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Vrojtimi për Aktivitetin Kreditues, gjashtëmujori i dytë, 2007. 
 
Në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2007, pyetësori i Vrojtimit për Aktivitetin 
Kreditues pësoi një sërë ndryshimesh, me qëllim rritjen e cilësisë së informacionit 
të mbledhur dhe përmirësimin e mëtejshëm të analizës së zhvillimeve në 
aktivitetin kreditues. Gjatë procesit të rihartimit të pyetësorit, përvoja e fituar deri 
tani, u ndërthur me praktikat më të mira të bankave qendrore të vendeve të 
zhvilluara, për t’iu përshtatur specifikave të sistemit bankar shqiptar. Vrojtimi ka 
për qëllim të vlerësojë prirjen e kërkesës dhe të ofertës, përfshirë ndryshimet në 
procedurat dhe politikat në aktivitetin kreditues të bankave.  
 
Pyetësori mbulon dy grupet kryesore të aktivitetit kreditues: bizneset dhe 
individët. Grupi i bizneseve ndahet sipas llojit të huamarrësit: në ndërmarrje të 
vogla dhe të mesme (SME) dhe në korporata; dhe sipas qëllimit të përdorimit të 
kredisë: për kapital qarkullues dhe për investime. Grupi i individëve në varësi të 
përdorimit ndahet: për financimin e blerjes së shtëpive dhe financimin e konsumit. 
Për secilin prej grupimeve raportohet mbi ndryshimet në procedura dhe në politika 
gjatë procesit të miratimit të kredisë gjatë periudhës në shqyrtim, mbi ecurinë e 
kërkesës dhe mbi faktorët që kanë ndikuar në këto ndryshime. Gjithashtu, bankat 
raportojnë mbi pritjet që kanë për zhvillimin e politikave dhe të kërkesës për 6 
muajt në vijim. Një seksion i pyetësorit trajton ecurinë e kredisë sipas strukturës së 
monedhës, pritjet për normat e interesit dhe ecurinë e çmimit të banesave. 
 
Ky pyetësor i drejtohet atyre bankave që zotërojnë të paktën 3 për qind të tregut të 
kredisë1. Si bazë për të llogaritur pjesën e tregut të bankave përdoret teprica e 
kredisë. Bazuar në këtë kufi minimal, në vrojtimin e fundit u përgjigjën 10 banka 
që zotërojnë 94% të tregut të kredisë.  
 
Rezultatet e Vrojtimit  
 
Rezultatet e agreguara2 të vrojtimit mbi opinionet e bankave të nivelit të dytë, për 
aktivitetin kreditues për pjesën e dytë të vitit 2007, tregojnë se bankat kanë qenë të 
kujdesshme gjatë hartimit dhe zbatimit të procedurave dhe të politikave për 
                                                 
1 Për të shmangur luhatshmërinë e zgjedhjes nga gjashtëmujori në gjashtëmujor, kampioni zgjidhet bazuar 
në peshën e secilës bankë në tregun e kredisë gjatë dymbëdhjetë muajve të fundit. Në përgjithësi, një bankë 
do të përfshihet në kampion nëse pjesa e saj e tregut është më e madhe se 3% përgjatë një viti. Pasi është e  
përfshirë një bankë do të qëndrojë në kampionin e vrojtuar derisa pjesa e tregut ti bjerë poshtë 2%. 
 
2 Rezultatet agregohen në formën e balancave neto. Balanca neto llogaritet duke peshuar përgjigjet e 
bankave që i janë përgjigjur pyetjes. Peshat e përdorura llogariten në bazë të pjesës që secila bankë ka në 
tregun e kredidhënies. Konkretisht, peshat janë gjeneruar nga totali/vlera e portofolit të kredisë në muajin e 
fundit të tremujorit paraardhës, duke marrë në konsideratë vetëm segmentet e tregut të trajtuara në vrojtim 
(kredia dhënë bizneseve / individëve dhe në lekë / në valutë). Rezultatet analizohen duke llogarritur 
balancën neto si diferencën të balancave të peshuara të bankave që kanë raportuar lehtësim/rritje të 
procedurave / kërkesës dhe atyre që kanë raportuar shtrëngim / rënie të procedurave / kërkesës. 
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akordimin e kredive të reja për ekonominë. Bankat raportojnë se gjatë pjesës së 
dytë të vitit, janë shtrënguar ndjeshëm procedurat dhe politikat e kredidhënies për 
bizneset dhe për financimin e konsumit të individëve. Për pjesën e parë të vitit 
2008, huadhënësit nuk presin të ndërmarrin ndryshime të rëndësishme në politikat 
aktuale. Politikat dhe procedurat për akordimin e kredive të reja do të vazhdojnë të 
jenë të shtrënguara, veçanërisht për kredinë dhënë bizneseve për kapital qarkullues 
dhe në grupin për kreditë konsumatore.  
 
Kredia  për bizneset 
 
Bankat raportojnë se janë treguar më konservatore në pjesën e dytë të vitit 2007, 
gjatë procesit të miratimit të kredive të reja për bizneset. Kjo, veçanërisht për 
bizneset e mëdha dhe për kreditë me afat të gjatë maturimi, në formën e kredive 
për investime. Në lidhje me llojin e kredimarrësit, standardet e kredive për 
korporatat janë shtrënguar, ndërsa për bizneset e vogla dhe të mesme (SME) kanë 
pasur një prirje modeste lehtësuese. Procedurat për njërën ose të dyja grupet, janë 
shtrënguar nga 4 prej bankave, që zënë 53% të tregut, kundrejt 32% të tregut që 
zënë bankat të cilat kanë ndjekur politika lehtësuese. Në lidhje me mënyrën e 
përdorimit të kredisë, bankat janë treguar më konservatore si në dhënien e kredive 
për investime afatgjata, ashtu dhe për nevoja të kapitalit qarkullues të korporatave.  
 
Grafik 1: Tendenca e procedurave dhe politikave për miratimin e kredive për biznese dhe 
kontributi i faktorëve të zgjedhur (balanca neto, në përqindje). 
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Burimi: Banka e Shqipërisë. 
Shënim 1. Balanca llogaritet duke peshuar përgjigjet e dhëna. Shiritat blu tregojnë ndryshimin e 
përgjigjeve krahasuar me 6 muaj më parë dhe trekëndëshat e kuq tregojnë pritjet për 6 muajt në vazhdim.  
Shënim 2. Balanca pozitive tregon për lehtësim e procedurave ose që faktori ka ndikuar në lehtësimin e 
procedurave të kredidhënie, ndërsa balanca negative tregon për shtrëngimin e procedurave ose që faktori  
ka ndikuar në shtrëngimin e procedurave të kredidhënie. 
 
Politika më konservatore e ndjekur nga bankat është nxitur nga shqetësimi mbi 
problemet specifike të sektorit ku ndërmarrjet operojnë, rritja e treguesve të 
kredive me probleme dhe paqartësitë për zhvillimet aktuale dhe të pritshme 
makroekonomike. Ndikimi i politikës monetare ka qenë i moderuar dhe, siç pritet, 
ka ndikuar në shtrëngimin e procedurave. Ndërkohë që mirëkapitalizimi i sistemit 
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dhe konkurrenca e lartë kanë ndikuar në zbutjen dhe përqasjen shtrënguese të 
ndjekur nga bankat.  
 
Tabelë 1: Tregues të ecurisë së procedurave dhe politikave të bankës për miratimin e kredisë. 
 SME KORPORATA KAP.QARKULLUES INVESTIME 
 Banka në % Banka në % Banka në % Banka në % 
Janë shtrënguar shumë 0 0 0 0 0 0 0 0 
Janë shtrënguar disi 2 20 3 30 3 33 2 22 
Kryesisht  të 
pandryshuar 

5 50 5 50 5 56 5 56 

Janë lehtësuar disi 3 30 2 20 1 11 2 22 
Janë lehtësuar shumë 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 10 100 10 100 9 100 9 100 
Burimi: Banka e Shqipërisë. 
 
Bankat kanë raportuar për kërkesë të fortë dhe në rritje gjatë gjashtëmujorit të  
dytë krahasuar me periudhën paraardhëse, si nga korporatat e mëdha ashtu dhe 
ndërmarrjet e vogla e të mesme (SME). Rreth 90 për qind e bankave janë 
përgjigjur se kërkesa për kredi, si nga ndërmarrjet e vogla, ashtu dhe ato të mëdha, 
është dukshëm më e lartë. Përbërja e kërkesës, sipas nevojave të përdorimit të 
kredisë, nuk paraqitet e njëtrajtshme, 89 për qind e përgjigjeve vjen si nevojë e 
financimit të investimeve, ndërsa 66 për qind për financimin e kapitalit qarkullues.  
 
Grafik 2: Kontributi i faktorëve të zgjedhur në kërkesë. 
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Burimi: Banka e Shqipërisë. 
Shënim 3: Balanca pozitive tregon për rritjen e kërkesës ose që faktori ka ndikuar në rritjen e kërkesës, 
ndërsa balanca negative tregon për uljen e kërkesës ose që faktori  ka ndikuar në uljen e kërkesës për kredi. 
 
Pritjet 
 
Bankat raportojnë se gjatë pjesës së parë të vitit 2008 do të vazhdojnë të ruajnë 
tendencat e politikës të ndjekur gjatë vitit 2007. Përqasja ndaj bizneseve do të ketë 
tendenca disi më lehtësuese. Në veçanti për korporatat, edhe pse politika do 
vazhdojë të jetë shtrënguese, pritet të jetë më e zbutur. Ndërkohë, për kreditë për 
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kapital qarkullues dhe për investime, procedurat do të vazhdojnë të shtrëngohen 
më tej.  
 
Tabelë 2: Paraqitja e kërkesës për kredi. 
 SME KORPORATA KAP.QARKULLUES INVESTIME 
 Banka në % Banka në % Banka në % Banka në % 
Dukshëm më e lartë 4 40 3 30 6 67 4 50 
Lehtësisht më e lartë 5 50 6 60 0 0 4 40 
Pothuajse njësoj 1 10 1 10 2 22 1 10 
Lehtësisht më e ulët 0 0 0 0 1 11 0 0 
Dukshëm më e ulët 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 10 100 10 100 9 100 9 100 
Burimi: Banka e Shqipërisë. 
 
Kredia për individë 
 
Gjatë pjesës së dytë të vitit 2007, procedurat dhe politikat e zbatuara në procesin e 
kreditimit të individëve, edhe pse pa një përqasje të njëjtë për të dy përbërësit 
kryesorë të këtij grupimi, kanë pasur një tendencë të përgjithshme lehtësuese. 
Kështu, 8 nga 10 bankat e vrojtuara, që zënë 77 për qind të tregut të vrojtuar, kanë 
lehtësuar procedurat për njërën ose të dyja grupimet e këtij segmenti të tregut.  
 
Bankat kanë raportuar lehtësim të procedurave dhe të politikave në procesin e 
miratimit të kredive të reja për individët (blerje të shtëpive). Vetëm 2 nga bankat e 
vrojtuara, që zotërojnë rreth 27 për qind të tregut, raportojnë për shtrëngimin e 
procedurave për kreditë për shtëpi, ndërsa pjesa tjetër i ka lehtësuar ose nuk i ka 
ndryshuar ato. Ndërkaq, në procesin e kreditimit të individëve me kredi për 
konsum, bankat kanë ndjekur një politikë të moderuar shtrënguese. Sjellja e 
bankave në rastin e kredive për konsum ka qenë më e larmishme, megjithatë 
shtrëngimi i procedurave të kreditimit prej 3 bankave që zënë 42 për qind të tregut 
në këtë segment, ka përcaktuar kahun e balancës.  
 
Grafikë 3. Tendenca e procedurave dhe politikave për miratimin e kredive për individë dhe 
kontributi i faktorëve të zgjedhur (balanca neto, në përqindje). 

Faktorët

-20

0

20

40

60
Politika monetare

Mjaftueshmëria e
kapitalit

Konkurrenca

Likuiditeti

Situata f inanciare e
individëve

Huat me probleme

Tregu i pasurive të
paluajtshme

Të tjera

Procedurat & politikat

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Për shtëpi Për konsum

sh
trë

ng
im

   
   

   
le

ht
ës

im

aktuale pritjet

 
Burimi: Banka e Shqipërisë. 
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Shih shënimin 2. 
  
Faktorët e lidhur me gjendjen në sistemin bankar si, shkalla e kapitalizmit të 
sistemit, niveli i likuiditetit dhe konkurrenca, kanë ndikuar në lehtësimin e 
procedurave për dhënien e kredive për individë. Gjithashtu, perceptimet për një 
situatë të favorshme financiare të individëve, kanë nxitur përqasjen lehtësuese të 
bankave. Gjatë pjesës së dytë të vitit, bankat raportojnë se politika monetare dhe 
kuadri rregullator kanë luajtur rol të moderuar si në forcimin, ashtu edhe në 
lehtësimin e procedurave. Në të njëjtin linjë kanë ndikuar edhe treguesit e kredive 
me probleme. Edhe pse ndikimi i këtij treguesi në sistem ka qenë në kahun 
lehtësues, rritja e kredive me probleme në disa prej bankave, ka qenë një faktor 
shumë i rëndësishëm në shtrëngimin e procedurave të kredive për individë. 
 
Për pjesën e dytë të vitit, bankat raportojnë rritje të ndjeshme të kërkesës për kredi 
nga ana e individëve. Në segmentin e kredive për shtëpi, kërkesa ka pasur rritjen 
më të lartë. Rritja e kërkesës në këtë segment, më shumë se nga zhvillimet në 
tregun e pasurive të paluajtshme, është nxitur nga rritja e nevojave të individëve 
për financimin e blerjes së shtëpive. Gjithashtu, nevojat e rritura për të financuar 
kërkesën për konsum, përbëjnë një faktor tjetër të rëndësishëm në zhvillimet e 
kërkesës.  
 
Grafik 4. Kërkesa e individëve për kredi dhe kontributi i faktorëve të zgjedhur (balanca neto, në 
përqindje). 
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Burimi: Banka e Shqipërisë. 
Shih shënimin 3 
 
Pritjet 
 
Për pjesën e parë të vitit 2008, bankat raportojnë se nuk presin të ketë ndryshime 
të rëndësishme nga prirja aktuale në kreditë për individë. Procedurat dhe politikat 
për miratimin e kredive të reja për blerjen e banesave, do të vazhdojnë prirjen 
lehtësuese, ndërsa procedurat për kreditë konsumatore do të shtrëngohen më tej. 
Gjithashtu, kërkesa pritet të jetë e lartë, ndonëse jo në të njëjtat nivele me ato të 
fundit të vitit 2007. 
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Aktiviteti kreditues sipas monedhës. 
 
Sipas vlerësimeve të agreguara të bankave, gjatë gjysmës së dytë të vitit 2007, 
aktiviteti kreditues është rritur me ritme të larta, i udhëhequr nga kredia në valutë 
të huaj. Normat më të ulta të referencës për interesat e valutave të huaja3 dhe 
pritjet për uljen e mëtejshme të tyre kanë vazhduar të nxisin rritjen e aktivitetit 
kreditues në valutë. Konkurrenca e lartë në sistemin bankar dhe njohja më e mirë e 
klientëve nga ana e bankës, përbëjnë faktorë mbështetës të pritshmërive të 
bankave për një ulje të normave të interesit në monedhë të huaj. Në këtë drejtim, 
një ndihmë të madhe pritet të japë regjistri i kredive. 
 
Grafikë 5: Ecuria e aktivitetit kreditues sipas monedhës.  
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Burimi: Banka e Shqipërisë. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Norma referencë për euron është Euribori dhe për dollarin amerikan është Libori. 


