të	
Regjistrit	të	Kredive	në	Shqipëri?

Krijimi i Regjistrit të Kredive ishte një domosdoshmëri për Shqipërinë, duke patur 
parasysh rritjen e shpejtë të kreditimit të ekonomisë që u përjetua gjatë viteve para dhe 
gjatë vënies në funksionim të tij. Sistemi bankar dhe financiar ka nevojë për informacion 
të detajuar, të saktë dhe të përditësuar mbi kreditimin e kredimarrësve të mundshëm, në 
mënyrë që t’i vijë atyre në ndihmë për plotësimin e kësaj kërkese. Në periudhën para 
funksionimit të Regjistrit të Kredive, identifikimi i klientëve që merrnin kredi, si dhe shuma 
e detyrimeve që ata kishin ndaj sistemit bankar dhe subjekteve financiare jobanka në 
përgjithësi, ishte i pakët. Kjo mungesë informacioni nuk i lejonte këto institucione të 
kishin njohuri të plota mbi historinë financiare dhe shlyerëse të kredimarrësve të tyre.

Funksionimi i një regjistri të tillë shmang kalimin e kredimarrësve nga një subjekt 
kredidhënës tek një tjetër, pa deklaruar detyrimet e tyre mbi kreditë e marra më parë. 
Regjistri ndikon në rritjen e vëllimit të kredive, duke reduktuar koston dhe kohën e 
procesit të kreditimit dhe për rrjedhojë edhe në rritjen ekonomike të vendit.
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4.	Përse	shërben	Regjistri	i	Kredive?

Regjistri i Kredive funksionon si një shërbim publik dhe si një sistem për trajtimin 
e centralizuar të të dhënave (pra, nuk është një shërbim që ofrohet nga shoqata/
komuniteti i bankave tregtare siç ndodh në disa vende të tjera). Në sajë të këtij 
regjistri, çdo bankë apo institucion tjetër kredidhënës është në dijeni të financimeve 
të siguruara nga bankat dhe subjektet e tjera financiare jobanka, dhe në këtë mënyrë, 
është në gjendje të vlerësojë më mirë klientët, bazuar në aftësitë paguese, garancitë 
dhe besueshmërinë e tyre. Kjo shmang rreziqet për kredi të pashlyera dhe sjell si 
rezultat përfundimtar rritjen e stabilitetit bankar dhe atij financiar në tërësi.

Gjithashtu, kjo bazë të dhënash, me anë të një monitorimi të vazhdueshëm e të 
përditësuar të situatës debitore të individëve dhe të bizneseve shqiptare, përbën 
një pararojë ndaj rreziqeve të mbikreditimit të kredimarrësve dhe mospagimit të 
detyrimeve të tyre financiare në kohë.
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5.	Cilët	janë	pjesëmarrësit	në	
Regjistrin	e	Kredive?

Pjesëmarrës në Regjistrin e Kredive, janë të gjitha bankat, degët e bankave të huaja, 
subjektet financiare jobanka të licencuara nga Banka e Shqipërisë si dhe subjekte të 
tjera financiare, mbi bazën e marrëveshjeve të lidhura nga Banka e Shqipërisë me to 
dhe autoritetet e tyre mbikëqyrëse. Gjithashtu, pjesëmarrëse në Regjistrin e Kredive 
është edhe vetë Banka e Shqipërisë.

Nga njëra anë, pjesëmarrësit e sipërpërmendur raportojnë dhe përditësojnë në 
Regjistrin e Kredive të gjithë informacionin e kërkuar për klientët e tyre, dhe nga ana 
tjetër përdoruesit e autorizuar të tyre si dhe klientët e pjesëmarrësve janë po ata të 
cilët njihen dhe e përdorin këtë informacion. Nga ky rol i dyfishtë buron detyrimi dhe 
njëkohësisht interesi i tyre për të dhënë dhe për të përditësuar informacionet që kanë 
mbi kreditimin e klientëve, në mënyrë sa më të saktë, të plotë dhe në një 
kohë sa më të shpejtë.
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6.	Si	funksionon	Regjistri	i	Kredive?

Parimi bazë i funksionimit të Regjistrit të Kredive është përpunimi dhe mbrojtja e të 
dhënave/informacionit të tij, në përputhje me legjislacionin në fuqi, për të dhënat 
personale, të sekretit profesional dhe atij bankar. 

Siç e thamë edhe më lart, Regjistri i Kredive funksionon si një shërbim publik i administruar 
nga Banka e Shqipërisë dhe si një sistem për trajtimin e centralizuar dhe shpërndarjen 
e informacionit që mbahet dhe përpunohet në të. 

Në tërësi, Regjistri i Kredive ka tre funksione kryesore: 
1. Realizon përqendrimin e informacionit/të dhënave lidhur me ekspozimin kreditor 

të kredimarrësve, të personave të lidhur me ta dhe të garantuesve të kredisë, në 
mënyrë individuale. Pasi përpunon informacionin e grumbulluar e shpërndan atë tek 
raportuesit e të dhënave për qëllime të vlerësimit të rrezikut të kredisë. 

2. Siguron dhe përpunon informacionin në lidhje me ekspozimin kreditor të të gjithë 
kredimarrësve në sistemin bankar dhe financiar.

Mundëson përdorimin dhe publikimin e informacionit nga Banka e Shqipërisë për 
qëllime kërkimore, statistikore dhe qëllime të tjera në shërbim të procesit mbikëqyrës.

informacioni
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7.	Si	realizohet	raportimi	i	të	
dhënave	në	Regjistrin	e	Kredive?		

Raportuesit e të dhënave, para se të përpunojnë informacionin dhe të dhënat në 
Regjistrin e Kredive duhet të marrin paraprakisht një autorizim me shkrim nga 
kredimarrësi. Autorizimi, i quajtur “Klauzola e pëlqimit paraprak”, jepet që në 
momentin kur kredimarrësi nënshkruan formularin e aplikimit për kredi. Ai është 
i vlefshëm edhe përgjatë gjithë kohëzgjatjes së marrëdhënies kreditore dhe i 
bashkëlidhet kontratës së kredisë, në rast se kjo e fundit është miratuar.

Në këtë mënyrë, në momentin e paraqitjes së një kërkese për kredi, raportuesit 
përdorin informacionin e Regjistrit të Kredive për të verifikuar besueshmërinë dhe 
nivelin aktual të kreditimit të klientit të mundshëm, për ta financuar ose jo atë, si dhe 
për të përcaktuar kushtet e shlyerjes së kredisë. Pra, banka ose çdo institucion tjetër 
kredidhënës sigurohet nëse klienti ka ose jo një histori kreditimi dhe sa korrekt ka 
qenë ai në shlyerjen e detyrimeve të mëparshme.

Klauz
ola 

e pëlq
imit 

parap
rak
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Bankat apo institucionet e tjera kredituese raportojnë brenda ditës së nesërme të 
punës për çdo kontratë kredie të re të lidhur, të lëvruar, disbursim të ri të kredisë, 
kredi të paguar dhe kredi të fshirë nga bilanci, si dhe të dhënat për personat e lidhur 
dhe kolateralet që i mbështesin. Gjithashtu, çdo “Letër kredi” ose “Letër garanci” e 
miratuar dhe e financuar me fondet e raportuesit të të dhënave, raportohet brenda 
ditës së nesërme të punës. Ndërsa, përditësimi i portofolit të kredive dhe klasifikimet 
përkatëse të tyre mund të kryhen brenda 15 ditëve të muajit në vijim.

Kujdes! Regjistri i Kredive nuk merr vendime për kreditë dhe as nuk përcjell vlerësime 
apo analiza për huamarrësit. Ai vetëm grumbullon të dhëna, i sistemon ato në 
bazën e të dhënave, si dhe gjeneron informacionin identifikues dhe të kreditit mbi 
aplikuesit për kredi, kur i kërkohet një gjë e tillë nga përdoruesit e autorizuar apo 
nga vetë klientët, në rastet kur këta të fundit i drejtohen Bankës së Shqipërisë për 
këtë qëllim.
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8.	Çfarë	informacioni	përmban	
Regjistri	i	Kredive?

Në Regjistrin e Kredive raportohen, mbahen dhe përpunohen dy lloje kryesore 
informacioni:

a) të dhëna/informacion të përgjithshëm në lidhje me identitetin, datën e regjistrimit të 
tij të parë në Regjistrin e Kredive, adresën, numrin e telefonit, të të gjithë kredimarrësve 
të raportuesve të të dhënave, për personat e lidhur me ta, si dhe për garantuesit e 
kredisë. 

b) informacione mbi historikun dhe gjendjen e kreditimit të klientit, si për shembull: 
emrin e raportuesit të të dhënave kredituese, llojin e kredisë, shumën e kredituar, 
shumën e humbjeve të mundshme, llojin e monedhës etj.

Informacioni mbi historikun e kreditimit të klientit reflekton sjelljet pozitive (pagesat në 
kohë) dhe negative (vonesat në pagesa) të klientit, në lidhje me shlyerjen e detyrimeve 
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të tij ndaj sistemit bankar dhe subjekteve financiare jobanka. Është ky lloj informacioni, 
pozitiv ose negativ, i cili ndihmon bankat dhe institucionet e tjera kredituese për të 
krijuar një opinion të saktë dhe për të marrë një vendim të mirinformuar, në lidhje 
me kërkesën për kredi të aplikuesit. Individët autorizojnë përdoruesit e Regjistrit të 
Kredive për shpërndarjen e informacionit personal, demografik dhe të kreditit, si dhe 
për përdorimin e autorizuar të tij.

9.	Çfarë	informacioni	NUK	përmban	
Regjistri	i	Kredive?

Regjistri i Kredive NUK mban apo trajton të dhëna personale sensitive, me të cilat do 
të kuptohen të dhëna të tilla si:

a. origjina racore dhe etnike, bindjet dhe përkatësitë politike, bindjet fetare dhe të tjera;
b. gjendja shëndetësore, jeta seksuale dhe gjendja penale. 

Gjithashtu, Regjistri i Kredive NUK mban dhe përpunon të dhëna në lidhje me kreditë 
që:

a) bankat ose degët e bankave të huaja i japin njëra-tjetrës;
b) bankat ose degët e bankave të huaja i japin Qeverisë së Republikës së Shqipërisë;
c) Banka e Shqipërisë i jep bankave dhe/ose degëve të bankave të huaja; 
d) Banka e Shqipërisë i jep Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë në 

përputhje me kriteret e ligjit “Për Bankën e Shqipërisë”.
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�0.	Si	do	të	informohet	personi	se	
të	dhënat	e	tij	regjistrohen	në	
Regjistrin	e	Kredive?

Në momentin që një person aplikon për kredi, banka ose institucioni kredidhënës 
siguron prej tij autorizimin, i cili lejon që të dhënat e personit t’i kalojnë Regjistrit të 
Kredive, për qëllim të procesit të kredidhënies. Në këtë dokument do të përcaktohet, 
midis të tjerash, edhe lloji i të dhënave që trajtohen, personat e autorizuar për të 
përdorur këtë informacion, kohëzgjatja e mbajtjes së informacionit, kushtet e sigurisë 
që do të plotësohen në trajtimin e të dhënave etj., në zbatim të ligjit “Për mbrojtjen 
e të dhënave personale”. 
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��.	Ku	duhet	të	drejtohet	personi	
për	të	marrë	një	raport	mbi	
kredimarrësin?		

Çdo person, rreth të cilit mbahet informacion dhe të dhëna në Regjistrin e Kredive, ka të 
drejtë që përkundrejt një pagese të arsyeshme, të informohet në rrugë zyrtare në lidhje 
me këtë informacion. Mjafton që t’i drejtohet Bankës së Shqipërisë që administron 
Regjistrin e Kredive me një kërkesë me shkrim së bashku me dokumentacionin 
shoqërues dhe brenda 10 ditësh nga depozitimi i kërkesës, personi do të pajiset me 
një kopje të informacionit të kërkuar, të quajtur Raport mbi Kredimarrësin. Gjithashtu, 
kushdo ka të drejtë të njihet me informacionin apo me të dhënat që mbahen rreth tij, 
nga banka apo institucioni kreditues pranë të cilit personi është klient.
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��.	Çfarë	ndodh	nëse	informacioni	në	
raportin	e	kredimarrësit	nuk	është	
i	saktë?

Në rast se një person pretendon se informacioni në raportin e tij të kredimarrësit nuk 
është i saktë apo është i paplotë, ka të drejtë të paraqesë një kërkesë për rishikimin e 
të dhënave të tij, në të cilën parashtron pretendime, pranë autoritetit që administron 
Regjistrin e Kredive. Ky i fundit fillon të shqyrtojë kërkesën e personit për ndryshimet 
ose korrigjimet e mundshme, në bashkëpunim me bankën apo me institucionin 
kreditues, që ka raportuar informacionin në Regjistrin e Kredive. Ndërkohë që kërkesa 
shqyrtohet, Regjistri i Kredive vendos një shënim në dosjen përkatëse të kredimarrësit, 
ku tregohet se të dhënat e kredimarrësit po rishikohen. Nëse pas verifikimit rezulton 
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se informacioni është i pasaktë ose i paplotë, autoriteti që administron Regjistrin e 
Kredive njofton personin e interesuar në lidhje me rezultatin dhe kryen ndryshimet në 
raportin e tij të kredimarrësit.

Pasi të korrigjohet gabimi në këtë raport, pjesëmarrësve të sistemit të Regjistrit të 
Kredive u jepet informacioni i rishikuar dhe i saktë. Përdoruesve të autorizuar, të 
cilëve u është dhënë informacioni i pasaktë brenda një periudhe kohore të përcaktuar 
(zakonisht brenda 6 muajve) para korrigjimit të informacionit, u rijepet një kopje e 
saktë e raportit të kredimarrësit të personit.

Në çdo kohë dhe për çdo rast, autoriteti i cili mbikëqyr raportimin e kredive siguron 
të gjithë kuadrin rregullativ të nevojshëm për të garantuar integritetin e të dhënave 
personale që ruhen në regjistër, për të krijuar një bazë të dhënash funksionale dhe 
që i shërben me efektivitet kërkesave të sistemit bankar.
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��.	Kush	mund	ta	përdorë	informacionin	
personal	të	kredimarrësit?

Pjesëmarrësit në sistemin e Regjistrit të Kredive, janë të detyruar të mos bëjnë të 
ditur informacionin konfidencial rreth kredimarrësve, pa autorizimin me shkrim të 
këtyre të fundit. Për këtë arsye, informacionin e kredimarrësve lejohen ta kenë vetëm 
përdoruesit e autorizuar të Regjistrit të Kredive, për qëllime të lidhjes dhe përmbushjes 
së një marrëveshjeje kredie, në të cilën personi rreth të cilit kërkohet informacioni 
është palë, si dhe persona të tjerë të autorizuar me ligj ose me një vendim gjykate. 
Regjistri i Kredive duhet të ruajë standarde të larta konfidencialiteti dhe të veprojë në 
mënyrë të kujdesshme, në mënyrë që të mbrojë të dhënat personale të kredimarrësve 
dhe të krijojë besueshmëri në publik.
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�4.	Si	përdoren	të	dhënat	personale	
të	klientëve?

Përdorimi i informacionit të raportit personal të kredimarrësit kufizohet vetëm për 
qëllim të vlerësimit të kredimarrësit, kur bëhet një aplikim për kredi nga ana e tij 
pranë një subjekti bankë ose jobankë. Kjo do të thotë se të dhënat personale nuk 
mund të përdoren për qëllime marketingu apo reklamimi, dhe se ato nuk i jepen 
palëve të treta të paautorizuara. Për të ruajtur fshehtësinë dhe për të garantuar 
mbrojtjen e të dhënave personale të kredimarrësve, është krijuar kuadri i nevojshëm 
legjislativ, i cili është i domosdoshëm edhe për funksionimin efektiv të Regjistrit të 
Kredive.
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�5.		Për	sa	kohë	mbetet	informacioni	
në	raportin	personal	të	
kredimarrësit?

Informacioni dhe të dhënat mbi kredimarrësit mbahen të regjistruara në Regjistrin e 
Kredive për një periudhë 5-vjeçare nga momenti i shlyerjes së plotë të kredisë. Pas 
mbarimit të këtij afati, informacioni dhe të dhënat negative fshihen nga Regjistri i 
Kredive. 
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�6.	Çfarë	përfitimesh	kanë	bankat	
dhe	subjeket	financiare	jobanka	
nga	Regjistri	i	Kredive?

Siç e shpjeguam edhe më lart, Regjistri i Kredive ndihmon bankat të vendosin më 
shpejt dhe në mënyrë më të saktë e më objektive mbi kërkesat e individëve për 
kredi.

Regjistri i Kredive vë në dispozicion të pjesëmarrësve të sistemit të Regjistrit të Kredive, 
informacionin e nevojshëm për të gjykuar drejt dhe shpejt mbi aftësitë paguese 
të aplikuesit për kredi. Ky fakt, ndihmon në reduktimin e dhënies së kredive që 
mund të shndërrohen në kredi të këqija dhe ndikon në rritjen e cilësisë së kredisë. 
Gjithashtu, kredidhënësit përfitojnë nga ulja e kostos së kredive dhe si rezultat, kanë 
në dispozicion më shumë fonde të vlefshme për kredi.



�4

�7.		Çfarë	përfitimesh	kanë	
kredimarrësit	nga	Regjistri	i	
Kredive?

Raporti personal i kredimarrësit është një pasqyrë e “shëndetit financiar” të individëve 
dhe bizneseve. Nëse Regjistri i Kredive reflekton një historik pozitiv kreditimi të dikujt, 
domethënë nëse kredimarrësi ka qenë i rregullt në shlyerjen e kredive të mëparshme, 
kur ai kërkon kredi nga burimi i tij financiar, mund të përfitojë shërbime më të 
shpejta dhe me interesa më të ulëta, kjo në përputhje edhe me politikat e institucionit 
kredidhënës. Normat më të ulëta të interesit për një aplikues të caktuar vijnë si 
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rezultat i rrezikut më të ulët të kreditimit që ai përfaqëson, krahasuar me dikë që 
është vazhdimisht me vonesë në shlyerjen e detyrimeve të tija financiare. Në këtë 
mënyrë, njohja e historikut të kreditimit të një personi nga ana e subjektit bankë dhe 
jobankë, pranë të cilit ai ka aplikuar për kredi, mund t’i shërbejë edhe atij vetë. Në të 
kundërt, atij do t’i duhej të përballonte kosto më të mëdha, të shpenzonte më shumë 
kohë dhe t’i ofronte bankës më shumë garanci për të marrë kredinë e kërkuar. Nga 
ana tjetër, kjo nuk do të thotë se një person që aplikon për herë të parë për kredi do 
të jetë në një situatë jo të favorshme, për shkak të mungesës së informacionit mbi të. 
Për këtë klient krijohet një dosje e re dhe ai vetëm duhet të ketë kujdes që të ndërtojë 
një “reputacion” të mirë, për ta përdorur në aplikimet e ardhshme për kredi.



�6


