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AKTIVITETI DEPOZITUES PËR BANKAT E NIVELIT TË DYTË. 
 
Periudha e vrojtuar: Gjashtëmujori i dytë 2002. 
  
Vrojtimi mbi aktivitetin depozitues u organizua gjatë muajit nëntor 2002 me 
pjesëmarrës 57 specialistë nga bankat e nivelit të dytë. Shkalla e përgjigjes ishte 
rreth 73.9 për qind.  
 
Nga analiza e përgjigjeve të marra gjatë këtij vrojtimi konkludojmë: 
 
 

♦ Gjashtëmujori i dytë i vitit 2002 ka qenë i suksesshëm për sistemin 
bankar sidomos krahasuar me gjashtëmujorin e parë të vitit. Aktiviteti 
depozitues gjatë pjesës së dytë të vitit është klasifikuar si më i mirë, 
duke dëshmuar për kapërcimin e gjendjes jo të favorshme që përjetoi 
sistemi bankar gjatë muajve mars- prill 2002. 

  
♦ Objektivat e vendosjes së depozitave janë realizuar në nivele 

mesatare dhe të larta. Depozitimi në lekë ka njohur realizime më të 
larta ndërsa realizimet për depozitimet në valutë më së shumti kanë 
qenë në nivele mesatare. Besueshmëria ndaj bankës, cilësia e 
shërbimit dhe rritja e normave të interesit për depoziat në lekë kanë 
qenë ndikuesit kryesorë të kësaj ecurie. 

 
♦ E ardhmja e aktivitetit depozitues parashikohet të jetë optimiste. 

Pothuajse të gjithë specialistët shprehen për përmirësim të mëtejshëm 
të aktivitetit depozitues ndërkohë që në asnjë rast nuk parashikohet 
përkeqësim i tij. 

   
♦ Specialistët presin rritje të nivelit të depozitave si në lekë dhe në valutë 

ndërkohë që në përgjithësi nuk presin ndryshime në normat e interesit 
për to. 

 
♦ Politika e Bankës së Shqipërisë vlerësohet të jetë efikase në ndikimin 

e normave të interesit për depozitat dhe ecurinë e aktivitetit 
depozitues.  
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Aneks 1. 
 
Analizë e vrojtimit mbi aktivitetin depozitues për 
gjashtëmujorin e dytë të vitit 2002. 
 
 
 
Aktiviteti depozitues për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2002. 
 
Bankat e nivelit të dytë kanë klasifikuar si shumë më të mirë aktivitetin 
depozitues të tyre krahasuar me gjashtëmujorin e parë të vitit 2002. Kujtojmë që 
sistemi bankar gjatë kësaj periudhe u trondit si rezultat  i tërheqjes së depozitave 
gjatë muajve mars � prill 2002.  
Grafik 1. Indeksi i klasifikimit të aktivitetit depozitues në sistemin bankar. 
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Realizimi i objektivave në nivele mesatare dhe të larta në këtë gjashtëmujor 
është rritur krahasuar me vrojtimin e kaluar.  
 
Tabelë 1: Indekset e ecurisë së realizimit të objektivave për depozitat në sistemin 
bankar. 

 
Masa e realizimit 

 
 

Në lekë 
 

Në valutë 

  
nën'01-
prill'01 

maj'02- 
nëntor '01nëntor-maj�02 nën'01-prill'01

maj'02- 
nëntor '01 

nëntor-
maj�02 

0 � 50% -56.96 145.57 -7.59 -37.5 67.5 10.0
50 � 100% 7.10 34.61 22.89 6.8 3.0 17.3
Mbi 100% 51.68 -35.13 18.01 7.5 -32.8 -26.1

Niveli mesatar 3.60 -25.09 -4.24 5.1 -20.7 -6.6
 
Realizimet e objektivave në nivele të larta tregojnë që sistemi bankar, gjatë 
pjesës së dytë të vitit, i kapërceu vështirësitë që hasi gjatë muajve mars-prill 
2002. 
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Grafik 2.  Indekset e ecurisë së realizimit të objektivave për depozitat në sistemi bankar. 
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Një ecuri e tillë pozitive vihet re dhe nga grafiku i ndryshimeve vjetore të 
depozitave si në lekë ashtu dhe në valutë. Rënia e thellë në nivelin e tyre  në 
muajin mars është ndjekur nga një tendencë pozitive pas muajit maj 2002.  
 
Grafik 3. Ecuria e depozitave tetor 2001-tetor 2002 (ndryshimet vjetore në përqindje). 
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Në fakt rritja e depozitave si në lekë dhe në valutë për pjesën e dytë të vitit 2002 
parashikohej nga specialistët që në vrojtimin e kaluar. Gjatë vrojtimit të kaluar 
këta specialistë parashikonin që kjo periudhë do karakterizohej nga norma të 
pandryshuara të interesit për depozitat në lekë dhe në valutë. Në të vërtetë 
ecuria e normave të interesit gjatë pjesës së dytë të vitit krahasuar me pjesën e 
parë ka qenë e tillë: interesat në lekë kanë patur tendencë për rritje kurse 
interesat në valutë tendenca të lehta në ulje. 
Grafik 4: Ecuria e normës së interesit për depozitat në lekë (sipas raportimeve). 
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Grafik 5: Ecuria e normës së interesit për depozitat në valutë. 
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Ndër faktorët kryesorë që kanë ndikuar pozitivisht në aktivitetin depozitues 
përmenden: shkalla e lartë e besueshmërisë ndaj bankës, cilësia e lartë e 
shërbimit në bankë dhe interesat në lekë më të lartë se në valutë gjë që 
dëshmon mbi efektivitetin e politikës së Bankës së Shqipërisë për rritjen e 
normave të interesit.  
 
Parashikimet mbi aktivitetin depozitues për gjashtëmujorin e ardhshëm. 
 
Specialistët e bankave të nivelit të dytë shprehen shumë optimistë për të 
ardhmen e aktivitetit depozitues. Rreth 90.7 për qind e tyre shprehen se për 
gjashtëmujorin e ardhshëm presin një situatë më të mirë të aktivitetit të tyre 
depozitues dhe asnjë prej tyre nuk shprehet negativisht.  
 
Grafik 6. Indeksi i besimit mbi të ardhmen e aktivitetit depozitues. 
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Indeksi i besimit mbi të ardhmen e aktivitetit depozitues shprehet qartë për 
pritshmëritë pozitive të këtij aktiviteti. Përgjigjet e specialistëve janë vetëm për 
rritje të depozitave në lekë duke mos parashikuar në asnjë rast ulje të tyre. Edhe 
për depozitat në valutë parashikohet të kenë rritje por gjithësesi priten dhe  nivele 
të pandryshuara të tyre. Rritja e sigurisë tek banka dhe cilësia e shërbimit 
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mendohen si armët me të cilat bankat do të tërheqin depozituesit pranë 
sporteleve të tyre.   
 
Grafik 7. Indeksi i besimit mbi pritjet për depozitat në lekë dhe  në valutë. 
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Interesat për depozitat në lekë më së shumti priten të mos ndryshojnë nga 
nivelet a tanishme megjithëse ka specialistë që shprehen dhe për rritje të 
mëtejshme të tyre. Ndërsa për interesat e depozitave në valutë nuk priten 
ndryshime.   
 
Normat e inflacionit si dhe politika e bankës qendrore nëpërmjet ankandeve të 
repove, shihen si ndikuesit kryesorë për interesat e depozitave në lekë dhe 
ecuria e interesave në tregun ndërkombëtar për interesat e depozitave në valutë.  
 
Grafik 8. Indeksi i besimit mbi pritjet për interesat për depozitat në lekë dhe në  valutë. 
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Ndikimi i politikës së Bankës së Shqipërisë. 
 
Gjatë gjithë periudhave të vrojtuara vërehet tendenca pozitive e indeksit1 të 
besimit të politikës monetare. Kështu, niveli i interesave në ankandet e repove 
dhe ndërhyrjet e Bankës së Shqipërisë për të rregulluar deformimet e tregut 
shihen si mjete eficiente që ndikojnë në vendimet e sistemit bankar. Gjithësesi 

                                                 
1  
Indeksi i besimit të politikës monetare paraqet besimin që kanë specialistët mbi ndikimin e 
politikës monetare të Bankës së Shqipërisë në procesin e vendimmarrjes të bankave të nivelit të 
dytë. 
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vazhdojnë të përmenden si faktorë që ndikojnë preferencat për depozitat dhe 
procesi i privatizimit të Bankës së Kursimeve dhe faktorë politikë. 
 
Grafik 9. Ndikimi i politikës së Bankës së Shqipërisë me anë të normës së interesit në 
preferencën për depozita (në për qind). 
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Aneks 2.  
 
Përpunimi dhe rezultatet e vrojtimit mbi aktivitetin depozitues gjatë 
gjashtëmujorit të dytë të vitit 20022. 
 
 
 
Bankat pjesëmarrëse në vrojtim dhe numri përkatës i të intervistuarve (në përqindje). 
 

Bankat Rastet 
nëntor� 01 

Rastet  
maj �02  

Rastet 
Nëntor� 02 

 Banka e Kursimeve 50.8 45.2 39.2
 Banka Kombëtare Tregtare 11.9 11.3 8.1
Banka Italo-Shqiptare 1.7 3.2 1.4
 Banka Arabo-Shqiptare Islamike 1.7 3.2 1.4
 Banka Dardania 1.7 1.6 -
 Banka Tirana 8.4 9.7 9.5
 Banka Kombëtare Greke, Dega Tiranë 3.4 1.6 1.4
 Banka Tregtare Ndërkombëtare 1.7 1.6 1.4
 Banka Alfa, Dega Tiranë 5.1 4.8 4.1
 Banka Amerikane e Shqipërisë 1.7 3.2 1.4
 Banka Fefad 10.2 11.3 8.1
 Banka e Parë e Investimeve,     Dega Tiranë 0.0 1.6 1.4
 Banka Tregtare Greke 1.7 1.6 1.4
Totali 100.0 100.0 100.0

 
 

1. Si e klasifikoni aktivitetin depozitues të bankës tuaj për gjashtëmujorin e dytë3 të vitit 2002  
krahasuar me gjashtëmujorin paraardhës: 
a. më të mirë; 
b. nuk ka ndryshime; 
c. jo të mirë. 
 
 

 Tabelë 1.  Klasifikimi i aktivitetit depozitues gjatë vitit 2002. 
Frekuenca në % Më të mirë Pa 

ndryshime 
Jo të mirë Shkalla e 

përgjigjes 
Indeksi 

Sistemi bankar 
(maj 2002) 41.9 16.1 41.9 100 0 

Sistemi bankar4 70.6 17.6 11.8 100 58.8 
Sistemi bankar 
(nëntor 2002) 92.6 7.4 0 78.3 92.6 

Sistemi bankar5 85.2 9.8 0 65.9 85.2 

                                                 
2 Në këtë aneks hap pas hapi me dhënien e rezultateve të përpunimit janë paraqitur edhe pyetjet 
e pyetësorit për depozitat. 
3 Gjashtëmujori i dytë përfshin periudhën maj-nëntor�02. 
4 Përjashtuar Banka e Kursimeve. 
5 Përjashtuar Banka e Kursimeve. 
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2. Cila është masa e realizimit të objektivave të bankës/degës tuaj (krahasuar me parashikimin 

për to për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2002), për pranimin e depozitave me afat në 
lekë/valutë? 
 
Tabelë 2. Realizimi i ojektivave për depozitat në lekë dhe në valutë (në përqindje). 

Masa e realizimit Në lekë Në valutë 

 nëntor'01 maj�02 nëntor'02 nëntor'01 maj�02 nëntor'02 

0 � 50% 3.4 19.4 7.3 10 26.8 17.6 

50 � 100% 47.5 59.7 54.5 50 48.2 54.9 

Mbi 100% 49.1 21 38.2 40 25 27.5 

Niveli mesatar 97.85 70.75 90.5 90 67.85 79.95 
 
Tabelë 3. Realizimi sipas rretheve  i  objektivave për pranimin e depozitave në lekë 
(frekuenca në raste). 

 
Tiranë Durrës Korçë Shkodë

r 
Lushnj

ë 
Elbasa

n 
Gjiroka

stër 
Indeksi 
maj�02 

Indeksi 
nëntor�

02 
0 � 
50% 1-4 0-0 0-1 1-2 0-1 1-0 1-4 +10 -8 

50 � 
100% 3-7 4-2 5-6 3-5 4-6 4-6 4-5 +9 -10 

Mbi 
100% 4-3 1-2 3-1 5-3 2-1 2-2 2-1 -17 0 

 
 
Tabelë 4.  Realizimi sipas rretheve  i objektivave për pranimin e  depozitave në 
valutë (frekuenca në raste). 
 

 Tiranë Durrës Korç
ë 

Shkodë
r 

Lushn
jë 

Elbasa
n 

Gjirokast
ër 

Indeksi 
maj�02 

Indeks
i 

nëntor�
02 

0 � 
50% 1-4 2-0 1-2 1-3 1-3 1-1 2-4 +10 -8 

50 � 
100% 3-6 3-2 4-4 3-2 7-2 3-3 5-5 +2 +4 

Mbi 
100% 4-4 0-2 2-2 3-2 3-2 2-3 0-1 -7 -2 

 
 
3. Cilat mendoni se janë arsyet që kanë ndikuar në masën e realizimit të objektivave tuaj 
në pranimin e depozitave në lekë, për periudhën maj-nëntor 2002? (Rrethoni arsyet që 
ju i konsideroni si më të rëndësishme.)  

 
a. Procesi i privatizimit të Bankës së Kursimeve. 
b. Shkalla e besueshmërisë (e lartë/e ulët)6* ndaj bankës/degës. 

                                                 
6 *Nënvizo njërën nga mundësitë (e lartë apo e ulët). 
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c. Shkalla e konkurrencës (e lartë/e ulët)* si dhe interesat konkurrues në tregun 
bankar. 

d. Cilësia(e lartë/e ulët)*e shërbimit në bankë. 
e. Tendenca rritëse e interesave në lekë. 
f. Interesat në lekë më të larta se ato në valutë. 
g. Niveli (i lartë/i ulët)*i të ardhurave nga emigracioni, e depozitimi i tyre në lekë pas 

konvertimit. 
h. Tjetër:            
 
Tabelë 5.  Opinione mbi realizimin e objektivave të depozitave në lekë në masën 0-
50 për qind ( frekuenca në raste). 

Opinionet prill �01 nëntor'01 maj�02 nëntor'02 
Tendenca e ndryshimit të interesave në 
lekë 

1 - 4 2

Privatizimi Bankës së Kursimeve 5 - 5 -
Shkalla e lartë e konkurrencës 4 -  1
 
Tabelë 6. Opinione  mbi realizimin e objektivave të depozitave në lekë në masën 
50-100 për qind  (frekuenca në raste). 

Opinionet prill �01 nëntor'01 maj�02 nëntor'02 
Cilësia e lartë e shërbimit në bankë 16 20 6 11
Shkalla e lartë e besueshmërisë ndaj 
bankës 

19 18 7 25

Interesat në lekë më të lartë se ata në 
valutë 

16 16 4 18

Privatizimi i Bankës së Kursimeve 20 0 0 6
 
Tabelë 7. Opinione  mbi realizimin e objektivave të depozitave në lekë në masën 
mbi 100 për qind (frekuenca në raste). 

Opinionet prill �01 nëntor'01 maj�02 nëntor'02 
Shkalla e lartë e besueshmërisë ndaj 
bankës 

11 28 15 16

Cilësia e lartë e shërbimit në bankë 8 21 9 19
Interesat në lekë më të lartë se ata në 
valutë 

2 18 4 11

Niveli i lartë i të ardhurave nga 
emigracioni dhe depozitimi i tyre në 
lekë 

3 17 4 8

 
 
4. Cilat mendoni se janë arsyet që kanë ndikuar në masën e realizimit të objektivave tuaj 
në pranimin e depozitave në valutë, për periudhën maj-nëntor 2002? (Rrethoni arsyet që 
ju i konsideroni si më të rëndësishme.)  

 
a. Shkalla e besueshmërisë (e lartë/e ulët)7* ndaj bankës/degës. 
b. Shkalla e konkurrencës (e lartë/e ulët)* si dhe interesat konkurrues në tregun 

bankar. 
c. Cilësia(e lartë/e ulët)*e shërbimit në bankë. 
d. Interesat në lekë më të lartë se ata në valutë. 
e. Tendenca rënëse e interesave në valutë. 

                                                 
7 *Nënvizo njërën nga mundësitë (e lartë apo e ulët) 
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f. Niveli (i lartë/i ulët)* i të ardhurave nga emigracioni e depozitimi i tyre në lekë pas 
konvertimit. 

g. Tjetër:           
            

 
 
Tabelë 8.  Opinione mbi realizimin e objektivave të depozitave në valutë në masën 
0-50 për qind (frekuenca në raste). 

Opinionet prill �01 nëntor'01 maj�02 nëntor'02 
Tendenca rënëse e interesave në 
valutë 

4 3 4 8

 
 
Tabelë 9. Opinione  mbi realizimin e objektivave të depozitave në valutë në masën 
50-100 për qind (frekuenca në raste). 

Opinionet prill �01 nëntor'01 maj�02 nëntor'02 
Shkalla e lartë e besueshmërisë ndaj 
bankës 

14 15 14 6

Cilësia e lartë e shërbimit në bankë 13 14 9 11
Tendenca rënëse e interesave në valutë 11 2 9
Niveli i lartë i të ardhurave nga 
emigracioni dhe depozitimi i tyre në 
valutë 

2 11 1 8

Shkalla e lartë e konkurrencës dhe 
interesa konkurrues në tregun bankar 

16 8 5 13

Interesat në lekë më të lartë se ata në 
valutë 

7 - - 11

 
 
Tabelë 10. Opinione  mbi realizimin e objektivave të depozitave në valutë në 
masën mbi 100 për qind (frekuenca në raste). 
 

Opinionet prill �01 nëntor'01 maj�02 nëntor'02 
Shkalla e lartë e besueshmërisë ndaj 
bankës 10 16 14 12 

Cilësia e lartë e shërbimit në bankë 9 14 7 8 
Niveli i lartë i të ardhurave nga 
emigracioni dhe depozitimi i tyre në 
valutë 

6 13 5 6 

 
5. Si e parashikoni aktivitetin tuaj depozitues për gjashtëmujorin e e parë të vitit 2003 krahasuar 

me gjashtëmujorin e mëparshëm. 
a. më i mirë; 
b. pa ndryshime; 
c. jo i mirë. 

 
Tabelë 11: Parashikimi për aktivitetin depozitues për gjashtëmujorin e parë të vitit 
2003 (në përqindje). 
  maj�02 nëntor'02 
Më i mirë 76 90.7 
Pa ndryshime 22 9.3 
Jo i mirë 2 0 
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Indeksi 74 90.7 
 
 
6. Si e parashikoni ecurinë e depozitave në lekë dhe në valutë për gjashtë muajt e ardhshëm ? 

 
 
Tabelë 12.Tendenca e parashikuar e  depozitave në lekë  (në për qind).  

  prill �01 nëntor'01 maj�02 nëntor�2 
      

Në rritje 67.5 89.7 71.6 92.7 
Në rënie 18.9 0 1.8 0 
E pandryshuar 13.6 10.3 26.6 5.5 
Indeksi 48.6 89.7 69.8 92.7 
Shkalla e përgjigjes 96.4 96.7 100 79.7 
 
 
Tabelë 12 .Tendenca e parashikuar e depozitave në valutë (në për qind).  

  prill �01 nëntor'01 maj�02 nëntor�02 
     

Në rritje 56.6 64.8 59.5 60.8 
Në rënie 15.8 14.6 8.7 5.9 
E pandryshuar 27.6 20.6 31.8 25.5 
Indeksi  40.8 50.2 50.8 41.1 
Shkalla e përgjigjes 96.4 88.3 95.2 72.9 

 
 
7. Ndër arsyet e mëposhtme zgjidhni atë/ato që ndikon/jnë më shumë në tendencën e ardhme 
të ecurisë së depozitave: 
 

a. Rritja e sigurisë tek banka. 
b. Cilësia e shërbimit. 
c. Procesi i privatizimit të Bankës së Kursimeve. 
d. Preferenca e klientëve. 

e. Tjetër           
            

 
Tabelë 16. Opinione mbi ndikuesit në tendencën  e  depozitave  si në lekë dhe në 
valutë (numri i rasteve). 

Opinionet prill �01 nëntor'01 maj�02 nëntor�02 
Rritja e sigurisë tek banka 12 46 42 38 
Cilësia e shërbimit 7 46 35 39 
Preferenca e klientëve - 29 28 29 
Procesi i privatizimit të Bankës 
së Kursimeve 4 - 18 13 
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8. Si e parashikoni ecurinë e normës së interesit për depozitat në lekë dhe në valutë për 

gjashtëmujorin e dytë të vitit 2002? 
 
Tabelë 17. Tendenca e parashikuar e interesave të depozitave në lekë (në për 
qind).  

   prill �01 nëntor'01 maj�02 nëntor�02 
  Në lekë Në lekë Në lekë Në lekë 

Në rritje 6.1 20.1 44 36.4 
Në rënie 30.3 0 8 7.3 
E pandryshuar 63.6 79.9 48 50.9 
Indeksi  -24.2 20.1 36.0 29.1 
Shkalla e përgjigjes 64 96.7 95.2 79.7 

 
 
Tabelë 18. Tendenca e parashikuar e interesave të depozitave në valutë (në për 
qind).  

   prill �01 nëntor'01 maj�02 nëntor�02
  Në valutë Në valutë Në valutë Në lekë 

Në rritje 16.8 7.6 42.2 21 
Në rënie 34.5 35.5 2.2 9 
E pandryshuar 48.7 56.9 55.6 69.9 
Indeksi  -17.7 -27.9 40.0 12.0 
Shkalla e përgjigjes 64 85 88.7 73.9 

 
 
9. Ndër arsyet e mëposhtme zgjidhni atë/ato që mendoni se ndikojnë më shumë në tendencën 

e ardhme të normave të depozitave: 
 

a. Kufizimi i tërheqjes së depozitave nga bankat. 
b. Nivelet e pranueshme të inflacionit. 
c. Politika e bankës qendrore nëpërmjet ankandeve të repove. 
d. Kostoja e ulët e monedhës vendase. 
e. Ruajtja e pikës së ekuilibrit, tashmë të arritur. 
f. Tjetër:            
 
Tabelë 25. Mendime mbi ndikuesit në tendencën e normës së ardhme të 
depozitave (frekuenca në raste).        
    

Opinionet nëntor'01 maj�02 nëntor�02 
Nivelet e pranueshme të inflacionit 32 31 36 
Kufizimi i tërheqjeve nga bankat 11 26 17 
Politika e bankës qendrore nëpërmjet ankandeve të 
repove 

23 28 34 

Ruajtja e pikës së ekuilibrit, tashmë të arritur 26 15 13 
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10. A mendoni se politika e Bankës së Shqipërisë në lidhje me normën e interesit ndikon në 

ndryshimin e preferencës për depozitat? 
a. Po. 
b. Jo. 
 
 
Tabelë 19. Indeksi i besimit për ndikimin e Bankës së Shqipërisë. 
  Prill �01 nëntor'01 maj�02 nëntor�02 

Po  81 90 96.6 96.3 

Jo 19 10 3.4 3.7 

Indeksi i besimit 62 80 93.2 92.6 
 
11.  Mendoni se:  
 

a. Interesat e depozitave do të varen nga interesat në ankandet e repove. 
b. Ndërhyrja e bankës qendrore do të rregullojë deformimet e tregut dhe do të rrisë 

eficiencën e sistemit  bankar. 
c. Ndryshimi i masës së rezervës së detyrueshme për lloje të ndryshme depozitash, 

do të ndikojë në interesat e tyre. 
d. Është procesi i privatizimit që do të ndikojë më shumë në preferencën për 

depozitat. 
e. Preferenca në procesin e depozitimit ndikohet më shumë nga faktorë politikë. 
f. Tjetër:           

           
 
Tabelë 20. Opinione mbi ndikimin e politikës së Bankës së Shqipërisë me anë të 
normës së interesit (frekuenca në raste). 
 

Opinionet Frekuenca në raste 
Interesat e depozitave do të varen nga ineresat në ankandet e repove 33 
Ndërhyrja e bankës qendrore do të rregullojë deformimet e tregut dhe 
do të rrisë eficiencën e sistemit bankar. 

24 

Është procesi i privatizimit që do të ndikojë më shumë në preferencën 
për depozita. 

20 

Preferenca në procesin e depozitimit ndikohet më shumë nga faktorë 
politikë 

17 

 
 

 12. Mendoni se tendenca e inflacionit për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2002 do të jetë: 
a. në rënie; 
b. e pandryshuar;  
c. në rritje. 

13. Jepni arsyen për zgjedhjen e bërë        
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Aneksi 3. 
Inflacioni dhe pritjet për të. 
 
Në vrojtimin e muajit maj 2002 pjesa më e madhe e specialistëve parashikonin 
që pjesa e dytë e vitit do të karakterizohej nga nivele në rritje të inflacionit. Nga të 
dhënat e publikuara, gjashtëmujori i dytë i vitit 2002 është karakterizuar nga 
norma të inflacionit në nivele më të ulta sesa fillimi i vitit. Mospërputhja e 
prishtmërive me të dhënat reale ka ardhur sepse gjashtëmujori i dytë u 
karakterizua nga një situatë politike më e qetë, angazhim më serioz për 
përmirësimin e krizës energjitike si dhe nga ndërhyrjet efikase të Bankës së 
Shqipërisë për të ruajtur nivelin e çmimeve brenda objektivave.   
 
Grafik 1. Ecuria faktike e inflacionit gjatë vitit 2002 (ndryshimet vjetore). 
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Për gjashtëmujorin e ardhshëm pjesa më e madhe e të intervistuarve (rreth 57 
për qind e tyre) parashikojnë që inflacioni të qëndrojë në të njëjtat nivele. 
Gjithashtu, një pjesë e konsiderueshme shprehen për rritje të inflacionit. 
Indeksi i besimit mbi pritjet për inflacionin paraqet një rritje të lehtë krahasuar me 
një vrojtim më parë. Kjo ka ardhur si pasojë e rënies së numrit të specialistëve që 
përkrahin �uljen� e inflacionit. 
 
Grafik 2. Indeksi i besimit mbi pritjet për inflacionin gjatë gjashtëmujorit të ardhshëm. 

0

10

20

30

40

50

60

nëntor'01 maj'02 nëntor '02

Indeksi 

 
 
Kriza energjitike dhe situata politike në vend vazhdojnë të jenë faktorët kryesorë 
që do ndikojnë në rritjen e normave të inflacionit. Por, gjithësesi, specialistët 
besojnë se stabiliteti makroekonomik i krijuar dhe ndërhyrjet e Bankës së 
Shqipërisë nuk do të lejojnë rritjen e mëtejshme të tij. 
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Aneksi 4.  
 
Pritjet për inflacionin8. 
 
 
Pyetja 21. Mendoni se tendenca e inflacionit për periudhën maj - nëntor 2002 do të 
jetë: 
 
Tabelë 1. Pritshmëritë e inflacionit sipas vrojtimeve . 

Situatat nëntor'01 maj'02 nëntor'01 
Në rënie 6 19.23 7.1 

E pandryshuar 35.8 36.54 57.1 
Në rritje 58.2 44.23 35.7 
Indeksi 52.2 25 28.6 

Shkalla e përgjigjes (në %) 100 91 98.8 
 
Pyetja 22. Jepni arsyet për opsionin e zgjedhur në pyetjen 21.  
 

Tabelë 2. Arsyet për pritjet inflacioniste (frekuenca në raste). 
 

Opinionet maj�02 nëntor�02 
Kriza energjitike 22 11 
Situata politike 4 7 

Rritja e shpenzimeve buxhetore 4 4 
Rënia e ekonomisë botërore 4 0 

 
Tabelë 3. Arsyet për rënien e inflacionit(frekuenca në raste). 

Opinionet maj�02 nëntor�02 
Stabiliteti ekonomik i krijuar 1 3 

Situata politike 1 3 
Ndërhyrja e Bankës së Shqipërisë 1 1 

 
Tabelë 4. Arsyet për një inflacion pandryshueshëm (frekuenca në raste) 

Opinionet maj�02 nëntor�02 
Stabiliteti makroekonomik i krijuar 9 19 

Politika e stabilizuar monetare e Bankës së Shqipërisë 6 7 
Kriza energjitike 0 7 

 

                                                 
8 Në këtë aneks janë përfshirë opinionet e 57 specialistëve të depozitave, 28 specialistëve të 
kreditit pranë bankave të nivelit të dytë si dhe opinionet e 10 specialistëve të kreditit të subjekteve 
jobanka (agjencive).  
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Shpjeguesi metodologjik 
 
Analiza e vrojtimit është e bazuar, kryesisht, në llogaritjen e indekseve për 
pyetjet. Indeksi përfaqëson një tregues që llogaritet si diferencë ndërmjet dy 
ekstremeve të alternativave të ofruara. Ky indeks ka si qëllim të kapë tendencën 
e përgjigjeve me kalimin e kohës. 
Për shembull.  
Tabelë 11: Parashikimi për aktivitetin depozitues për gjashtëmujorin e parë të vitit 
2003 (në përqindje). 

 maj�02 nëntor'02 
Më të mirë 76 90.7 

Pa ndryshime 22 9.3 
Jo të mirë 2 0 

Indeksi 74 90.7 
 

Indeksi  është diferenca midis dy alternativave ekstreme : 90.7 � 0 = 90.7 
 

Indeksi i klasifikimit të aktivitetit depozitues që shpreh diferencën midis 
përgjigjeve për një aktivitet më të mirë dhe jo të mirë.  
 
Indeksi i ecurisë së realizimit të objektivave të depozitave është llogaritur si 
diferencë e përqindjeve të vrojtuara në dy vrojtimet e fundit me vrojtimin e parë. 
Përqindjet e vrojtuara në nëntor�01, maj�02  dhe nëntor�02 janë peshuar me 
përqindjet e vrojtuara në prill�01. Indeksi që paraqet ecurinë e realizimit të 
depozitave në lekë të vrojtuar në këtë periudhë është pozitiv për objektivat  mbi 
50 për qind, që do të thotë se krahasuar me vrojtimin e kaluar është rritur 
përqindja e pohimeve për realizime të objektivave mbi 50 për qind.  E njëjta gjë 
ndodh dhe për indeksin që paraqet tendencën e realizimit të objektivave për 
depozitat në valutë por në një masë më të vogël. 
 
Indeksi i besimit mbi të ardhmen e aktivitetit depozitues llogaritet si diferencë 
e alternativës më të mirë me alternativën jo të mirë. 
 
Indeksi i besimit mbi pritjet për depozitat në lekë dhe  në valutë llogaritet si 
diferencë e alternativës në rritje me alternativën në ulje. 
 
Indeksi i besimit mbi pritjet për interesat  e depozitave në lekë dhe  në 
valutë llogaritet si diferencë e alternativës në rritje me alternativën në ulje. 
 
Indeksi i besimit të politikës monetare paraqet besimin që kanë specialistët 
mbi ndikimin e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë në procesin e 
vendimmarrjes të bankave të nivelit të dytë. Ky indeks llogaritet si diferencë e 
alternativës pozitive me alternativën negative. 
 
Indeksi i besimit mbi pritjet për inflacionin llogaritet si diferencë e alternativës 
në rritje me alternativën në ulje. 
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AKTIVITETI KREDITUES PËR BANKAT E NIVELIT TË DYTË 
GJATË PERIUDHËS MAJ � NËNTOR 2002. 

 
 
Në fund të muajit nëntor u zhvillua vrojtimi për aktivitetin kreditues për bankat e nivelit 
të dytë si dhe për subjektet jobanka. Vrojtimi gjashtëmujor i rradhës ka një shtrirje 
gjeografike në të gjithë vendin.  
 
I. Struktura e opinioneve të mbledhura.  
 
Gjatë këtij vrojtimi u evidentuan 28 pyetësorë të vlefshëm nga 30 pyetësorë të paraqitur. 
Shpërndarja e opinioneve të mbledhura sipas kriterit gjeografik, ka ruajtur të njëjtën 
strukturë sikurse dhe në vrojtimin e fundit, me ndryshime të parëndësishme.  
 
Rreth 70 për qind e të intervistuarve në këtë vrojtim janë administratorë dege ose 
drejtorë departamentesh duke përbërë kështu një tregues sigurie më të lartë për 
opinonin, për profesionalizmin dhe për cilësinë e tij. Përvoja mesatare e të 
intervistuarve të përgjigjur rezultoi rreth 4 vite në fushën e kredisë. Ky është një 
nivel i përshatshëm duke patur parasysh se në vrojtimin për aktvitetin kreditues 
Banka e Kursimeve nuk është e përfshirë si dhe mosha mesatare e bankave të 
intervistuara është rreth 5 vjet. 
 
Nga përpunimi i të dhënave dhe ecuria e indekseve të krijuara për treguesit e procesit të 
kredidhënies rezultoi se:  
 
! Gjatë periudhës maj 2002 � nëntor 2002, biznesi i mesëm vazhdon të jetë 

më i kredituari nga bankat e nivelit të dytë.  
! Niveli mesatar i realizimit të planit për kredinë është rritur me 18.2 pikë 

përqindjeje krahasuar me vrojtimin e majit 2002. Kjo rritje ka ardhur si 
rezultat se asnjë nga bankat e intervistuara nuk ka patur nivel të realizimit të 
planit të saj për kredinë nën 50 për qind. Gjithashtu, rritje ka pasqyruar dhe 
numri i bankave që kanë realizuar dhe tejkaluar planin. Si faktor kryesor që 
ka favorizuar këtë tregues është rritja e cilësisë së shërbimit nga ana e 
bankave duke ardhur më pranë kërkesave të biznesit.  

! Efekti negativ i krizës është reduktuar si pasojë e masave që kanë marrë 
bizneset shqiptare për ecurinë normale të aktivitetit të tyre. Mungesa e një 
strategjie afatgjatë për zgjidhjen përfundimtare të krizës ndikon në pritjet se 
ndikimi i krizës energjitke do të vazhdojë të jetë i lartë.   

! Rreziku i procesit të kredidhënies ka mbetur në të njëjtat nivele sikurse dhe 
6 muaj më parë. Këtë opinion ata e mbështesin në stabilitetin politik dhe 
ekonomik që karakterizoi këtë periudhë.  

! Niveli i rrezikut të kreditit në të ardhmen do të mbetet në të njëjtat nivele. 
Kjo sepse nuk pritet të ketë ndryshime në situatën politike dhe ekonomike 
të vendit. Por, gjithësesi, vlera negative e indeksit për këtë tregues 
pasqyron pritjet që rreziku i kredisë në procesin e kredidhënies të ulet. Kjo 
ka ardhur si rezultat i konsolidimit në rritje të marrëdhënieve bankë- klient, i 
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forcimit të shtetit ligjor dhe në përgjithësi të stabilitetit ekonomik dhe politik 
të arritur. 

! Bizneset shqiptare vazhdojnë të shfaqin mangësi në plotësimin e kushteve 
për marrjen e kredisë. Problem kryesor vazhdon të jetë mungesa e 
argumenteve të mjaftueshme për të justifikuar dhënien e kredisë. 

! Madhësia e tregut joformal në krahasim me vrojtimin e mëparshëm ka 
pësuar rënie. Kjo ka ardhur si rezultat i rritjes e forcimit të institucioneve 
bankare si dhe i rënies së normave të interesit për huatë. Ndër faktorët 
kryesorë që favorizojnë veprimtarinë e tregut joformal u rendit �lehtësia në 
procedura� që ky treg ofron. Si faktorët më kryesor ku mund të veprojnë 
bankat për zvoglimin e madhësisë të këtij tregu u theksuan shpejtësi dhe 
lehtësi proceduriale në akordimin e kredisë, forcimi i mëtejshëm i 
marrëdhënieve bankë � biznes si dhe ulja e mëtejshme e normave të 
interesit.  

! Sektori i tregtisë vazhdon të mbetet sektori më i preferuar për kreditim, ku 
bankat mund të angazhohen në të ardhmen. Ndërkohë, vihet re një rënie e 
theksuar e preferencës për sektorin e shërbimeve. Ndërsa në sektorin e 
ndërtimit vazhdon tendenca rënëse për preferencën e kreditimit në të 
ardhmen.  

! Për të ardhmen pritet që normat e interesit në lekë dhe në valutë të ulen.  
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Aneksi 1. Analiza e detajuar e treguesve të procesit të kredidhënies.  
 
 
Aktiviteti kreditues për periudhën maj � nëntor 2002 . 
 
Në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2002, biznesi i mesëm vazhdon të jetë i 
preferuari i bankave të nivelit të dytë në procesin e kreditimit. Indeksi i 
preferencës është rritur9 për biznesin e mesëm dhe ka rënë për biznesin e madh.    
 
Niveli mesatar i realizimit të planit për kredinë është rritur me 18.2 pikë 
përqindjeje krahasuar me vrojtimin e majit 2002. Kjo rritje është ndjeshëm më e 
lartë sesa niveli i vërejtur në vrojtimin paraardhës. Asnjë nga bankat e 
intervistuara nuk ka patur nivel të realizimit të planit të saj për kredinë nën 50 për 
qind. Gjithashtu, rritje ka pasqyruar dhe numri i bankave që kanë realizuar dhe 
tejkaluar planin, krahasuar jo vetëm me periudhën e parë të vitit, por dhe me të 
njëjtën periudhë të vitit të kaluar.  
 
Si merita kryesore për realizimin dhe tejkalimin e planit specialistët kanë 
theksuar: 
 
- Rritja e cilësisë së shërbimit nga ana e bankave duke iu përgjigjur më shumë 

kërkesave të biznesit. Në këtë drejtim një ndikim të madh ka patur dhe rritja e 
numrit të degëve të bankave, zgjerimi dhe shtrirja e tyre në të gjithë territorin 
e vendit.   

- Rritja e kërkesës për kredi nga ana e biznesit.  
 
 
Ndër arsyet kryesore që u përmendën nga bankat për mosrealizimin 100 për 
qind të planit mund të veçojmë: 
 
- Zhvillimet në vetë sistemin bankar si rritja e konkurrencës në tregun e 

huadhënies dhe normat e larta të interesit të huasë në lek. Fakti që bankat po 
përfshihen gjithmonë e më tepër në tregun e huadhënies i ka bërë ato më 
aktive në këtë treg dhe ka rritur ndjeshëm konkurrencën, e cila vështirëson 
realizimin me lehtësi të planit. 

 
- Zhvillimet e përgjithshne në sektorin real ku si më të rëndësishme janë 

përmendur kriza energjitike, ndryshimet në ligjet tatimore apo kufizime të tjera 
ligjore për bizneset.  

 
Realizimi i planit sipas rretheve tregon se ka një përmirësim të ndjeshëm për bankat në të 
gjitha rrethet e vendit. 
 

                                                 
9 Shenja negative e indeksit paraqet një rënie të vlerës së treguesit që shpreh një nivel 
preference më të lartë. Sa më e ulët vlera e treguesit aq më i lartë niveli i preferencës. 
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Grafik 1: Ecuria e indeksit të realizimit të kredisë. 
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Ndikimi i krizës energjitike në procesin e huadhënies.  
 
Si pasojë e masave që kanë marrë bizneset shqiptare për ecurinë normale të aktivitetit 
të tyre, efekti negativ i krizës është reduktuar, por mungesa e një strategjie afatgjatë për 
zgjidhjen përfundimtare të krizës ndikon në vështrimin pesimist për të ardhmen.   
 
Kriza energjitike vazhdon të ketë të njëjtin ndikim në reduktimin e kërkesës për 
kredi sikurse edhe në fillim të vitit 2002. Ndërsa, krahasuar me të njëjtën 
periudhë të vitit të kaluar ndikimi i saj në reduktimin e kërkesës për kredi ka 
pësuar rënie. Gjithashtu, në rënie të vazhdueshme duket të jetë dhe ndikimi i 
krizës energjitike në shlyerjen e kredisë. Kjo ka ardhur si rezultat i masave 
paraprake që kanë marrë bizneset për të ushtruar veprimtarinë normale të tyre.  
 
Grafik 2. Ndikimi i krizës energjitike në procesin e kredidhënies. 
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Sikurse vihet re edhe nga grafiku 2, pritjet për ndikimin që mund të ketë kriza energjitike 
në të ardhmen janë pesimiste. Meqenëse kriza energjitike nuk po gjen përfundimisht 
zgjidhje ajo vazhdon të jetë problem për biznesin.  
 
Rreziku i procesit të kredidhënies. 
 
Nga specialistët gjykohet se rreziku i procesit të kredidhënies ka mbetur në të njëjtat 
nivele sikurse dhe 6 muaj më parë. Këtë opinion ata e mbështesin në stabilitetin 
politik dhe ekonomik që karakterizoi këtë periudhë gjashtëmujore. Nga ana 
tjetër, edhe situata e njëjtë energjitike, nuk ka ndikuar në rritjen apo në 
uljen e rrezikut në procesin e kredidhënies. Krahas këtyre arsyeve janë 
përmendur edhe problemet e pronësisë apo detyrimet tatimore të 
vendosura. Gjithësesi, numri i specialistëve, të cilët mendojnë se rreziku 
është �më i lartë� është i barabartë me ata që shprehen për një rrezik �më 
të ulët� dhe kjo shprehet në zhvendosjen lart të kurbës së shpërndarjes së 
opinioneve, në simetri në të dy krahët.  
 
Grafik 3. Shpërndarja e opinioneve për rrezikun aktual në tre vrojtime. 
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Indeksi për rrezikun aktual është ulur ndjeshëm në krahasim me vrojtimin e 
fundit. Kjo ulje ka ardhur si pasojë e përvojës në rritje që kanë bankat në këtë 
proces, e përmirësimit të situatës politike, e konsolidimit të mëtejshëm të 
bizneseve si dhe e hapjes ndaj tregjeve ballkanike. Megjithatë, ka dhe nga ata 
specialistë që mendojnë se rreziku aktual është më i lartë se në periudhat e 
mëparshme. Specialistët i referohen disa vendimeve administruese penalizuese 
(si për shembull për sektorin e ndërtimit) apo përkeqësimit të krizës energjitike. 
 
Për gjashtëmujorin e ardhshëm pjesa më e madhe e specialistëve mendojnë 
se niveli i rrezikut të kreditit do të mbetet në të njëjtat nivele. Kjo, sepse ata nuk 
presin të ketë ndryshime në situatën politike dhe ekonomike të vendit. Por, 
gjithësesi, vlera negative e indeksit për këtë tregues pasqyron tendecën për uljen 
e rrezikut në gjashtëmujorin e parë të vitit 2003. Kjo ka ardhur si rezultat i 
konsolidimit në rritje të marrëdhënieve bankë- klient, forcimit të shtetit ligjor dhe 
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në përgjithësi të stabilitetit ekonomik dhe politik të arritur. Ndërsa specialistët që 
mendojnë për një rritje të rrezikut e lidhin atë kryesisht me ndryshimet e 
pafavorshme të paketës fiskale dhe me rritjen e çmimit të energjisë.    
 
Grafik 4. Ecuria e indeksit për rrezikun aktual dhe pritshmëritë. 
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Mangësitë kryesore që paraqesin bizneset. 
 
Nga përpunimi i të dhënave rezulton se bizneset shqiptare vazhdojnë të 
shfaqin mangësi në plotësimin e kushteve për marrjen e kredisë. Si problem 
kryesor paraqitet mungesa e argumenteve të mjaftueshme për të justifikuar 
dhënien e kredisë, paraqitja e bilanceve joreale si dhe mangësi të tjera.  
 
 Tregu joformal 
 
Madhësia e tregut joformal në krahasim me vrojtimin e mëparshëm ka pësuar 
rënie. Numri i specialistëve që besojnë se madhësia e tregut joformal ka patur 
rënie gjatë gjashtë muajve të fundit, është rritur ndjeshëm në krahasim me 
vrojtimin e mëparshëm. Specialistët e mbështesin mendimin e tyre për rënien e 
madhësisë së tregut joformal në: 
  
- rritjen e numrit të bankave si dhe në forcimin e konsolidimin e mëtejshëm të 

sistemit bankar;  
- rritjen e huave të akorduara nga sistemi bankar; 
- rënien e normave të interesit për huatë që ofron sistemi bankar. 
 
Ndër faktorët kryesorë që favorizojnë veprimtarinë e tregut joformal u rendit 
�lehtësia në procedura� që ofron ky treg si dhe mundësia për t�iu drejtuar këtij 
tregu në çdo moment. Gjithashtu, edhe shumëllojshmëria e afateve të maturimit 
që ky ofron treg është një tjetër faktor që tërheq klientët e këtij tregu.  
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Specialistët e intervistuar nënvizuan dhe disa mundësi për të zvogluar 
madhësinë e këtij tregu. Ata gjykojnë se bankat mund të ndikojnë në uljen e 
madhësisë së tregut joformal duke ofruar shpejtësi dhe lehtësi proceduriale në 
akordimin e kredisë. Ata theksuan edhe rëndësinë që ka zgjerimi i marketingut 
për veprimtarinë e bankës, e së bashku me të dhe njohja e biznesit me produktet 
që ofron sistemi bankar, duke ndikuar pozitivisht në marrëdhëniet bankë- klient. 
 
   
E ardhmja e aktivitetit të procesit të kredidhënies.  
 
Gjatë periudhës maj 2002 �nëntor 2002 sektori i tregtisë vazhdon të mbetet  
sektori më i preferuar për kreditim, në të cilën bankat mund të angazhohen në të 
ardhmen. Vlera pozitive e indeksit për këtë sektor dëshmon për një rritje të 
preferencës gjatë kësaj periudhe. Gjithashtu, rritje në indeksin e  preferencës ka 
pasqyruar dhe sektori i industrisë. Ndërkohë që, në ndryshim nga pjesa e parë e 
vitit vihet re një rënie e theksuar e preferencës për sektorin e shërbimeve. Kjo 
rënie e preferencës mendojmë se mund të quhet sezonale për vet faktin se ky 
sektor është i lidhur ngusht me turizimin, i cili ka prirje për të patur zhvillim gjatë 
stinës së verës. Preferenca për kreditimin në të ardhmen të sektorit të ndërtimit 
vazhdon të ketë tendenca rënëse.  
 
Të gjithë specialistët, sikurse dhe në vrojtimin paraardhës, shprehen optimistë 
për rritjen e mëtejshme të shumës së kredituar dhe për mbajtjen e një pozicioni 
më agresiv në treg.  
 
 
Pritjet për normat e interesit.   
 
Për të ardhmen, pjesa më e madhe e specialistëve pohojnë për një rënie ose 
ruajtje në të njëjtat nivele të normave të interesit për monedhën vendase. Kjo ka 
ardhur si rezultat i rritjes së besimit në institucionet financiare për mbajtjen nën 
kontroll të inflacionit, si dhe i rritjes së konkurrencës së sistemit bankar, e cila do 
ketë ndikim mbi normat e interesit të kredisë. Ndërsa ata specialistë që presin 
rritje të mëtejshme të normës së interesit në lekë i referohen rritjes që shfaqi 
norma e inflacionit gjatë muajve të vitit 2002, si dhe kërkesës së madhe për 
kredi.  
 
Për normat e interesit në valutë vlera e lartë negative e indeksit pasqyron një 
pritshmëri për një rënie të tyre. Kjo si rezultat i zhvillimeve më të fundit në tregjet 
ndërkombëtare.  
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Grafik 5. Ecuria e indeksit sipas monedhës.  
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AKTIVITETI KREDITUES PËR BANKAT E NIVELIT TË DYTË GJATË 
PERIUDHËS MAJ - NËNTOR 2002 
 
 
Tabelë 1: Shpërndarja e intervistave sipas rretheve të vendit10. 

Rrethet Numri i vrojtimeve 
nëntor �02 

Pesha ndaj totalit në për 
qind maj �02 

Pesha ndaj totalit në për 
qind nëntor �02 

Tiranë 8 35.5 28.6 
Durrës 3 12.9 10.7 
Korçë 3 9.7 10.7 

Shkodër 4 9.7 14.3 
Lushnje 5 12.9 17.9 
Elbasan 3 9.7 10.7 

Gjirokastër 2 9.7 7.1 
Totali 28 100 100 

 
Pyetje 3. Duke pasur parasysh llojet e bizneseve të mëposhtme, identifikoni, sipas preferencës, 
llojet që ka kredituar banka juaj gjatë kësaj periudhe (maj- nëntor 2002): Vendosni vetëm një �x� 
për secilin nga llojet e bizneseve. 

 
Tabelë 2: Renditja e llojeve të biznesit sipas preferencës së specialistëve në akordimin e kredive. 

Niveli i preferencës Indeksi Lloji i biznesit Dhjetor '00 Maj '01 Nëntor '01 Maj'02 Nentor �02 I�00 II'01 I '02 II �02
Biznesi i mesëm 1.64 1.36 1.6 1.41 1.3 -0.28 0.24 -0.19 -0.1
Biznesi i madh 1.92 2.05 1.62 1.45 1.6 0.13 -0.43 -0.17 0.15
Biznesi i vogël 2.05 2.1 2.24 2.08 2.1 0.05 0.14 -0.16 0 

 
Pyetje 4. Si e vlerësoni realizimin e kredisë së dhënë nga banka juaj gjatë periudhës maj 2002- 
nëntor 2002 në krahasim me nivelin e kredisë së parashikuar në planin e biznesit të bankës tuaj 
për këtë periudhë. 
 

Tabelë 3: Realizimi i kredisë gjatë vitit 2002. 
Struktura e përgjigjeve (në %) Niveli i realizimit Dhjetor '00 Maj '01 Nëntor '01 Maj '02 Nëntor �02 

0 26.3 19 14.3 16.1 0 
0-50 5.2 23.8 10.7 12.9 0 

50-100 15.8 33.4 32.1 32.3 32.1 
100 21.1 19 25 22.6 42.9 

Mbi 100 31.6 4.8 17.9 9.7 25 
Shkalla e përgjigjes 100 100 100 93.5 100 
Mesatarja (në %) 56 55 77 80 98.2 

 
Tabelë 4. Ecuria e indeksit të realizimit të planit për kredinë.  

Indeksi Niveli i realizimit I '00 II '01 I '02 II �02 
0 72.2 54.4 61.2 0.0 

0-50 457.7 205.8 248.1 0.0 
50-100 211.4 203.2 204.4 203.2 

100 90.0 118.5 107.1 203.3 
Mbi 100 15.2 56.6 30.7 79.1 

                                                 
10 Rrethet nënkuptojnë degët e Bankës së Shqipërisë sipas zonave të vendit.  
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Mesatarja (në %) 98.2 137.5 142.9 175.4 
Shënim. Si vit bazë është marrë vrojtimi i parë i kryer në dhjetor të vitit 2000. 
Shënim. Si vit bazë është marrë vrojtimi i parë i kryer në dhjetor të vitit 2000. 
 
Tabelë 5. Shpërndarja e përgjigjeve sipas rretheve. 

Numri i rasteve Realizimi i 
kredisë Tirana Durrësi Korça Shkodra Lushnje Elbasani Gjirokastra 

0        
0-50        

50-100 2 3   2 2  
100 4  2 3 1 1 1 

Mbi 100 2  1 1 2  1 
Totali 8 3 3 4 5 3 2 

 
Pyetje 6. A mendoni se situata energjitike gjatë periudhës  maj 2002- nëntor 2002 ka krijuar 
probleme të dukshme në procesin e kreditimit në drejtim të:  

 
Tabelë 6a.  Reduktimit të kërkesës për kredi të reja 

Ndaj totalit të opinioneve Alternativat Maj �01 Nëntor Maj '02 Nëntor �02 
Po 38.4 58.3 53.8 55 
Jo 61.5 41.7 46.2 45 

Indeksi -23.1 16.7 7.7 10.0 
  
Tabelë 6b. Pamundësisë apo vonesave në shlyerjen e kredive ekzistuese 

Ndaj totalit të opinioneve Alternativat Maj Nëntor Maj '02 Nëntor �02 
Po 66.7 60.0 42.308 27.3 
Jo 33.3 40.0 57.692 72.7 

Indeksi 33.3 20.0 -15.4 -45.5 
 
Tabelë 6c.  A mendoni se në gjashtëmujorin e parë të vitit 2003, procesi i kredidhënies dhe i 
shlyerjes së kredive do të ndikohet ndjeshëm nga situata energjitike (nëse kjo situatë 
përkeqësohet)? 

Ndaj totalit të opinioneve Alternativat Nëntor �01 Maj '02 Nëntor �02 
Po 85.2 76.2 90 
Jo 14.8 23.8 10 

Indeksi 70.4 52.4 80 
 
Pyetje 7. Si e konsideroni rrezikun aktual të kredisë në Shqipëri krahasuar me atë të 
gjashtëmujorit të parë të vitit 2001? 
 
Tabelë 8. Rreziku në procesin kreditues. 

Rastet në (%) Ndryshimet Niveli i rrezikut krahasuar me 
gjashtëmujorin e parë të vitit Maj �01 Nëntor 

�01 
Maj 
'02 

Nëntor 
�02 

Maj '02 Nëntor 
�02 

Më i lartë 17.4 23.3 30 10.7 6.7 -19.3 
I njëjtë 47.8 53.3 60 78.6 6.7 18.6 

Më i ulët 34.8 23.3 10 10.7 -13.3 0.7 
Indeksi -17.4 0 20 0   

Shkalla e përgjigjeve në raste 23 30 30 28   
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Tabelë 9. Krahasimet e parashikimeve për periudhën me vlerat reale të nëntorit.  
Parashikimet Reale Alternativat 

Maj '02 Nëntor �02 
Më i lartë 13.3 10.7 

I njëjtë 76.7 78.6 
Më i ulët 9.7 10.7 

Indeksi i besimit 3.6 0 
 
Pyetje 9. Si mendoni se do të jetë rreziku i kredisë për gjashtëmujorin e parë të vitit 2003, 
krahasuar me rrezikun aktual? 
 
Tabelë 10. Rastet në për qind për rrezikun në të ardhmen 

 Nëntor '01 Maj '02 Nëntor �02 
Më i lartë 33.3 13.3 10.7 

I njëjtë 53.3 76.7 64.3 
Më i ulët 13.3 9.7 25 
Indeksi 20 3.6 -14.3 

Shkalla e përgjigjes (në %) 97 97 100 
  
Pyetje 11. Ndër problemet e paraqitura më poshtë identifikoni ato që kanë penguar ose 
ngadalësuar më shumë procesin e akordimit të kredive për bizneset, gjatë gjashtëmujorit të dytë 
të vitit 2002, duke i rradhitur sipas rëndësisë (ai më i konsiderueshmi në (A) deri tek ai më pak i 
konsiderueshmi (G). 
. 
Tabelë 11.  Renditja e mangësive të bizneseve. 

Niveli   Indeksi Mangësitë e bizneseve Nëntor�01 Maj '02 Nëntor �02 Maj '02 Nëntor �02
Argumente të pamjaftueshme për të 

justifikuar akordimin e kredisë 2.62 3.12 3.3 -2.50 3.12 

Paraqitja e bilanceve joreale 3.1 3.42 2.96 43.10 23.85 
Mungesa e kulturës dhe e traditës në 

marrëdhëniet bankë-klient 3.2 3.15 3.3 12.50 17.86 

Mangësi në planet e biznesit 3.5 3.35 3.5 -4.29 0.00 
Mosnjohja e plotë e kërkesave që bankat 

kanë për akordimin e kredive 4.1   -100.00 -100.00 

Mosnjohja e legjislacionit që lidhet me 
aktivitetin e biznesit 4.8 4.88 5.1 -6.15 -1.92 

Mungesa e aftësive menaxheriale për administrimin e 
biznesit 3.36  100.00 19.94 

Të tjera 6.15 5.73 5.2 6.11 -3.70 
 

Pyetje 12. Vlerësoni se madhësia e tregut jozyrtar të kreditit në gjashtëmujorin e parë të vitit 2002 
krahasuar me gjashtëmujorin e dytë të vitit 2001 është: 
 
Tabelë 14. 

Ndaj totalit të opinioneve  Alternativat Nëntor �01 Maj �02 Nëntor �02 Nëntor ' 02
Në rënie 62.5 26.1 44.4 18.3 
E njëjtë 6.25 56.5 40.7 -15.8 
Në rritje 31.25 17.4 14.8 -2.6 
Indeksi 31.25 8.7 29.6  

Shkalla e përgjigjes (në raste) 29 23 27  
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Pyetje 14. Ndër faktoret e paraqitur më poshtë rradhisni sipas rëndësisë (ai më i konsiderueshmi 
në (A) deri tek ai më pak i konsiderueshmi (D), ata që mendoni se përcaktojnë ekzistencën dhe 
stimulojnë veprimtarinë e tregut jozyrtar të kreditit, gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2002. 

 
1. Lehtësia në procedura që garanton shpejtësi veprimesh  
2. Shumellojshmëria e afatave               
3. Mundësia për t�iu drejtuar këtij tregu në çdo moment         
4.   Të tjera !_! Specifikoni:_____________________________. 

Tabela. Renditja e faktorëve që stimulojnë veprimtarinë e tregut jozyrtar.  
Faktorët Nentor '02 

Lehtësi në procedura që garanton shpejtësi veprimesh 1.5 
Mundësi për t�ju drejtuar këtij tregu 2.1 

Shumllojshmëri afati 3 
Të tjera 3 

 
Pyetja 15. Identifikoni faktorët tek të cilët mendoni se mund të ndikoni për të dobësuar 
influencën dhe aktivitetin e tregut jozyrtar të kreditit? 

 
Numri korrespondues i faktorit    !_! 
      !_! 
      !_! 
 

Faktorët Rastet në për qind* 
Lehtësi në procedura që garanton shpejtësi veprimesh 70 

Shumllojshmëri afati 54 
Mundësia për t�ju drejtuar këtij tregu 46 

Të tjera 14 
Shënim: Mundësitë e zgjedhjes janë më shumë se 1. 
Shënim: Mundësitë e zgjedhjes janë më shumë se 1. 
 
Pyetje 17. Cilat aktivitete ekonomike konsideroni ju më fitimprurëse për t�u angazhuar në 
kredidhënie në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2002? (Zgjidhni dy mundësi). 
Tabelë 15 

Indeksi Lloji i aktivitetit Maj �01 Nëntor �01 Maj '02 Nëntor �02 II '01 I '02 II �02 
Tregti 66.7 77 64.5 71.4 15.4 -16.2 10.7 

Industri 58.3 48 51.6 60.7 -17.7 7.5 17.6 
Ndërtim 25 48 45.2 43 92.0 -5.8 -4.9 

Shërbime 50 23 45.2 21.4 -54.0 96.5 -52.7 
Bujqësi 12.5 3 0 0 -76.0 -100.0 0.0 

Transport 12.5 0 3.2 3.6 -100.0 0.0 12.5 
 
Pyetje 19. Në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2002, prisni që norma e interesit të kredisë të jetë: 
 
Tabelë 12. Normat e interesit të kredisë në lekë dhe në valutë për të ardhmen. 

Indeksi Alternativat Maj '02 Nëntor �02 Nëntor �02 
Niveli i interesit Lekë Valutë Lekë Valutë Lekë Valutë 

Më e lartë 43.3 21.4 17.9 3.6 -25.4 -17.8 
E njëjtë 50 64.3 53.6 46.4 3.6 -17.9 

Më e ulët 6.7 14.3 28.6 50 21.9 35.7 
Indeksi 36.6 7.1 -10.7 -46.4   

             Shkalla e përgjigjeve (në %) 100 100   
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Shpjegimi metodologjik i indekseve për vrojtimin e kredisë.  
 
Analiza e vrojtimit është e bazuar, kryesisht, në llogaritjen e indekseve për çdo tregues të 
procesit të kredidhënies. Në përgjithësi, indeksi përfaqëson një tregues që llogaritet si 
diferencë ndërmjet dy alternativave ekstreme. Ky indeks ka si qëllim të japë tendencën e 
përgjigjeve me kalimin e kohës. 
 
Indeksi i preferencës për llojet e biznesit. Paraqitet si ndryshimi në përqindje i 
nivelit të preferencës për çdo biznes krahasuar me vrojtimin bazë. Si vrojtim bazë 
është marrë vrojtimi i parë, dhjetor 2000. Sa më e ulët vlera e treguesit aq më i 
lartë niveli i preferencës për biznesin. Një indeks negativ paraqet ulje të nivelit 
duke shprehur rritje të preferencës për këtë biznes, dhe e anasjellta.  
 
Indeksi i ecurisë së realizimit të planit. Paraqitet si ndryshimi në përqindje i 
nivelit të realizimit për çdo biznes krahasuar me vrojtimin bazë. Si vrojtim bazë 
është marrë vrojtim i parë, dhjetor 2000. Ecuria e këtij indeksi paraqet ecurinë në 
vite të përpjesës që kanë zënë bankat sipas niveleve të realizimit.  
 
Indeksi i ndikimit të krizës energjitike. Llogaritet si diferencë ndërmjet 
alternativës pozitive dhe asaj negative.  
 
Indeksi i rrezikut aktual dhe në të ardhmen. Llogaritet si diferencë e 
përgjigjeve ndërmjet dy alternativave ekstreme.  
 
Indeksi i mangësive të bizneseve. Paraqitet si ndryshimi në përqindje i nivelit 
të rëndësisë për çdo mangësi krahasuar me vrojtimin bazë. Si vrojtim bazë është 
marrë vrojtimi i parë, maj 2001. Sa më e ulët vlera e treguesit aq më i lartë niveli i 
rëndësisë për këtë mangësi. Ndaj një indeks negativ paraqet ulje të nivelit duke 
shprehur rritje të rëndësisë për këtë mangësi.  
 
Indeksi i tregut jozyrtar. Llogaritet si diferencë e përgigjeve ndërmjet dy 
alternativave ekstreme. 
 
Indeksi i aktiviteteve për t�u angazhuar në të ardhmen. Llogaritet si ndryshimi 
në përqindje për çdo sektor krahasuar më vrojtimin paraardhës.   
 
Indeksi i pritshmërive të normave të interesit. Llogaritet si diferencë e 
përgigjeve ndërmjet dy alternativave ekstreme. 
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AKTIVITETI KREDITUES PËR SUBJEKTET JOBANKA GJATË 
PERIUDHËS MAJ - NËNTOR 2002 
 
Periudha e vrojtimit: Gjashtëmujori II 2002. 
 
Nga analiza e përgjigjeve të marra gjatë këtij vrojtimi konkludojmë:  
 

1. Biznesi i vogël vazhdon të mbetet biznesi më i preferuar për subjektet 
jobanka.   

2. Në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2002, niveli mesatar i realizimit të planit 
është 85 për qind, duke shënuar rënie me rreth 6 pikë për qind krahasuar 
me vrojtimin e muajit maj. Një rritje e ndjeshme e numrit të subjekteve 
jobanka që kanë realizuar 50 - 100 për qind planin e tyre ka ndikuar në 
këtë rënie. Ndër arsyet kryesore, të cilat kanë penguar apo kanë 
ngadalësuar procesin e kredidhënies, të intervistuarit përmendin 
mungesën e kulturës fondacion �klient dhe argumentet e pamjaftueshme 
për të justifikuar akordimin e kredisë. 

3. Kriza energjitike, ka patur një ndikim më të vogël në reduktimin e kërkesës 
për kredi të subjekteve jobanka. Ndërkohë, që ajo ka patur një ndikim më 
të madh në vonesën e shlyerjeve të kredive. Megjithatë, ndikimi i saj në të 
ardhmen mendohet më i zbutur.   

4. Rreziku aktual, ka mbetur pothuajse në të njëjtat nivele me rrezikun e 
gjashtëmujorit të parë të vitit 2002. Parashikimet për gjashtëmujorin e 
ardhshëm janë për një nivel të njëjtë rreziku.  

5. Tregu joformal ka mbetur në të njëjtat nivele. 
6. Në përgjithësi, nuk parashikohet ndryshim i normave të interesit si për 

kredinë në lekë ashtu dhe për atë në valutë.  
7. Sektorët me preferencë më të lartë për kreditim për gjashtëmujorin e parë 

të vitit 2003 janë sektori i tregtisë dhe i shërbimeve. 
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Aneksi 1.  
 
Në akordimin e kredive nga subjektet jobanka preferenca për biznesin e vogël, i cili 
vazhdon të mbetet më i kredituari, ka mbetur në të njëjtat nivele. Preferenca për biznesin 
e mesëm dhe të madh pothuajse nuk ka ndryshuar.   
 
 
Në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2002, vërejmë një rritje të ndjeshme të numrit të 
subjekteve jobanka që kanë realizuar 50 - 100 për qind planin e tyre. Kjo ka 
ndikuar në një rënie të lehtë, me rreth 6 pikë për qind, të nivelit mesatar të 
realizimit të planit, në 85 për qind, krahasuar me nivelin mesatar të gjashtëmujorit 
të parë të vitit.   
 
 
Grafik 6: Ecuria e realizimit të kredive. 
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Arsyet më kryesore që u përmendën në rastet e mosrealizimit të nivelit të 
parashikuar të kredive u përmendën ndikimi i krizës energjitike, politikat tepër të 
shtrënguara të kredidhënies nga fondacionet si dhe rritja e konkurrencës në këtë 
treg. Si faktor pozitiv që ka ndikuar në realizimin e planit është nënvizuar rritja e 
kualifikimit dhe e profesionalizmit të stafit të këtyre subjekteve.  
 
Në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2002, kriza energjitike ka patur një ndikim më 
të vogël në reduktimin e kërkesës për kredi të subjekteve jobanka. Ndërkohë që 
ajo ka patur një ndikim më të madh në vonesën e shlyerjeve të kredive. Kjo gjë 
duket qartë në faktin se indeksi i ndikimit të krizës energjitike në kërkesën për 
kredi ka pësuar një rënie të ndjeshme në krahasim me gjashtëmujorin e parë të 
vitit, kurse indeksi i shlyerjeve ka pësuar një rritje të theksuar. Si rrjedhim mund 
të themi se kriza energjtike vazhdon të ketë një ndikim të madh në veprimtarinë e 
biznesit të vogël.  
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Indeksi i ndikimit të krizës energjitike në të ardhmen ka rënie duke paraqitur pritje 
më optimiste për gjashtëmujorin e parë të vitit 2003.   
 
Si konkluzion, mund të themi se ndikimi i krizës energjitike vazhdon të jetë i ndjeshëm në 
aktivitetin huadhënës të subjekteve jobanka dhe më pak i ndjeshëm, me më pak efekt 
negativ në procesin e huadhënies së bankave. Ky fakt lidhet me strukturën e klientelës të 
këtyre institucioneve.  

 
Grafik 7. Ndikimi i krizës energjitike në procesin e huadhënies. 
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Në përgjithësi, të intervistuarit vlerësojnë se rreziku aktual në raport me gjashtëmujorin e 
dytë të vitit 2001, ka mbetur në të njëjtat nivele. Nëse do të krahasojmë pritshmëritë për 
këtë tregues me vlerën aktuale të tij vëmë re se nuk janë në harmoni. Në gjashtëmujorin 
e parë të vitit 2002 specialistët prisnin një rënie të rrezikut të procesit të kredidhënies 
ndërkohë që nuk ndodhi kështu. Mospërputhjet kanë ardhur sepse nuk ka patur 
ndryshime në  klimën e përgjithshme makroeknomike si dhe në ndikimin e krizës 
energjtike. Gjithashtu, tërheqja e depozitave gjatë pranverës së vitit 2002 si dhe 
mungesa e privatizimit të Bankës së Kursimeve kanë ndikuar në mosndryshimin e nivelit 
të rrezikut në procesin e kredidhënies.    
 
Grafik 8. Shpërndarja e opinioneve për rrezikun aktual për të 3 vrojtimet.  
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Por, gjithësesi, ka dhe shumë specialistë të cilët vlerësojnë se ndjekja e politikave të 
kujdesshme të kreditimit dhe rritja e përvojës së punonjësve kanë qenë faktorë të tjerë të 
rëndësishëm në mbajtjen në nivele të ulëta të rrezikut në procesin e kredidhënies. 
 
Grafik 9. Indekset e rrezikut aktual dhe të rrezikut në të ardhmen.  
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Parashikimet për gjashtëmujorin e ardhshëm në lidhje me rrezikun e kredisë janë në 
përgjithësi për një nivel të njëjtë rreziku. Këto parashikime argumentohen nga të 
intervistuarit me stabilitetin e situatës makroekonomike në vend, me politikat e 
kujdesshme të kreditimit, me faktin që bizneset po edukohen gjithnjë e më shumë me 
konceptin e kredisë dhe me rritjen e përvojës në punën e fondacioneve. Megjithatë, 
vërehen tendenca të pritshmërive për rritjen e rrezikut të kredisë krahasuar më 
pritshmëritë e vrojtimeve të mëparshme. 
 
Ndër arsyet kryesore, të cilat kanë penguar apo kanë ngadalësuar procesin e 
kredidhënies u përmendën mungesa e kulturës dhe e traditës në marrëdhëniet 
fondacion-klient si dhe argumentet e pamjaftueshme për të justifikuar kredinë. 
Ndërkohë, për të njëjtën periudhë mangësitë e tjera paraqesin indekse negative. 
 
Tregu joformal për subjektet jobanka. 
 
Mbizotëron opinioni që tregu joformal ka mbetur në të njëjtat nivele si dhe në 
gjashtëmujorin e parë të vitit 2002. Si arsye kryesore që mbështesin këtë 
gjykim u përmendën normat e larta të interesit si dhe procedurat e shumta për 
marrjen e kredisë. Opinionet për rënien e madhësisë së këtij tregu mbështeten 
në rritjen e konkurrencës së tregut zyrtar të kredive si dhe në rritjen e cilësisë së 
shërbimit të institucioneve të kreditit duke ju përshtatur nevojave të bizneseve. 
 
Specialistët e subjekteve jobanka mbështesin mendimin se si faktorë kryesorë që 
përcaktojnë madhësinë e tregut jozyrtar janë lehtësia e procedurave që ofron ky 
treg si dhe mundësia për t�ju drejtuar këtij tregu në çdo kohë. 



 

 35

Si prioritete ku specialistët mendojnë të ndikojnë për të tërhequr biznesin drejt 
tregut zyrtar të kredidhënies janë përcaktuar rritja e lehtësive për të marrë kredi 
si dhe ofrimi i kredive me afate të ndryshme maturimi. 
 
Pjesa më e madhe e të intervistuarve parashikojnë të ketë rritje të aktivitetit të 
kreditimit, megjithatë, në krahasim me intervistimin e nëntorit kjo peshë është 
ulur dhe një pjesë e të intervistuarve tashmë janë të mendimit që kreditimi do të 
qëndrojë në të njëjtin nivel.  
 
Në të ardhmen subjektet jobanka preferojnë të kreditojnë më shumë sektorin e 
tregtisë dhe të shërbimeve. Në krahasim me gjashtëmujorin e parë të vitit 2002 
preferenca për këta dy sektorë është rritur ndjeshëm ndërkohë që ka shfaqur 
rënie preferenca për kreditimin e bujqësisë si dhe të industrisë. Sektori i 
transportit vazhdon të mos përfshihet në planet e kreditimit nga subjektet 
jobanka.  
 
Pjesa më e madhe e specialistëve të subjekteve jobanka parashikojnë se në të 
ardhmen, normat e interesit për lekun do të mbeten në të njëjtat nivele me një 
tendencë drejt rënies. Arsyeja kryesore që përkrah rënien e normave të interesit 
të kredisë në lekë është rritja e konkurrencës. Ndërkohë, qëndrueshmëria e 
pritshme e interesave argumentohet me politikën që ndjek fondi dhe me 
rregulloret e fondacioneve. 
 
Për normat e interesit të kredisë së akorduar në valutë janë shumë pak 
specialistë që kanë shprehur opinionin e tyre. Gjithësesi, ata presin që këto 
norma, në rastin më të mirë të tyre do të ulen. Kjo ulje do të vijë si rezultat i 
zhvillimeve në tregjet ndërkombëtare.  
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Aneksi 2. Aktiviteti kreditues për subjektet jobanka gjatë 
periudhës maj - nëntor 2002 

 
Tabelë 1: Shpërndarja e intervistave sipas rretheve të vendit11. 

Rrethet Numri i vrojtimeve 
nëntor �02 

Pesha ndaj totalit në 
për qind maj �02 

Pesha ndaj totalit në për 
qind nëntor �02 

Tiranë 2 25.0 20.0 
Durrës 2  20.0 
Korçë 1 10.0 10.0 

Shkodër 2 20.0 20.0 
Lushnje 1 35.0 10.0 
Elbasan 1 5.0 10.0 

Gjirokastër 1 5.0 10.0 
Totali 10 20 100 

 
Pyetje 3. Duke pasur parasysh llojet e bizneseve të mëposhtme, identifikoni, sipas preferencës, 
llojet që ka kredituar banka juaj gjatë kësaj periudhe (maj � nëntor 2002). Vendosni vetëm një �x� 
për secilin nga llojet e bizneseve. 
Tabelë 18. 

 Niveli i preferencës Indeksi 
Lloji i biznesit nëntor '01 maj'02 nëntor '02 maj'02 nëntor '02 

Biznesi i mesëm 1.94 1.8 1.9 -0.14 0.1 
Biznesi i madh 2.9 2.93 2.8 0.03 -0.1 
Biznesi i vogël 1.1 1 1 -0.1 0 

 
Pyetje 4. Si e vlerësoni realizimin e kredisë së dhënë nga banka juaj gjatë periudhës maj- nëntor 
2002, në krahasim me nivelin e kredisë së parashikuar në planin e biznesit të bankës tuaj për 
këtë periudhë: 
 
Tabelë  19.  Realizimi i kredisë gjatë vitit 2002. 

Struktura e përgjigjeve Indeksi Niveli i realizimit nëntor '01 maj ''02 nëntor '02 maj ''02 nëntor '02
0 5 0 5 0 -5 

0-50 10 -10 0 0 0 
50-100 45 -5 40 60 20 

100 30 20 50 40 -10 
Mbi 100 10 -5 5 0 -5 

Shkalla e përgjigjeve në raste 20 0 20 10  
Mesatarja e realizimit (në %) 83 8 91 85 -6 

 
Pyetje 6. A mendoni se situata energjitike gjatë periudhës maj - nëntor 2002 ka krijuar 
probleme të dukshme në procesin e kreditimit në drejtim të:  

 
Tabelë 20 a. Reduktimit të kërkesës për kredi të reja.   

Alternativat Ndaj tot. të opinioneve 
 nentor �01 maj '02 nëntor '02 

Po 47 81.3 66.7 
Jo 53 18.8 33.3 

Indeksi -5.9 62.5 33.4 
 

                                                 
11 Rrethet nënkuptojnë degët e Bankës së Shqipërisë sipas zonave të vendit.  
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Tabelë 20 b. Pamundësisë apo vonesave në shlyerjen e kredive ekzistuese.  
Ndaj totalit  të opinioneve Alternativat Nentor Maj '02 nëntor '02 

Po 47.4 55 62.5 
Jo 52.6 45 37.5 

Indeksi -5.3 10.0 25.0 
 
6.c.  A mendoni se në gjashtëmujorin e parë të vitit 2003, procesi i kredidhënies dhe i shlyerjes së 
kredive do të ndikohet ndjeshëm nga situata energjitike (nëse kjo situatë përkeqësohet)? 
 
Tabelë 20 c. Ecuria në të ardhmen 

Ndaj totalit të opinioneve Alternativat Nëntor �01 maj '02 nëntor '02 
Po 87.5 66.7 50 
Jo 25.0 33.3 50 

Indeksi 62.5 33.3 0.0 
 
Pyetje 7. Si e konsideroni rrezikun aktual të kredisë në Shqipëri krahasuar me atë të 
gjashtëmujorit e parë të vitit 2002? 
 
Tabelë 21. Niveli i rrezikut krahasuar me gjashtëmujorin e parë të vitit. 

Rastet në (%)  
nëntor '01 maj '02 nëntor '02 

Më i lartë 15 0 10 
I njëjtë 55 68 80 

Më i ulët 30 31.6 10 
Indeksi -15 -31.6 0 

Shkalla e përgjigjeve (në %) 100 95 100 
 
Pyetje 9. Si mendoni se do të jetë rreziku i kredisë për gjashtëmujorin e parë të vitit 2003, 
krahasuar me rrezikun aktual? 
 
Tabelë 22. 

 nëntor '01 maj '02 nëntor '02 
Më i lartë 5 5 10 

I njëjtë 65 60 70 
Më i ulët 30 35 20 
Indeksi -25 -30 -10 

Shkalla e përgjigjeve (në %) 97 97  
 
 
Pyetje 11. Ndër problemet e paraqitura më poshtë identifikoni ato që kanë penguar ose 
ngadalësuar më shume procesin e akordimit të kredive për bizneset, gjatë gjashtemujorit të parë 
të vitit 2002, duke i rradhitur sipas rëndësisë (ai më i konsiderueshmi në (A) deri tek ai më pak i 
konsiderueshmi (G)) 
 
Tabelë 23.  Renditja e mangësive të bizneseve. 

Niveli Indeksi Mangësitë e bizneseve 
Nëntor �01 Maj '02 Nëntor '02 Maj '02 Nëntor '02

Argumente të pamjaftueshme për të 
justifikuar akordimin e kredisë 3.1 2 3 -1.1 1 
Paraqitja e bilanceve joreale 4.1 4.7 4.9 0.6 0.2 

Mungesa e kulturës dhe e traditës në 1.8 3.3 2.1 1.5 -1.2 



 

 38

marrëdhëniet bankë-klient 
Mangësi në planet e biznesit 3.9 1 4.5 -2.9 3.5 

Mosnjohja e plotë e kërkesave që 
bankat kanë për akordimin e kredive 3.9   -3.9 0 

Mosnjohja e legjislacionit që lidhet me 
aktivitetin e biznesit 4.4 4.8 4.3 0.4 -0.5 

Mungesa e aftësive manaxheriale për 
administrimin e biznesit  3.6 3.3 3.6 -0.3 

Të tjera 4.9 4.25 4.3 -0.65 0.05 
 
Pyetje 12. Vlerësoni se madhësia e tregut jozyrtar të kreditit në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2002 
krahasuar me gjashtëmujorin e parë të vitit 2002  është: 
 
Tabelë 14. 

Ndaj totalit të opinioneve Alternativat nëntor �01 maj �02 Nëntor �02 
Në rënie 60 52.6 33.33 
E njëjtë 10 31.6 55.56 
Në rritje 30 15.8 11.11 
Indeksi 30 36.8 22.2 

Shkalla e përgjigjeve (në raste) 10 19 9 
 
Pyetje 14. Ndër faktorët e paraqitur më poshtë rradhisni sipas rëndësisë (ai më i konsiderueshmi 
në (A) deri tek ai më pak i konsiderueshmi (D)) ata që mendoni se përcaktojnë ekzistencën dhe 
stimulojnë veprimtarinë e tregut jozyrtar të kreditit, gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2002. 

 
4. Lehtësia në procedura që garanton shpejtësi veprimesh  
5. Shumëllojshmëria e afatave               
6. Mundësia për t�iu drejtuar këtij tregu në çdo moment         
7. Të tjera !_! Specifikoni:_____________________________. 

 
Tabela. Renditja e faktorëve që stimulojnë veprimtarinë e tregut jozyrtar.  

Faktorët Nëntor '02 
Lehtësi në procedura që garanton shpejtësi veprimesh 1.4 

Mundësia për t�ju drejtuar këtij tregu 1.7 
Shumllojshmëri afati 3 

Të tjera 3.2 
 
Pyetja 15. Identifikoni faktorët tek të cilët mendoni se mund të ndikoni për të dobësuar 
influencën dhe aktivitetin e tregut jozyrtar të kreditit? 

 
Numri korrespondues i faktorit    !_! 
      !_! 
      !_! 

 
Faktorët Rastet në për qind* 

Lehtësi në procedura që garanton shpejtësi veprimesh 60 
Shumllojshmëri afati 49 

Mundësia për t�ju drejtuar këtij tregu 30 
Të tjera 21 

Shënim: Mundësitë e zgjedhjes janë më shumë se 1. 
Shënim: Mundësitë e zgjedhjes janë më shumë se 1. 
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Pyetje 17. Cilat aktivitete ekonomike konsideroni ju më fitimprurëse për t�u angazhuar në 
kredidhënie në gjashtëmujorin e parë të vitit 2003? (Zgjidhni dy mundës)i. 
 
Tabelë 27.  

Indeksi Lloji i aktivitetit nëntor maj '02 nëntor '02 maj '02 nëntor '02 
Tregti 55 65 100 10 35 

Industri 15 15 10 0 -5 
Ndërtim 20 5 10 -15 5 

Shërbime 45 65 80 20 15 
Bujqësi 50 35 10 -15 -25 

Transport 0 0 0 0 0 
 
Pyetje 19. Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2003, prisni që norma e interesit të kredisë të jetë: 
Tabelë 24. 

 Ndaj totalit të opinioneve 
Parashikimi Aktuale Ndryshimet 

 

Maj '02 Nëntor '02 Nëntor '02 
Niveli i interesit Lekë Valutë Lekë Valutë Lekë Valutë 

Më e lartë 10.5 0 10 0 -0.5 0 
E njëjtë 78.9 88.9 70 20 -8.9 -22.2 

Më e ulët 10.5 11.1 20 10 9.5 22.2 
Indeksi 0.0 -11.1 -10 -10   

Shkalla e përgjigjeve (në %) 100 30   
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Shpjegimi metodologjik i indekseve për vrojtimin e kredisë.  
 
Analiza e vrojtimit është e bazuar, kryesisht, në llogaritjen e indekseve për çdo tregues të 
procesit të kredidhënies. Në përgjithësi, indeksi përfaqëson një tregues që llogaritet si 
diferencë ndërmjet dy alternativave ekstreme. Ky indeks ka si qëllim të japë tendencën e 
përgjigjeve me kalimin e kohës. 
 
Indeksi i preferencës për llojet e biznesit. Paraqitet si ndryshimi në përqindje i 
nivelit të preferencës për çdo biznes krahasuar me vrojtimin bazë. Si vrojtim bazë 
është marrë vrojtimi i parë, dhjetor 2000. Sa më e ulët vlera e treguesit aq më i 
lartë niveli i preferencës për biznesin. Një indeks negativ paraqet ulje të nivelit 
duke shprehur rritje të preferencës për këtë biznes, dhe e anasjellta.  
 
Indeksi i ecurisë së realizimit të planit. Paraqitet si ndryshimi në përqindje i 
nivelit të realizimit për çdo biznes krahasuar me vrojtimin bazë. Si vrojtim bazë 
është marrë vrojtim i parë, dhjetor 2000. Ecuria e këtij indeksi paraqet ecurinë në 
vite të përpjesës që kanë zënë bankat sipas niveleve të realizimit.  
 
Indeksi i ndikimit të krizës energjitike. Llogaritet si diferencë ndërmjet 
alternativës pozitive dhe asaj negative.  
 
Indeksi i rrezikut aktual dhe në të ardhmen. Llogaritet si diferencë e 
përgjigjeve ndërmjet dy alternativave ekstreme.  
 
Indeksi i mangësive të bizneseve. Paraqitet si ndryshimi në përqindje i nivelit 
të rëndësisë për çdo mangësi krahasuar me vrojtimin bazë. Si vrojtim bazë është 
marrë vrojtimi i parë, maj 2001. Sa më e ulët vlera e treguesit aq më i lartë niveli i 
rëndësisë për këtë mangësi. Ndaj një indeks negativ paraqet ulje të nivelit duke 
shprehur rritje të rëndësisë për këtë mangësi.  
 
Indeksi i tregut jozyrtar. Llogaritet si diferencë e përgigjeve ndërmjet dy 
alternativave ekstreme. 
 
Indeksi i aktiviteteve për t�u angazhuar në të ardhmen. Llogaritet si ndryshimi 
në përqindje për çdo sektor krahasuar më vrojtimin paraardhës.   
 
Indeksi i pritshmërive të normave të interesit. Llogaritet si diferencë e 
përgigjeve ndërmjet dy alternativave ekstreme. 
 


