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Nga përpunimi i opinioneve të të intervistuarve për treguesit e aktivitetit 
kreditues dhe depozitues gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2005, rezulton se: 
 

AKTIVITETI DEPOZITUES: 
 

 aktiviteti depozitues në tërësi është cilësuar si më i mirë krahasuar me 
gjashtëmujorin paraardhës; 

 më tepër se gjysma e të intervistuarve kanë realizuar objektivat e 
pranimit të depozitave në masën 50 – 100 për qind për depozitat në 
lekë dhe ato në valutë; 

 shkalla e lartë e besueshmërisë ndaj bankës, cilësia e lartë e shërbimit, 
konkurenca e lartë në tregun bankar dhe ecuria e mirë e ekonomisë 
klasifikohen si faktorët më të rëndësishëm në realizimin e objektivave të 
pranimit të depozitave në lekë; 

− normat reale të interesit cilësohen të rëndësishme në ecurinë e 
aktivitetit depozitues; 

− yield-i i bonove të thesarit rritet në shkallën e dytë të renditjes për 
nga ndikimi që mendohet të ketë në tendencat e ardhshme të 
normave të depozitave; 

 tendenca rritëse e normave të interesit në valutë, të ardhurat nga 
emigracioni si dhe konkurenca e ulët në tregun e depozitave në valutë 
vlerësohet të kenë kontribuar pozitivisht në realizimin e objektivave të 
pranimit të depozitave në valutë. 

 
AKTIVITETI KREDITUES: 
 

 niveli mesatar i realizimit të planit për kredinë është rreth 71 për qind, 
duke pësuar një rënie krahasuar me gjashtëmujorin e parë të vitit 2004; 

 madhësia e tregut joformal është reduktuar krahasuar me gjashtë muaj 
më parë; 

 rreziku i procesit të kredidhënies konsiderohet i pandryshuar dhe pritet të 
qëndrojë në të njëjtat nivele edhe gjatë gjashtëmujorit të ardhshëm; 

 bankat kanë rritur preferencën e kreditimit të individëve, e mbështetur  
kjo edhe me ofrimin e produkteve të reja, si p.sh. kredi konsumatore.  

 sipas opinioneve të të intervistuarve, për të ardhmen pritet:  
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- rritje e aktivitetit kreditues dhe, në veçanti, të kredisë për bizneset; 

- rritje më e theksuar e kreditimit në lekë në krahasim me atë në 
valutë; 

- ulje e normave të interesit të kredisë në lekë dhe qëndrueshmëri e 
normave të interesit të kredisë në valutë; 

- ruajtje e preferencës për kreditimin e sektorit të tregtisë.  
 
 


