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ANALIZË VROJTIMI

Vrojtimet mbi aktivitetin kreditues e depozitues përpiqen të tërheqin opinionet e
specialistëve përkatës apo të personave përgjegjës për këto aktivitete pranë
bankave të nivelit të dytë dhe degëve të tyre. Këto vrojtime kryhen çdo gjashtë
muaj në formën e intervistimit. Vrojtimet patën një shtrirje të gjerë territoriale
pasi u intervistuan jo vetëm specialistët në qytetin e Tiranës por edhe në mjaft
rrethe. Vrojtimi u realizua nga specialistë të Departamentit të Kërkimeve dhe
nga specialistë pranë degëve të Bankës së Shqipërisë në rrethe.

Materiali në vijim u përgatit nga Evelina Çeliku, Diana Shtylla, Suzana
Sheqeri dhe Edlira Abazi, Departamenti Kërkimeve.
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ANALIZË VROJTIMI.
VROJTIMET MBI AKTIVITETIN KREDITUES E DEPOZITUES

Vrojtimet e fazës së parë dhe të dytë, në
thelb, kanë të njëjtin qëllim, atë të studimit
të aktivitetit kreditues si edhe problemet e tij
në bankat e nivelit të dytë. Por, në fazën e
dytë u reflektuan përmirësime si edhe disa
përparësi që duhet të kishte ky vrojtim.

1.  Vrojtimi i dhjetorit 2000, duke qenë i
pari në fushën që eksploronte, hodhi
bazat e një pune që do të vijonte me
studimin e ecurisë së aktivitetit
kreditues. Ndërkohë, ai evidentoi në
mënyrë më specifike probleme dhe
prirje në aktivitetin kreditues të para në
këndvështrimin e specalistëve të këtij
aktiviteti. Me fjalë të tjera, faza e parë
jo vetëm analizoi tiparet kryesore të
këtij aktiviteti, por, nga ana tjetër, krijoi
premisat e nevojshme për studimin e tij
në të ardhmen.

Në fazën e intervistimit në vrojtimin e
parë, u evidentuan probleme nga
specialistët e kreditit të paspecifikuara
në pyetësor si për shembull, ndikimi i
krizës energjitike në procesin e
akordimit dhe të kthimit të kredive,
tregu jozyrtar i kredisë dhe elemente të
organizimit të tij etj.. Këto probleme u
trajtuan më thellë, në grup-pyetje, në
pyetësorin e fazës së dytë të vrojtimit.
Në këtë mënyrë, u mundësua një
informacion më i plotë mbi aspekte
specifike të aktivitetit kreditues për
periudhën janar-maj 2001.

2. Disa nga pyetjet që u lanë të lira për
dhënie opinionesh në pyetësorin e
vrojtimit të parë, nxorën në pah disa
alternativa të spikatura në përgjigjet e
specialistëve. Duke shfrytëzuar këtë
përvojë, u gjykua e arsyeshme, që në
pyetësorin e vrojtimit të dytë këto
alternativa të listoheshin, duke u
kërkuar në vijim zgjedhja e njërës apo
më shumë se njërës prej tyre. Në këtë
mënyrë rritet efikasiteti në përpunimin
dhe kodimin e pyetësorëve, si edhe ulet

shkalla e subjektivitetit gjatë analizës.
Ndërkohë, kjo mënyrë shkurton kohën
e intervistimit, si edhe thjeshton punën
për specialistët e intervistuar.

3. Vrojtimi i dytë mundëson analizën e
ecurisë së aktivitetit kreditues
krahasuar me fundvitin 2000. Kjo
realizohet nga njëra anë nëpërmjet
ruajtjes së formës së njëjtë të një pjese
të pyetjeve si në pyetësorin e vrojtimit
të parë, dhe nga ana tjetër paraqitjes
së pyetjeve me karakter krahasues në
pyetësor (ku si bazë krahasuese është
konsideruar fundi i vitit 2000).

4. Vrojtimi i majit 2001, u realizua
pothajse në të gjithë vendin, duke
përmirësuar ndjeshëm aspektin
gjeografik të vrojtimit të parë (në këtë
vrojtim u përfshinë pjesërisht bankat
dhe degët në qytetet Tiranë, Durrës,
Fier dhe Elbasan). Shtrirja e vrojtimit në
aspektin gjeografik, krijon mundësinë e
studimit të këtij aktiviteti dhe
problemeve që ndeshen, edhe sipas
rretheve apo zonave të vendit.

5. Vëllimi i vrojtimit, për vetë shtrirjen
shumë më të gjerë gjeografike, në
fazën e dytë kap shifrën e 53 të
intervistuarve (së bashku me
specialistët e Bankës së Kursimeve),
shifër që tregon se janë intervistuar
rreth tre herë më shumë specialistë se
sa në vrojtimin paraardhës (19
intervista). Rritja e ndjeshme e vëllimit
të zgjedhjes, bën që në aspektin
statistikor, rezultatet të jenë më të
besueshme.

6. Gjatë vrojtimit të dytë, u intervistuan jo
vetëm bankat dhe degët e tyre, por
edhe një pjesë e organizatave apo
agjencive (jobanka), që zhvillojnë
aktivitet kreditues në vendin tonë dhe
që janë të licencuara nga Ministria e
Financave. Në vrojtim u bë e mundur të
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intervistohen gjashtë prej tyre. Vjelja e
opinioneve të specialistëve që punojnë
në këto agjenci paraqet interes, për
faktin se:
- aktiviteti i tyre lidhet kryesisht me

kredidhënien;
- ato janë forma organizimesh jashtë

sistemit bankar;
- numri i tyre, për pasojë edhe

përmasat e aktivitetit që ato
ushtrojnë, vlerësohen të jenë në
rritje.

Analiza e informacioneve që ky vrojtim sjell,
është strukturuar si më poshtë:

- Analiza e informacionit për bankat
e nivelit të dytë;

- Analiza e informacionit për
agjencitë e kredit-kursimit;

- Krahasimi i rezultateve të bankave
me ato të agjencive.

Kjo ndarje e analizës bëhet për faktin se
këto dy grupe (bankat tregtare dhe
agjencitë), vërtet janë struktura që
zhvillojnë aktivitet kreditues, por për nga
organizimi, qëllimi i aktivitetit të tyre,
mënyra e ushtrimit të tij etj., ato paraqesin
ndryshime të rëndësishme. Për këtë arsye,
është e natyrshme që ato të analizohen
veçmas.  Ndërkohë, në pjesën e parë të
analizës nuk janë përfshirë opinionet e vjela
nga specialistë të Bankës së Kursimeve,
për faktin se një pjesë e konsiderueshme e
pyetjeve kanë të bëjnë me aktivitetin
kreditues të ushtruar, aktivitet që Banka e

Kursimeve, prej mëse dy vjetësh nuk i
lejohet ta ushtrojë.

Pyetjet në të cilat opinioni i tyre është i
vlefshëm të analizohet (niveli i rrezikut,
probleme që bizneset shfaqin në procesin e
analizës së kredive dhe mbi tregun jozyrtar
të kredisë), janë marrë në konsideratë në
këtë analizë vrojtimi.

1. ANALIZA E INFORMACIONIT PËR BANKAT E
NIVELIT TË DYTË.

Pyetësori u plotësua nga punonjës të
departamentit të kreditit pranë bankave të
nivelit të dytë apo të degëve të tyre në 7
zonat e lartpërmendura. Totali i të
intervistuarve ishte 24 dhe numri i
pyetësorëve të vlefshëm po aq.

Pyetjet 1 dhe 2, bëjnë pjesë në rubrikën
informacion i përgjithshëm. Ashtu si edhe
në vrojtimin e fazës së parë, ato synojnë të
mbledhin përgjigje specifike për çdo të
intervistuar dhe të krijojnë mundësinë e një
prezantimi paraprak, duke nënvizuar idenë
se informacioni i vjelë gëzon një shkallë të
kënaqshme besueshmërie.

Pyetja 1, i kërkon të intervistuarve të
specifikojnë pozicionin e tyre në
departamentin e kreditit ose në bankën
(apo degën) ku punojnë në rast se
departamenti i kredisë nuk ekziston. Kësaj
pyetjeje i janë përgjigjur 20 nga 24 të
intervistuarit.

Tabela 1. Shpërndarja e intervistave sipas pozicionit të specialistëve.

Pozicioni Struktura e zgjedhjes (në%)
Administrator dege 35
Drejtor departamenti 40
Analist kredie 25
Totali 100

Pyetja 2, që kërkon informacion mbi
eksperiencën e të intervistuarve në fushën
e kreditit ka marrë përgjigje që variojnë nga
0.5 deri në 16 vjet, ndërsa vjetërsia
mesatare rezultoi 4.7 vjet. Në krahasim me
vjetërsinë mesatare të konstatuar në
pyetësorin e gjashtëmujorit të kaluar (6.5
vjet), vjetërsia aktuale rezultoi më e ulët për

faktin se në analizën e mëparshme janë
përfshirë të dhëna të grumbulluara nga
degët e Bankës së Kursimeve ku janë
punësuar nëpunës me përvojë relativisht të
gjatë. Pjesa më e madhe e personave, që
merren me aktivitetin kreditues kanë një
eksperiencë 3-6 vjeçare gjë që përputhet
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pak a shumë me “moshën” e bankave dhe
të degëve pranë të cilave ata punojnë.
Pyetja e tretë dhe e katërt, përbëjnë
rubrikën e dytë të pyetësorit e cila
fokusohet mbi faktorët që përcaktojnë
normat e interesit të kredisë dhe rëndësinë
relative të tyre. Kështu, pyetja 3 i kërkon të
intervistuarve të identifikojnë faktorin apo
faktorët në bazë të të cilëve llogaritet norma
e interesit për kredinë.

Kësaj pyetjeje i janë përgjigjur të gjithë të
intervistuarit, pra 24. Në shumicën e
rasteve të intervistuarit janë shprehur se të
gjithë faktorët e paraqitur në pyetësor
luajnë rol në përcaktimin e normës së
interesit për kredinë, megjithatë atyre iu
është kërkuar të identifikojnë ata më të
spikaturit.

Tabela 2. Shpërndarja e faktorëve që përcaktojnë normat e interesit të kredisë sipas
rasteve të identifikuara.

Faktori Në % ndaj totalit
Maj 2001

Në % ndaj totalit
Dhjetor 2000

Niveli i rrezikut 88 79
Norma e interesit të depozitave 79 68
Kostoja operacionale 71 68
Normat e interesit të bankave të tjera për
kredinë

66 63

Fitimi që synohet të arrihet  63 26
Norma e interesit të bonove të thesarit  58 42
Sinjalet e Bankës së Shqipërisë për normën
e interesit të kredisë

 38 37

Nëse bëjmë një krahasim me përgjigjet e
marra nga pyetësori i realizuar në fund të
vitit 2000, do të shohim se renditja për katër
faktorët e parë mbetet e njëjtë, ndërkohë që
në pjesën e dytë të tabelës vërehet një
zhvendosje e faktorit “fitim që synohet të
sigurohet prej bankave”. Ky faktor ka
rezultuar i fundit në renditjen që u bë në
dhjetor të vitit 2000, ndërkohë që nga
vrojtimi i realizuar në maj 2001, del se, nga
pikëpamja e analistëve të kredisë, fitimi
merr rëndësi më të madhe  se sa yield-i i
bonove të thesarit apo sinjalet e Bankës së
Shqipërisë për aktivitetin kreditues.

Në pyetjen 4 të intervistuarve i është
kërkuar të rendisin, sipas rëndësisë,
faktorët që kanë identifikuar në pyetjen 3.

Të intervistuarit u treguan të gatshëm të
zgjerojnë renditjen e tyre edhe në faktorët
që nuk i kishin identifikuar në pyetjen
paraardhëse.

Ky fakt siguroi mundësinë për të bërë një
klasifikim të të gjithë faktorëve që merren
parasysh në përcaktimin e normave të
interesit sipas rëndësisë së secilit faktor1.

Tabela 3. Renditja e faktorëve sipas rëndësisë.

Faktori Koeficienti i llogaritur
Norma e interesit të depozitave 2.3
Niveli i rrezikut 2.7
Fitimi që synohet të arrihet 3.9
Kostoja operacionale 3.9
Normat e interesit të bankave të tjera për kredinë 4.1
Norma e interesit të bonove të thesarit 4.5
Sinjalet e Bankës së Shqipërisë për normën e interesit të
kredisë

5.4

1 Me metodën, tashmë të njohur, të llogaritjes së
mesatares së ponderuar u bë kombinimi i rasteve të
hasjes së secilit faktor në shkallën e dhënë të
rëndësisë, me vlerën numerike që i është caktuar çdo
shkalle.

Nga llogaritjet përftohet një numër, i cili për çdo faktor
përcakton shkallën e rëndësisë së tij. Gjatë
interpretimit duhet pasur parasysh që me rritjen e
vlerës së këtij koeficienti, bie rëndësia e faktorit dhe
anasjelltas.
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Nëse bëhet një krahasim i rezultateve të
nxjerra nga pyetja 3 me ato të pyetjes 4
shihet se renditja e faktorëve nuk është
plotësisht e njëjtë. Kjo vjen për faktin se
shpeshtësia e hasjes së një faktori,
megjithëse tregon deri diku rëndësi të tij,
nuk zbulon të njëjtin informacion që zbulon
rradhitja.

Për shembull, niveli i rrezikut mund të jetë
identifikuar më shpesh se norma e interesit
të depozitave, por norma e interesit të
depozitave është vendosur më shpesh në
shkallët e para të renditjes.

Pyetja 5, synon të mbledhë informacion
lidhur me llojet e afateve të kredive që ka
akorduar secila bankë apo degë gjatë
periudhës së marrë në konsideratë. Pyetja
lejon më shumë se një zgjedhje dhe është
pyetje thjesht cilësore. Ajo nuk kërkon nga
të intervistuarit të përcaktojnë pjesën që i
takon secilit lloj kredie, sipas maturimit, në
portofolin e kredisë, pasi një informacion i
tillë mund të kërkonte kohë dhe do të ishte i
vështirë të përftohej prej tyre. Në tabelë
paraqiten kreditë sipas llojeve të afateve
përkrah numrit të herëve sipas të cilave ato
janë identifikuar nga punonjësit e kredisë2.

Tabela 4. Shpërndarja e kredive sipas afatit.

Lloji i kredisë (sipas afatit) Numri i bankave sipas
kredive të akorduara

Raste në % ndaj totalit të
përgjigjeve*

Kredi afatshkurtër (deri në 1 vit) 20 100
Kredi afatmesme (1-3 vjet) 14 70
Kredi afatgjatë  (3+vjet) 5 25

Shënim: *Totali nuk rezulton 100 për qind sepse pyetja lejon zgjedhjen e më shumë se një alternative.

Në 65 për qind të rasteve të përgjigjura janë
zgjedhur njëkohësisht kredia afatshkurtër
dhe afatmesme  ndërsa në të gjitha rastet,
pra pesë raste,  kur është zgjedhur kredia
afagjatë specialistët e kredisë janë

shprehur se banka apo dega i ka akorduar
të tri llojet e kredive.

Informacioni i mbledhur nga pyetja 5 mund
të kombinohet me shpërndarjen gjeografike
të bankave dhe të degëve.

Grafiku 1: Shpërndarja e dhënies së kredive sipas 
afatit në bazë të rasteve të identifikuara në çdo rreth.
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Grafiku 1. Shpërndarja e dhënies së kredive sipas afatit në 
bazë të rasteve të identifikuara në çdo rreth

2 Katër të intervistuar janë shprehur se banka apo
dega e bankës nuk ka akorduar kredi gjatë kësaj
periudhe.
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Nga ky grafik rezulton se Tirana është
qyteti (dhe rrethi) me aktivitetin më të madh
kreditues të realizuar nëpërmjet bankave
apo degëve të tyre. Ky rezultat pritej duke
patur parasysh që edhe numri i bankave
ekzistuese dhe të përfshira në realizimin e
pyetësorit në Tiranë është shumë më i lartë
se ai në zonat e tjera.  Për këtë arsye,
vëmendje këtu, kryesisht, i duhet kushtuar
jo krahasimit të totalit të rasteve të
paraqitura, por shpërndarjes së llojeve të
kredive në bazë të zonave.  Siç vihet re
Tirana dhe Durrësi janë rrethet ku janë

akorduar të trija llojet e kredive pavarësisht
nga vendi që zë secila prejt tyre në portofol.
Në zonën e Korçës, një i intervistuar është
shprehur se banka i ka akorduar të trija
llojet e kredive, ndërsa zonat e tjera janë
kufizuar në nivelin e kredive afatshkurtra
dhe afatmesme.

Pyetja 6, u kërkon të intervistuarve të
identifikojnë llojin e kredisë që ka preferuar
banka apo dega gjatë periudhës së dhënë.
Tabela në vijim jep përgjigjet e kësaj
pyetjeje të kombinuara me rrethet.

Tabela 5. Shpërndarja e llojeve të kredive në bazë të preferencës.

Lloji i kredisë së
preferuar

Në % ndaj tot.
(Maj 2001)*

Në % ndaj tot.
(Dhjetor 2000)**

Sipas rretheve*
(Maj 2001)

Kredi afatshkurtër 65 72 T,D,E,L,K,Sh,Gj
Kredi afatmesme 40 44 T, D, L, Sh
Kredi afatgjatë 0 11 -

* Një i intervistuar është shprehur se banka nuk ka bërë dallim midis kredisë afatshkurtër dhe afatmesme.
** Në pyetësorin e kaluar në shumë raste specialistët kanë zgjedhur njëherësh dy lloje kredish apo të treja,
për këtë arsye shuma e pjesëve nuk rezulton në 100 për qind.

Ndërkohë që nuk mund të bëhen krahasime
në terma absolut, pasi në shumë përgjigje
është caktuar më shumë se një zgjedhje,
mund të arrihet në përfundimin që kredia
afatgjatë në ndryshim nga preferenca e
evidentuar nga vrojtimi i dhjetorit 2000, nuk
bën më pjesë në fushën e interesit të
specialistëve që akordojnë kredi. Në zonat
Tiranë, Durrës dhe Shkodër numri i të
intervistuarve që janë shprehur në favor të
kredisë afatmesme ka qenë i njëjtë me
numrin e atyre që kanë deklaruar se banka
ka preferuar kredinë afatshkurtër.  Përsa u
përket zonave të tjera, vihet re qartë
preferenca për kredinë afatshkurtër.

Pyetja 7, është plotësim i pyetjes 6 dhe
synon të grumbullojë informacion mbi
arsyet e preferencës për llojin e zgjedhur të
kredisë. Përpara se të rendisim përgjigjet
duhet të sqarojmë se të intervistuarit në
shumicën e rasteve, kanë paraqitur më
shumë se një arsye për zgjedhjet e kryera.

Nga të intervistuarit që janë shprehur në
favor të kredisë afatshkurtër (13), rreth 40
për qind e tyre kanë dhënë si arsye rrezikun
e ulët që mbart në vetvete kjo lloj kredie.
Tre nga të intervistuarit kanë paraqitur si
arsye kërkesën e klientëve dhe po tre të
intervistuar e kanë vënë theksin në
mundësinë që krijon kjo lloj kredie për një
monitorim më të mirë të saj.  Në dy raste
arsyeja e preferencës është lidhur me
orientimin e bankës ndaj biznesit të vogël
(dhe njëkohësisht dhënies së mikrokredive
afatshkurtra). Një nga të intervistuarit është
shprehur se akordimi i kredive afatshkurtra
shmang mospërputhjet midis maturitetit të
aktiveve dhe atij të pasiveve, ndërsa një i
intervistuar tjetër e lidh këtë preferencë me
nevojën e degës së bankës për të fituar
eksperiencë në kredidhënie.

Ajo që bie në sy në përgjigjet e
specialistëve të kredisë është lidhja e
konsiderueshme që departamenti apo
njësia e kredisë ka krijuar me klientët. Në
këtë mënyrë, niveli i ulët i rrezikut që
paraqet kredia afatshkurtër lidhet me
lehtësinë që u krijohet klientëve për të
përdorur dhe shlyer këtë lloj kredie.

* Shkurtimet e rretheve janë : T - Tiranë, D – Durrës,
E – Elbasan, L – Lushnjë, K – Korçë, Sh – Shkodër,
Gj – Gjirokastër.
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Po ashtu në kuadër të kërkesës së
përgjithshme për kredi, bankat duket se i
kushtojnë rëndësi jetëgjatësisë së lidhjes
me klientët e cila rrit besueshmërinë ndaj
tyre.

Ky faktor përbën një ndër kriteret e
përzgjedhjes së tyre. Ndërkohë që
preferenca për kredinë afatshkurtër lidhet
ngushtësisht me minimizimin e rrezikut,
preferenca për kredinë afatmesme duket se
është kryesisht e përcaktuar nga kërkesat e
klientëve  dhe nga orientimi i bankës drejt
lehtësimit të klientëve gjatë pagesës së
detyrimeve.

Kështu, tre nga të intervistuarit kanë
përcaktuar kërkesën si një ndër arsyet që
çon në preferencën e kredisë afatmesme.
Katër të intervistuar ose gjysma e atyre që
kanë përcaktuar këtë lloj kredie si më të
preferuarën, i referohen pikërisht
përshtatshmërisë së afatit dhe lehtësisë në
mënyrën e pagesës.

Në një nga këto raste i intervistuari është
shprehur se banka ka marrë vendim të
lehtësojë huamarrësin nga këstet e larta
mujore. Një qasje disi e ndryshme vihet re
në njërën nga përgjigjet ku si arsye të
preferencës për kredinë afatmesme
përmenden:

a. Stabiliteti që siguron kredia afatmesme;

b. Mbështetja që i bëhet zhvillimit të
ekonomisë;

c. Ndalimi, nga ana e Bankës së
Shqipërisë, e dhënies së kredive
afatgjata (më shumë se 5 vjet).
Punonjës të departamentit të
Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë
shprehen se një rregull i tillë nuk
ekziston.

Megjithë ndarjen që është bërë më lart,
kuptohet që të gjitha arsyet e renditura
kanë lidhje të ndërsjellë midis tyre, pasi
përpjekjet e bankave për të lehtësuar

klientët gjatë shlyerjes së detyrimeve, çojnë
në mundësitë për një monitorim më të mirë
të kredisë dhe rrjedhimisht në uljen e
rrezikut të kredisë.

Pyetja 8, kërkon të mbledhë informacion
mbi shpërndarjen e kredisë sipas ndarjes
lek-monedhë e huaj. Nga rezultatet e
pyetësorit të realizuar në dhjetor 2000,
rezultoi se për gjashtëmujorin e dytë të vitit
2000 të gjitha bankat e intervistuara kanë
akorduar kredi si në lek, ashtu edhe në
monedhë të huaj.

Në këtë pyetësor, kësaj pyetjeje i dhanë
përgjigje specialistët në të gjitha bankat (e
intervistuara) që kanë akorduar kredi gjatë
periudhës janar - maj 2001, pra 20 prej tyre.

19 banka apo degë kanë akorduar kredi në
monedhë të huaj (95 për qind e të
përgjigjurve), ndërkohë që Leku
identifikohet si monedhë e dhënies së
kredisë nga 17 të intervistuar ose 85 për
qind e të intervistuarve. Pra, numri i atyre
që shprehen se banka ka akorduar kredi në
monedhë të huaj është pak më i lartë nga
numri i atyre që shprehen se banka ka
akorduar kredi në lekë.

Pyetja 9, u kërkon të intervistuarve të
rradhisin, në shkallë zbritëse, aktivitetet
ekonomike sipas preferencës që ka shfaqur
banka pranë së cilës ata punojnë, gjatë
akordimit të kredive për periudhën në
shqyrtim.

Në shumicën e rasteve të intervistuarit kanë
plotësuar të gjithë shkallëzimin duke i
caktuar një numër çdo aktiviteti ekonomik.

Rastet kur janë rradhitur  më pak se gjashtë
aktivitete janë të rralla dhe, për  rrjedhojë,
nuk shkaktojnë probleme në llogaritje.

Tabela e mëposhtme paraqet vendin që zë
secili nga aktivitetet ekonomike në secilin
shkallëzim të përdorur.
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Tabela 6. Pesha e çdo aktiviteti në secilën shkallë të preferencës*.

Aktiviteti A B C D E F
Tregti 40 26 22.2 -- -- --
Industri 40 22 5.5 20 -- 6.2
Shërbime 4.5 30 38.8 6.6 15.4 --
Ndërtim 9 13.4 11.1 20 15.4 31.2
Transport 4.5 4.3 16.6 33.3 38.4 12.5
Bujqësi - 4.3 5.5 20 30.7 50
Totali 100 100 100 100 100 100
Shënim: * Shkalla A është shkalla më e preferuar kurse F ajo më pak e preferuar. 100 për qind i përket
numrit total të përgjigjeve për çdo shkallë.

Tabela tregon se 40 për qind nga ata që
kanë plotësuar shkallën e parë të
preferencës, kanë vendosur atje tregtinë,
40 për qind industrinë. Bujqësia nuk shfaqet
asnjë herë në vendin e parë të shkallës së
preferencës.

Në të njëjtën mënyrë interpretohen edhe
shkallët  e tjera. Siç duket qartë nga tabela,
tregtia dhe industria hasen më shpesh në
nivelet e para të shkallës, shërbimet dhe
ndërtimi në shkallët e mesme, ndërsa
transporti dhe bujqësia në shkallët e fundit.

Tabela 7. Renditja e aktiviteteve sipas preferencës në kreditim*.

Aktiviteti Niveli mesatar i aktivitetit
Maj 2001

(sipas preferencës)
Dhjetor 2000

Tregti 1.73 1.68
Industri 2.10 2.00
Shërbime 3.33 3.06
Ndërtim 3.88 2.80
Transport 4.05 4.38
Bujqësi 5.00 5.70

Shënim: * Për të lexuar tabelën mjafton të përdoret parimi vlerë e ulët e koeficientit-preferencë e lartë për
aktivitetin.

Shihet se nga dhjetori 2000 deri në maj
2001, nuk kanë ndodhur ndryshime të
rëndësishme në renditje. Tregtia vazhdon
të mbetet aktiviteti më i preferuar dhe
bujqësia ai më pak i preferuar.

I vetmi ndryshim i dukshëm është këmbimi i
vendeve midis aktivitetit të shërbimeve dhe
atij të transportit, këmbim i cili ka ndodhur
në favor të shërbimeve.

Nga informacioni i mbledhur në dhjetor
2000, rezultoi se shumica e të
intervistuarve të përgjigjur, konsideronin
industrinë dhe ndërtimin si aktivitetet më
fitimprurëse për t’u angazhuar në të
ardhmen e afërt. Tregtia u rendit në vend të
tretë duke u zgjedhur nga pothuajse gjysma
e atyre që preferuan dy aktivitetet e

mësipërme. Në tre pozicionet e fundit u
renditën bujqësia, shërbimet dhe transporti.

Realiteti i tanishëm dëshmon se tregtia
është ende në fushën e interesit të
kredidhënësve, ndryshe nga ç’sugjeronte
parashikimi i bërë në muajin dhjetor 2000.

Parashikimi dhe realiteti për industrinë
pothuajse përputhen plotësisht, kurse
ndërtimi pritej të kreditohej më tepër nga
ç’është kredituar realisht. Ndryshe nga
pritshmëria për shërbimet (shkalla e pestë),
këtë gjashtëmujor ky aktivitet u rendit në
shkallën e tretë të preferencës për
kredidhënie.

Specialistët parashikonin një nivel më të
lartë kreditimi për bujqësinë gjë që nuk u
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materializua gjatë kësaj periudhe, ndërsa
transporti  nuk ka pësuar zhvendosje të
dukshme.

 Analiza e përgjigjeve të pyetjes 9 u
realizua edhe në bazë të shpërndarjes
gjeografike3.

Tabela 8. Shpërndarja gjeografike e aktiviteteve sipas shkallës së preferencës4.

Rrethi Sh. i pref. I pref. Mes.i pref. Pak i pref. Sh. pak i
pref.

Aspak i
pref.

Tiranë Ind. Tre. Shër. Tra. Ndër. Bujq.
Durrës Tre. Ind. Shër. Ndër. Tra. Bujq.
Shkodër5 Tre. Ind. Shër. Tra. Bujq.
Elbasan Ind. Ndër. Tre. Bujq. Shër. Tra.
Lushnjë Tre, Shër Ndër. Tra. Ind,Bujq.
Korçë* Tre. Shër. Ind. Tra. Bujq. Ndër.
Gjirok.* Ind. Tre. Ndër. Shër. Tra. Bujq.

Shënim : * Në këto raste preferenca është vjelë prej vetëm një pyetësori.

Pyetja 10, synon të grumbullojë
informacion mbi arsyet e preferencave për
dy aktivitetet më të preferuara ekonomike
gjatë periudhës në shqyrtim.

Tregtia përbën një ndër aktivitetet më të
preferuara për kredidhënie për arsyet që
rradhiten në tabelën më poshtë:

Tabela 9. Arsyet e preferencës për tregtinë.

Arsyeja e preferencës për tregtinë Numri i rasteve6

Tregtia është aktivitet ekonomik që dominon tregun 2 raste
Tregtia siguron fitime (kthim) të larta 2 raste
Kërkesa e klientëve është më e lartë për tregti 2 raste
Tregtia siguron të ardhura të shpejta 2 rast
Aktiviteti i tregtisë analizohet thjesht 1 rast
Tregtia përshtatet shpejt ndaj ndryshimeve të tregut 1 rast
Tregtia paraqet më pak rrezik nga aktivitetet e tjera 1 rast

Përgjigjet në këtë tabelë janë paraqitur siç
janë shprehur nga të intervistuarit prandaj
mund të lënë shteg për kombinim nga ana
jonë. Për shembull, arsyeja e renditur në
vend të parë mund të interpretohet si
kërkesë e lartë. Po kështu, aftësia për t’iu
përshtatur shpejt ndryshimeve të tregut,
përbën garanci për rrezik të ulët. Mund të
kuptohet se shtytja kryesore e bankave

ndaj kreditimit të tregtisë rrjedh nga nevoja
për siguri dhe ajo për fitim, kritere këto që
ky aktivitet i përmbush më së miri.

Aktiviteti i dytë i renditur pas tregtisë është
industria. Arsyet e preferencës për
industrinë kanë një karakter disi më të
ndryshëm nga arsyet e paraqitura për
tregtinë.

3 Për rrethet nga janë mbledhur të paktën 5 pyetësorë,
llogaritja u bë me mesatare të ponderuar ndërsa për
rrethet  që kanë dorëzuar më pak pyetësorë, u
numëruan thjesht rastet dhe u bë një përcaktim i vendit
që zinte çdo aktivitet i identifikuar.
4 Përdorimi i shifrave në këtë rast do të ishte çorientues.
Për këtë arsye, u mendua një rradhitje e kësaj forme.
Duhet theksuar që për një pjesë të mirë të rretheve, siç
është bërë e ditur, informacioni i mbledhur është shumë
i pakët dhe duhet marrë me rezervë.

5 Në rrethin e Shkodrës një bankë e vendosi aktivitetin e
ndërtimit në pozicionin më të preferuar dhe një tjetër në
atë aspak të preferuar. Për këtë arsye, është i vështirë
të përcaktohet një pozicion real i kësaj preference.
6 Janë numëruar edhe rastet kur tregtia është vendosur
në shkallën e dytë të preferencës.
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Tabela 10. Arsyet e preferencës për industrinë.

Arsyet e preferencës për industrinë Numri i rasteve
Industria siguron klientë afatgjatë 3 raste
Industria është një sektor i rëndësishëm i
ekonomisë kreditimi i të cilit ndihmon
prodhimin vendas; krijon siguri dhe ka
kërkesë të lartë

6 raste

Banka synon të kreditojë industrinë 1 rast
Industria siguron shpejtësi në qarkullimin e
kapitalit

1 rast

Shihet se, ndërkohë që analistët e shikojnë
tregtinë si një aktivitet që siguron fitime të
mëdha dhe të shpejta, industrisë i
referohen më tepër si një aktivitet i
konsoliduar që përbën mbështetje për
ekonominë shqiptare edhe në periudha më
afatgjata dhe që, nga ana tjetër, i siguron
bankave marrëdhënie të qëndrueshme me
klientët.

Preferenca për shërbimet justifikohet me
rrezikun e ulët, kontrollin dhe administrimin
e lehtë dhe, në një rast, me karakteristikat e
rrethit (turizëm). Preferenca për ndërtimin
shihet e lidhur me kërkesën e klientëve,
rrezikun e ulët, kontrollin dhe administrimin
e lehtë dhe, në një rast, me të qenurit

aktivitet i konsoliduar që ka aftësi të
studiojë tregun për të realizuar rinovim të
teknologjisë dhe për të luftuar konkurrencën
e pandershme.

Pyetja 11, kërkon të identifikojë llojet e
bizneseve (sipas madhësisë) që ka
kredituar banka apo dega e bankës gjatë
periudhës janar-maj 2001. Kësaj pyetjeje i
janë përgjigjur të intervistuarit në të gjitha
bankat (e përfshira në pyetësor) që kanë
akorduar kredi gjatë kësaj periudhe, pra 20
nga 24 ose 83 për qind.

Tabela e mëposhtme paraqet llojet e
bizneseve përkrah numrit të rasteve që
është deklaruar se është kredituar secili lloj.

Tabela 11. Shpërndarja e përgjigjeve të marra për kreditë e akorduara, sipas llojit të
biznesit.

Lloji i biznesit Rastet (në %)*
Biznesi  i mesëm 95
Biznesi  i vogël 60
Biznesi i madh 55

Shënim: * Llogaritjet janë bërë  mbi totalin e përgjigjur (20). Totali nuk rezulton 100 për qind sepse pyetja
lejon zgjedhjen e më shumë se një alternative.

Vërehet se, pothuajse të gjithë të
intervistuarit deklaruan se banka ku ata
punojnë ka kredituar biznesin e mesëm,
ndërkohë që afro gjysma e tyre u shprehën
për biznesin e madh dhe atë të vogël
(veçmas).

Pyetja 12, i kërkon të intervistuarve të
rendisin llojet e bizneseve sipas
preferencës që ka paraqitur banka apo
dega gjatë akordimit të kredive për këtë

periudhë. Nga grafiku i mëposhtëm
sigurohet informacion për totalin e
përgjigjeve për çdo shkallë të preferencës
si edhe për vendin që zë secili nga llojet e
bizneseve në secilën shkallë.

Për shembull, shkallën A (preferencë e
lartë) e kanë plotësuar 23 të intervistuar
ndër të cilët 6 kanë vendosur aty biznesin e
vogël, 12 të mesmin dhe 5 biznesin e
madh.
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Tabela 12. Renditja e llojeve të biznesit sipas preferencës  në akordimin e kredive.

Lloji i biznesit   Niveli i preferencës
Maj 2001 Dhjetor 2000

Biznesi i mesëm 1.36 1.64
Biznesi i madh 2.05 1.92
Biznesi i vogël 2.10 2.05

Duket se renditja e llojeve të biznesit sipas
preferencës së autoriteteve kredituese
nëpër bankat tregtare nuk ka ndryshuar.

Bankat vazhdojnë të synojnë biznesin e
mesëm, ndërkohë që biznesi i vogël dhe i
madh preferohen në mënyrë të
konsiderueshme më pak se i pari.

Nëse bëjmë një krahasim të shpërndarjes
së përgjigjeve për kreditë e akorduara
(sipas llojit të biznesit) me preferencën për
secilin lloj biznesi në kredidhënie, do të
shohim se ruhet e njëjta logjikë.

Kjo do të thotë që biznesi i mesëm
preferohet nga bankat dhe kreditohet prej
tyre më shumë nga dy llojet e tjera,
ndërkohë që biznesi i vogël dhe ai i madh,

duke qenë relativisht larg të parit, nuk kanë
shumë dallim midis tyre.

Për qëllime analize, interes paraqet
shpërndarja e profilit të preferencës për
kredidhënie sipas rretheve.

Për krijimin e kësaj tabele u përdorën
mesataret e ponderuara për rrethet e
Tiranës dhe Durrësit, dhe renditjet e
drejtpërdrejta që u morën nga rrethet me
pak përgjigje.

Për këtë arsye, kjo tabelë mund të
interpretohet thjesht si një orientim i
interesit të specialistëve të kredisë në
bankat e nivelit të dytë ndaj llojeve të
bizneseve.

0 5 10 15 20 25
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B
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B. i vogël B. i mesëm B. i madh

Grafiku 2. Shpërndarja e përgjigjeve për llojet e 
bizneseve të kredituara sipas shkallës së preferencës

Grafiku 2. Shpërndarja e përgjigjeve për llojet e bizneseve të
kredituara sipas shkallës së preferencës
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Tabela 13. Kombinim shkallës së preferencës për llojet e bizneseve me rrethet.

Niveli i preferencës Biznesi i vogël Biznesi i mesëm Biznesi i madh
Shumë i preferuar Korçë Tiranë, Shkodër Lushnjë Durrës, Gjirokastër
Mesatarisht i
preferuar

Shkodër, Elbasan
Lushnje

Durrës, Gjirokastër
Korçë, Elbasan

Tiranë, Elbasan

Aspak i preferuar
Tiranë, Durrës,
Gjirokastër

Korçë, Shkodër
Lushnjë

Pyetja 13, kërkon arsyet e zgjedhjes së
parë (të preferencës) të shprehur në
përgjigjen e pyetjes 12.

Po rendisim fillimisht arsyet e preferencës
për biznesin e mesëm meqë ky lloj biznesi
rezulton më i preferuari gjatë kredidhënies
për periudhën janar-maj 2001.

Tabela 14. Arsyet e preferencës për biznesin e mesëm.

Arsyeja e preferencës për biznesin e mesëm Rastet (në %)*
Profili i kredidhënies kushtëzohet nga misioni i bankës 34
Banka ka krijuar histori me këtë grup klientësh 25
Biznes i konsoliduar 17
Përbën bazën e ekonomisë shqiptare 8
Krijon mundësi për shpërndarje të rrezikut 8
Banka ka mundësi të analizojë çdo lloj biznesi 8

Shënim: * Llogaritur mbi numrin e të përgjigjurve, 12.

Në rastet kur është bërë zgjedhja e biznesit
të madh si lloji më i preferuar i biznesit për
kredidhënie, arsyet e ofruara nuk janë të
shumta por ato konvergojnë në një pikë.
Specialistët e kredisë e shikojnë biznesin e
madh si një biznes të qëndrueshëm, të
sigurt, profesional dhe që ofron norma të
larta fitimi. Gjithashtu, sipas specialistëve,
ky lloj biznesi përbën përparësi për bankat
pasi ai ofron dokumentacion të plotë dhe
krijon hapësira për shërbime të shumta
bankare. Arsyet e dhëna për preferencën e
biznesit të vogël lidhen me orientimin e

bankës ndaj këtij lloj biznesi. Në këtë
mënyrë janë përgjigjur 3 të intervistuar.

Pyetja 14, kërkon të vjelë informacion mbi
nivelin e realizimit të kredisë nga bankat e
nivelit të dytë (me kapital tërësisht privat),
për periudhën janar 2001 – maj 2001. Për
të deklaruar mbi këtë tregues bankave dhe
degëve u kërkohet t’i referohen parashikimit
të bërë për periudhën respektive. Kësaj
pyetjeje i janë përgjigjur 21 banka dhe
degë, apo 65.6 për qind e totalit. Pyetja
lejon zgjedhjen vetëm të njërës alternativë
ndër pesë të rradhiturat.

Tabela 15. Realizimi i kredisë për periudhën janar-maj 2001.
Niveli i realizimit
(në %)

Struktura e përgjigjeve
(në %)

për janar-maj 2001

Struktura për
fundin e vitit

2000**

Ndryshimi
(në pikë

përqindjeje)
0* 19.0 26.3 -7.3
0-50 23.8 5.2 18.6
50-100 33.4 15.8 17.6
100 19.0 21.1 -2.1
Mbi 100 4.8 31.6 -26.8
Totali 100.0 100.0

Shënim: *Janë evidentuar rastet që nuk kanë dhënë kredi.
** Në këtë strukturë është përfshirë edhe Banka e Kursimeve, e cila bën pjesë në grupin e bankave që nuk
kanë akorduar kredi, pra në grupin e parë.
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Për periudhën janar-maj 2001, niveli
mesatar i realizimit të kredisë, krahasuar
me parashikimin e bankës për kredinë për
këtë periudhë, është rreth 56 për qind.
Vihet re një shpërndarje e rasteve të
përgjigjura, mbi një kurbë normale
pothuajse simetrike. Kryesisht, rastet janë
të përqëndruara në intervalin e realizimit
nga 50 deri në 100 për qind. Ndërkohë që,
rreth 23.8 për qind e bankave deklarojnë se
për periudhën janar-maj 2001, kanë
realizuar dhe tejkaluar nivelin e
parashikuar.

Sidoqoftë, nga deklarimet e bëra në dy
vrojtimet, del në pah një përkeqësim i
situatës në realizimin e kredive. Nga njëra
anë është ulur numri i bankave dhe i

degëve që nuk akordojnë kredi, krahasuar
me fundvitin 2000, me rreth 7.3 për qind.
Nga ana tjetër, numri i tyre që nuk kanë
arritur të realizojnë nivelet e parashikuara të
kredive për periudhën janar-maj 2001,
është rritur me 36.2 për qind. Pra, siç
vërehet, mosrealizimet në nivele të larta,
kanë ndikuar negativisht në nivelin mesatar
të realizimit të kredive. Krahasuar me
vrojtimin paraardhës realizimi mesatar
qëndron rreth 17.8 pikë përqindjeje më
poshtë.

Interes paraqet analiza e realizimit të
kredive për periudhën e parë të vitit duke
marrë parasysh shpërndarjen gjeografike të
bankave dhe të degëve.

Tabela 16. Shpërndarja e përgjigjeve për nivelin e realizimit të kredisë sipas rretheve.
Numri i rasteveRealizimi i

kredisë Tirana Durrësi Shkodra Elbasani Korça Gjirok. Lushnja
0% 1 -- -- 1 -- -- 2
0-50 % 1 1 2 -- -- -- 1
50-100% 3 1 -- 2 1 -- --
100% 1 1 -- -- -- 1 1
100%+ 1 -- -- -- -- -- --
Totali 7 3 2 3 1 1 4

Paraqitja më sipër tregon se zona në të
cilën hasen më shumë mosakordime
kredish është ajo e mbuluar nga dega e
Bankës së Shqipërisë në Lushnjë. Ndërsa

tejkalimin mbi 100 për qind e gjejmë vetëm
në një rast, në qytetin e Tiranës. Zona e
Shkodrës paraqitet në tërësi me realizim të
ulët (deri në 50 për qind).
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Pyetja 15, kërkon të mësojë arsyet që
specialistët e kreditit nxjerrin për devijimet
nga nivelet e parashikuara. Kësaj pyetjeje i
janë përgjigjur vetëm pesë specialistë (nga
17 që duhej t’i përgjigjeshin, pra nga rastet
që paraqesin devijime). Megjithëse niveli i
përgjigjeve është i ulët (29.4 për qind), ato
zbulojnë disa aspekte interesante që kanë
shkaktuar këto devijime.

Rasti në të cilin deklarohet se banka ka
tejkaluar nivelin e parashikuar motivohet
me arsyen se gjatë kësaj periudhe është
rritur numri i klientëve, që kanë një histori
marrëdhëniesh me bankën mbi 2 deri 3
vjet, pra edhe bankat kanë rritur besimin
për të punuar me klientë të tillë.

Në dy raste, të cilat i përkasin nivelit të
realizimit të kredisë nga 50 deri 100 për
qind, specialistët mendojnë se niveli i
realizimit është shumë pranë vlerës 100 për
qind dhe devijimet e vogla kanë ardhur si
pasojë e bindjes paraprake që banka ka
patur mbi nivelin e shlyerjes së kredive, por
që në fakt nuk është vërtetuar.

Në dy raste, të cilat i përkasin nivelit të
realizimit deri në 50 për qind, arsyet lidhen
nga njëra anë me kohën e shkurtër të
aktivitetit bankar dhe nga ana tjetër me
probleme të organizimit të brendshëm të
punës në departamentin e kreditit.

Pyetja 16, ka të bëjë me vjeljen e
informacioneve në lidhje me ndikimet e
situatës së rënduar energjitike në periudhën
janar-maj 2001, në aktivitetin kreditues. Kjo
pyetje, për rëndësinë që paraqet, është
strukturuar në dy nënpyetje.

Në të parën kërkohet të mësohet nëse kjo
situatë ka ndikuar apo jo në rënien e
kërkesës për kredi.

Kësaj nënpyetjeje iu përgjigjën 100 për qind
e specialistëve, por niveli i atyre që nuk
shprehën opinion rezultoi i lartë, rreth 45.8
për qind e totalit.

Specialistët që mendojnë se situata
energjitike kësaj periudhe ka ndikuar në
rënien e kërkesës për kredi përbëjnë rreth
20.8 për qind të totalit, ndërsa ata që

shprehen për aternativën e kundërt zënë
rreth 33.3 për qind të të intervistuarve.
Interes paraqet kombinimi i informacionit
më sipër me shtrirjen gjeografike.

Vihet re se të gjitha rastet (5 raste), që janë
shprehur se situata energjitike ka ndikuar
negativisht mbi kërkesën për kredi, duke e
ulur atë, i përkasin degëve të bankave në
rrethet e vendit. Ky përfundim, konfirmon
edhe një herë sinjalizimin e dhënë në
vrojtimin e parë nga një pjesë e këtyre
degëve, të cilat u përballën shumë më
shpejt me problemet e krizës energjitike
dhe ndjenë vështirësitë që ajo krijoi në
kredidhënie, së pari, duke ulur kërkesën për
kredi.

Në të dytën, kërkohet të mësohet nëse kjo
situatë ka ndikuar apo jo uljen e aftësive të
klientëve për të shlyer kreditë.

Të gjithë të intervistuarit iu përgjigjën kësaj
nënpyetje. Vërehet se pjesa më e madhe e
të intervistuarve (50 për qind e tyre), ashtu
siç edhe pritej, pohojnë se situata e rënduar
energjitike ka ndikuar në uljen e aftësive të
klientëve për të shlyer kreditë në kohë. Për
këtë vështirësi shprehen të gjitha zonat e
vendit, me përjashtim të zonës që mbulon
dega e Gjirokastrës. Më të prekurat nga ky
fenomen evidentohen të jenë: Tirana,
Durrësi, zona e Lushnjës, të ndjekura nga
ajo e Shkodrës, Elbasanit dhe Korçës.

Ndërkohë që, rreth 25 për qind e të
intervistuarve nuk mendojnë se kriza
energjitike ka patur efekte negative në
kredishlyerje dhe po aq nuk kanë shprehur
opinionin e tyre mbi këtë problem. Duke
analizuar këto dy nënpyetje, mund të
konkludojmë se:

? niveli i kredishlyerjes ka qenë shumë
më i ndjeshëm ndaj efekteve negative
të krizës energjitike se sa vetë kërkesa
për kredi;

? përhapja gjeografike e ndikimit negativ
të saj është shumë më e shprehur në
procesin e shlyerjes së kredive se sa
në kërkesën për kredi dhe kjo është
logjike, sepse bizneset e kanë
konsideruar problemin e krizës
energjitike, si një fenomen sporadik.
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Pyetja 17, ka për qëllim të tëheqë një
vlerësim relativ të specialistëve në lidhje me
shkallën e rrezikut në procesin e akordimit
të kredive, sepse ajo kërkon të krahasojë
rrezikun aktual me atë të fundvitit 2000.
Kësaj pyetjeje, deri-diku delikate, i janë
përgjigjur 23 të intervistuar, apo 95.8 për
qind e totalit, po aq sa edhe në vrojtimin e
fazës së parë. Pyetja lejon zgjedhjen e
njërës nga alternativat e rradhitura.

Gjatë intervistimit të specialistëve dhe në
përgjigjet e tyre, ndjehet pak a shumë

ndikimi i politikës që ndjekin bankat në
kredidhënie. Megjithëse u insistua që ata të
shprehnin opinionin e tyre personal, shpesh
të intervistuarit ishin të mendimit se
procedurat në kredidhënie të ndjekura nga
bankat e tyre, normalisht tentojnë drejt
minimizimit të rrezikut.

Kjo bën që vlerësimet për rrezikun në
kredidhënie, ashtu si edhe në vrojtimin e
dhjetorit 2000, tentojnë drejt niveleve më të
ulëta se sa është rreziku real.

Tabela 17. Shpërndarja e përgjigjeve për vlerësimin e rrezikut.

Niveli i rrezikut
(krahasuar me gjashtëmujorin e dytë të vitit 2000)

Rastet (në %)

Shumë më i lartë 0
Më i lartë 17.4
I pandryshuar 47.8
Më i ulët 34.8
Shumë më i ulët 0
Nuk ekziston 0
Totali 100.0

Vihet re se në alternativat ekstreme, nuk
paraqiten raste përgjigjesh. Shumica e
specialistëve (rreth 82 për qind), mendojnë
se rreziku aktual i kredisë i krahasuar me
periudhën e dytë të vitit 2000 është i njëjtë
apo më i ulët. Kjo do të thotë që, duke
marrë parasysh vlerësimin e dalë për
rrezikun nga vrojtimi i parë (mesatar-i lartë),
rreziku aktual të jetë më i orientuar drejt
nivelit mesatar, pra të jetë në rënie. Ky
arsyetim rrjedh nga fakti se, pesha e
specialistëve që mendojnë se rreziku është
më i ulët është dy herë më e madhe se sa e
atyre që mendojnë se është më i lartë.

Pra, imazhi që specialistët kanë dhe
shfaqin në drejtim të rrezikut aktual, është
më optimist se sa gjashtë muaj më parë.

Nëse do të kombinohej informacioni i marrë
mbi rrezikun me atë të shpërndarjes
gjeografike të bankave dhe të degëve,

vërehet se janë degët e bankave në rrethe
(3) që mendojnë se rreziku aktual është në
nivele më të larta se gjashtë muaj më parë.
Ndërsa për nivelet e tjera të evidentuara të
rrezikut nga bankat dhe degët e tyre, nuk
vërehet ndonjë rregullsi e spikatur sipas
shpërndarjes gjeografike.

Pyetja 18, është në funksion të pyetjes 17,
sepse ajo kërkon të mësojë, arsyetimet e
specialistëve në lidhje me zgjedhjen e bërë
në pyetjen paraardhëse.

Kësaj pyetjeje i janë përgjigjur 18
specialistë, apo rreth 78.3 për qind e atyre
që duhej t’i përgjigjeshin.

Nga përgjigjet dalin në pah disa alternativa
me anë të të cilave specialistët motivojnë
zgjedhjen e bërë në pyetjen mbi nivelin e
rrezikut.
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Tabela 18. Arsyet në zgjedhjen e nivelit të rrezikut.

Arsyeja Rastet
Situata ekonomike dhe politike nuk ka pësuar ndryshime të konsiderueshme
(periudha kohore e shkurtër) 50
Klientët janë ndërgjegjësuar më shumë për korrektësinë që duhet të kenë me
bankat dhe për përfitimet që rrjedhin prej saj 22.2
Situata politike më e qëndrueshme, rend dhe qetësi më e lartë 16.7
Situata politike pak e qëndrueshme për shkak të zgjedhjeve të përgjithshme 11.1
Totali 100.0

Nëse kombinohen pyetjet që kanë të bëjnë
më rrezikun, vërehet se specialistët që
mendojnë se nivelet e rrezikut nuk kanë
ndryshuar (50 për qind e totalit),  gjykojnë
se ndërmjet intervaleve kohore respektive
nuk kanë ndodhur ndryshime të
rëndësishme ekonomiko-shoqërore. Pra,
ata mendojnë se situata ka qenë e njëjtë
dhe deri-diku e stabilizuar.

Një situatë më e qëndrueshme politike dhe
një rend e qetësi më e lartë, ka qenë
arsyeja për zgjedhjen e alternativës së një
rreziku më të ulët nga specialistët (3).

Ndërkohë që këtë alternativë e mbështesin
edhe pjesa e specialistëve që arsyetojnë se
historia me klientët dhe korrektësia e tyre
në marrëdhënie me bankat i ka bërë ata më
të ndërgjegjshëm për përfitimet që ata
mund të kenë. Për pasojë, puna me të tillë
klientë, ka ulur rrezikun e kredisë në
periudhën janar- maj 2001(4).

Rritjen e rrezikut të kredisë për këtë
periudhë krahasuar me fundvitin 2000, dy
nga specialistët e shpjegojnë me afrimin e
periudhës zgjedhore, fakt që për ta do të
thotë një pasiguri më e lartë dhe një rrezik
më evident edhe në aktivitetin e
kredidhënies.

Pyetja 19, ka për qëllim të evidentojë
problemet më të mëdha që bizneset
paraqesin për bankat dhe që për pasojë
ngadalësojnë procesin e akordimit të
kredive nga ana e bankave për bizneset.

Pyetja lejon zgjedhjen e më shumë se një
alternative (problemi) ndër shtatë të
rradhiturat. Kësaj pyetjeje i janë përgjigjur
100 për qind e bankave dhe degëve.

Nga përpunimi i përgjigjeve rezultoi se
mangësia më e ndeshur nga bankat, gjatë
procesit të akordimit të kredive për
bizneset, është “paraqitja e bilanceve
joreale” nga ana e bizneseve, fakt që ul
besimin e bankave për të punuar me ta. 18
specialistë mendojnë se kjo është një nga
mangësitë më të mëdha të bizneseve të
cilën edhe vetë bankat e konsiderojnë
shumë të rëndësishme.

Ky element ka të bëjë me nivelin e
ndershmërisë që bizneset do të trashëgojnë
edhe në të ardhmen në marrëdhënie me
bankat. Duke u ballafaquar me një nivel të
tillë besueshmërie të bizneseve, bankat
bëhen më skeptike dhe më konservatore në
marrëdhënie me ta.

Tabela 19. Shpërndarja e mangësive të bizneseve.

Mangësitë e bizneseve Rastet (në %)
Paraqitja e bilanceve joreale 75
Mungesa e kulturës dhe traditës në marrëdhëniet bankë-klient 62.5
Mosnjohja e plotë e kërkesave që bankat kanë për akordimin e kredive 41.7
Argumente të pamjaftueshme për të justifikuar akordimin e kredisë 41.7
Mangësi në planet e biznesit 33.3
Mosnjohje e legjislacionit që lidhet me aktivitetin e biznesit 20.8
Të tjera 2.5
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Mungesa e kulturës dhe traditës së
bizneseve për të punuar me bankat mbetet
ende një problem me një peshë të
konsiderueshme.

Dy mangësitë e para (paraqitja e bilanceve
joreale dhe mungesa e traditës së
bizneseve për të punuar me bankat), të
konsideruara nga specialistët si faktorët me
peshë më të madhe që ndikojnë në uljen e
nivelit të akordimit të kredive nga ana e
bankave për bizneset, kanë rezultuar po
kaq të rëndësishme edhe në vrojtimin e
dhjetorit 2000.

Pyetja 20, është një pyetje e drejtuar edhe
në vrojtimin e dhjetorit 2000 dhe si e tillë
lejon edhe krahasimin ndërmjet rezultateve
të të dy vrojtimeve, apo dy periudhave
kohore. Në këtë pyetje, kërkohet që
specialistët të gjykojnë mbi rëndësinë e

secilës prej mangësive që ata kanë
zgjedhur (në pyetjen 19), duke i pozicionuar
ato në një shkallë zbritëse (mangësia më e
konsiderueshme merr pozicionin A në
shkallë dhe ajo më pak e konsiderueshme
merr pozicionin e fundit).

Nga përpunimi rezultoi se mangësia më e
madhe që bizneset paraqesin për bankat,
gjatë procesit të akordimit të kredive,
vlerësohet të jetë paraqitja e bilanceve
joreale.

Ky fakt ishte i pritshëm edhe nga
informacioni që dha pyetja 19, duke e
konfirmuar këtë të fundit.  Nga ana tjetër,
mungesa e traditës së  bizneseve për të
punuar me bankat konsiderohet si një
problem, gjithashtu, i rëndësishëm, duke
zënë vendin e dytë në shkallën e paraqitur.

Tabela 20. Renditja e mangësive të evidentuara.*

Shkallëzimi i mangësive të bizneseve Koeficienti i llogaritur
Paraqitja e bilanceve joreale 2.39
Mungesa e kulturës dhe traditës në marrëdhëniet bankë-klient 2.8
Argumente të pamjaftueshme për të justifikuar akordimin e
kredisë

3.2

Mangësi në planet e biznesit 3.5
Mosnjohja e plotë e kërkesave që bankat kanë për akordimin e
kredive

4

Mosnjohja e legjislacionit që lidhet me aktivitetin e biznesit 5.2
Të tjera 5.4

Shënim: *Të dhënat në tabelën 18 nuk përputhen me renditjen (në pozicionet e mesatare) e tabelës 19,
sepse megjithëse të intervistuarve u është kërkuar të rendisin mangësitë e zgjedhura në pyetjen 18, ata
kanë kryer renditjen e të gjitha mangësive.

Krahasuar me përfundimet e kësaj pyetjeje
nga vrojtimi i parë, vërehet se dy problemet
e para në renditje kanë ekzistuar dhe
vazhdojnë të ekzistojnë me të njëjtin
intensitet, por me kalimin e kohës vërehet
një ndërrim vendesh midis tyre: duket qartë
që paraqitja e bilanceve joreale merr një
rëndësi më të madhe si mangësi që bankat
evidentojnë gjatë analizës së bizneseve.
Shkalla e ulët e ndershmërisë së bizneseve
në marrëdhëniet e tyre me bankat, është
një nga mangësitë kyçe që shkakton
hezitim në akordimin e kredive.

Grupi i pyetjeve 21 deri 25, ka të bëjë me
tregun jozyrtar të kredisë. Meqënëse nga

njëra anë ky treg konsiderohet si një
konkurrent i dukshëm i tregut zyrtar të
kredisë dhe nga ana tjetër është ende i
paeksploruar nga studime të posaçme, u
gjykua që mendimet dhe opinionet e
specialistëve të kredisë për të, do të ishin
mjaft të vlefshme dhe interesante. Vrojtimi i
parë dha disa sinjale njohëse për këtë treg
dhe nxorri në pah disa elemente të tij. Në
bazë të tyre, u krijua grupi i pyetjeve në
pyetësorin aktual. Tashmë natyra e tyre nuk
është thjesht njohëse dhe e përgjithshme,
por specifike dhe konkrete.

Pyetja 21,  kërkon të tërheqë opinionin e
specialistëve përsa i përket madhësisë së
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tregut jozyrtar të kredisë krahasuar me atë
zyrtar (të krijuar nga bankat). Pyetja lejon
zgjedhjen e njërës nga alternativat e
rradhitura. Në këtë pyetje u përgjigjën 23
specialistë, apo 95.8 për qind e totalit të të
intervistuarve.

Megjithëse niveli i përgjigjeve është i lartë,
vërehet që një pjesë e konsiderueshme e
tyre (43.5 për qind), kanë zgjedhur
alternativën “Pa opinion”, fakt që deri diku,
pakëson informacionin që kërkohet të
merret nga kjo pyetje.

Në pjesën tjetër të përgjigjeve vërehet se
mbizotëron opinioni që tregu jozyrtar i

kredisë zë një peshë më të vogël se sa ai
zyrtar (në 39.2 për qind të rasteve). 13 për
qind e specialistëve mendojnë se tregu
jozyrtar zë një vend më të madh se ai zyrtar
dhe vetëm 4.3 për qind e tyre shprehen se
ky treg është pothuajse i njëjtë në madhësi
sa edhe tregu zyrtar.

Pra, sipas opinionit të specialistëve, tregu
jozyrtar i kredisë ende nuk është bërë
mbizotërues krahasuar me tregun e
formuar nga bankat. Specialistët mendojnë
se janë bankat ato që e ruajnë zotërimin e
këtij tregu (të kredisë) dhe madje në
përmasa të konsiderueshme.

Pyetja 22, ka një natyrë më profesionale,
duke i kërkuar të intervistuarve që të
nxjerrin në pah faktorët që nxisin tregun
jozyrtar të kredisë dhe që mundësojnë

ekzistencën e tij, krahas tregut zyrtar. Ndër
faktorët e rradhitur lejohet zgjedhja e më
shumë se njërit. Kësaj pyetjeje i janë
përgjigjur të gjitha bankat dhe degët.

Tabela 21. Shpërndarja e përgjigjeve sipas faktorëve stimulues të tregut jozyrtar të
kredisë.

Faktorët stimulues Rastet (në %)*
Lehtësira në procedura dhe shpejtësi veprimesh 66.7
Mundësia për t’iu drejtuar këtij tregu në çdo moment 54.2
Shumëllojshmëria e afateve 25
Të tjera 12.5

Shënim: *Llogaritjet janë bërë ndaj numrit të të përgjigjurve (24). Totali mund të mos rezultojë 100 për
qind, sepse pyetja lejon zgjedhjen e më shumë se një alternative.

Grafiku 4. Shpërndarja e përgjigjeve për madhësinë e tregut 
jozyrtar të kredisë krahasuar me atë zyrtar
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Nga përpunimi i kësaj pyetjeje rezulton se
faktori, që stimulon më shumë ekzistencën
e një tregu të tillë të kredisë, ofrimi për
klientët i shërbimeve më të shpejta dhe
pothuajse fare pa burokraci. Për këtë faktor
shprehen 16 specialistë. Ndërkohë,
ndeshen edhe komente që lidhen me
zgjedhjen e këtij faktori duke arsyetuar se
ky treg është  shumë më i preferuar edhe
nga bizneset, të cilët shpesh dëshirojnë të
zhvillojnë veprimtarinë e tyre jashtë
bankave.

Edhe faktori i dytë, vlerësohet të jetë i
rëndësishëm. Ai ka të bëjë me argumentin
se ky treg ofron shërbimin e tij në çdo
moment kohor. Për këtë faktor shprehen 13
specialistë.

Shumëllojshmërinë e afateve që zbatohen
në këtë treg e kanë zgjedhur  gjashtë
specialistë, duke e konsideruar edhe këtë
faktor pak a shumë stimulues për
ekzistencën e tij.

Pra, në përgjithësi, ky lloj tregu, ekziston
dhe është i preferuar për klientët e tij, sepse
ofron më shumë mundësi dhe lehtësira më
të mëdha në kredidhënie. Në këtë mënyrë
ai përfaqëson një konkurrent real dhe
potencial, për tregun e kredisë që zënë
bankat.

Arsyeja tjetër për të cilën shprehen dy
specialistë, dhe që nxit ekzistencën e këtij
tregu, ka të bëjë me mosvlerësimin e
rrezikut të kredisë nga kredidhënësit. Në
tregun jozyrtar të kredisë, ky element
(rreziku), megjithëse shumë i rëndësishëm,
nuk vlerësohet aq sa duhet nga
kredidhënësit.

Pyetja 23, kërkon mendimin e specialistëve
të kreditit, lidhur me mundësinë e uljes së
dobishmërisë ekonomike të këtij tregu,
nëpërmjet ndikimit mbi faktorët e rradhitur
dhe të zgjedhur prej tyre në pyetjen 22.

Vihet re se specialistët janë përqëndruar
vetëm në dy faktorë kryesorë mbi të cilët
duhet ndikojnë bankat për ta kthyer këtë
treg në ineficient.

Faktori i parë i evidentuar prej tyre ka të
bëjë me atë që bankat duhet gjejnë
hapësira në drejtim të lehtësimit të
procedurave të tyre ekzistuese, nga
ngarkesat e tepërta burokratike në procesin
e kredidhënies. Për këtë mundësi shprehen
16 të intervistuar.

Ndërsa faktori i dytë, ka të bëjë me gjetjen
e mundësive më të mëdha nga ana e
bankave për t’i shërbyer klientëve në çdo
kohë. Për këtë faktor shprehen 13 të
intervistuar.

Pra, pakësimi i procedurave burokratike
dhe rritja shkallës së gatishmërisë së
bankave në shërbim, sipas opinionit të
specialistëve, përfaqësojnë pikat më të
rëndësishme, mbi të cilat bankat duhet të
reflektojnë, në mënyrë që klientët të jenë
më të prirur drejt shërbimeve bankare (apo
zyrtare), se sa drejt atyre jozyrtare.

Pyetja 24, është një pyetje më konkrete,
sepse ndërmjet gjithë faktorëve kërkon të
identifikojë atë, të cilin banka përkatëse, ka
më shumë mundësi ta përmirësojë. Pra,
është një pyetje që kërkon vetëm një
zgjedhje midis faktorëve. Kësaj pyetjeje i
janë përgjigjur 18 të intervistuar, apo 75 për
qind e totalit.

Rreth 78 për qind e specialistëve të
përgjijgjur, mendojnë se bankat e tyre duhet
të veprojnë fuqimisht në lehtësimin e
procedurave të kredidhënies. Ndërsa 22
për qind e tyre mendojnë se gatishmëria e
shërbimit në çdo kohë në bankat e tyre do
t’i krijonte hapësira më të mëdha tregut
zyrtar të zotëruar nga bankat duke ulur
eficiencën e atij jozyrtar.

Sidoqoftë, faktori më i rëndësishëm ndaj të
cilit bankat duhet të jenë më të ndjeshme
në mënyrë që të ulin apo të mos lejojnë
rritjen e peshës së tregut jozyrtar mbetet ai i
lehtësimit të procedurave tejet burokratike
që bankat ndjekin në kredidhënie.

Pyetja 25, kërkon të dijë opinionin e
specialistëve lidhur me mënyrën se si
bankat e tyre mund të realizojnë ndërhyrjen
për uljen e dobishmërisë së tregut jozyrtar
të kredisë. Kësaj pyetjeje i janë përgjigjur
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12 specialistë, apo 66.7 për qind e atyre që
duhej t’i përgjigjeshin. Në disa raste
specialistët kanë propozuar më shumë se
një mundësi që do t’i shërbente uljes së
dobishmërisë apo nevojës së tregut jozyrtar
të kredisë.

Një nga rrugët më efikase, për të cilën
specialistët shprehen, është rritja e
shpejtësisë së zbatimit të procedurave të
akordimit të kredive. Këtë alternativë e kanë
mbështetur 33.3 për qind e specialistëve.

Ndërkohë që rruga tjetër e propozuar, që
do të çonte drejt lehtësimit të procedurave,
lidhet me rritjen e transparencës së
bankave tregtare dhe shtimit të kontakteve
njohëse të tyre me klientët. Kjo rrugë duhet
ndihmuar, sipas specialistëve, nëpërmjet
fushatave të vazhdueshme dhe intensive
publicitare dhe promovuese. Edhe për këtë
mundësi shprehen 33.3 për qind e
specialistëve.

Njohja nga afër e bizneseve dhe e situatës
reale financiare të tyre nga ana e bankave,
do të ndihmonte në përshpejtimin e
procedurave të kredidhënies për këta të
fundit. Për këtë element të rëndësishëm
janë deklaruar 11.2 për qind e
specialistëve.

Ndërkohë në raste të veçanta (që hasen
vetëm një herë) ndeshim mënyrat e
mëposhtme që specialistët mendojnë se do
të ndikonin në lehtësimin e procedurave të
kredidhënies dhe, për pasojë, në uljen e
peshës dhe të nevojës për tregun jozyrtar
të kredisë:

??minimizimi i kërkesës për kolateralin;
? dhënia e asistencës së nevojshme

teknike;
? krijimi i strukturave që duhet të merren

me studimin dhe me përpunimin e
informacionit për të gjitha llojet e
bizneseve;

? thjeshtimi i procedurave për
mikrokreditë dhe realizimi i tyre brenda
3 deri 4 ditëve.

Rubrika E, ka të bëjë me opinionin e
bankave për të ardhmen e procesit të
akordimit të kredive.

Pyetja 26, kërkon të mësojë të ardhmen e
procesit kreditues sipas aktiviteteve
ekonomike të rradhitura. Pra, në këtë pyetje
kërkohet të zbulohet ndjesia e specialistëve
mbi aktivitetin ekonomik që ata e
konsiderojnë si më fitimprurës për t’u
kredituar. Pyetja lejon zgjedhjen e më
shumë se një alternative apo aktiviteti.
Kësaj pyetjeje i janë përgjigjur të gjithë të
intervistuarit, pra 24 specialistët e pyetur.

Tabela 22. Aktivitetet kredituara në të ardhmen.

Aktiviteti Rastet (në %)*
Tregti 66.7
Industri 58.3
Shërbime 50.0
Ndërtim 25
Transport 12.5
Bujqësi 12.5

Shënim: *Llogaritjet janë bërë ndaj numrit të të përgjigjurve (24). Totali mund të mos rezultojë 100 për
qind, sepse pyetja lejon zgjedhjen e më shumë se një alternative.

Siç shihet edhe nga renditja, vendin e parë
në kreditim në të ardhmen pritet që ta
marrë tregtia e ndjekur nga industria. Nëse
kombinohen rezultatet e kësaj pyetjeje me
ato të pyetjes 9, të këtij pyetësori, nuk
parashikohet të ketë ndonjë ndryshim në
kredidhënie përsa i takon aktiviteteve
ekonomike, krahasuar me situatën aktuale
të akordimit të kredive sipas aktiviteteve.

Ashtu si edhe në vrojtimin e dhjetorit 2000,
vërehet që sektori i transportit dhe i
bujqësisë, mbeten ende larg vëmendjes së
bankave për akordimin e kredive.

Pyetja 27, ka qëllim të tërheqë vlerësimin e
specialistëve të kreditit për parashikimin
tyre në lidhje me nivelin e kreditimit në të
ardhmen (gjashtëmujorin  e dytë të vitit
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2001), duke e krahasuar me periudhën e
parë të këtij viti.

Kësaj pyetjeje iu përgjigjën 100 për qind e
të intervistuarve.

Tabela 23. Niveli i kreditimit (gjashtëmujorin e dytë - 2001 krahasuar me gjashtëmujorin e
parë –2001).

Niveli i kreditimit në gjashtëmujorin e dytë Rastet (në %)
Më i lartë
I njëjtë
Më i ulët
Pa opinion

74.0
21.7
0.0
4.3

Del në pah tendenca e theksuar e bankave
për të patur nivele më të larta kreditimi.
Ndërkohë që është pozitiv fakti se asnjë
nga specialistët nuk është shprehur për
nivele më të ulëta kreditimi.

Pra, situata, vlerësuar nga këndvështrimi i
specialistëve të kreditit paraqitet optimiste
për periudhën e mbetur të vitit 2001.

Pyetja 28, ka natyrë pothuajse të njëjtë me
pyetjen paraardhëse, duke kërkuar
tendencën e normave të interesit për
kredinë në të ardhmen për lekun dhe për
valutën. Në këtë pyetje janë përgjigjur 22
specialistë apo 91.7 për qind e totalit të
intervistuar. Vihet re që për të dyja llojet e
monedhave përgjigjet pa opinion kanë një
nivel të lartë.

Tabela 24. Normat e interesit për kredinë në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2001.

Niveli i normës së interesit Për lekun Për valutën
Më e lartë
E njëjtë
Më e ulët
Pa opinion

0.0
50

13.6
36.4

0.0
62.8
0.0
31.8

Nga analiza e rezultateve të kësaj pyetjeje,
vihet re një tendencë jopozitive lidhur me
qëndrimin ndaj normave të interesit për
kredinë në lekë dhe në valutë. Pjesa më e
madhe e të intervistuarve deklarojnë se
këto norma nuk do të ndryshojnë në të
ardhmen. Pyetja 27, dha disa sinjale
pozitive në favor të rritjes së nivelit të
kredititmit, ndërkohë që pyetja pasardhëse
nuk e argumenton këtë përfundim me
lëvizjen e normave të interesit për kredinë,
në favor të kreditimit, pra uljes së tyre.

1.1. Konkluzione

Vrojtimi i dytë mbi aktivitetin kreditues nxjerr
në pah disa karakteristika të këtij aktiviteti
për periudhën janar-maj 2001, të cilat
konsistojnë në aspektet e mëposhtme të
ushtrimit dhe të analizës së tij:

1. Specialistët e kredisë evidentojnë, si
faktorët më të rëndësishëm në vendosjen e
normave të interesit për kredinë, nivelin e

rrezikut dhe atë të normave të interesit të
depozitave. Ndër këta dy faktorë, norma e
interesit të depozitave vlerësohet prej tyre
më parësore.  Nga vrojtimi i dhjetorit 2000
rezultoi se rëndësi më të madhe paraqiste
niveli i rrezikut ndërsa norma e interesit të
depozitave rradhitej e dyta.

2. Mund të arrihet në përfundimin që kredia
afatgjatë, në ndryshim nga preferenca e
evidentuar nga vrojtimi i dhjetorit 2000, nuk
bën më pjesë në fushën e interesit të
specialistëve që akordojnë kredi.

3. Kredia afatshkurtër preferohet për shkak
të rrezikut të ulët që mbart në vetvete si
edhe për mundësitë që krijon për një
monitorim më të mirë të saj. Për të njëjtat
arsye kredia afatshkurtër është preferuar
gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2000.

4. Preferenca për kredinë afatmesme duket
se është kryesisht e përcaktuar nga
kërkesat e klientëve dhe nga orientimi i
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bankës drejt lehtësimit të klientëve gjatë
pagesës së detyrimeve. Gjatë dhjetorit të
kaluar preferenca për këtë lloj kredie është
justifikuar me rrezikun e ulët dhe mundësitë
për një monitorim të mirë.

5. Në përgjithësi, bankat kanë akorduar
kredi si në lekë ashtu edhe në valutë, por
numri i atyre që shprehen se banka ka
akorduar kredi në monedhë të huaj është
pak më i lartë nga numri i atyre që
shprehen se banka ka akorduar kredi në
lek. Ky përfundim nuk përputhet krejtësisht
me përfundimin e arritur në vrojtimin e parë
nga i cili rezultoi se në akordimin e këtyre
dy llojeve të kredive nuk kishte diferenca.

6. Përsa i takon preferencës në kredidhënie
sipas aktiviteteve ekonomike, realiteti i
tanishëm dëshmon se tregtia është ende në
fushën e interesit të kredidhënësve,
ndryshe nga ç’sugjeronte parashikimi i bërë
në muajin dhjetor 2000. Parashikimi dhe
realiteti për industrinë pothuajse përputhen
plotësisht, kurse ndërtimi pritej të kreditohej
më tepër nga ç’është kredituar realisht.
Tregtia shihet si një aktivitet që siguron
fitime të mëdha dhe të shpejta. Industria
konsiderohet si një aktivitet i konsoliduar që
përbën mbështetje për ekonominë
shqiptare dhe që, nga ana tjetër, i siguron
bankave marrëdhënie të qëndrueshme me
klientët. Del në pah tendenca e theksuar e
bankave për të rritur kreditimin në të
ardhmen e aftërt. Specialistët parashikojnë
se në të ardhmen përparësi në kreditim do
t’u jepet aktiviteteve të tregtisë dhe të
industrisë.

Ashtu si edhe në vrojtimin e dhjetorit 2000,
vërehet që sektori i transportit dhe i
bujqësisë, mbeten ende larg vëmendjes së
bankave për akordimin e kredive.

7. Pothuajse të gjithë të intervistuarit
deklaruan se banka ku ata punojnë ka
kredituar biznesin e mesëm, ndërkohë që
afro gjysma e tyre u shprehën për biznesin
e madh dhe atë të vogël (veçmas). Renditja
e llojeve të biznesit sipas preferencës së
autoriteteve kredituese nëpër bankat
tregtare ka të njëjtën paraqitje si në dhjetor
2000. Bankat vazhdojnë të synojnë
biznesin e mesëm, ndërkohë që biznesi i

vogël dhe i madh preferohen në mënyrë të
konsiderueshme më pak se i pari.

8. Për periudhën janar-maj 2001, niveli
mesatar i realizimit të kredisë, krahasuar
me parashikimin e bankës për kredinë për
këtë periudhë, është rreth 56 për qind, për
shkak se rastet janë të përqëndruara në
intervalin e realizimit nga 50 deri në 100 për
qind. Nga deklarimet e bëra në dy vrojtimet,
del në pah një përkeqësim i situatës në
realizimin e kredive. Mosrealizimet në
nivele të larta, kanë ndikuar negativisht në
nivelin mesatar të realizimit të kredive.
Krahasuar me vrojtimin paraardhës
realizimi mesatar qëndron rreth 17.8 pikë
përqindjeje më poshtë.

9. Situata e rënduar energjitike e kësaj
periudhe ka ndikuar në rënien e kërkesës
për kredi. Janë rrethet e tjera të vendit (veç
Tiranës), që e kanë ndjerë më shumë
ndikimin negativ të saj. Pjesa më e madhe
e të intervistuarve, ashtu siç edhe pritej,
pohojnë se situata e rënduar energjitike ka
ndikuar, gjithashtu, në uljen e aftësive të
klientëve për të shlyer kreditë në kohë. Për
këtë vështirësi shprehen pothuajse të gjitha
zonat e vendit.

10. Imazhi që specialistët kanë dhe shfaqin
në drejtim të rrezikut aktual, është më
optimist se sa gjashtë muaj më parë.
Rreziku vlerësohet të tentojë drejt nivelit
mesatar. Vërehet se janë degët e bankave
në rrethe që mendojnë se rreziku aktual
është në nivele më të larta se gjashtë muaj
më parë.

11. Paraqitja e bilanceve joreale dhe
mungesa e traditës së bizneseve për të
punuar me bankat, ashtu si edhe në
vrojtimin e dhjetorit 2000, vazhdojnë të
konsiderohen si faktorët kryesorë që
ndikojnë në uljen e nivelit të akordimit të
kredive nga ana e bankave për bizneset.

12. Sipas opinionit të specialistëve, tregu
jozyrtar i kredisë ende nuk është bërë
mbizotërues krahasuar me tregun e
formuar nga bankat. Specialistët mendojnë
se janë bankat ato që e ruajnë zotërimin e
këtij tregu (të kredisë) dhe madje në
përmasa të konsiderueshme.



23

Faktori që stimulon më shumë ekzistencën
e tregut jozyrtar të kredisë është se ai u
ofron klientëve shërbim më të shpejtë dhe
pothuajse fare pa burokraci. Nga ana tjetër,
ai ofron shërbimin e tij në çdo moment
kohor. Në këtë mënyrë ai përfaqëson një
konkurrent real dhe potencial, për tregun e
kredisë që zënë bankat. Mendohet se
bankat mund të pengojnë rritjen e peshës
së tregut jozyrtar nëpërmjet lehtësimit të
procedurave tejet burokratike që aktualisht
ato ndjekin në kredidhënie.

13. Pjesa më e madhe e të intervistuarve
deklarojnë se normat e interesit të kredisë
nuk do të ndryshojnë në të ardhmen. Ky
fakt na shtyn të gjykojmë se bankat, në
mënyrë që të realizojnë rritjen e
parashikuar të nivelit të kreditimit, do t’u
drejtohen mënyrave të tjera dhe jo uljes së
normave të interesit.

2. ANALIZA PËR AGJENCITË.

Kryerja e një analize të veçantë për
agjencitë kredituese na ndihmon të vëmë
në dukje karakteristikat e punës së këtyre
njësive, relativisht të reja të tregut të
kredisë në Shqipëri. Në këtë vrojtim është
mbledhur informacion nga tre agjenci të
tilla, ndër të cilat njëra ka plotësuar katër
pyetësorë të shpërndarë në rrethe të
ndryshme të vendit. Për arsye të
vështirësive në shpërndarjen e
pyetësorëve, nuk na është krijuar mundësia
të mbulojmë një numër të madh rrethesh.
Nga 6 pyetësorë, 4 janë plotësuar në
rrethin e Shkodrës, një në Korçë dhe një në
Berat. Rrjedhimisht, rezultatet e kësaj pjese
të analizës duhen parë më tepër si një ide e
përgjithshme mbi specializimin dhe qëllimin
e ekzistencës së këtyre njësive, sesa si një
analizë e mirëfilltë e veprimtarisë së
agjencive të kredisë në mbarë vendin.

Personat e intervistuar mbajnë pozicionin e
administratorit, të analistit të kredisë ose të
kryeinspektorit. Vjetërsia mesatare e tyre
në fushën e kreditit varion nga 1 deri në 10
vjet dhe mbi gjysma e të intervisturarve ka
më tepër se 5 vjet punë në këtë fushë.

Kur janë pyetur për faktorët që përcaktojnë
normën e interesit të kredisë, të
intervistuarit janë shprehur se rëndësinë më
të madhe ndër këta faktorë e ka norma e
fitimit që synohet të arrihet si edhe niveli i
rrezikut.  Po ashtu, vëmendje i kushtohet
edhe normave të tregut.

Të gjitha agjencitë e intervistuara shprehen
se kanë akorduar kredi afatshkurtër dhe
vetëm njëra, kredi afatmesme, gjatë
periudhës janar-maj 2001. Të gjithë të
intervistuarit deklarojnë se agjencitë
përkatëse preferojnë kredinë afatshkurtër.
Preferenca për kredinë afatshkurtër rrjedh
nga shkalla e ulët të rrezikut si edhe
mundësitë për një monitorim më të mirë të
kredisë. Një i intervistuar ofron si arsye
orientimin e organizatës ndaj bizneseve të
vogla dhe shumë të vogla dhe tjetri citon si
arsye kapacitetin (e vogël) kreditues të
organizatës.

Përsa i përket llojit të monedhës, të gjitha
agjencitë e marra në shqyrtim kanë
akorduar kredi në lekë dhe vetëm njëra në
valutë (USD).

Të intervistuarve i është kërkuar të rradhisin
aktivitetet ekonomike sipas preferencës që
ka shfaqur agjencia në kredidhënie. Tabela
e mëposhtme është ndërtuar duke përdorur
metodën e ponderimit. Treguesi me vlerën
më të ulët i korrespondon aktivitetit më të
preferuar dhe e kundërta.

Tabela 25. Renditja e aktiviteteve ekonomike sipas preferencës së agjencive në kreditim.

Aktiviteti ekonomik Treguesi i preferencës
Shërbime 1.50
Tregti 1.75
Industri 3.20
Ndërtim 4.00
Transport 4.50
Bujqësi 5.00
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Të gjithë të intervistuarit kanë pozicionuar
tregtinë dhe shërbimet në shkallën e parë
ose të dytë të preferencës.

Kur janë pyetur për arsyet e preferencës,
për aktivitetin e shërbimeve të intervistuarit
janë përgjigjur se ky aktivitet gjeneron të
ardhura të shpejta, preferohet nga
organizata dhe paraqet kërkesa të shumta.
Preferenca për tregtinë justifikohet me
arsyet që u paraqitën për shërbimet si edhe
me mundësitë për monitorim të mirë dhe
fitime të larta. Në një rast është deklaruar
se shërbimet dhe tregtia konsiderohen si
aktivitete që gjenerojnë mundësi për hapjen
e vendeve të reja të punës.   Ata që janë
shprehur në favor të ndërtimit, e
konsiderojnë atë si një aktivitet me nivel të
lartë fitimi dhe që garanton shlyerjen e
kredisë.  Një nga të intervistuarit ka
pozicionuar bujqësinë  në vend të dytë
duke paraqitur si arsye për këtë preferencë
orientimin e organizatës.

Përsa u përket llojeve të bizneseve që kanë
kredituar këto organizata gjatë kësaj
periudhe, të gjitha kanë kreditur biznesin e
vogël dhe tre prej tyre edhe të mesmin. Të
gjithë të intervistuarit kanë vendosur
biznesin e vogël në shkallën e parë të
preferencës, të mesmin në të dytën dhe të
madhin në të tretën. Një i intervistuar është
shprehur se agjencia krediton vetëm
biznesin e vogël. Nga këto përgjigje
zbulohet deri-diku karakteri i këtyre njësive
kredituese, të cilat specializohen dhe
kujdesen për mbështetjen e biznesit të
vogël me kredi  të vogla dhe afatshkurtra.
Kur janë pyetur për arsyet e preferencës tre
nga pesë të intervistuar janë shprehur
njëzëri se objektivi i organizatës është
financimi i biznesit të vogël.

Një i intervistuar është shprehur se
preferenca për biznesin e vogël rrjedh nga
aktiviteti i kufizuar ekonomik  i rrethit,
ndërsa një tjetër se biznesi i vogël ka
garanci të lartë.  Arsyet e paraqitura
konfirmojnë edhe një herë atë që u tha më
lart, pra orientimin e agjencive kredituese
ndaj biznesit të vogël.

Në vijim bëhet një paraqitje e shkallës së
realizimit të kredidhënies nga ana e

agjencive për periudhën janar-maj 2001. Dy
nga të intervistuarit kanë përcaktuar si nivel
të realizimit të kredisë 50-100 për qind
ndërkohë që, dy të tjerë kanë zgjedhur
alternativën ‘mbi 100 për qind’. Një i
intervistuar nuk ka dhënë përgjigje, ndërsa
një agjenci nuk ka dhënë kredi gjatë kësaj
periudhe. Mund të thuhet se niveli mesatar i
realizimit të kredisë nga ana e këtyre
agjencive, për këtë periudhë, është i
kënaqshëm.  Janë dhënë vetëm dy arsye
për devijimin nga parashikimi. Ndër këto
njëra që shpjegon nivelin 85 për qind lidhet
me karakteristikat e sezonit. Në rastin tjetër
tejkalimi shpjegohet me kërkesën e lartë
dhe me nivelin e lartë të shlyerjeve të
kredive të mëparshme.

Pyetja që synon të mbledhë informacion
mbi pasojat që mund të ketë shkaktuar
kriza energjitike e gjashtëmujorit të dytë të
vitit 2000, është ndarë në dy nënpyetje.
Pyetja e parë synon të zbulojë nëse kriza e
energjisë ka reduktuar kërkesën për kredi
nga ana e bizneseve. Tre të intervistuar
kanë deklaruar se kërkesa për kredi është
ulur si pasojë e kësaj krize, ndërsa një i
intervistuar ka pranuar të kundërtën.  Asnjë
i intervistuar nuk ka zgjedhur alternativën
‘pa opinion’ gjë që dëshmon, në njëfarë
mase, për seriozitetin me të cilin të
intervistuarit i janë përgjigjur kësaj pyetjeje.
Megjithëse kjo pyetje, i ka përgjigjet  të
caktuara dhe nuk kërkon arsye apo
shpjegime për zgjedhjen, një specialist e ka
zgjeruar përgjigjen duke thënë se situata e
disfavorshme energjitike nga njëra anë i
mbante kredimarrësit larg burimeve të
financimit, dhe nga ana tjetër, rriste
hezitimin e kredidhënësve, të cilët e shihnin
rrezikun e kredisë më të lartë se zakonisht.

Nënpyetja tjetër kërkon të dijë nëse situata
energjitike ka shkaktuar vonesa apo ndalim
të shlyerjes së kredive ekzistuese.  Kësaj
pyetjeje tre specialistë i janë përgjigjur ‘Po’
dhe dy të tjerë ‘Jo’.

Një ndër specialistët që gjykon se situata
energjitike ka penguar shlyerjen normale të
kredive ekzistuese, thekson se problemet
më të mëdha në këtë drejtim janë ndeshur
në aktivitetet e shërbimeve dhe të
industrisë.
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Specialistët e kredisë pranë agjencive janë
pyetur për opionin e tyre lidhur me nivelin
relativ të rrezikut, pra iu është kërkuar të

bëjnë një krahasim të rrezikut aktual të
kredidhënies me atë të fundit të vitit 2000.

Tabela 26. Arsyet për nivelin e identifikuar të rrezikut.

Niveli i rrezikut Nr. i rasteve Arsyeja
Sh. më i lartë -- --
Më i lartë 1 Situata politike e brendshme dhe e jashtme
I njëjtë 2 Korrupsion në rritje, mungesë e shtetit aktiv në

mbrojtje të institucioneve financiare*
Më i ulët 2 Zhvillim i ekonomisë së rrethit*
Sh. më i ulët 1 Reduktim i pjesës së portofolit të kredisë të

ekspozuar ndaj rrezikut**
Nuk ekziston --

Shënim: * Është paraqitur vetëm një përgjigje, pra jo të dyja rastet kanë patur këtë shpjegim.
 ** Pyetja është kuptuar në veçanti për njësinë e intervistuar dhe jo për rrezikun në shkallë vendi.

Një i intervistuar që është shprehur për
nivel më të ulët të rrezikut aktual të kredisë i
është referuar, për krahasim, tremujorit të
parë të vitit 2001 gjatë të cilit, si në çdo
fillimviti, kryhet shlyerja e detyrimeve
taksore ndaj shtetit. Këto pagesa, së
bashku me pasojat e krizës energjitike,
kanë penguar kredimarrësit të realizojnë
arkëtimet e tyre pranë autoriteteve
kredituese. Pasi parashtron këto probleme,
i intervistuari shprehet se gjatë tremujorit të
dytë të vitit 2001 pritet që situata të
përmirësohet duke çuar kështu në ulje të
rrezikut të kredisë në vend.

Nga tabela e mësipërme shihet se rreziku
aktual, sipas opinionit të specialistëve të
kredisë të punësuar pranë agjencive
kredituese, është i njëjtë ose më i ulët nga
rreziku i kredisë gjatë gjashtëmujorit të
kaluar.

Të intervistuarve iu është kërkuar të
identifikojnë problemet kyçe që agjencitë
hasin gjatë analizës së bizneseve që
afrohen për marrje kredie. Katër nga
gjashtë të intervistuarit konsiderojnë
problematike mungesën e traditës dhe të
kulturës në marrëdhëniet bankë-klient, tre
identifikojnë si problem  paraqitjen e
bilanceve joreale, tre argumentet e
pamjaftueshme që paraqesin bizneset gjatë
aplikimit për kredi, dy mangësitë në planet
e biznesit dhe një mosnjohjen e plotë të
kërkesave të bankës (institucionit) për
kredidhënie. Përveç identifikimit të këtyre
problemeve, të intervistuarit kanë bërë dhe
një shkallëzim të tyre sipas rëndësisë.

Renditja duhet të bëhej e tillë që në
shkallën e parë të vendosej problemi më i
konsiderueshëm dhe në të fundit ai më pak
i konsiderueshëm. Në bazë të përgjigjeve u
ndërtua tabela e mëposhtme.

Tabela 27. Renditja e mangësive të bizneseve.
 Probleme të identifikuara tek bizneset Treguesi i rëndësisë së

problemit
Mungesa e traditës dhe e kulturës në marrëdhëniet
bankë-klient

1.6

Paraqitje e bilanceve joreale 2.4
Argumente të pamjaftueshme për të justifikuar dhënien e
kredisë

2.4

Mangësi në planet e biznesit 2.6
Mosnjohje e plotë e kërkesave të bankës për kredidhënie 6.0
Mosnjohje e legjislacionit që lidhet me aktivitetin kreditues 6.5
Të tjera 7.0
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Kjo tabelë, konvergon me rezultatet e
mësipërme.  Agjencitë e kredisë, ndryshe
nga bankat, problemin kryesor, siç sugjeron
ky vrojtim, e shikojnë në mungesën e
traditës dhe të kulturës në marrëdhëniet
bankë-klient dhe jo në paraqitjen e
bilanceve joreale. Sidoqoftë, bilancet
joreale mbeten një ndër problemet më të
rëndësishme gjatë analizave për
kredidhënie. Renditja e problemeve të tjera
është e njëjtë si për bankat, si për
agjencitë.

Specialistëve të kredisë pranë agjencive u
është kërkuar, gjithashtu, një vlerësim i
madhësisë së tregut jozyrtar të kreditit në
krahasim me tregun e formuar nga bankat
dhe institucionet e tjera që ofrojnë kredi.
Vetëm gjysma e specialistëve kanë
shprehur opinion mbi madhësinë e tregut
jozyrtar. Ndër këta, njëri mendon se tregu
jozyrtar ka të njëjtën madhësi me tregun
zyrtar, një shprehet se tregu jozyrtar është
më i madh dhe tjetri më i vogël. I
intervistuari që është shprehur se tregu
jozyrtar i kreditit është më i vogël se tregu
zyrtar ka dhënë informacion shtesë.

Sipas këtij specialisti, huamarrësve i
intereson t’i drejtohen agjencisë apo të
vetmes bankë që jep kredi në zonë, për
arsye se niveli i interesit të kërkuar nga
kredidhënësit jozyrtarë është shumë i lartë
dhe, për më tepër, rreziku i operimit në këtë
treg është shumë i madh. Për pasojë,
përfundon specialisti, individët i drejtohen
tregut jozyrtar kur përpjekjet e tyre për të
marrë kredi në bankë apo agjenci rezultojnë
pa sukses. Në këto raste, kredia sigurohet
në tregun jozyrtar mbi bazë shoqërie dhe
njohjeje.

Shumica dërrmuese e specialistëve (5)
identifikuan lehtësinë në procedura si një
faktor që forcon pozitat e tregut jozyrtar. Tre
prej tyre iu referuan shumëllojshmërisë së
afateve dhe dy mundësisë për t’iu drejtuar
këtij tregu në çdo moment. Specialistëve iu
kërkua, gjithashtu, opinion lidhur me ata
faktorë nëpërmjet të cilëve sistemi bankar
mund të realizojë dobësimin e influencës së
tregut jozyrtar.  Nga renditja, që kanë bërë
të intervistuarit rezulton se faktori kryesor
mbi të cilin pritet ndërhyrje nga ana e

institucioneve financiare, është ofrimi i
afateve të shumëllojshme. Ky faktor është
zgjedhur nga 5 specialistë. Ai ndiqet nga
faktori ‘lehtësi në procedura’ (4 përgjigje)
dhe ‘mundësia për t’iu drejtuar tregut në
çdo moment’  (3 përgjigje).

Të intervistuarit janë përgjigjur për njërin
nga faktorët e paraqitur tek i cili ata
shikojnë përparësinë e njësisë për të cilën
punojnë. Me fjalë të tjera, prej tyre u kërkua
të zbulohej se çfarë lehtësie mund t’iu
sigurojë secila agjenci klientëve në mënyrë
që t’i largojë ata nga tregu jozyrtar. Kësaj
pyetjeje tre të intervistuar i janë përgjigjur
duke zgjedhur lehtësinë në procedura, dy
mundësinë për t’iu drejtuar tregut në çdo
moment dhe njëri ka zgjedhur faktorin e
parë së bashku me shumëllojshmërinë e
afateve. Vihet re se, ndërkohë që
specialistët e shikojnë detyrën kryesore të
bankave të lidhur me ofrimin e afateve të
shumëllojshme, ata mendojnë se faktori
mbi të cilin duhet të punojnë më shumë
agjencitë është lehtësimi i procedurave për
akordim kredie.

Për mënyrën se si mund të realizohet
ndërhyrja mbi këta faktorë janë përgjigjur
një pjesë e të intervistuarve. Një ndër dy të
intervistuarit, që kanë zgjedhur alternativën
‘mundësi për t’iu drejtuar tregut në çdo
moment’, është përgjigjur se agjencia mund
ta realizojë këtë ndërhyrje duke njohur më
thellë aktivitetin e klientëve. I intervistuari
tjetër është shprehur se mënyra nëpërmjet
së cilës agjencia mund të ofrojë kredi në
çdo moment që shihet i përshtatshëm nga
klienti, është duke përmirësuar
marrëdhëniet me degën e Bankës së
Kursimeve pranë së cilës agjencia mban
llogarinë e saj. Vështirësitë në tërheqjen e
parave nga dega e bankës zbehin
gatishmërinë e agjencisë për t’iu përgjigjur
klientëve në çdo kohë.

Rubrika e fundit e pyetësorit synon të
mbledhë prej specialistëve opinione për të
ardhmen e procesit kreditues. 5 specialistë
identifikuan aktivitetin e tregtisë si aktivitetin
më fitimprurës për t’u angazhuar në të
ardhmen, 4 zgjodhën shërbimet, 2
ndërtimin dhe një në çdo rast identifikoi
bujqësinë, transportin dhe industrinë.
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Pyetjes “si do të jetë niveli kreditues në të
ardhmen” 4 specialistë iu përgjigjën “më i
lartë”, 1 “i njëjtë” dhe 1 nuk shprehu
opinion. Pra, shihet se pjesa më e madhe e
të intervistuarve pranë agjencive të kredisë
mendojnë se niveli i   kreditimit, nga ana e
këtyre njësive, do të jetë më i lartë në
gjashtëmujorin pasardhës.

Kur janë pyetur për kahun e lëvizjes së
normës së interesit për kredinë në lekë në
të ardhmen, 3 nga të intervistuarit janë
shprehur se presin të njëjtin nivel të
normës, 2 se presin që ajo të bjerë dhe 1
nuk ka shprehur opinion. Të njëjtës pyetje
për normat në valutë i janë përgjigjur vetëm
dy persona ndër të cilët njëri mendon se
norma do të mbetet e pandryshuar, kurse
tjetri se ajo do të bjerë.

2.1. Konkluzione

Nga analiza që iu bë informacionit të
mbledhur nga agjencitë e kursim-kreditit u
arrit në këto përfundime.

? Faktorët më të rëndësishëm në
përcaktimin e normës së interesit për
kredinë janë norma e fitimit dhe niveli i
rrezikut.  Po ashtu vëmendje i
kushtohet edhe normave të tregut.

? Gjatë periudhës janar-maj 2001, të
gjitha agjencitë e intervistuara kanë
akorduar kredi afatshkurtër të cilën e
preferojnë.

? Preferenca për kredinë afatshkurtër
rrjedh nga shkalla e ulët të rrezikut si
edhe nga mundësitë për një monitorim
më të mirë të kredisë.

? Aktiviteti i shërbimeve dhe ai i tregtisë
kanë qenë aktivitetet më të preferuara
për kreditim gjatë kësaj periudhe.

? Të gjitha agjencitë kanë kredituar
biznesin e vogël dhe tre prej tyre edhe
të mesmin. Të gjithë të intervistuarit
shprehen se preferohet shumë biznesi
i vogël, mesatarisht i mesmi dhe aspak
i madhi.

? Shumica e specialistëve mendojnë se
situata energjitike e fundit të vitit 2000
dhe fillimit të vitit 2001 ka reduktuar
kërkesën për kredi dhe ka pakësuar
arkëtimet nga kreditë ekzistuese.

? Rreziku aktual i kredisë, sipas opinionit
të specialistëve të kredisë të punësuar
pranë agjencive kredituese, është i
njëjtë ose më i ulët nga rreziku i
kredisë gjatë gjashtëmujorit të kaluar.

? Agjencitë e kredisë, gjatë analizës për
kredidhënie, problemin kryesor tek
bizneset e shikojnë në mungesën e
traditës dhe të kulturës në
marrëdhëniet bankë-klient. Bilancet
joreale mbeten, gjithashtu, një ndër
problemet më të rëndësishme gjatë
këtyre analizave.

? Specialistët nuk kanë mendim të
konsoliduar mbi madhësinë relative të
tregut jozyrtar të kreditit.

? Shumica dërrmuese e specialistëve
identifikuan lehtësinë në procedura si
një faktor që forcon pozitat e tregut
jozyrtar të kreditit. Ky është dhe faktori
mbi të cilin ata mendojnë se agjencitë
mund të ndërhyjnë për ta përmirësuar.

? Pjesa më e madhe e specialistëve
identifikuan aktivitetin e tregtisë dhe
më tej atë të shërbimeve si aktivitetet
më fitimprurëse për t’u angazhuar në
të ardhmen.

? Pjesa më e madhe e të intervistuarve
pranë agjencive të kredisë mendojnë
se niveli i kreditimit, nga ana e këtyre
njësive, do të jetë më i lartë në
gjashtëmujorin pasardhës.
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3. KRAHASIMI I REZULTATEVE TË BANKAVE ME
ATO TË AGJENCIVE.

Krahasimi i rezultateve të bankave me ato
të agjencive shërben vetëm për të krijuar
një ide të përgjithshme mbi ngjashmëritë
dhe ndryshimet ndërmjet tyre, pasi baza
josimetrike e të dhënave nuk mundëson një
analizë të plotë krahasuese.

Së pari, agjencitë shprehen se janë shumë
më tepër të orientuara nga norma e fitimit
që synohet të arrihet nga ç’janë bankat të
cilat e rradhisin fitimin të tretin.

Së dyti, të gjitha agjencitë shprehen për
preferencë ndaj kredisë afatshkurtër,
ndërkohë që bankat interesohen edhe për
akordim të kredive afatmesme.

Agjencitë kreditojnë dhe preferojnë vetëm
biznesin e vogël, ndërkohë që bankat më
tepër kreditojnë dhe preferojnë biznesin e
madh. Pjesa më e madhe e agjencive
shprehen se janë krijuar për të mbështetur
biznesin e vogël.

Së treti, agjencitë ndryshe nga bankat që
preferojnë tregtinë, rendisin në vendin e
parë të preferencës aktivitetin e
shërbimeve.

Së katërti, ndryshe nga bankat, të cilat
zgjedhin lehtësinë e procedurave, agjencitë
mendojnë se sistemi bankar mund ta
zvogëlojë ndikimin e tregut jozyrtar të
kreditit duke rritur numrin e afateve të
kredive të ofruara.

.
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Nr. i pyetësorit: !__!__!

OPINONE RRETH AKTIVITETIT KREDITUES BANKAR

Banka, Dega _____________________________________

Data  e intervistës ________________________________

Emri i intervistuesit_______________________________

A. Informacion i përgjithshëm.

Pyetje 1. Cili është pozicioni juaj në departamentin e kreditit? _________

Pyetje 2. Cila është eksperienca juaj në fushën e kreditit? (vjetërsia në vite në këtë

aktivitet)__________________________________________

B. Norma e interesit për kredinë.

Pyetje 3. Në cilët nga faktorët e mëposhtëm bazoheni për përcaktimin e normës së

interesit për kredinë?

1. Norma e interesit të depozitave !__!

2. Fitimi që synohet të arrihet !__!

3. Kostoja operacionale !__!

4. Sinjalet e BSH për normën e interesit për kredinë !__!

5. Niveli i rrezikut !__!

6. Normat e interesit të bankave të tjera për kredinë !__!

7. Norma e interesit të Bonove të Thesarit !__!

Pyetje 4. Faktorët që keni identifikuar më lart rradhitini sipas rëndësisë duke pasur

parasysh që tek A vendoset numri korrespondues i faktorit më të rëndësishëm dhe tek

G faktori më pak i rëndësishëm.

!________!________!________!________!________!________!_______!

         A      B               C              D              E               F             G

C. Llojet e kredisë që ka akorduar banka juaj gjatë periudhës janar-maj 2001.
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Pyetje 5. Çfarë lloje kredish ka akorduar banka juaj sipas afateve kohore:   

1. Afatshkurtër !__!

2. Afatmesme !__!

3. Afatgjatë !__!

Pyetje 6. Cila nga llojet e kredive të mësipërme është preferuar gjatë kësaj periudhe?

Numri korrespondues i llojit të afatit të kredisë !__!

Pyetje 7. Jepni arsyen/t për këtë preferencë.

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Pyetje 8. Çfarë lloje kredish ka akorduar banka juaj sipas llojit të monedhës:

1. Lekë !__!

2. Monedhë e huaj !__!

Pyetje 9. Duke pasur parasysh llojet e aktiviteteve ekonomike të poshtëshënuara,

rradhitini ato sipas preferencës që ka paraqitur banka juaj në akordimin e kredive gjatë

kësaj periudhe.

1. Industri

2. Ndërtim

3. Tregti

4. Shërbime

5. Transport

6. Bujqësi

!_________!________!_________!_________!_________!__________!
Sh. I preferuar! I preferuar  ! Mesatarisht  ! Pak i preferuar! Sh. pak i pref! Aspak i pref.

Pyetje 10. Jepni arsyet e preferencës për zgjedhjen e parë dhe të dytë, (e dyta jo e

detyrueshme).

1._______________________________________________________

2._______________________________________________________
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Pyetje 11. Duke pasur parasysh llojet e bizneseve të mëposhtme, identifikoni llojet e

bizneseve që ka kredituar banka juaj gjatë kësaj periudhe:

1.   Biznesi i vogël !__!

2. Biznesi i mesëm !__!

3. Biznesi i madh !__!

Pyetje 12.  Llojet e bizneseve të përmenduar më sipër, rradhitini sipas preferencës së

bankës suaj në akordimin e kredive.

!_______________!___________________!________________!

 Shumë i preferuar ! Mesatarisht i preferuar !  Aspak i preferuar   !

Pyetje 13. Jepni arsyen/t e preferencës për zgjedhjen e parë:

________________________________________________________

Pyetje 14. Si e vlerësoni realizimin e kredisë së dhënë nga banka juaj gjatë periudhës

janar – maj 2001 në krahasim me nivelin e kredisë së parashikuar në planin e biznesit

të bankës për këtë periudhë:

1.  Nuk kemi dhënë kredi !__!

2.  Deri 50% !__!

3.  50-100% !__!

4.  100% !__!

5.  Mbi 100% !__!

Pyetje 15. Nëse ka devijim nga niveli i parashikuar jepni arsyen/t:

________________________________________________________

Pyetje 16. A mendoni se situata energjitike e tremujorit të fundit të vitit 2000 dhe fillimit

të vitit 2001 ka krijuar probleme të dukshme në procesin e kreditimit në drejtim të:

16a. Reduktimit të kërkesës për kredi të reja: 

a. Po !__!

b. Jo !__!

c. Pa opinion !__!
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16b. Pamundësisë apo vonesave në shlyerjen e kredive ekzistuese:

a. Po !__!

b. Jo !__!

c. Pa opinion !__!

Pyetje 17. Si e konsideroni rrezikun aktual të kredisë në Shqipëri krahasuar me

rrezikun në kredidhënie gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2000?

1.  Shumë më të lartë !__!

2.  Më të lartë !__!

3.  Të njëjtë !__!

4.  Më të ulët !__!

5.  Shumë më të ulët !__!

6.   Nuk ekziston !__!

Pyetje 18. Jepni arsyen/t për zgjedhjen e mësipërme:

_____________________________________________________________________

_________________________________________________

D. Opinone të specialistëve të departamenteve të kreditit për bizneset dhe për

procesin e akordimit të kredisë.

Pyetje 19. Ndër problemet e paraqitura më poshtë identifikoni ato që mendoni se

pengojnë apo ngadalësojnë më tepër procesin e akordimit të kredive për bizneset.

1. Mungesa e traditës dhe e kulturës në marrëdhëniet bankë-klient.  !__!

2. Mangësi në planet e biznesit. !__!

3. Paraqitje e bilanceve joreale. !__!

4. Argumente të pamjaftueshme për të justifikuar dhënien e kredisë. !__!

5. Mosnjohje e plotë e kërkesave të bankës për kredidhënie.   !__!

6. Mosnjohje e legjislacionit që lidhet me aktivitetin kreditues.   !__!

7.   Të tjera. Specifiko:_____________________

Pyetje 20. Problemet e identifikuara në pyetjen 19 rradhitini më poshtë sipas rëndësisë

duke u nisur nga më i konsiderueshmi (A) deri tek ai më pak i konsiderueshmi (G).
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!_____!_____!_____!_____!_____!_____!_____!

      A        B         C         D         E         F        G

Pyetje 21. Si e vlerësoni madhësinë e tregut jozyrtar të kreditit në krahasim me atë të

formuar nga bankat?

1. Më të madh !__!

2. Të njëjtë !__!

3.   Më të vogël !__!

4.   Pa opinion !__!

Pyetje 22. Më poshtë rradhiten disa nga faktorët që mendohet se stimulojnë tregun

jozyrtar të kreditit. Identifikoni ata faktorë që mendoni se përcaktojnë ekzistencën dhe

veprimtarinë e këtij tregu.

 1. Lehtësia në procedura që garanton shpejtësi veprimesh !__!

 2. Shumëllojshmëria e afateve !__!

3. Mundësia për t’iu drejtuar këtij tregu në çdo moment !__!

4. Të tjera  !__! Specifikoni:__________________________

Pyetje 23. Në cilin/cilët nga faktorët e mësipërm mendoni se mund të ndikojnë bankat

për të dobësuar ndikimin dhe aktivitetin e  tregut jozyrtar të kreditit?

Numri korrespondues i faktorit: !__!

!__!

!__!

!__!

Pyetje 24. Identifikoni faktorin tek i cili mendoni se banka juaj mund të ndërhyjë më

fuqimisht.

Numri korrespondues i faktorit !__!

Pyetje 25. Në ç’mënyrë mendoni se mund ta realizojë banka juaj këtë ndërhyrje?

_____________________________________________________________________

_________________________________________________
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E. Opinone për të ardhmen e procesit të kredidhënies.

Pyetje 26. Cilat aktivitete ekonomike konsideroni ju më fitimprurëse për t’u angazhuar

në kredidhënie në gjashtëmujorin pasardhës? (Zgjidhni dy mundësi)

1.  Industri !__!

2.  Ndërtim !__!

3.  Tregti !__!

4.  Shërbime !__!

5.  Transport !__!

6.   Bujqësi !__!

Pyetje 27. Si do të jetë niveli i kreditimit nga banka për gjashtëmujorin e ardhshëm?

(pjesa e mbetur e vitit)

a.  Më i lartë !__!

b.  I pandryshuar !__!

c.  Më i ulët !__!

d.  Pa opinion !__!

Pyetje 28. norma e interesit të kredisë për gjashtëmujorin e ardhshëm do të jetë:

ALL         Valutë

a.  Më e lartë !__! !__!

b.  E pandryshuar !__! !__!

c.  Më e ulët !__! !__!

d.  Pa opinion !__! !__!

Ju falenderojmë për bashkëpunimin
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DEPOZITAT DHE INTERESAT NË SISTEMIN BANKAR SHQIPTAR.
ANALIZË VROJTIMI, QERSHOR 2001

I.    QËLLIMI I VROJTIMIT

Qëllimi i vrojtimit ishte evidentimi i
opinioneve të specialistëve të
bankave/degëve të nivelit te dytë për:

? ecurinë e depozitave në lekë dhe në
valutë për dy periudha: viti 2000 dhe
periudha  janar-prill 2001,

? tendencën e interesave në lekë dhe në
valutë gjatë periudhës shtator 2000 -
prill 2001 dhe pritshmërinë e tyre për
gjashtë muajt në vazhdim,

? realizimin e objektivave për nivelin e
depozitave në lekë dhe në valutë gjatë
vitit 2000 dhe periudhën janar – prill
2001, si dhe tendenca e tyre për
gjashtë muajt në vazhdim.

Vrojtimi i fazës së tretë paraqiti disa epërsi
në krahasim me vrojtimet e mëparshme.
Këto epërsi qendronin tek:

1. zgjedhja e popullatës për intervistim,
e cila qe më e gjerë. Për të arritur qëllimin
u pa e përshtatshme që të intervistoheshin
specialistë nga të gjitha bankat/degët e
nivelit të dytë që veprojnë në Shqipëri. Në
ndryshim nga dy pyetësorët e mëparshëm,
intervistimi i tyre u realizua jo vetëm në
Tiranë, por edhe në të gjitha rrethet e vendit
ku ushtrojnë veprimtarinë këto banka. Kjo
siguroi trajtimin e çështjeve në një shtrirje
gjeografike sa më të gjerë;

2. formulimi i pyetësorit. Nisur nga
eksperienca e dy pyetësorëve të
mëparshëm lidhur me problemin e
depozitave dhe të interesave, pyetësori i
tretë synoi që të evidentonte njëherësh si
depozitat dhe interesat në lekë ashtu edhe
depozitat dhe interesat në valutë,
krahasimin e tendencave të dy periudhave,
si dhe pritshmëritë për gjashtë muajt e
ardhshëm. Për këtë qëllim, pyetjet u
ndërtuan të thjeshta ose me shkallëzime
duke ofruar përgjigje alternative të
drejtpërdrejta, plotësuese dhe disa pyetje
sasiore në fund të pyetësorit.

Në pjesën e parë pyetjet kërkojnë zgjedhje
alternativash për vitin 2000 dhe për
periudhën janar - prill 2001 të shoqëruara
me komente sipas zgjedhjes. Ndërsa në
pjesën tjetër kërkojnë shprehjen e
opinioneve lidhur me tendencën për gjashtë
muajt në vazhdim dhe bërje komentesh ose
arsyetim të tendencave të dhëna. Pyetësori
është relativisht më i gjatë po ta
krahasojmë me dy pyetësorët e
mëparshëm. Ai përbëhet nga 13 pyetje;

3. forma e intervistimit. Eksperienca e dy
vrojtimeve të tjera tregoi se duke përdorur
formën jodirekte të intervistimit shkalla e
përgjigjeve nuk qe në nivel të lartë. Në këtë
vrojtim intervistimi u krye në formën e
intervistës direkte me personat përgjegjës.
Përpara fillimit të procesit të intervistimit,
për të siguruar cilësi në plotësimin e
pyetësorëve, u organizua një seancë
trajnimi me përfaqësues nga filialet e
Bankës së Shqipërisë që do të organizonin
këtë proces në rrethet që mbulohen nga
secili filial. Kjo fazë zgjati nga 10 - 20 maj
2001. Totali i rasteve të shqyrtuara arriti në
56 banka/degë bankash nga 771 që
veprojnë aktualisht në vend. Shkalla e
përgjigjes arriti në 73 për qind, e cila
gjykohet optimale për të konkluduar mbi
problemet që trajtohen në pyetësor;

4. shkalla e bashkëpunimit dhe e
mirëkuptimit të të intervistuarve, e cila qe
në përgjithësi e lartë. Kjo erdhi si rezultat i
kryerjes së intervistimit në emër të Bankës
së Shqipërisë dhe theksimit të ruajtjes së
anonimatit.

                                                       
1 Këtu janë përfshirë drejtoritë e përgjithshme të 13
bankave, 45 degë, 13 agjencitë e mëdha të Bankës së
Kursimeve, 1 e Bankës Kombëtare Tregtare dhe 3
agjenci të bankave të tjera.
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II. ECURIA E NORMAVE TË INTERESIT TË
DEPOZITAVE NË LEKË DHE NË VALUTË.

Periudha tetëmujore, shtator 2000 - prill
2001, është karakterizuar, në përgjithësi,
nga reduktimi i normave të interesave për
depozitat në lekë dhe në valutë. Një situatë
e tillë është e pritshme pasi dhe veprimet e
Bankës së Shqipërisë në këtë periudhë
kanë synuar të realizojnë zbutjen e politikës
monetare. Megjithatë, tendenca rënëse e
normave të interesit është më e fortë për
depozitat në lekë se sa ato në valutë. Kjo
ka ndodhur për arsye se, nëse tregu i

depozitave në lekë ndikohet në mënyrë të
drejtpërdrejtë dhe ndjeshëm nga vendimet
e Bankës së Shqipërisë, tregu i depozitave
në valutë ndjek edhe zhvillimet në tregjet
ndërkombëtare. Këtë e vërteton më së miri
fakti që rreth 1/4 e specialistëve të bankave
shprehen se normat e interesit për
depozitat në valutë nuk kanë patur një
tendencë të pastër në një drejtim të
caktuar, por kanë ndryshuar në varësi të
lëvizjeve të tregut ndërkombëtar. Ndërkohë,
për interesat në lekë këtë alternativë e kanë
zgjedhur një numër i papërfillshëm të
intervistuarish.

Tabela 1. Tendenca e lëvizjes së interesave periudha shtator-prill 2001.     në për qind

Tendenca Interesi në lekë Interesi në valutë
Ulje 90.7 65.4
Rritje  7.4   9.6
Sipas lëvizjeve të tregut ndërkombëtar  1.9  23.1
Shkalla e përgjigjes 98.2  98.1

III. NIVELI I REALIZIMIT TË PLANIT PËR
PRANIMIN E DEPOZITAVE NË LEKË DHE NË
VALUTË.

Bankat tregtare kanë realizuar planet për
pranimin e depozitave në lekë e në valutë
në nivele të ndryshme. Duke krahasuar
rezultatet për vitin 2000 me atë të
periudhës janar-prill 2001 vërehet që
tendenca e përgjithshme është rritja e
shkallës së realizimit të planeve të bëra,
fakt i cili është në përputhje me rritjen e
nivelit të depozitave në sistemin bankar për
të njëjtat periudha. Për të dyja këto
periudha kemi një zhvendosje të
përqendrimit të përgjigjeve nga alternativa e
realizimit të planit në masën 50 -100 për
qind drejt alternativës së realizimit të planit
mbi 100 për qind. Nga ana tjetër, realizimi i

planit në kufijtë 0 - 50 për qind mbetet
alternativa më pak e preferuar dhe zgjedhja
e saj vjen duke u reduktuar.

Megjithatë, kjo situatë paraqitet disi e
ndryshme nëse krahasojmë depozitat në
lekë me ato në valutë. Kështu,

1. pranimet e reja të depozitave në lekë,
gjatë vitit 2000, kanë patur një
përqëndim të lartë në masën 50-100
për qind me tendencë të theksuar të
zhvendosjes në masën mbi 100 për
qind,

2. ndërsa pranimet e reja në valutë kanë
një shpërndarje më uniforme dhe me
lëvizje të buta nga masa 50 – 100 për
qind në masën mbi 100 për qind.

Tabela 2. Realizimi i objektivave për pranimet e depozitave në lekë.                   në për qind

gjatë vitit 2000 janar prill 2001
0 – 50 10.0   5.8
50 –100 56.0 32.7
Mbi  100 34.0 61.5
Shkalla e përgjigjes 96.0 96.0
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Tabela 3. Realizimi i objektivave për pranimet e depozitave në valutë.             në për qind

gjatë vitit 2000 janar prill 2000
0 – 50 17.4 14.6
50 –100 47.8 45.8
Mbi  100 34.8 39.6
Shkalla e përgjigjes 82.0 85.0

Vërehet se niveli i realizimit të planit për
pranimin e depozitave në lekë dhe në
valutë ka veçantinë e vet edhe përsa i
përket disa rajoneve2 të vendit. Në tërësi,
vërehet që një shpërndarje më uniforme në
të tri nivelet e realizimit gjendet për rrethin e
Tiranës dhe atë të Durrësit, ndërsa rajonet
e tjera janë të përqëndruar në alternativat e
realizimit të planit 50-100 dhe mbi 100 për
qind si për depozitat në lekë ashtu edhe për
ato në valutë. Ndryshe nga ç'pritej, rrethet
kanë një realizim mesatarisht më të mirë të
objektivave të tyre në krahasim me dy nga
qytetet më kryesore të vendit nga
pikëpamja e përqëndrimit të aktivitetit
ekonomik dhe të atij bankar, Tirana dhe
Durrësi.

Përsa i takon evolucionit të këtij niveli
realizimi midis dy periudhave kohore
dallojmë dy grupe rajonesh: ato të cilat
kanë zhvendosje drejt niveleve më të larta
të realizimit dhe atyre që nuk kanë
zhvendosje të tilla. Në grupin e parë
përfshihen Tirana dhe rajonet e Lushnjës,
Korçës, Shkodrës dhe Elbasanit si për
depozitat në lekë ashtu edhe për ato në
valutë.

Në grupin e dytë përfshihet qyteti i Durrësit
dhe rajoni i Gjirokastrës.

Në këtë mënyrë, Durrësi, ndryshe nga sa
gjykohej, evidentohet si një qytet ku
aktiviteti i depozitimit nuk është i
rëndësishëm.

Realizimi i objektivave të vendosur për pranimet e depozitave në lekë për të dyja periudhat
sipas rretheve tregon këto rezultate:

Tabela 4. Gjatë vitit 2000.                       nr. rasteve

Tiranë Durrës Fil.Lushnj Fil.Korçë Fil.Shkod. Fil.Gjirokas. Fil.Elbasan
0 –
50%

3 2

50 –
100%

4 2 6 4 2 4 6

Mbi
100%

4 1 5 1 4 2

Tabela 5. Gjatë periudhës janar - prill 2001.                          nr. rasteve

Tiranë Durrës Fil.Lushnj Fil.Korçë Fil.Shkod. Fil.Gjirokas. Fil.Elbasan
0 –
50%

1 2

50 –
100%

4 2 1 3 4 3

Mbi
100%

6 1 10 3 7 2 3

Realizimi i objektivave të vendosura për pranimet e depozitave në valutë për të dyja periudhat
sipas rretheve tregon këto rezultate:

2 Përveç qytetit të Tiranës dhe atij të Durrësit, qytetet e
tjera konsiderohen si rajone sepse intervistimi është
realizuar nga punonjësit e filialeve të Bankës së
Shqipërisë në krejt rajonin që mbulon secili filial.
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Tabela 6. Gjatë vitit 2000.                       nr. rasteve

Tiranë Durrës Fil.Lushnj Fil.Korçë Fil.Shkod. Fil.Gjirokas. Fil.Elbasan
0 –
50%

3 2 1 1 1

50 –
100%

5 3 6 1 5 2

Mbi
100%

4 2 3 4 1 2

Tabela 7. Gjatë periudhës janar - prill 2001.                         nr. rasteve

Tiranë Durrës Fil.Lushnj Fil.Korçë Fil.Shkod. Fil.Gjirokas. Fil.Elbasan
0 –
50%

2 2 1 1 1

50 –
100%

4 3 5 2 5 3

Mbi
100%

6 3 3 5 1 1

Meqenëse vërehet shkallë e ndryshme e
realizimit të planit për pranimin e
depozitave në varësi të bankave, të
rajoneve apo të monedhës në të cilën
pranohet depozita dhe nga një periudhë në
tjetrën është e qartë se dhe faktorët që
diktojnë këtë lloj sjelljeje do të jenë të
ndryshëm. Në tërësi, opinionet e
specialistëve konvergojnë si nga njëra
periudhë në tjetrën për secilin nga nivelet e
realizimit të objektivave. Ajo ç'ka ndryshon
është intensiteti me të cilin konfirmohet një
arsye apo një tjetër.

Kështu, si faktor kryesor i cili ka penguar
bankat në realizimin në nivel të kënaqshëm
(0 -50 për qind) për depozitat në lekë dhe
në valutë konsiderohet privatizimi i bankave
shtetërore.

Është e natyrshme që tkurrja që pëson
aktiviteti i një banke në proces privatizimi të
reflektohet dhe në reduktim të aktiviteteve
të veçanta të saj, përfshi edhe depozitimin.

Opinionet e shprehura nga specialistët, të cilat lidhen me realizimin e objektivave 0-50 për qind:

Tabela 8. Për vitin 2000 për depozitat në lekë.

Opinione Frekuenca në raste
Privatizimi 5
Ulja e vazhdueshme e nivelit të interesave për depozitat në lekë 4
Interesat konkurruese në treg dhe rritja e konkurrencës 3
Çështje besueshmërie ndaj bankës 2

Tabela 9. Për periudhën janar- prill 2001 për depozitat në lekë.

Opinione Frekuenca në raste
Privatizimi 5
Çështje besueshmërie ndaj bankës 2
Interesat konkurruese në treg dhe rritja e konkurrencës 1
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Tabela 10. Për vitin 2000 për depozitat në valutë.

Opinione Frekuenca në raste
Ulja e nivelit të interesave për depozitat në valutë 4
Privatizimi 3
Çështje besueshmërie ndaj bankës 2
Probleme me gjendjen e arkës në valutë, nuk i përgjigjemi
nevojave të klientëve

1

Tabela 11. Për periudhën janar- prill 2001 për depozitat në valutë.

Opinione Frekuenca në raste
Privatizimi 3
Interesat e ulta në valutë 2
Interesat konkurruese në treg dhe rritja e konkurrencës 2
Probleme me gjendjen e arkës në valutë, nuk i përgjigjemi
nevojave të klientëve

1

Çështje besueshmërie ndaj bankës 1

Për të dyja alternativat e tjera të realizimit të
objektivave për pranimin e depozitave si
faktorë kryesorë evidentohen:
besueshmëria ndaj bankës si dhe cilësia e
shërbimit. Është e qartë, që çdo klient
pranon të vendosë paratë e tij në bankën
më të besueshme për të dhe ku shërbimi
që i ofrohet është cilësor. Ky përfundim
është në përputhje me pritshmërinë.
Megjithatë, në frekuenca më të ulëta
evidentohen edhe faktorë të tjerë të cilët në
pamje të parë japin një arsyetim
kontradiktor. Kështu për shembull, për të
njëjtën alternativë të realizimit të
objektivave evidentojnë si faktor rritjen e
konkurrencës ndërsa disa të tjera
mungesën e konkurrencës. Në fakt,
pavarësisht se janë tërhequr opinione

personale të specialistëve në bankat
tregtare dhe jo qëndrimet zyrtare të
bankave, këto opinione formohen dhe, në
njëfarë mase, diktohen nga pozicioni që ka
në tregun bankar dhe sidomos atë të
depozitave banka ku punon i intervistuari.
Kështu, rritja e konkurrencës në aktivitetin
bankar, gjë që është bërë evidente gjatë
vitit 2000 dhe vjen duke u theksuar në vitin
2001, ka krijuar terren për të vepruar më
shumë disa banka. Nga ana tjetër, bankat
të cilat kanë peshën kryesore në treg,
pavarësisht se po lëshojnë terren, ende nuk
ndihen të kërcënuara nga konkurrentët e
tyre dhe pozicioni që kanë i ndihmon në
realizimin e objektivave të tyre.

Opinionet e shprehura nga specialistët të cilat lidhen me realizimin e objektivave 50 - 100 për
qind:

Tabela 12. Për vitin 2000 për depozitat në lekë.

Opinione Frekuenca në raste
Besueshmëria ndaj bankës/degës 7
Cilësia dhe niveli i shërbimit 6
Njohja më e mirë e bankës nga publiku 4
Interesat në lekë më të larta se sa ato në valutë 4
Depozitat rivendosen pasi nuk investohen nga publiku 3
Rritja e të ardhurave nga emigracioni e depozitimi në lekë pas
konvertimit

3

Interesat konkurruese në treg 2
Në zonën ku veprojmë nuk ka bankë konkurruese 2
Zhvendosje e depozitave nga bankat shtetërore në bankat private 1
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Tabela 13. Për periudhën janar- prill 2001 për depozitat në lekë.

Opinione Frekuenca në raste
Besueshmëria ndaj bankës/degës 9
Cilësia dhe niveli i shërbimit 7
Njohja më e mirë e bankës nga publiku 4
Fushata e marketingut 1
Interesat në lekë më të larta se sa ato në valutë 2
Rritja e të ardhurave nga emigracioni e depozitimi në lekë pas
konvertimit

2

Interesat konkurruese në treg 4
Në zonën ku veprojmë nuk ka bankë konkurruese 1

Tabela 14. Për vitin 2000 për depozitat në valutë.

Opinione Frekuenca në raste
Besueshmëria ndaj bankës/degës 14
Cilësia dhe niveli i shërbimit 9
Interesat konkurruese në treg 5
Marketingu 2
Konvertimi i Grd në Euro dhe mosnjohja e procedurave të
konvertimit

2

Rënia e nivelit të interesave në Usd dhe Euro 2
Rritja e të ardhurave nga emigracioni dhe depozitimi në valutë 1
Depozitat rivendosen pasi nuk investohen nga publiku 1
Shtrirja e gjerë e bankës në territorin e vendit 1
Zhvendosje e depozitave nga bankat shtetërore në bankat
private

1

Në zonën ku veprojmë nuk ka bankë konkurruese 1

Tabela 15. Për periudhën janar- prill 2001 për depozitat në valutë.

Opinione Frekuenca në raste
Besueshmëria ndaj bankës/degës 12
Cilësia dhe niveli i shërbimit 9
Interesat konkurruese në treg 5
Marketingu 4
Rritja e të ardhurave nga emigracioni dhe depozitimi në valutë 5
Rënia e nivelit të interesave në Usd dhe Euro 2
Depozitat rivendosen pasi nuk investohen nga publiku 1
Shtrirja e gjerë e bankës në territorin e vendit 1
Zhvendosje e depozitave nga bankat shtetërore në bankat
private

1

Konvertimi i Grd në Euro dhe mosnjohja e procedurave të
konvertimit

1

Në zonën ku veprojmë nuk ka bankë konkurruese 1

Opinionet e shprehura nga specialistët të cilat lidhen me realizimin e objektivave mbi 100 për
qind:
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Tabela 16. Për vitin 2000 për depozitat në lekë.

Opinione Frekuenca në raste
Besueshmëria ndaj bankës/degës 15
Cilësia e shërbimit 9
Interesat në lekë më të larta se sa ato në valutë 4
Rritja e konkurrencës 3
Fushata e marketingut 3
Rritja e të ardhurave nga emigr. e depozitimi në lekë pas konvertimit 3
Interesat konkurruese në treg 3
E para bankë/degë private në rreth 1
Depozitat rivendosen pasi nuk investohen nga publiku 1
Në zonën ku veprojmë nuk ka bankë konkurruese 1

Tabela 17. Për periudhën janar- prill 2001 për depozitat në lekë.

Opinione Frekuenca në raste
Besueshmëria ndaj bankës/degës 14
Cilësia e shërbimit 9
Rritja e të ardhurave nga emigr. e depozitimi në lekë pas konvertimit 4
Interesat konkurruese në treg 4
Fushata e marketingut 3
Depozitat rivendosen pasi nuk investohen nga publiku 3
Rritja e konkurrencës 2
Në zonën ku veprojmë nuk ka bankë konkurruese 3
Interesat në lekë më të larta se sa ato në valutë 2
E para bankë/degë në rreth 1

Tabela 18. Për vitin 2000 për depozitat në valutë.

Opinione Frekuenca në raste
Besueshmëria ndaj bankës/degës 11
Rritja e konkurrencës 7
Cilësia e shërbimit 6
Rritja e të ardhurave nga emigracioni dhe depozitimi në valutë 5
Fushata e marketingut 4
Interesat në lekë janë ulur duke ngushtuar diferencat me ato në
valutë

3

Interesat konkurruese në treg 3
Depozitat rivendosen pasi nuk investohen nga publiku 1

Tabela 19. Për periudhën janar- prill 2001 për depozitat në lekë.

Opinione Frekuenca në raste
Besueshmëria ndaj bankës/degës 14
Cilësia e shërbimit 7
Interesat në lekë janë ulur duke ngushtuar diferencat me ato në
valutë

5

Rritja e të ardhurave nga emigracioni dhe depozitimi në valutë 5
Interesat konkurruese në treg 5
Fushata e marketingut 3
Rritja e konkurrencës 2
S’ka banka konkurruese 2
Depozitat rivendosen pasi nuk investohen nga publiku 1
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IV. STRUKTURA E DEPOZITAVE SIPAS
MONEDHËS.

Për ta patur më lehtë vlerësimin dhe
krahasimin e strukturës së depozitave në

lekë dhe në valutë për të dyja periudhat në
shqyrtim i kemi grupuar në pesë intervale si
më poshtë:

Tabela 20. Struktura e depozitave sipas monedhës. në për qind
gjatë vitit 2000 janar- prill 2001

Intervali Lekë Valutë Lekë valutë
0 –20  2.3 50.0 2.2 42.9
20 – 40 16.3 17.5 8.9 23.8
40 – 60 11.6 12.5 17.8 19.0
60 – 80 20.9 15.0 22.2   9.5
80 – 100 51.2   5.0 48.9   4.8
Totali 100.0 100.0 100.0 100.0

Për vitin 2000, duket që përqëndrimi më i
lartë i depozitave në lekë është në intervalin
80 – 100 për qind, ndërsa depozitat në
valutë janë të përqëndruara në intervalin 0
– 20 për qind. Edhe gjatë periudhës janar -
prill 2001, kjo gjendje nuk duket të ketë

ndryshuar shumë. Vërehet tendencë e lehtë
në rritje e pjesës së depozitave në valutë
kundrejt rënies së depozitave në lekë. E
parë kjo strukturë sipas rretheve për të dyja
periudhat në lekë dhe në valutë kemi:

Tabela 21. Gjatë vitit 2000 për depozitat në lekë.               nr. rasteve

Tiranë Durrës Fil.Lushnj Fil.Korçë Fil.Shkod. Fil.Gjirokas. Fil.Elbasan
0 –
20%

1

20 –
40%

6

40 –
60%

1 1 1 1 1

60 –
80%

1 3 1 1 3 1

80 –
100%

1 5 3 5 1 4

Tabela 22. Gjatë periudhës janar prill 2001 për depozitat në lekë.      nr. rasteve

Tiranë Durrës Fil.Lushnj Fil.Korçë Fil.Shkod. Fil.Gjirokas. Fil.Elbasan
0 –
20%

1

20 –
40%

4

40 –
60%

3 1 2 1 1 1

60 –
80%

2 1 2 1 1 3

80 –
100%

1 6 3 5 1 4
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Tabela 23. Gjatë vitit 2000 për depozitat në valutë.                nr. rasteve

Tiranë Durrës Fil.Lushnj Fil.Korçë Fil.Shkod. Fil.Gjirokas. Fil.Elbasan
0 –
20%

1 1 5 3 4 1 3

20 –
40%

3 1 1 3 1

40 –
60%

1 1 1 1

60 –
80%

6 1

80 –
100%

2

Tabela 24. Gjatë periudhës janar prill 2001 për depozitat në valutë.      nr. rasteve

Tiranë Durrës Fil.Lushnj Fil.Korçë Fil.Shkod. Fil.Gjirokas. Fil.Elbasan
0 –
20%

4 3 4 1 2

20 –
40%

1 2 3 2 3 2

40 –
60%

2 1 3 1

60 –
80%

3

80 –
100%

6

Duke krahasuar shpërndarjen e
bankave/degëve për strukturën e
depozitave në lekë dhe në valutë vërehet
se me përjashtim të qytetit të Tiranës, të
gjitha rajonet e tjera gjeografike të
shqyrtuara kanë peshë më të lartë të
depozitave në lekë për të dyja periudhat.
Depozitat në valutë për këto rajone
përqendrohet në nivelet 0-20 dhe 20-40 për
qind dhe kanë një zhvendosje të lehtë drejt
grupit të fundit në periudhën janar - prill
2001. Ndërsa, depozitat në lekë janë të
përqendruar në tre intervalet e tjera ku
peshën më kryesore e ka përqendrimi në
intervalin 80 - 100 për qind. Kjo situatë
mbetet e pandryshuar në të dyja periudhat.
Nëse do të shpreheshim grafikisht do të
thonim se për këto rajone plotësohen tre
rreshtat e fundit të tabelave 21 dhe 22 dhe
dy rreshtat e parë të tabelave 23 dhe 24.

E ndryshme paraqitet situata për qytetin e
Tiranës. Përqendrimi kryesor i depozitave
në lekë për të dyja periudhat gjendet në
intervalin 20 - 40 për qind. Pesha e këtij
grupi depozitash varion në intervalin 0-80

për qind, por në periudhën janar - prill 2001
ka një zhvendosje të lehtë drejt rritjes së
përqendrimit pranë kufirit të sipërm të
intervalit.

Ndërsa depozitat në valutë janë të
përqendruara në intervalin nga 40 - 100 për
qind. Madje vërehet një zhvendosje e fortë
nga intervali 60 - 80 për qind gjatë vitit 2000
në 80 - 100 për qind për periudhën në vijim.
Grafikisht, qyteti i Tiranës ka një pamje të
përmbysur, por më të shtrirë se sa rajonet e
tjera të shqyrtuara.

Përqendrimi në total i depozitave në lekë
është në përputhje me preferencën që
shprehin vetë specialistët për monedhat në
të cilat depozitohet.

Kështu, dukshëm preferohet leku pasi
nëpërmjet thithjes së depozitave në lekë
krijohet mundësia e investimit në bonot e
thesarit apo instrumente të tjera të vëna në
përdorim kohët e fundit.
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Tabela 25. Preferenca sipas monedhës.

Në për qind
Lekë 63.0
Valutë 25.9
Lekë dhe valutë   9.2
Pa opinion  1.9
Shkalla e përgjigjes 96.0

Tabela 26. Opinione që lidhen me preferencën për monedhën kombëtare, lekë.

Opinione Frekuenca në raste
Me interes për t’u investuar në bono thesari dhe instrumente të
tjera të futura së fundi

10

Kërkesa më të mëdha për depozita në lekë pasi depozituesit nuk
e njohin Euron dhe interesat në valutë janë ulur shumë

7

Bankë që vepron në territorin shqiptar dhe duhet të mbështesë
financimin e biznesit shqiptar

7

Besueshmëria tek leku si ruajtës i vlerës është e lartë. Inflacion i
ulët

6

Tradita e kursimeve të popullatës në lekë 3
Të ardhurat në lekë të klientëve janë më të mëdha se sa ato në
valutë

2

Pranojmë vetëm depozita në lekë 1

Tabela 27. Opinione që lidhen me preferencën për monedha të huaja.

Opinione Frekuenca në raste
Investimet në valutë nuk njohin kufizime, ka më shume
instrumente për investim krahasuar me lekun

3

Siguria më e lartë tek valutat, vërehet rritje e preferencës për
depozita në valutë nga klientët

4

Kërkesat më të larta për kredi në valutë 2
Volum i lartë i depozitave në lekë dhe mundësi të pakta investimi
(s’jepet kredi në lekë)

1

Sistemi i pagesave lehtëson veprimet tregtare në valutë duke e
bërë më të preferuar

1

Tabela 28. Opinione që lidhen me preferencën për lekun dhe valutat e huaja.

Opinione Frekuenca në raste
Nuk shikojnë ndonjë diferencim 1
Normat e interesit nuk ndryshojnë shumë për lekun dhe
monedhën kombëtare

1

V. PRITSHMËRINË PËR AKTIVITETIN E
DEPOZITIMIT.

Në tërësi specialistët janë të opinionit se
niveli i depozitave si në lekë dhe në valutë
për gjashtë muajt e ardhshëm do të rriten,
megjithëse ky opinion është më i theksuar
për depozitat në lekë. Arsyeja kryesore
sipas specialistëve është rritja e

reputacionit të bankave dhe e sigurisë në
të. Ndikim të konsiderueshëm do të kenë
edhe cilësia e shërbimeve të ofruara apo
konkurrenca. Ndërsa për ato raste kur
specialistët shprehen se tendenca do të
jetë reduktimi i normave të interesit, si
faktor kryesor evidentohet privatizimi i
bankave dhe procesi zgjedhor.
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Këto opinione janë në përputhje me arsyet
e paraqitura për nivelin e realizimit të

objektivave për pranimin e depozitave dhe
si të tilla gjykohen realiste.

Tabela 29. Tendenca e pritshme e depozitave në lekë dhe në valutë.                në për qind

Tendenca lekë valutë
Rritje 66.0 56.6
Rënie 18.9 15.1
I pandryshuar 13.2 26.4
Pa opinion   1.9   1.9
Totali 100.0 100.0
Shkalla përgjigjes 96.4 96.4

Opinione të shprehura për rritjen e depozitave në lekë dhe në valutë në gjashtë muajt e
ardhshëm:

Tabela 30. Rritja e depozitave në lekë e në valutë për gjashtë muajt e ardhshëm.  nr. raste

Opinione Lekë Valutë
Reputacioni dhe rritja e sigurisë tek banka/dega 12 12
Cilësia e shërbimit 7 7
Konkurrenca 5 5
Privatizimi 4 4
Zgjerimi i bankës 2 2
Zhvendosje nga bankat shtetërore në bankat private 2 2
Politika e marketingut për futjen e produkteve të reja në treg 2 2
Stabiliteti ekonomik i vendit, inflacioni i ulët 1
Interesat në lekë më të larta se sa ato në valutë 1
Depozitat rivendosen sepse nuk investohet 1 1
Procesi zgjedhor 1 1
Preferenca më e lartë për valutë 2
Diferenca midis interesave  në lekë dhe në valutë është ngushtuar
shumë

1

Tabela 31. Rënia e depozitave në lekë e në valutë për gjashtë muajt e ardhshëm.  nr. raste

Opinione Lekë Valutë
Privatizimi 7 7
Procesi zgjedhor 4 4
Interesat në lekë të ulta 3
Preferencë e klientëve për valutë 2
Ulja e interesave në valutë, konvertimi i grd-së në euro dhe rënia
e interesave në usd

2

Konkurenca 1 1

Tabela 32. Mosndryshim i depozitave në lekë e valutë për 6 muajt e ardhshëm.    nr. raste

Opinione Lekë Valutë
Privatizimi 2 2
Konkurrenca 1 1
Procesi zgjedhor 1 1
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Pritshmëritë për rritje të nivelit të depozitave
si në lekë dhe në valutë pritet të realizohen
duke mos ndryshuar nivelet aktuale të
normave të interesit ose duke i reduktuar
më tej ato.

Në tërësi, specialistët shprehen se nivelet
aktuale të normave të interesit në lekë dhe
në valutë kanë arritur nivelin e ekuilibrit. Në

rast se ato do të reduktohen kjo gjë do të
bëhet pasi norma e inflacionit është
reduktuar vazhdimisht dhe në këtë drejtim
është orientuar politika e bankës qendrore.

Për pasojë duhet të ulen dhe normat e
interesit në lekë, ndërsa për ato në valutë
do të diktohet nga politikat që ndjekin
bankat qendrore të huaja, si FED dhe BQE.

Tabela 33. Tendenca e pritshme e interesave në lekë dhe në valutë.                  në për qind

Tendenca lekë valutë
Rritje  5.8 10.5
Rënie 28.8 26.0
I pandryshuar 59.6 42.0
Pa opinion  5.8   8.0
Sipas lëvizjeve të tregut ndërkombëtar 12.0
Totali 100.0 100.0
Shkalla e përgjigjes   64.0 64.0

Opinione të shprehura gjashtë muajt e ardhshëm:

Tabela 34. Rritja e interesit në lekë.

Opinione Frekuenca në raste
Për të mos lejuar tërheqjen e depozitave nga bankat 3
Për të ulur kërkesën për para dhe presionet inflacioniste në
ekonomi

1

Tabela 35. Rënie e interesit në lekë.

Opinione Frekuenca në raste
Ulja e vazhdueshme e nivelit të inflacionit 5
Politika e Bankës së Shqipërise nëpërmjet ankandeve të repove 3
Ulja e vazhdueshme e yiedit të bonove të thesarit 2
Tendenca në rënie e valutave do të ndikojë edhe tek leku 2
Kostoja në monedhë kombëtare vazhdon të jetë e ulët 1

Tabela 36. Mosndryshim i interesit në lekë.

Opinione Frekuenca në raste
Është arritur pika e ekuilibrit 10
Nivelit i stabilizuar i inflacionit, stabiliteti ekonomik 6
Politika e Bankës së Shqipërise nëpërmjet ankandeve të repove 4
Për të mos lejuar tërheqjen e depozitave nga bankat 4

Tabela 37. Rritja e interesit në valutë.

Opinione Frekuenca në raste
Për të krijuar një strukturë të përshtatshme&qëndrueshme të
depozitave në valutë

3

Për të tërhequr klientelën 1
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Tabela 38. Rënie e interesit në valutë.

Opinione Frekuenca në raste
Politika e Fed-it dhe BQE 6
Stabiliteti ekonomisë botërore 1

Tabela 39. Mosndryshim i interesit në valutë.

Opinione Frekuenca në raste
Është arritur pika e ekuilibrit 5
Politika e Fed-it dhe BQE 5

Tabela 40. Ndryshimi i interesave në valutë sipas tregut ndërkombëtar.

Opinione Frekuenca në raste
Politika e Fed-it dhe BQE 7

Nga përgjigjet e dhëna del se : pjesa më e
madhe e të intervistuarve të cilët pohojnë
se parashikojnë nivel të qëndrueshëm të
depozitave me afat në valutë dhe një pjesë
e tyre që parashikojnë rënie dhe lëvizje
sipas tregut e argumentojnë këtë me
politikën e Fed-it dhe të Bankës Qëndrore
Europiane. Ky argument ka frekuencën më
të lartë.

A ndikon politika e Bankës së Shqipërisë në
ndryshimin e preferencës për depozitat?

Një nivel i konsiderueshëm specialistësh
mendojnë se po dhe ky ndikim ushtrohet
nëpërmjet ndërhyrjeve për ndryshimin e
interesave për depozitat në lekë.

Tabela 41. Efekti i politikës monetare të Bankës së Shqipërisë në preferencën e
depozitave.

Në për qind
Ndikon 68
Nuk ndikon   5
Pa opinion 27
Shkalla e përgjigjes 94

Tabela 42. Banka e Shqipërisë ndikon me politikën monetare.

Opinione Frekuenca në raste
Nëse Banka  Shqipërisë ndërhyn për të ndikuar në ndryshimin e
interesave pë depozitat në lekë

23

Nëse Banka e Shqipërisë do të rregullojë deformimet e tregut bankar
duke rritur eficiencën e sistemit bankar në grumbullimin e depozitave

4

Përmes ankandeve të repove 4
Përmes ndryshimit të përqindjes së rezervës së detyrueshme për
lloje të ndryshme depozitash, duke ndryshuar shumëzuesin e parasë
dhe mekanizmin e shumëfishimit të saj

2

Nëpërmjet ndërhyrjeve në tregun valutor duke ndryshuar kursin 1

Tabela 43. Banka e Shqipërisë nuk ndikon me politikën monetare.
Opinione Frekuenca në raste
Në kushtet aktuale preferenca e depozitave do të ndikohet më tepër
nga faktorët politikë dhe ndikimi i procesit të privatizimit

1

Preferenca e depozitave do të ndikohet më tepër nga procesi i
privatizimit

1
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Pyetësor drejtuar bankave të nivelit të dytë.

Banka/dega ________________________________
Datë________________
Intervistuesi____________________________

1. A ka ndryshuar norma e interesit për depozitat me afat në lekë gjatë periudhës shtator 2000
– prill 2001?

a) Nëse “po” në ç’drejtim ka ndryshuar kjo normë:

2. A ka ndryshuar norma e interesit për depozitat me afat në valutë gjatë periudhës shtator
2000 – prill 2001?

a) Nëse “po” në ç’drejtim ka ndryshuar kjo normë:

3. Sa është masa e realizimit të objektivave të bankës/degës tuaj për pranimin e depozitave
me afat në lekë?

Masa e realizimit në % Gjatë vitit 2000 Janar – Prill 2001
0 - 50

50 - 100
Mbi 100

4. Cilat mendoni se janë arsyet që kanë ndikuar në masën e realizimit të objektivave tuaja të
mësipërme?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Sa është masa e realizimit të objektivave të bankës/degës tuaj për pranimin e depozitave
me afat në valutë?

Masa e realizimit në % Gjatë vitit 2000 Janar – Prill 2001
0 - 50

50 - 100
Mbi 100

PO JO

Rënie Rritje

PO JO

Rënie Rritje
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6. Cilat mendoni se janë arsyet që kanë ndikuar në masën e realizimit të objektivave tuaja të
mësipërme?

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Si paraqitet struktura e depozitave të bankës/degës tuaj?

Lloji i depozitës Fundi i vitit 2000 Janar – prill  2001
Lek
Valutë
Totali i depozitave të pranuara

8. Cilat depozita (lek apo valutë) janë më të preferueshme për bankën tuaj?

Komentoni pse:
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

9. Si e parashikoni ecurinë e depozitave në lekë për 6 muajt e ardhshëm?
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Komentoni pse:
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

10. Si e parashikoni ecurinë e depozitave në valutë për 6 muajt e ardhshëm?
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Komentoni pse:
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

11. Si e parashikoni ecurinë e normës së interesit për depozitat në lekë për 6 muajt e
ardhshëm?

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Komentoni pse:
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

12. Si e parashikoni ecurinë e normës së interesit për depozitat në valutë për 6 muajt e
ardhshëm?

Lek Valutë
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____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Komentoni pse:
___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

13. A mendoni se mund të ndikojë politika e Bankës së Shqipërisë në ndryshimin e preferencës
për depozitat?

a. Nëse “po”, në ç’mënyrë?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

b. Nëse “jo”, pse?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

I intervistuari Emri (nëse dëshironi):

Ju faleminderit për bashkëpunimin.

PO JO Pa opinion


