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Abstrakt  

Sistemi bankar shqiptar ka pësuar një zhvillim shumë të madh sidomos gjatë njëzet vjeçarit të fundit.       

Ky zhvillim ka pasur edhe problematikën e tij duke kulmuar në vitet 1996 – 1997 me themelimin e firmave 

piramidale si dhe tronditjen e vitit 2002 si pasojë e tërheqjes së përkohshme të depozitave në dy bankat më 

të mëdha të vendit. Aktualisht sistemi bankar shqiptar është sektori më i rëndësishëm i sistemit financiar në 

Shqipëri, duke zënë rreth 85% të sistemit financiar dhe duke nënkuptuar rolin e dobët të tregut të 

kapitaleve. Kriza globale financiare e vitit 2007 që preku pothuajse të gjitha vendet e botës nuk kurseu as 

sistemin financiar shqiptar dhe në veçanti sistemin bankar. Bankat e nivelit të dytë pas vitit 2007 u 

përballën me rritjen e nivelit të kredive me probleme të cilat pësuan një rritje progresive nga viti 2007 deri 

në vitin 2013. Ky punim analizon arsyet e rritjes së nivelit të kredive me probleme në sistemin bankar 

shqiptar sidomos pas vitit 2007. Në këtë punim një vëmëndje të veçantë i kushtohet lidhjes së nivelit të 

kredive me probleme dhe disa faktorëve makroekonomikë dhe bankarë me anën e një regresioni linear të 

shumëfishtë, ku kreditë me probleme merren si varibël i varur dhe faktorët makroekonomikë dhe bankarë si 

variabla të pavarur.            

Fjalët kyçe: sistemi bankar, kredi me probleme, risku kredisë, faktorë makroekonomikë, faktorë bankarë         

Abstract 

The Albanian banking system has undergone to a significant development especially during the last twenty 

years. This development has also had his problems culminating in the years 1996 – 1997 with the 

establishment of pyramid schemes and the shock of 2002, as a result of the temporary withdrawal of 

deposits from the two largest banks in the country. Currently the banking system is the most important 

sector of the financial system in Albania, accounting for about 85% of the financial system and implying 

the weak role of the capital market. The global financial crisis of 2007 that affected almost all countries of 

the world did not spare even the Albanian financial system and the banking system. Commercial banks 

after 2007 were faced with increasing levels of non-performing loans which experienced a progressive 

increase from 2007 to 2013. This study analyzes the reasons for the increased level of non-performing 

loans in the banking system, especially after 2007. In this study a special attention is paid to the relation 

between the non-performing loans and certain macroeconomic and banking factors through a multiple 

linear regression, where non-performing loans are taken as a dependent variable while the macroeconomic 

and banking factors as independent variables. 

Key words: banking system, non-performing loans, credit risk, macroeconomic factors, banking factors 
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I. Hyrje 

Sistemi bankar shqiptar ka pësuar një transformim rrënjësor nga viti 1992 deri në vitin 

2013, duke pasur parasysh faktin që në vitin 1992 vepronin vetëm 3 banka shtetërore 

ndërsa në vitin 2013, 16 banka me kapital plotësisht privat.  

Ky transformim ka pasur fazat e tij të mira dhe problematike duke arritur kulmin në vitet 

1996 dhe 1997 ku sistemi bankar u has në shumë vështirësi si pasojë e themelimit dhe 

falimentimit të firmave piramidale. Shumë njerëz të painformuar në këto vite filluan të 

tërheqin depozitat e tyre në bankat e nivelit të dytë me qëllim depozitimin e parave në 

firmat piramidale që ofronin interesa deri në 300% për afate kohore tremujore.  

Në vitin 2002 sistemi bankar shqiptar pësoi një tjetër tronditje si pasojë e tërheqjes së 

përkohshme të depozitave në dy bankat më të mëdha të vendit. Kjo ishte ngjarja më e 

rëndë për sistemin bankar shqiptar pas piramidave të vitit 1997.      

Vitet që pasuan krizën e firmave piramidale u shoqëruan me ndryshime të reja në 

sistemin bankar shqiptar të cilat u fokusuan në blerje dhe privatizime si për shembull: 

hapja e Bankës Shqiptaro – Amerikane në vitin 1998, privatizimi i Bankës Kombëtare 

Tregtare nga grupi Calik në vitin 2000, privatizimi Bankës së Kursimeve nga Raiffeisen 

Bank në vitin 2004 si dhe shkrirja e Bankës Italo – Shqiptare me Bankën Amerikane në 

Shqipëri (aktualisht Banka Intesa SanPaolo) në vitin 2007.  

Këto ndryshime thelbësore të sistemit bankar shqiptar i dhanë formën sistemit duke pasur 

parasysh së këto tre banka aktualisht zotërojnë pothuajse 70% të totalit aktiveve të 

sistemit bankar në vendin tonë.     

Kriza globale financiare e vitit 2007 që preku pothuajse të gjitha vendet e botës nuk 

kurseu as sistemin financiar shqiptar. Duke qenë se sistemi financiar i vendit tonë 

përfaqësohet në peshën e tij më të madhe nga sistemi bankar (rreth 85%) analiza dhe 

identifikimi i problematikës së sistemit bankar, e cila erdhi si pasojë e krizës globale 

financiare kuptohet që merr një rëndësi të jashtëzakonshme.  

Në këto rrethana një tregues shumë i rëndësishëm i risqeve financiare të bankave është 

risku kreditit të cilin shumë studiues të fushës e lidhin në mënyrë të drejtpërdrejtë me 

nivelin e kredive me probleme.  

Në sistemin bankar shqiptar niveli kredive me probleme paraqitet në nivele shqetësuese 

dhe sipas të dhënave të muajit Dhjetor të vitit 2013 ato kapin vlerën e 23.86% të totalit të  

tepricës së kredisë.  

Ky nivel kaq i lartë ka ardhur si pasojë e një rritjeje graduale, e cila ka filluar që prej 

tremujorit të fundit të vitit 2007 dhe vazhdon deri në ditët e sotme me këto nivele kaq të 

larta.  
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Niveli lartë i kredive me probleme ka bërë që bankat të ulin numrin e kredive të reja duke 

bërë që raporti midis kredive me probleme dhe totalit të tepricës së kredisë të rritet.  

Duhet thënë gjithashtu se rritja e këtij raporti nuk vjen vetëm si pasojë e reduktimit të 

rritjes së portofolit të kredisë por gjithashtu shkaktohet edhe nga ritmi i shpejtë i rritjes së 

kredive me probleme.  

Duke qenë se aktualisht sistemi bankar dhe bizneset po kalojnë një periudhë të vështirë 

Banka e Shqipërisë ka miratuar një paketë të re antikrizë e cila mendohet të japë zgjidhje 

disa nga problemeve më të rëndësishme që po hasin bankat e nivelit të dytë dhe bizneset 

në përgjithësi. Kjo paketë antikrizë konsiston në tre kolona bazë të cilat mendohet se do ti 

japin një shtysë pozitive zhvillimit dhe gjallërimit të kreditimit të ekonomisë së vendit 

tonë. Paketa përqëndrohet në: kolonën ligjore, kolonën e politikës monetare dhe kolonën 

prudenciale.   

II. Qëllimi punimit 

Qëllimi i punimit është të studiojë se cilat janë arsyet kryesore të rritjes së nivelit të 

kredive me probleme në sistemin bankar shqiptar. Studimi i lidhjes midis kredive me 

probleme dhe disa faktorëve makrokonomikë dhe bankarë mundëson zbulimin e mënyrës 

dhe masës së ndikimit të tyre në përcaktimin e nivelit të kredive me probleme. 

Mbi këtë bazë punimi synon analizën e efektivitetit të masave të marra nga sistemi 

bankar shqiptar dhe jep një kontribut në përcaktimin e hapave të mëtejshëm për 

zvogëlimin e nivelit të kredive me probleme.   

Duke qenë se vitet e fundit pas krizës globale financiare kreditë me probleme pësuan një 

rritje pothuajse në mbarë botën ky fenomen u vërejt edhe në sistemin bankar shqiptar.  

Për këtë qëllim  me anën e një modeli ekonometrik analizohet lidhja që ekziston midis 

nivelit të kredive me probleme dhe faktorëve kryesorë makroekonomike dhe bankarë në 

sistemin bankar shqiptar. 

Me anën e modelit ekonometrik synohet verifikimi i lidhjeve midis variablit të varur që 

është niveli i kredive me probleme dhe variablave të pavarur, që do ti ndajmë në dy 

kategori: variabla makroekonomike dhe variabla bankarë. 

III. Objektivat e punimit 

Objektivat e këtij punimi do të ndahen në dy drejtime kryesore: 

1. Analiza e literaturës në lidhje me fushën e kërkimit mbi kreditë me probleme dhe 

metodave të vlerësimit të riskut të kredisë; 

2. Analiza e situatës aktuale e sistemin bankar shqiptar në lidhje me sistemin 

kreditues dhe kreditë me probleme; 
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Trajtimi i literaturës ka dy objektiva kryesore: 

1. Analiza e literaturës në fushën e kredive me probleme si dhe e faktorëve që 

ndikojnë në përcaktimin e tyre: faktorët e jashtëm (makroekonomikë) dhe faktorët 

e brendshëm (bankarë) që ndikojnë në nivelin e kredive me probleme.  
. 

2. Metodat e matjes dhe të vlerësimit të riskut të kredisë që shumë autorë e lidhin me 

nivelin e kredive me probleme në një sistem bankar. Në kuadrin e këtij punimi 

analizohen edhe disa aspekte të marrëveshjeve të Bazel II dhe Bazel III që kanë 

pasur dhe pritet të kenë një ndikim shumë madh në ecurinë dhe mbarëvajtjen e 

sistemeve bankare të ndryshme.  

Në lidhje me analizën e situatës aktuale të sistemit bankar shqiptar dhe specifikisht 

veprimtarisë kredituese dhe kredive me probleme objektivat e punimit janë:  

1. Analiza e situatës kredituese të sistemit bankar shqiptar duke bërë një krahasim 

midis dy periudhave të ndryshme (2007 dhe 2012) si dhe duke evidentuar dhe 

analizuar: kredinë sipas monedhës, kredinë sipas subjektit dhe qëllimit si dhe 

veprimtarinë kredituese sipas degëve të ekonomisë; 

 

2. Analiza e kredive me probleme në sistemin bankar shqiptar. Këtu do të 

analizohen kreditë me probleme për një periudhë 11 vjeçare (2002 – 2012) duke 

bërë një nëndarje të periudhës së studimit sipas viteve 2002 – 2007 dhe 2008 – 

2012. Në këtë çështje analizohen edhe faktorët kryesorë që kanë ndikuar në 

nivelin e kredive me probleme në mënyrë të hollësishme.   

 

3. Analiza e lidhjes midis kredive me probleme dhe disa variablave 

makroekonomikë dhe bankarë me anën e një modeli ekonometrik. Rezultatet e 

këtij modeli ekonometrik interpretohen dhe krahasohen me rezultatet e studimeve 

të tjera në këtë fushë me qëllim që të evindentohen elementët e përbashkët dhe të 

ndryshëm të sistemit bankar shqiptar me sistemet e tjera bankare.  

IV. Hipotezat e studimit 

Ky studim mbështetet në ngritjen e disa hipotezave të cilat priten të vërtetohen me anën e 

modelit të regresionit që do të përdoret.  

Në studim merret si variabël i varur treguesi i kredive me probleme ndërsa si variabla të 

pavarur merren disa faktorë makroekonomikë dhe disa faktorë bankarë.  

 

Faktorët makroekonomikë që merren në shqyrtim janë: rritja e nivelit të PBB-së, norma e 

inflacionit, niveli i papunësisë, norma e interesit të kredive dhe kursi këmbimit euro/lek; 

 

Faktorët bankarë që merren në shqyrtim janë:  niveli kapitalizimit bankar, rritja e nivelit 

të kredisë, treguesi ROE, raporti kredi/aktive dhe marzhi ndërmjetësimit.  
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Hipoteza zero e studimit tonë do të jetë: asnjë nga variablat makroekonomikë dhe 

bankarë nuk ndikon në nivelin e kredive me probleme.   

 

Hipoteza alternative studimit tonë do të jetë: të paktën njëri nga variablat 

makroekonomikë dhe bankarë ka ndikim në nivelin e kredive me probleme.     

 

Nën hipotezat e studimit do të përqëndrohen në lidhjen që ekziston midis kredive me 

probleme dhe variablave të pavarur si më poshtë: 

 

H0,1. Rritja e PBB nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,1. Rritja e PBB ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

 

H0,2. Norma e inflacionit nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,2. Norma e inflacionit ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

 

H0,3. Niveli i papunësisë nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,3. Niveli i papunësisë ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

 

H0,4. Norma e interesit nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,4. Norma e interesit ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

 

H0,5. Kursi i këmbimit euro/lek nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,5. Kursi i këmbimit euro/lek ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

 

H0,6. Niveli i kapitalizimit bankar nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,6. Niveli i kapitalizimit bankar ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

 

H0,7. Rritja e nivelit të kredisë nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,7. Rritja e nivelit të kredisë ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

 

H0,8. Treguesi ROE nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,8. Treguesi ROE ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

 

H0,9. Raportit kredi/aktive nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,9. Raportit kredi/aktive ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

 

H0,10. Marzhi i ndërmjetësimit nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme. 

H0,10. Marzhi i ndërmjetësimit ka ndikim në nivelin e kredive me probleme. 

 

 

Të gjitha këto hipoteza do të testohen me anën e modelit ekonometrik qoftë për shenjën e 

lidhjes që priten të kenë me variablin e pavarur qoftë për rëndësinë e tyre statistikore.  
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V. Rëndësia e punimit 

Ky studim pritet të ketë një rëndësi të veçantë duke qenë se trajton një temë shumë 

specifike dhe aktuale siç janë kreditë me probleme në sistemin bankar shqiptar.  

Studimi përpiqet të japë edhe një ide të qartë mbi faktorët që ndikojnë nivelin e kredive 

me probleme në sistemin bankar shqiptar duke i ndarë ato në dy kategori: 

1. Faktorë të jashtëm (makroekonomikë); 

2. Faktorë të brendshëm (bankarë).  

Besojmë se ky studim mund t’u shërbejë punonjësve të bankave të nivelit të dytë që 

merren me menaxhimin e riskut të kredisë për t’i ndihmuar në menaxhimin më të mirë të 

situatës aktuale të kredive me probleme si dhe faktorëve kyç që ndikojnë në nivelin e 

tyre.   

Studimi mund të përdoret nga studiues të tjerë të fushës bankare, nga persona që vijnë 

nga fusha akademike si dhe studentë të fakulteteve ekonomike, të cilët mund ta përdorin 

këtë punim jo vetëm për qëllime studimore, por edhe si një bazë të mirë ku të mbështeten 

për studime të mëtejshme në këtë fushë.     

VI. Metodologjia e punimit 

Metodologjia e punimit është gërshetimi midis metodave sasiore dhe metodave cilësore 

të kërkimit. 

Punimi bazohet në përshkrimin e fakteve të ndryshme që lidhen me problematikën e 

kredive me probleme, duke analizuar teorikisht të gjithë elementët që ndikojnë në to.  

Në punim, një rëndësi të veçantë merr dhe analiza e të dhënave të cilat duke u krahasuar 

në periudha të ndryshme japin një tablo më të qartë të fenomeneve që përpiqen të 

shpjegojnë.  

Një peshë të madhe të punimit e zënë informacionet e përpunuara nga literatura 

ndërkombëtare dhe kombëtare mbi fushën bankare, raportet vjetore të bankave të 

ndryshme si dhe raportet vjetore të Bankës së Shqipërisë. 

Në këtë punim informacionet janë marrë edhe nga bibliotekat elektronike të 

universiteteve të ndryshme si dhe institucionet financiare ndërkombëtare.  

Burim tjetër dhe shumë i vlefshëm janë edhe materialet e marra nga kërkimet shkencore, 

revistat shkencore, konferencat e ndryshme dhe “punimet e bardha
1
” (white paper).    

                                                           
1
 Punim i bardhë konsiderohet një raport ose guidë e cila ndihmon lexuesin të kuptojë një cështje, të 

zgjidhë një problem ose të marrë një vendim 
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Ky punim për mbledhjen e të dhënave sasiore ka shfrytëzuar raportet e ndryshme të 

Bankës së Shqipërisë dhe Institutit të Statistikave (INSTAT) të cilat më pas janë 

analizuar me anë të një programi kumpjuterik të quajtur SPSS sipas një modeli 

ekonometrik.  

Të dhënat e përdorura për ndërtimin e modelit ekonometrik në këtë studim janë për një 

periudhë 11 vjeçare dhe me frekuencë tremujore. Gjithsej kemi 11 variabla nga ku 1 

variabël është i varur ndërsa 10 të tjerët konsiderohen si variabla të pavarur ose 

shpjegues.       

VII. Kufizimet e punimit 

Kufizimet kryesore që vërehen me këtë punim i ndajmë në tre kategori: 

a) Vështirësitë për gjetjen e informacionit në lidhje me kreditë me probleme dhe 

metodat e matjes dhe vlerësimit të riskut të kredisë nga bankat e nivelit të dytë. 

Këto lidhen kryesisht me faktin që janë informacione konfidenciale dhe bankat 

nuk dëshirojnë ti bëjnë publike.  
 

b) Mangësitë e metodës së regresionit linear të shumëfishtë. Si çdo model statistikor 

edhe ky model ka kufizimet e tij ndërmjet të cilëve mund të përmendim:  

 Analizon vetëm lidhjen lineare midis variablave të pavarur dhe variablit të 

varur, ndërkohë që në disa raste lidhjet mund të jenë të formave të tjera;  

 Të dhënat anormale ndikojnë negativisht në analizën e regresionit;  

 Të dhënat supozohen të pavarura nga njëra tjetra, ndërkohë që në realitet 

ekziston një ndërvarësi e ndërsjelltë midis variablave të pavarur sidomos 

në fushën ekonomike.  

 

c) Numri i kufizuar i variablave të pavarur. Në këtë studim shqyrtohen 10 variabla të 

pavarur të cilët duhet të shpjegojnë variablin e varur: kreditë me probleme. Sipas 

kësaj logjike duhet të themi se ka edhe variabla të tjerë, të cilët nuk janë përfshirë 

në këtë studim që mund të kenë ndikim në nivelin e kredive me probleme. 
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KREU 1. SHQYRTIMI LITERATURËS MBI KREDITË ME 

PROBLEME 

1.1 Trajtimi teorik i faktorëve që ndikojnë në nivelin e kredive me probleme 

Në dhjetëvjeçarin e fundit kreditë me probleme kanë pasur një vëmendje të madhe 

pothuajse në të gjithë botën pasi rritja e madhe dhe e pakontrolluar e tyre do të çonte në 

falimentimin e mundshëm të sistemit bankar në tërësi. Gjithashtu duhet të përmendim 

faktin se sipas shumë studiuesve vërtetohet, që shkaku i falimentimit të bankave është 

cilësia e aktiveve, e cila është një parashikuese e rëndësishme e paaftësisë paguese të 

bankave si dhe institucionet financiare banka që janë në prag falimentimi kanë nivele 

shumë të larta të kredive me probleme pikërisht përpara shpalljes së falimentit.   

Sipas studimeve të kryera për kreditë me probleme analistët e ndryshëm janë përpjekur 

që nivelin e kredive me probleme ta lidhin në mënyrë të drejtpërdrejtë me dy kategori 

faktorësh: (1) faktorët makroekonomikë dhe (2) faktorët me natyrë bankare ose specifikë 

bankarë.  

Ka shumë diskutime nëse kreditë me probleme janë një nga shkaqet më kryesore të 

problemeve të stanjacionit ekonomik dhe se çdo kredi me probleme shihet si imazh i 

pasqyruar i sipërmarrjes së dështuar. 

Keeton dhe Morris (1987) kanë kryer një studim mbi 2.470 banka në SHBA për të 

kuptuar arsyen e ndryshimit të nivelit të humbjeve të kredive nga njëra bankë tek tjetra. 

Sipas tyre disa banka kanë humbje të larta si pasojë e rastësisë, disa të tjera nga 

menaxhimi dobët i proçesit të kreditimit dhe, disa të tjera, kanë pasur mundësinë e krijmit 

të portofoleve të mirëdiversifikuar, të cilët i kanë lejuar bankat të lehtësojnë standartet e 

kreditimit dhe të mbajnë një risk tërësor të ulët.  

Një tjetër shpjegim i humbjeve të larta të kredive është ndodhja e bankave në zona me 

kushte të këqija ekonomike.  

Por, edhe specializimi në një kategori të caktuar kredidhënie mund të rrisë probabilitetin 

e humbjes së kredisë. Kështu për shembull, kredia brenda kategorisë mund të ketë një 

probabilitet mesatar më të lartë dështimi sesa kreditë në kategori të tjera ose duke 

investuar shumë në një kategori banka zvogëlon shkallën e diversifikimit në tërësi të 

portofolit.  

Ndryshimi i madh i nivelit të humbjeve të kredive midis tregjeve të ndryshme na sugjeron 

se bankat do të ishin më pak të cënueshme nga fatet e zonave apo industrive individuale 

nëse ato do të jepnin kredi në një zonë të gjërë gjeografike. Rezultatet e këtij studimi u 

sugjerojnë politikbërësve të promovojnë një diversifikim më të madh për të frenuar 

marrjen e një risku të tepruar.     
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Robert T. Clair (1991) me anë të studimit të tij shqyrton nëse ka ndonjë lidhje midis 

shtimit të kredisë dhe cilësisë së kredisë. Autori, për të matur cilësinë e kredisë përdor dy 

standarte: (a) raportin e kredive te humbura kundrejt shumës gjithsej të kredisë dhe       

(b) raportin e kredive me probleme kundrejt kredisë gjithsej, meqenëse të dy këto raporte 

përfaqësojnë probabilitetin aktual të dështimit të kredisë. Rezultatet empirike tregojnë se 

një rritje e shpejtë e kredisë do të çonte në një përkeqësim të cilësisë së kredisë dhe rritja 

e kredisë përkeqëson cilësinë e kredisë me një vit vonesë. Gjithashtu rezultatet e autorit 

mbështesin faktin se rritja e shpejtë e kredisë do të sillte portofole kredie me cilësi të ulët 

që mund të çojnë bankën në falimentim. Lidhja midis rritjes së kredisë dhe cilësisë së saj 

vendos një detyrë shtesë për oficerët e kredisë dhe drejtuesit bankarë të cilët duhet të 

menaxhojnë rritjen me shumë kujdes. Gjithashtu burimet që përdoren për marketingun 

dhe administrimin e kredisë duhet të balancohen për të parandaluar shndërrimin e kredive 

të mira në kredi me probleme. Duke parë se studimi sugjeron se rritja e kredisë është një 

faktor përcaktues i cilësisë së kredisë analistët bankarë mund të përdorin këtë 

informacion për të qënë më shumë efektivë në proçesin e shqyrtimit të kërkesave për 

kredi të reja. Për më tepër rritja e vëllimit të kredisë mund të jetë një “flamur i kuq” që 

tërheq vëmendjen për nevojën e më shumë kontrolleve për cilësinë e kredidhënies.      

Boudriga, Taktak dhe Defi (1997) marrin në shqyrtim një panel me 59 shtete për 

periudhën 2002 – 2006, me qëllim që të përcaktojnë faktorët që ndikojnë në kreditë me 

probleme, impaktin potencial të mjeteve të mbikyrjes si dhe mjedisin institucional mbi 

ekspozimin e riskut të kredisë. Rezultatet empirike të këtij studimi tregojnë se një nivel i 

lartë i kapitalizimit, një politikë e kujdesshme e provigjoneve, përqëndrimi në industrinë 

bankare dhe prania e kapitalit të huaj janë faktorët kryesorë që ulin nivelin e kredive me 

probleme. Në të njëjtën kohë vërehet se pjesëmarrja e shtetit në banka rrit nivelin e 

kredive me probleme. Sipas studimit bankat me nivel kapitalizimi (CAR) më të vogël se 

minimumi rregullator detyrohen të rregullojnë bilancet që të përputhen me kërkesat 

rregullatore ose të rrisin kapitalin ose të zvogëlojnë aktivet e ponderuara sipas riskut.  

Rezultatet kryesore të këtij kërkimi japin disa sugjerime bazë: 

a. Nivele më të larta të kapitalizimit bankar (CAR) rezultojnë në nivele ekspozimi 

kreditore më të ulta; 

b. Sisteme financiare më të zhvilluara paraqesin një stabilitet të përmirësuar në krahasim 

me vendet më pak të zhvilluara ose në zhvillim; 

c. Pronësia private dhe pjesëmarrja e kapitalit të huaj sigurojnë sisteme financiare më të 

shëndetshme në ekonomitë më pak të zhvilluara, ndërsa në vendet e zhvilluara 

kapitali i huaj sjell probleme më të mëdha për kreditë; 

d. Për të zvogëluar shkallën e përballjes me riskun e kredisë në vende me institucione të 

dobët, mënyra më efektive është përmirësimi i sistemit ligjor, forcimi i institucioneve 

dhe rritja e shkallës së transaprencës dhe të demokratizimit.   

Keeton (1999) në studimin e tij kërkon të kuptojë lidhjen midis rritjes së nivelit të kredisë 

dhe rritjes së nivelit së kredisë me probleme në disa shtete të Amerikës.  
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Duke marrë në analizë një periudhë relativisht të gjatë (1982 – 1996) autori arrin në 

përfundimin se rritja e shpejtë e kredive çon në humbje të larta për shkak të zhvendosjes 

së ofertës, d.m.th me rritjen e dëshirës së bankave për të kredituar.  

Kur ndodh kjo zhvendosje bankat zakonisht kërkojnë të rrisin kreditimin me dy mënyra: 

 Ulin normën e interesit për kreditë e reja;  

 Lehtësojnë kushtet e kreditimit për kreditë e reja (psh: ulin nivelin e kolateralit, 

pranojnë kredimarrës me histori krediti të dobëta etj).  

Gjithashtu autori nënvizon se periudha e “inkubacionit” për lindjen e kredive me 

probleme për shkak të rritjes së shpejt të kredisë është 3 vjet. Sipas këtij studimi një rritje 

e kredisë së biznesit ka tendencën të çojë në një rritje të normës së kredive me probleme 

pavarësisht se duhet disa kohë që kreditë me probleme të shfaqen sepse efekti parë i një 

rritjeje të nivelit të kredisë do të ishte rënie e normës së kredive me probleme në raport 

me totalin e kredive.  

Fernández de Lis, Martínez Pagés dhe Saurina (2000) në studimin e tyre analizojnë 

sjelljen ciklike të kredisë bankare, të humbjeve të kredive dhe të provigjoneve të kredive 

të cilat konsiderohen si mjaft ciklike në Spanjë. Kjo, sipas tyre, shfaq disa probleme tek 

mbikëqyrësit dhe rregullatorët bankarë. Prandaj, në sistemin bankar spanjoll vërehen disa 

fenomene të cilat duhen analizuar me kujdes nga mbikëqyrësit bankarë si: 

a. Ka lidhje të fortë midis kredive me probleme dhe ciklit ekonomik; 

b. Zgjerimi kredisë është një nga shkaqet më të rëndësishme të kredive me 

probleme; 

c. Problemi “kryesori dhe agjenti”
2
 mund të amplifikojnë zgjerimin e kredidhënies 

sepse menaxherët e bankave fokusohen më shumë për të fituar pjesë të tregut sesa 

në rentabilitetin e aksionareve. 

Këta autorë identifikojnë këta faktorë kyç që ndikojnë në nivelin e kredive me probleme:   

Së pari, përbërja e portofolit të kredisë luan një rol të rëndësishëm si një tregues i profilit 

të riskut bankar; 

Së dyti, banka joefikase të cilat kryejnë një shqyrtim dhe ndjekje të dobët të 

kredimarresve do të kenë një cilësi portofoli më të ulët;   

Së treti, përgjithësisht mjedisi konkurrues në të cilin operojnë bankat mund të ndikojë në 

nivelin e riskut të kredisë që banka dëshiron të marrë përsipër. 

Khemraj dhe Pasha (2005) kërkojnë të përcaktojnë faktorët që ndikojnë në nivelin e 

kredive me probleme në Guayana duke marrë në shqyrtim të dhëna nga 6 banka tregtare 

që kanë operuar gjatë viteve 1994 – 2004.  

                                                           
2
 Në shkencat politike dhe ekonomike, problemi i agjentit kryesor apo dilema e agjencisë ka të bëjë me 

vështirësitë në motivimin njerës palë ("agjentit"), për të vepruar në emër të një pale tjetër ("kryesori") 
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Me anën e një modeli regresioni autorët marrin si variabël të varur kreditë me probleme, 

dhe si variabël të pavaruar faktorët makroekonomikë dhe bankarë si vijon: rritja vjetore e 

PBB, norma reale e interesit, norma e inflacionit, kursi real efektiv i këmbimit
3
, raporti 

midis kredisë dhe aktiveve gjithsej, pjesa në treg e bankës i, përqindja e shtimit të kredisë 

së bankës i.  

Rezultatet e studimit të tyre tregojnë se lidhja midis raportit kredi / aktive dhe kredive me 

probleme është e drejtë duke pohuar që bankat me “oreks” të lartë për të mbartur risk 

hasin në nivele më të larta të kredive me probleme. Norma reale e interesit ka lidhje të  

drejtë me kreditë me probleme, por lidhja është e dobët. Rritja e nivelit të kredisë ka 

lidhje të fortë të zhdrejtë me kreditë me probleme dhe është e rëndësishme në kohën t, në 

t-1 dhe t-2. Kursi real efektiv i këmbimit ka lidhje të fortë të drejtë me kreditë me 

probleme duke sugjeruar se konkurenca ndërkombëtare e ekonomisë vendase është 

përcaktues i rëndësishëm i riskut të kredisë. Lidhja midis rritjes së PBB dhe kredive me 

probleme është e zhdrejtë ndërsa ka një lidhje të paqartë midis inflacionit dhe kredive me 

probleme pasi koefiçentët janë negativë në kohën t dhe pozitivë në kohën t-1. Lidhja 

midis madhësisë së bankës dhe kredive me probleme nuk është e rëndësishme duke 

treguar se bankat e mëdha nuk janë domosdoshmërisht më efiçiente në shqyrtimin e 

kredimarrësve në krahasim me bankat më të vogla.  

Fofack (2005) heton shkaqet kryesore të kredive me probleme gjatë krizës ekonomike 

dhe bankare që preku shumë vende të Afrikës Subsahariane në vitet 1990’. Rezultatet e 

studimit tregojnë se rritja e madhe e kredive me probleme sjell rritje të pakontrolluar të 

riskut të kredisë. Këto risqe reflektojnë akumulimin e shpejtë të kredive të zhvlerësuara të 

cilat nxiten shumë nga paqëndrueshmëria makroekonomike dhe kushtet e përkeqësuara të 

tregtisë. Kushtet e përkeqësuara të tregtisë janë shkaqet kryesore të krizës bankare në 

Afrikën Subsahariane. Sipas analizës shkaksore – Granger si variabla të pavarur quhen: 

norma e inflacionit, kursi real i këmbimit, norma reale e interesit, norma e rritjes së PBB 

për frymë, marzhi i interesit neto, kthimi mbi asetet (ROA) dhe kreditë ndërbankare. 

Ndërsa variabël i varur do të jenë kreditë me probleme.  

Sipas analizës vërehet se kursi efektiv i këmbimit, norma reale e interesit dhe norma e 

rritjes së PBB për frymë janë të rëndësishme statistikisht. Risku kredisë ka tendencë të 

jetë veçanërisht i lartë gjatë rënieve të qëndrueshme ekonomike. Shumë interesant është 

fakti, që norma inflacionit nuk duket të jetë e rëndësishme në shpjegimin e dinamikave të 

kredive me probleme.  

Kostoja e kredive me probleme është e rëndësishme për tatimpaguesit dhe depozituesit në 

shumë vende dhe sidomos në ato vende që u përballën me krizën e pagesave dhe defiçitet 

fiskale. Shtimi i kredive me probleme çoi në përkeqësimin e aktiveve bankare dhe në 

gërryerjen e kapitalit të tyre. Në periudhën afatshkurtër shumë banka që kishin probleme 

likuiditeti iu drejtuan financimit afatshkurtër në formën e kredive ndërbankare por, 

kostoja e lartë e këtyre borxheve përkeqësoi më tej krizën bankare.         

                                                           
3 Kursi real efektiv i këmbimit (REER) është vlera e jashtme e monedhës së një vendi kundrejt monedhave 

të partnerëve të tij më të rëndësishëm rregulluar për normën e inflacionit, dhe është treguesi më i përdorur 

për matjen e konkurrencës në tregtinë ndërkombëtare. 



20 

Hess, Grimes dhe J. Holmes (2008) analizojnë faktorët përcaktues të humbjeve të kredive 

dhe marrin në shqyrtim të dhënat nga 32 banka australiane për një periudhë që shkon nga 

1980 – 2005. Në këtë studim autorët marrin si variabël të varur raportin midis 

shpenzimeve të aktiveve të zhvlerësuara mbi kredinë gjithsej.  

Variablat e pavarur kategorizohen me dy klasa:  

a. Faktorë makroekonomike ku bëjnë pjesë: shtesa reale e PBB, norma e papunësisë, 

indeksi i aksioneve, indeksi i çmimit te shtëpive dhe norma e inflacionit; 

b. Faktorët bankarë: pjesa e tregut të kredisë në sistem, marzhi i interesit neto, 

norma e rritjes së aktiveve, raporti kosto/të ardhura, fitimi përpara tatimit dhe 

provigjoneve si përqindje ndaj aktiveve gjithsej.  

Sipas analizës së regresionit autorët tregojnë se rritja e PBB-së dhe ndryshimi normës së 

papunësisë kanë efektet e parashikuara mbi variablin e varur por me një vit vonesë. 

Indeksi aksioneve dhe indeksi i çmimit të shtëpive kanë koefiçentë negativë dhe indeksi 

aksioneve ka fuqi më të madhe shpjeguese se sa indeksi çmimit të shtëpive. Koefiçenti i 

rritjes së inflacionit ka shenjë pozitive në lidhje me shpenzimet e kredive të humbura 

(Credit Loss Expenses) por që paraqet një rëndësi të kufizuar. Koefiçentët e madhësisë së 

bankave dhe të fitimeve para provigjoneve dhe taksave (EBIP) janë pozitive dhe të 

rëndësishme për të gjithë kampionin e shqyrtuar. Ndërsa koefiçentët e raportit kosto/të 

ardhura dhe marzhit neto të interesit janë negative por me disa vite vonesë. Koefiçentët e 

normës së rritjes së aktiveve ndikohen nga vonesat e konsideruara, rritja e njëkohshme ka 

koefiçent negativ, ndërsa për periudhat me vonesë mbi 2 vite koefiçentët kanë efektet e 

pritshme të padëshiruar pozitive, ku me rritjen e aktiveve kemi dhe rritjen e humbjeve të 

kredive.   

Shijaku dhe Ceca (2009), trajtojnë riskun e kredisë në sistemin bankar shqiptar të cilin e 

identifikojnë me nivelin e kredive me probleme. Sipas këtij studimi metodologjia e 

testeve të stresit (stress test) për riskun e kredisë në Bankën e Shqipërisë bazohet duke 

stresuar në mënyrë të drejtpërdrejtë shtimin e kredive me probleme të sistemit bankar dhe 

mat efektin në mjaftueshmërinë e kapitalit. Sipas analizës statistikore, variabël i varur 

është norma e kredive me probleme ndërsa si variabla të pavarur përfshihen: niveli i 

rritjes ekonomike, ndryshimet e normave të interesit të valutave te huaja (Euribor dhe 

Libor), norma e interesit vendase, kurset e këmbimit ALL/EUR dhe ALL/USD dhe së 

fundi niveli i inflacionit. Koefiçentët e regresionit kanë shenjat e pritshme dhe rritja e 

PBB edhe pse e vogël është e rëndësishme. Variabla të tjerë të rëndësishëm statistikisht 

ishin norma interesit Libor dhe kursi i këmbimit ALL/USD, norma interesit Euribor dhe 

kursi këmbimit ALL/EUR.  

Kumar Dash dhe Gaurav Kobra (2010) në sistemin bankar Indian arrin në përfundimin 

se faktorët bankarë dhe faktorët makroekonomikë ndikojnë në portofolin e kredive të 

bankave tregtare në Indi. Autorët përdorin analizën e regresionit për një periudhë 10 

vjeçare për të analizuar lidhjen midis kredive me probleme dhe disa variablave kyç si 

makroekonomikë ashtu edhe bankarë.  
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Sipas analizës variabël i varur është niveli kredive me probleme (NPL ratio) ndërsa si 

variabël të pavarur merren:  

 Rritja vjetore e prodhimit të brendshëm bruto (GDP); 

 Norma reale e interesit e matur si diferencë midis normës mesatare të ponderuar 

të kredisë dhe inflacionit; 

 Norma vjetore e inflacionit; 

 Norma reale efektive e këmbimit; 

 Raporti midis totalit të kredisë dhe totalit të aktiveve; 

 Përmasat e bankës si raport i aktiveve gjithsej të bankës i dhe aktiveve gjithsej të 

gjithë sistemit bankar; 

 Rritja e nivelit të kredisë së bankës i.    

Analiza vëren se ka lidhje të drejtë midis raportit kredi / aktive dhe kredive me probleme 

duke sugjeruar se bankat me një dëshirë të madhe për të mbartur risk kanë hasur në nivele 

më të larta të kredive me probleme.  

Rritja e nivelit të kredisë, norma e inflacionit dhe rritja e PBB kanë lidhje të zhdrejtë me 

nivelin e kredive me probleme. Norma reale e interesit dhe norma reale efektive e 

këmbimit kanë lidhje të drejtë me normën e kredisë me probleme.       

Kalluci dhe Kodra (2010) studiojnë faktorët përcaktues të kredive me probleme në 

sistemin bankar shqiptar duke i ndarë ato në dy nën kategori: kredi për biznese dhe kredi 

për individë. Studimi bazohet mbi të dhëna tremujore, për periudhën nga tremujori i dytë 

i 2002 deri në tremujorin e katërt të 2009 si dhe përdoret teknika regresionit OLS 

(ordinary least squares) ku si variabël i varur merret risku i kredisë i matur me raportin e 

kredive me probleme ndaj kredisë gjithsej. Si variabla të pavarur autorët përdorin: 

normën e interesit, normën e inflacionit, normën e papunësisë, kursin e këmbimit 

Euro/Lek, normën e rritjes së eksporteve, agregatët monetarë M1 dhe M3, kursin real 

efektiv të këmbimit, dërgesat (remitancat) dhe PBB. Sipas rezultateve kreditë me 

probleme të bizneseve ndikohen nga norma e interesit të bonove të thesarit, kursi real 

efektiv i këmbimit, agragati monetar M3, norma rritjes së eksporteve dhe rritja e PBB. 

Biznesi shqiptar ka një ndjeshmëri më të madhe ndaj ndryshimeve të normës së interesit 

sesa ndaj ndryshimeve në kurset e këmbimit. Kreditë individuale ndikohen nga norma 

interesit e bonove të thesarit, kursi këmbimit Euro/Lek si dhe nga indeksi çmimeve të 

qirasë dhe shtëpive. Sërish ndikimi i ndryshimit të normave të interesit (bono thesarit) 

është shumë i madh në krahasim me ndikimin e variablave të tjera në paaftësine e tyre 

paguese.     

Espinoza dhe Prasad (2010) marrin në shqyrtim kreditë me probleme në Shtetet Arabe të 

Golfit (GCC) duke përdorur një panel të dhënash nga 80 banka për periudhën 1995 – 

2008. Rezultatet empirike tregojnë se si variablat makroekonomikë edhe variablat 

specifikë bankarë përcaktojnë nivelin e kredive me probleme. Variablat shpjeguese 

makroekonomike përfshijnë rritjen e PBB (përjashtuar sektorin e naftës), kthimet e tregut 

të aksioneve, normat e interesit, rritjen e tregtisë botërore dhe indeksin VIX (tregues i 

paqëndrueshmërisë së tregut të aksioneve).  
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Variablat specifike bankare përfshijnë madhësinë e kapitalit, rritjen e kredisë dhe 

efiçencën. Autorët gjejnë një lidhje të fortë të zhdrejtë midis PBB reale (përjashtuar 

sektori naftës) dhe nivelit të kredive me probleme. Studimi në të njëjtën kohë tregon se 

kushtet e tregjeve financiare globale kanë efekte mbi kreditë me probleme të bankave. 

Vërehet gjithashtu se lidhja midis efiçencës dhe nivelit të kredive me probleme është e 

drejtë, por me 1 vit me vonesë. Një lidhje e drejtë vërehet edhe midis rritjes së kredisë 

dhe nivelit të kredive me probleme, por kjo ndodh 2 vite me vonesë. Lidhja midis nivelit 

të kapitalit dhe kredive me probleme është e zhdrejtë duke treguar se me rritjen e nivelit 

të kapitalit, kreditë me probleme do të uleshin. 

P. Louzis, T. Vouldis dhe Metaxas (2010) studiojnë faktorët përcaktues të kredive me 

probleme në sistemin bankar grek të ndara sipas kategorive të kredive në: kredi 

konsumatore, biznese dhe hipotekare. Të dhënat merren nga 9 banka tregtare greke për 

periudhën nga tremujori parë i 2003 deri në tremujorin e tretë të 2009. Autorët marrin si 

variabël të varur nivelin e kredive me probleme për secilën nga 3 kategoritë ndërsa si 

variabla të pavarur merren variablat makroekonomike si norma papunësisë, PBB dhe 

norma reale e interesit ndërsa si variabla specifikë bankarë merren ROA, ROE, raporti 

aftësisë paguese, raporti kredi/depozita, inefiçenca, rritja e kredisë, kuota e tregut dhe 

madhësia e bankës. Sipas rezultateve empirike autorët gjejnë se variablat 

makroekonomikë, në mënyrë të veçantë rritja e PBB, norma e papunësisë dhe norma e 

interesit kanë një ndikim të fortë në nivelin e kredive me probleme. Gjithashtu variablat 

specifikë bankarë si performanca dhe efiçenca posedonin një nivel shpjegueshmërie 

shtesë kur i shtoheshin modelit bazë duke mbështetur hipotezën se menaxhimi i dobët i 

bankave ka tendencën të rrisë nivelin e kredive me probleme. Gjithashtu rezultatet 

tregojnë një ndryshim të madh për sa i përket efekteve sasiore të variablave të ndryshëm 

përcaktues të kredive me probleme në varësi të kategorisë së kredisë.  

Bofondi dhe Ropele (2011) marrin në shqyrtim faktorët makroekonomikë kryesorë të 

cilësisë së kredive në Itali për periudhën nga tremujori parë i vitit 1990 deri në tremujorin 

e dytë të vitit 2010. Meqënëse zhvillimet makroekonomike mund të kenë ndikime të 

ndryshme në cilësinë se kredisë në varësi të llojit të kredimarrësit autorët ndajnë analizën 

e tyrë në kredi individuale dhe kredi biznesi. Ata analizojnë lidhjen midis kredive me 

probleme dhe pesë kategorive të variablave makroekonomikë si më poshtë: 

 Gjendja e përgjithshme ekonomike; 

 Kushtet e stabilitetit të çmimeve; 

 Kostoja e shërbimit të borxhit 

 Barra e borxhit; 

 Mirëqënia reale dhe financiare; 

 Perspektivat për rritjen ekonomike. 

Autorët gjejnë se kreditë me probleme janë të lidhura në mënyrë të zhdrejtë me rritjen 

reale të PBB dhe të çmimeve të shtëpive ndërkohë që janë të lidhura në mënyrë të drejtë 

me normën e papunësisë dhe normën emërore të interesit afatshkurtër. Një rezultat tjetër i 

rëndësishëm lidhet me faktin se ndryshmet në faktorët makroekonomikë ndikojnë në 

cilësinë e kredisë, por me vonesa të ndryshme.  
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Për kreditë individuale rritja reale e PBB dhe norma emërore e interesit afatshkurtër 

ndikojnë me 9 deri në 12 muaj vonesë, ndërsa për bizneset raporti shpenzime neto të 

interesit mbi fitimet operative bruto ndikon me 6 muaj vonesë. Autorët konkludojnë se 

monitorimi i ndryshimeve të kushteve specifike të cikleve të bizneseve, të cilat kanë 

treguar se mund të parashikojnë zhvillime të ardhshme në cilësinë e kredisë, mund të 

përdoren si sistem paralajmërimi i hershëm (Early Warning System) për të njoftuar 

autoritetet për probleme të mundshme bankare.  

Biabani, Gilaninia dhe Mohabatkhah (2012) marrin në shqyrtim të dhëna nga sistemi 

bankar me shtrirje kohore 2006 – 2011 dhe përpiqen të vlerësojnë faktorët efektivë që 

ndikojnë në nivelin e kredive me probleme. Sipas një analize më anë të programit SPSS, 

ku si variabël i varur merret niveli kredive me probleme dhe si variabla të pavarur do të 

merren: kolaterali kredisë, kohëzgjatja e periudhës së falur të pagesës së këstit, kontrolli 

llogarive, posedimi i një depozite në të njëjtën bankë dhe historiku kredisë së klientit, 

autorët shqyrtojnë lidhjet e ndryshme midis variablit të varur dhe variablave të pavarur. 

Rezultatet e studimit tregojnë se të gjitha hipotezat përveç njërës vërtetohen dhe kjo do të 

thotë se midis variablave të pavarur vetëm ajo e posedimit të një depozite nuk ka lidhje të 

rëndësishme në krijimin e kredive me probleme.   

1.2 Përmbledhje e literaturës mbi kreditë me probleme  

Në përfundim të rishikimit të literaturës mbi faktorët që ndikojnë në nivelin e kredive me 

probleme mund të themi se ka shumë studime nga autorë të ndryshëm në mbarë botën 

mbi këtë çështje.  

Pavarësisht se autorët kanë gjetur mënyra të ndryshme për të trajtuar nivelin e 

shpjegueshmërisë së kredive me probleme në varësi të variablave makroekonomike dhe 

bankare rezultatet e arritura nga studimet e tyre kanë prirjen e konvergjimit për praninë e 

këtyre lidhjeve kryesore: 

 lidhje e zhdrejtë midis rritjes së PBB dhe nivelit të kredisë me probleme;  

 lidhje e zhdrejtë midis normës së inflacionit dhe nivelit të kredive me probleme; 

 lidhje e drejtë midis nivelit të papunësisë dhe nivelit të kredive me probleme; 

 lidhje e drejtë midis normës së interesit dhe nivelit të kredive me probleme; 

 lidhje e drejtë midis rritjes së nivelit të kredisë dhe nivelit të kredive me probleme; 

 lidhje e zhdrejtë midis nivelit të kapitalizimit bankar dhe nivelit të kredive me 

probleme; 

 lidhje e drejtë midis kursit efektiv të këmbimit dhe nivelit të kredive me probleme.  

 lidhje e zhdrejtë midis ROE dhe nivelit të kredive me probleme; 

 lidhje e drejtë midis raportit kredi/aktive dhe nivelit të kredive me probleme; 

 lidhje e drejtë midis marzhit të ndërmjetësimit dhe nivelit të kredive me probleme.  

Në bazë të hipotezave që trajtohen në tabelën e mëposhtme kemi synuar në ndëtimin e 

modelit ekonometrik të regresionit i cili do të testojë vlefshmërine e tyre ose të 

kundërtën. Në të njëjtën kohë studiohet dhe mënyra se si lidhen variblat e pavarur me 

njëri tjetrin për të kuptuar se si ndërveprojnë ato në situata të ndryshme.    
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Tabela 1.1 Faktorët makroekonomikë dhe bankarë që ndikojnë në nivelin e kredive 

me probleme 

Faktorët makroekonomikë Shenja e pritshme e koeficentit të regresionit 

PBB  Negative 

Niveli inflacionit Negative 

Norma papunësisë Pozitive 

Norma interesit Pozitive 

Kursi efektiv i këmbimit Pozitive 

Faktorët bankarë  

Rritja e nivelit të kredisë Pozitive 

Niveli i kapitalizimit bankar (CAR) Negative 

Marzhi i ndërmjetësimit Pozitive 

ROE Negative 

Raporti kredi/aktive Pozitive 
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KREU 2: METODAT E MATJES DHE TË VLERËSIMIT TË 

RISKUT TË KREDISË 

2.1 Hyrje në riskun e kredisë 

Vitet e fundit shumë institucione financiare po përballen me vështirësi të shumta për 

shkaqe të ndryshme ndërmjet të cilëve, më kryesorët vazhdojnë të lidhen drejtpërdrejt me 

standartet e buta të kredisë ndaj huamarrësve, me menaxhimin e dobët të riskut të 

portofolit të kredisë, ose me një lloj indiference apo mungesë vëmendjeje të mjaftueshme 

kundrejt dukurive ekonomike apo rrethanave të tjera, të cilat mund të sjellin 

përkeqësimin e situatës të një kundërpale të një banke të caktuar.   

Risku i kredisë lidhet me humbjen e principalit apo të shpërblimit financiar, që vjen si 

pasojë e dështimit të huamarrësit në shlyerjen e borxhit ose ndryshe nga mospërmbushja 

e detyrimeve kontraktore të huamarrësit. Ky risk lind sa herë, që një huamarrës pret të 

përdorë flukset monetare të ardhshme për shlyerjen e borxhit. Investuesit kërkojnë të 

shpërblehen për sipërmarrjen e riskut të kredisë, si për pagimin e interesit ashtu edhe për 

kapitalin e dhënë hua. Risku i kredisë lidhet ngushtë me kthimet potenciale nga investimi 

duke përmendur këtu rastin shumë të njohur të lidhjes së ngushtë ndërmjet normës së 

kthimit të obligacioneve dhe riskut të kredisë.  

Shumë analistë, kur shqyrtojnë marrëdhëniet ndërmjet shpërblimit dhe riskut të kredisë, 

kanë prirjen të flasin për to në aspektin e cilësisë së kredisë. Por shprehja cilësi e kredisë 

është shumë e ndërlikuar dhe përgjithësisht nënkupton gjëra të ndryshme për njerëz të 

ndryshëm. Megjithatë, të gjitha kuptimet e cilësisë së kredisë kanë një element apo 

emërues të përbashkët: të gjitha kuptimet lidhen me riskun të kredisë.   

Gjithashtu është shumë i rëndësishëm edhe dallimi midis riskut të kredisë dhe 

vështirësive në mbledhjen e kredisë.  

Në të vërtetë vështirësitë për mbledhjen e kredisë që shpien në dështime, falimentime apo 

ngjarje të tjera negative janë vëshirësi të regjistruara pasi ka ndodhur ngjarja. Por nga ana 

tjetër shprehja risku i kredisë është koncept largpamës që fokusohet në ndikimin e 

mundshëm të vështirësisë së kredisë në të ardhmen. Sipas këtij arsyetimi rëndësia e 

dallimit midis riskut të kredisë retrospektiv dhe prospektiv bëhet shumë e dukshme kur 

fillojmë të masim riskun e kredisë.     

Shëndeti i ekonomisë së një vendi është faktor shumë i rëndësishëm, i cili sjell ndryshime 

në kompozimin e karakteristikave, që lidhen me riskun e kredisë. Kështu, ndryshimet 

ciklike të të ardhurave, niveli i papunësisë dhe niveli çmimeve ndikojnë në mënyrë të 

drejtpërdrejtë në riskun e kredisë. Për përdoruesin e kredisë, kur ndryshojnë të ardhurat 

personale dhe norma papunësisë, ndyshojnë njëkohësisht edhe raporti i pagesave ndaj të 

ardhurave dhe raporti i likuiditeteve kundrejt aktiveve. Rritja apo rënia e përfitueshmërisë 

ndikon shumë në raportet e likuiditetit dhe të kapitalit punues të huamarrësve. Këto 

ndryshime të kompozimit të karakteristikave të lidhura me riskun e stokut të kredisë kanë 

ndikim të rëndësishëm në nivelin e vështirësive për mbledhjen e kredive.    
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2.2 Menaxhimi i riskut të kredisë  

Vitet e fundit ka pasur një revolucion në lidhje me mënyrën e matjes dhe manaxhimit të 

riskut të kredisë në përgjithësi. Pavarësisht se historia e riskut të kredisë është e re, nga 

profesionistë të inxhinierisë financiare janë propozuar shumë teknologji dhe metoda të 

reja modeluese për këtë çështje.  

Njihen shtatë arsye bazë, që lidhen me shtimin e përshpejtuar të interesimit të analistëve 

mbi fushën e menaxhimit të riskut të kredisë. 

a. Rritja strukturore e falimentimit të bankave. Sidomos kohët e fundit statistikat tregojnë 

shtimin e numrit të bankave të falimentuara në të gjithë botën kundrejt periudhës para 

krizës financiare globale të vitit 2007.   

b. Rënia e shkallës së ndërmjetësimit bankar: tregjet kapitale kanë mundësuar pranimin 

edhe të shoqërive të vogla dhe të mesme të cilat kanë mundësi të sigurojnë fondet e 

nevojshme pa iu drejtuar bankave.  

c. Shtimi i konkurencës bankare në lidhje me marzhin e interesit. Pavarësisht rënies së 

cilësisë mesatare të kredive, niveli i marzhit të interesit (spredi) ka pësuar rënie të madhe, 

dhe është përkeqësuar lidhja midis riskut, që marrin përsipër bankat dhe kthimit. Kjo vjen 

si pasojë e rritjes së konkurencës mbi përftimin e huamarrësve më cilësi të ulët.  

d. Paqëndrueshmëria dhe rënia e vlerës së kolateralit. Kriza aziatike, ruse dhe amerikane 

treguan se vlerat e pasurive të paluajtshme janë shumë të vështira për tu parashikuar në 

rastet e likuidimit të tyre. Mirëpo, sa më e pasigurtë të jetë vlera e kolateralit aq më i 

madh do të jetë risku i moskthimit të kredisë. Shembull tipik për këtë është rasti i kredisë 

hipotekore në SHBA në vitet 2007 – 2008 ku si pasojë e krizës financiare vlera e 

kolateralit ra pothuajse 50% duke shkaktuar shumë pasoja negative si për bankat edhe për 

kredimarrësit.  

e. Shtimi i shkallës së përdorimit të derivateve dhe i zërave të tjerë jashtë bilancit
4
. 

Zgjerimi i jashtëzakonshëm i instrumenteve derivate dhe rritja e shkallës së ekspozimit të 

kredisë ka rritur nevojën e analizës së kredisë jo vetëm për portofolin të kredive të tyre
5
. 

Në shumë banka ndërkombëtare vlera imagjinare e ekspozimeve mbi instrumentat 

derivate jashtë bilancit është 10 herë më shumë se sa gjithë vlera e kredisë në bilancet e 

tyre.  

f. Sistemet e avancuara kompjuterike dhe zhvillimi i teknologjisë së informacionit i kanë 

dhënë mundësinë bankave të testojnë teknika modelimi shumë të sofistikuara për matjen 

e riskut të kredisë.       

                                                           
4
 Off balance sheet derivatives 

5
 Bankat tani duhet të llogarisin jo vetëm riskun e kredisë mbi portofolet e kredive por edhe riskun e kredisë 

mbi instrumentat e reja derivate. 
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g. Kërkesat e Bankës së Rregullimeve Ndërkombëtare
6
 për kapital të bazuar mbi riskun. 

Nxitja më e fortë e bankave për zhvillimin e modeleve të reja për manaxhimin e riskut të 

kredisë erdhi si pasojë e pakënaqësisë ndaj kërkesave për kapital të imponuara nga BIS 

sipas marrëveshjes së “Bazel I” në vitin 1992. “Bazel I” kërkonte që çdo bankë të mbante 

një rezervë prej 8% kapitali pavarësisht nga madhësia e kredisë, nga maturiteti apo nga 

cilësia e kredisë së huamarrësit. Në vitin 2004 BIS propozoi marrëveshjen e re për 

kapitalin
7
 e njohur si “Bazel II”, e cila lidh më shumë kërkesat për kapital të shkallës së 

përballjes me riskun e kredisë për kreditë konsumatore, kreditë tregtare, borxhin publik 

dhe kredinë ndërbankare.      

2.3 Modelet e vlerësimit të riskut të kredisë 

Vitet e fundit literatura bashkëkohore modelet e trajtimit dhe menaxhimit të riskut të 

kredisë i ka ndarë në modele tradicionalë dhe modele të rinj. Prandaj kemi parashikuar, 

që t’i shqyrtojmë edhe këto modele duke u mbështetur në këtë grupim. Ndërmjet 

modeleve tradicionalë dallohen: 

 Analiza themelore e riskut të kredisë; 

 Sistemet e vendimmarrjes me ekspertë; 

 Rrjetet neurale; 

 Sistemet e brendshme të vlerësimit; 

 Sistemet e pikëzimit të kredisë. 

Ndërsa ndërmjet modeleve më të rinj dallohen: 

 Metrika e kredisë
8
;  

 Modeli Kamakura; 

 Modeli KMV i Moody’s. 

2.3.1 Analiza themelore e riskut të kredisë 

Ata që punojnë për menaxhimin e riskut të kredisë duhet të jenë në gjendje të kryejnë 

analizën themelore të kredisë. Zakonisht, analistët e kredisë përgatisin raporte kredie, që 

të përmbledhin situatën financiare të subjektit ekonomik dhe nënvizojnë pikat e forta dhe 

të dobta të tij. Për këtë analistët duhet të kenë disa aftësi bazë si: 

 Njohje të rregullave të kontabilitetit kombëtar dhe ndërkombëtar; 

 Përvojë të kaluar në fushën e kontabilitetit për analizën hulumtuese të pasqyrave 

financiare të subjekteve ekonomike; 

 Njohje të thellë të faktorëve makroekonomikë, të industrive të ndryshme dhe të 

mjedisit rregullator në të cilën subjekti ekonomik operon; 

                                                           
6
 Bank of International Settlements (BIS). 

7
 BIS New Capital Accord 

8
 Credit Metrics 
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Njohuritë e analistit të kredisë për kontabilitetin janë të nevojshme për analizën e situatës 

financiare të shoqërisë nëpërmjet shqyrtimit të pasqyrave të: 

1. Bilancit; 

2. Të ardhurave dhe shpenzimeve; 

3. Flukseve financiare. 

Analiza simultane e tre pasqyrave financiare do të bëjë të mundur, që analisti i kredisë të 

kuptojë mënyrën se si po funksionon kompania. Gjithashtu është shumë e rëndësishme të 

kuptojmë se shpesh shënimet, që shoqërojnë pasqyrat financiare janë shumë të 

rëndësishme për analizën e riskut të kredisë, pasi ato japin detaje dhe informacione 

kritike që nevojiten për të kuptuar pasqyrat financiare.  

Duke qenë se analiza e pasqyrave financiare trajtohet gjerësisht në literaturën përkatëse 

nuk po ndalemi të analizojmë treguesit e tyre në mënyrë të detajuar.        

Përpara se të analizohen imtësisht pasqyrat financiare të huamarrësit analisti duhet të jetë 

në gjendje të krijojë shpejt një opinion për të. Për këtë, analisti i kredisë duhet të 

mbështetet mbi disa tregues kyç
9
 si matës të pëlqyeshëm të nivelit të cilësisë së kredisë 

si: madhësia e shoqërisë, përfitueshmëria, vlerësimi, raporti i borxhit ndaj kapitalit, niveli 

i “EBITDA”, niveli i kapitalizimit etj.  

Shoqëritë e mëdha edhe pse jo të gjitha financiarisht të qëndrueshme, janë më të 

“shëndetshme” se shoqëritë e vogla dhe të mesme. Shoqëritë e vogla dhe të mesme janë 

më të cenueshme në rastet e rënieve ekonomike dhe mund të humbasin avantazhet e tyre 

konkuruese. Nga ana tjetër, shoqëritë e mëdha kanë marrëdhënie me shumë banka duke i 

krijuar vetes më shumë mundësi për financimin e nevojave të tyre.    

Përfitueshmëria e shprehur nga fitimi neto është tregues i mirë i “shëndetit” financiar të 

shoqërisë. Duhet të kemi parasysh se një rënie e fitimit apo edhe një fitim negativ nuk 

paraqet domosdoshmërisht një shenjë negative, por është e rëndësishme të kuptojmë pse 

ndodh ky fenomen.  

Vlerësimi i shoqërisë, qoftë i jashtëm
10

 apo i brendshëm, duhet të pasqyrojë të gjithë 

veprimtarinë e shoqërisë dhe të parashikojnë sa më mirë aftësinë paguese së shoqërisë.  

Raporti i borxhit me kapitalin e shoqërisë. Praktikat moderne të menaxhimit të 

financave të korporatave nxisin përdorimin e levës financiare, meqenëse lejon një 

mburojë fiskale dhe ul koston mesatare të ponderuar të kapitalit duke qenë se borxhi ka 

kosto emërore më të ulët se kostoja e kapitalit të vet.        

 

                                                           
9
 Testi “aromës” 

10
 Si për shembull nga agjencitë e vlerësimit Moody’s apo Standard & Poor’s 
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EBITDA
11

, fitimi përpara zbritjes së interesit, tatimit, zhvlerësimeve dhe amortizimeve 

është tregues lehtësisht i llogaritshëm nga pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve.       

Ai paraqet shumën e parave që gjenerohet nga operacionet, përpara shyerjes së 

interesave, tatimeve, zhvlerësimeve dhe amortizimeve. Ky tregues jep një tregues të 

sasisë së parasë të vlefshme për financimin e investimeve dhe të shpenzimeve të tjera.    

Niveli i kapitalizimit në treg është tregues i rëndësishëm i aftësisë paguese për shoqëritë 

e listuara në bursë sepse:  

 Pranimi i shoqërisë në tregjet e kapitalit e bën më të besueshme përderisa kapitali 

është formë e rëndësishme financimi.  

 Financimi me anë të kapitalit ka nevojë për analizën e kapitalit
12

. Analistët e kapitalit 

përpiqen të parashikojnë fitimet e ardhshme të shoqërisë duke shqyrtuar të njejtët 

faktorë risku që janë të rëndësishëm edhe në analizën e riskut të kredisë.      

Në përgjithësi shoqëritë e mëdha, të cilat në organikën e tyre kanë të punësuar analistë 

kredie, kanë zhvilluar formatet e tyre të paraqitjes së raporteve të kredisë me qëllim që të 

sigurojnë përputhshmëri dhe njëtrajtësi në raportimet e tyre.  

Pavarësisht se analiza e kredisë mbështetet fort në interpretimin e shifrave të pasqyrave 

financiare duhet patur parasysh se edhe vlerësimi cilësor nuk është më pak i rëndësishëm. 

Analiza e mirë e kredisë mbështetet njësoj si në shqyrtimin e aspekteve sasiore ashtu 

edhe në ato cilësore. Për të konkretizuar më mirë këtë këndvështrim, le të shikojmë një 

shembull për mënyrën e strukturimit të një raporti kredie.  

Raportet më tipikë të kredisë përmbajnë: informacion të përgjithshëm, vlerësim cilësor 

dhe vlerësim sasior. 

Në seksionin e parë (informacion i përgjithshëm) ndodhen këto nënseksione: 

Pjesa e mjedisit të shoqërisë
13

, ku kryhet një përmbledhje e historisë së shoqërisë, e 

veprimtarive të saj si dhe e treguesve kyç financiarë dhe operacionalë.  

Pjesa e transaksioneve ku përmbledhen transaksionet e parashikuar për t’u kryer me 

bankën. Përshkrimi i transaksionit duhet të jetë relativisht i shkurtër, por i detajuar me 

qëllim që lexuesi të kuptojë parametrat kryesorë të transaksionit: qëllimin, çmimin dhe 

kushtet kryesore të kontratës.  

Pjesa e proçesit të miratimit, ku jepen sqarime për proçesin e miratimit sipas udhëzimeve 

të institucionit financiar.  

                                                           
11

 Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization 
12

 Equity analysis 
13

 Background of the company 
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Pjesa e vlerësimit dhe rekomandimi, pjesa përfundimtare e këtij seksioni përfshin 

vlerësimin e brendshëm, arsyet e caktimit të këtij vlerësimi si dhe një rekomandim për 

transaksionin apo linjën e kredisë.            

Në seksionin e dytë, vlerësimi cilësor, janë këto nënseksione: 

Nënseksioni “situata politike” është shumë i rëndësishëm dhe duhet shqyrtuar kur 

analizohet situata kreditore e një subjekti ekonomik. Raste të tilla si: greva, rrëmuja, 

konfiskim asetesh nga ana e autoriteve shtetërore duhet të pasqyrohen në këtë nënseksion 

sepse ndikojnë në mënyrë të ndjeshme në situatën financiare të subjekteve ekonomike të 

analizuar.  

Nënseksioni “Mjedisi makroekonomik” është një tjetër faktor që analistët e kredisë duhet 

ta marrin për bazë kur analizojnë situatën financiare të një subjekti ekonomik.   

Nënseksioni “Risku rregullator” analizon riskun që lidhet me mundësinë e ndërhyrjes së 

autoriteteve shtetërore nëpërmjet rregullave shtrënguese, të cilat ndikojnë në 

përfitueshmërinë e shoqërisë.  

Nënseksioni “faktorët operacionalë” lidhen me faktin nëse kompania që analizohet 

mund të ndikohet nga ngjarje të tilla si: katastrofa, fatkeqësi natyrore apo përgjegjësi për 

mjedisin ku operon.    

Nënseksioni që i kushtohet “menaxhimit të shoqërisë” ka rëndësi të veçantë për 

vlerësimin cilësor të shoqërisë. Faktikisht ka një mospërputhje interesash midis 

aksionarëve dhe menaxherëve të kompanive me përmasa të mëdha. Megjithatë aksionarët 

përpiqen t’i stimulojnë menaxherët e kompanive të tyre me plane kompensimi të 

ndryshëm të cilat ndikojnë në të ardhshmen e shoqërisë.    

Në nënseksionin “industria / konkurenca” analizohet struktura e industrisë ku vepron 

kompania dhe pjesa e tregut që mbulon rritja e tregut, segmentimi i produktit dhe i 

klientëve, prirja e çmimeve të produkteve dhe pengesat në hyrjen apo daljen nga tregu 

përkatës. Një element kritik është edhe rishikimi i hollësishëm i konkurentëve të 

shoqërisë së analizuar.  

Në seksionin e tretë të vlerësimit sasior përfshihen pjesa e raportit që i kushtohet 

analizës së pasqyrave financiare për kryerjen e së cilës analistit duhet t’i mundësohet 

shqyrtimi i çdo dokumentacioni të shoqërisë. Ky seksion përfshin këto nënseksione: 

Nënseksioni i “pasqyrave financiare” (bilanci, pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve 

dhe pasqyra e flukseve financiare) të cilat përbëjnë pjesën më të rëndësishme të 

vlerësimit sasior. Këtu analizohen të dhënat për të paktën katër vite fiskale, të cilat 

mundësojnë shqyrtimin e performancës së shoqërisë gjatë një periudhe të përshtatshme 

kohore.      
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Nënseksioni që i kushtohet raportit “emëri i mirë + aktivet jomateriale
14

/aktive gjithsej”. 

Një analist i mirë kredie duhet të dallojë me shumë kujdes vlerën e aktiveve jomateriale 

të shoqërisë dhe ta pasqyojë atë në raportin përfundimtar të tij.  

Nënseksioni “likuiditeti dhe flukset financiare” është thelbi i raporteve të kredisë. Kriza 

globale financiare e vitit 2007 tregoi se sektori financiar që mbështetej në financimin 

afatshkurtër nuk pati mundësi të shlyente detyrimet ndaj kreditorëve të tij
15

. Një tjetër 

burim i rëndësishëm likuiditeti për shoqëritë lidhet me paranë kesh, e cila vjen nga 

operativiteti i shoqërisë. Flukset operative të parasë mund të vëzhgohen nga pasqyra e 

flukseve financiare. Nëse përdorin flukset financiare historike duke bërë rregullimet e 

duhura analistët mund të projektojnë në të ardhmen pritshmërinë e këtyre flukseve.  

Në nënseksionin “Shërbimi i borxhit” analizohet raporti “borxhi / Fitimi përpara 

zbritjeve (EBITDA) i cili tregon se sa vjet do t’i duheshin shoqërisë për shlyerjen e 

borxhit të saj. Në shumë institucione financiare ky raport përdoret për të matur shumën 

maksimale të borxhit që mund të përballojë një shoqëri. Zakonisht, institucionet 

financiare vendosin kufij për shërbimin e borxhit ndërsa bankat nuk u japin kredi 

shoqërive me një raport borxhi më të lartë se 2,5 herë.  

Në nënseksionin “përfitueshmëria” analizohet fitimi neto, si një nga treguesit më të 

rëndësishëm të shoqërisë. Përfitueshmëria mund të ndahet në disa kategori me qëllim që 

të vlerësojë strukturën e kostos së shoqërisë si më poshtë: 

 Raporti: KMSH
16

 / Shitje, që tregon sasinë e lëndës së parë, të punës dhe të 

shpenzimeve të prodhimit që përdoren për produktin e shitur. Në varësi të llojit 

të shoqërisë do të përcaktohet edhe raporti.  

 Raporti: (Shpenzimet e shitjes + shpenzimet e zakonshme + shpenzime 

administratative” / Shitjet gjithsej) që tregon efiçencën operacionale. Kur ky 

raport është i lartë pasqyron shpenzime operative të larta ndërsa kur është i ulët 

tregon se shoqëria është efiçente nga ana operative.  

2.3.2 Sistemet e vendimmarrjes me ekspertë 

Në këtë sistem vendimi për dhënien e kredisë i besohet oficerit të kredisë apo menaxherit 

të degës së bankës. Ekspertiza e profesionistit, gjykimi subjektiv dhe pesha që kanë disa 

faktorë kyç të caktuar janë elementë kryesorë në proçesin e marrjes së vendimit për 

dhënien ose jo të kredisë. Ky sistem njihet ndryshe si sistemi me pesë K (C) ku eksperti, 

për të vendosur për dhënien apo jo të kredisë analizon këta pesë faktorë kyç: karakterin, 

kapitalin, kapacitetin, kolateralin dhe kushtet e ciklit ekonomik. 

Karakteri (Character), është një matës i reputacionit të shoqërisë, i dëshirës për të shlyer 

kredinë dhe i historisë së shlyerjes së mëparshme të kredisë; 
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 Goodwill plus Intangibles  
15

 Rasti i falimentimit të Lehman Brothers 
16

 Kosto e mallit të shitur 
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Kapitali (Capital), kontributi i kapitalit të pronarëve dhe raporti i tij mbi borxhin 

shikohen si parashikues të mirë të probabilitetit të dështimit, zakonisht një levë financiare 

e lartë na sugjeron një probabilitet më të lartë dështimi; 

Kapaciteti ose aftësia (Capacity) për të shlyer kredinë e cila reflekton paqëndrueshmërinë 

e fitimeve të huamarrësit, pra nëse pagesat e kredisë janë konstante por fitimet janë të 

paqëndrueshme, mund të ndodhë që aftësia e kredimarrësit për të shlyer kredinë të jetë e 

kufizuar; 

Kolaterali (Collateral), në rast dështimi banka ka pretendime mbi kolateralin e 

huamarrësit dhe, sa më prioritare të jenë këto pretendime, aq më e lartë do të jetë vlera e 

tregut e kolateralit dhe aq më i ulët ekspozimi i riskut të kredisë.  

Kushtet e ciklit ekonomik (Cycle conditions), janë element i rëndësishëm në përcaktimin e 

ekspozimit të riskut të kredisë, dhe kjo veçanërisht për industritë që kanë varësi nga ciklet 

ekonomike.  

Pavarësisht se shumë banka ende si pjesë të vendimmarrjes në proçesin e kredidhënies 

përdorin sistemet eksperte, këto sisteme kanë probleme me përzgjedhjen e faktorëve dhe 

të peshave optimale të secilit faktor kur marrim përsipër të analizojmë huamarrës të 

ndryshëm.   

Subjektiviteti i ekspertëve në përcaktimin e peshave të zbatuara për faktorë të ndryshëm 

tek huamarrës të ndryshëm e bën të vështirë monitorimin e vendimmarrjes nga ana e 

ekspertëve. Megjithatë prania e komiteteve të kredisë dhe e autoriteteve vendimmarrëse 

me disa nivele janë mekanizma kyç për shmangien e këtyre problemeve.             

2.3.3 Rrjetet neurale  

Zhvillimi i sistemeve të vendimmarrjes me ekspertë të kompjuterizuar kërkon 

përvetësimin e njohurive të thella nga ana e ekspertëve. Koha e madhe e nevojshme për 

përvetësimin e këtyre njohurive dhe prirja e gabimeve bën, që shumë sisteme të përdorin 

konceptin e induktimit për të ndërhyrë në proçesin e vendimit të përvojës njerëzore duke 

studiuar vendimet e tyre. Rrjetet neurale artificiale propozohen si zgjidhje e problemeve 

që paraqesin sistemet eksperte si: koha dhe mundimi për të përkthyer vendimet e 

ekspertëve në një sistem rregullash, vështirësia dhe kostot e programimit dhe 

algoritmimit të vendimmarrjes si dhe paaftësia e sistemeve eksperte për t’u përshtatur 

ndryshimit të kushteve.    

Sistemi neural artificial nxit proçesin e të mësuarit me anë të lidhjeve midis inputeve dhe 

autputeve duke përsëritur në mënyrë të vazhduar marrjen e kampioneve të ndryshëm 

midis inputeve / autputeve. Këto sisteme kanë përparësi ndaj sistemeve eksperte sepse, 

kur të dhënat nuk janë të plota, sistemet neurale mund të kryejnë “një hamendësim të 

edukuar” njësoj si sistemet e vendimmarrjes me ekspertë.  
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Sistemet neurale karakterizohen nga tre karakteristika arkitekturore: (1) inputet;            

(2) peshat dhe (3) njësitë e fshehura.     

Figura 2.1 na tregon një sistem dyshtresor me dy njësi të fshehura dhe n inpute. Inputet 

përfaqësojnë të dhënat që merr sistemi dhe çdo të dhëne i caktohet një peshë, e cila 

tregon rëndësinë përkatëse tek secila njësi e fshehur.  

Këto pesha “mësohen” nga sistemi gjatë kohës së “trajnimit” me të dhënat e ndryshme.  

                         Figura 2.1. Rrjeti neural me dy njësi të fshehura 

Inputet          Peshat          Njësitë e fshehura 

X1    W1,1    

 

X2   W2,1 

. 

.   Wn,1 

Xn.         Autputi 

X1    W2,1    

 

X2   W2,2 

. 

.   Wn,2  

Xn     

Burimi: Hawley, D. D., J. D. Johnson, and D. Raina 1990 

Secila njësi e fshehur llogarit shumën e peshuar të të gjitha inputeve dhe përcjell 

rezultatet tek njësia tjetër e fshehur. Paralelisht njësia tjetër e fshehur peshon inputet e saj 

dhe përcjell sinjal tek njësia e fshehur e lidhur me të. Marrja e sinjalit nga njësitë e tjera 

të fshehura transformon më tej autputin në secilën nyje dhe sistemi vazhdon të përsëris 

derisa informacioni të trupëzohet (inkorporohet) plotësisht. Këto modele përfshijnë 

korrelacione komplekse midis njësive të fshehura, me qëllim që të përmirësojnë 

përshtatshmërinë e modelit dhe të ulin gabimet e tipit të parë dhe të dytë.  

   Y1 

   Y2 
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Një mangësi ose papërshtatshmëri e madhe e sistemeve neurale është mungesa e 

transparencës sepse struktura e brendshme e tyre është e fshehtë dhe është e vështirë për 

ta replikuar edhe nëse përdorim të njëjtat të dhëna si inpute.  

Ky sistem ka vështirësi edhe në kontrollin e hapave të ndërmjetëm të sistemit të cilët 

çojnë në autputin (produktin) përfundimtar. 

2.3.4 Sistemet e brendshme të vlerësimit 

Një nga sistemet më të vjetër të vlerësimit u zhvillua nga Zyra e Kontrollit të Monedhës 

në Amerikë (OCC)
17

 dhe përdorej nga autoritetet rregullatore bankare për të vlerësuar 

mjaftueshmërinë e rezervave për kreditë e humbura. Ky sistem e ndan një portofol kredie 

në pesë kategori, dhe për çdo kategori caktohet një rezervë humbjeje minimale.  

Përgjatë viteve bankat në të gjithë botën i kanë zgjeruar sistemet e vlerësimit OCC duke 

zhvilluar sisteme vlerësimi të brendshme
18

 të cilat ndajnë në mënyrë më të imët 

kategoritë e vlerësimit të kredive. Duhet pasur parasysh se në çdo moment ka gjithmonë 

mundësi që një kredi të dështojë, pavarësisht se mundësia e dështimit është e ulët, duhet 

patjetër që bankat të ruajnë një rezervë të caktuar për këto kredi.  

Sipas modeleve të vlerësimit të brendshëm kreditë ndahen në 10 kategori të emërtuara me 

shkronja nga AAA deri tek D. Sipas klasifikimit në tabelën e vlerësimit shkalla 

maksimale është AAA, e cila tregon nivelin e riskut minimal ndërsa në kategorinë D 

kemi të bëjmë me riskun maksimal dhe një humbje të pritshme totale.  

Kategoritë të cilat renditen nga 1 deri në 6 konsiderohen me “notë kaluese” ndërsa 

kategoritë nga 7 deri në 10 si kredi me cilësinë më të ulët.  Sipas studimeve të kryera nga 

Treacy dhe Carey (2000) në SHBA dhe në disa nga vendet më të zhvilluara të botës vihet 

re një ndryshueshmëri e madhe midis modeleve të vlerësimit të brendshëm të bankave. 

Pavarësisht se bankat përgjithësisht përdornin faktorë të ngjashëm risku ato kishin shumë 

ndryshime për peshën që i caktonin secilit faktor.  

Autorët theksojnë se faktorët cilësorë luajnë një rol shumë të madh në vlerësimin e 

bizneseve të vogla dhe të mesme (SME
19

), pikërisht aty ku oficeri kredisë ishte përgjegjës 

për vlerësimin ndërsa kjo logjikë nuk ishte e vërtetë për bizneset e mëdha.  

Vlerësimet kryesisht kryhen në një horizont kohor prej një viti pavarësisht se të dhënat 

merren me vlefshmëri nga tre 3 deri në 5 vjet. Struktura e sistemeve të vlerësimit të 

brendshëm mund të jetë e një përmase ose e dy përmasave.  
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 Internal Rating Systems 
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 Small Medium Enterprises 
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Në rastin e parë, çdo kredie i caktohet një vlerësim i përgjithshëm ndërsa, në rastin e dytë 

aftësia paguese e çdo kredimarrësi
20

 vlerësohet veçmas nga ashpërsia e humbjes së 

kredisë individuale
21

.  

2.3.5 Sistemet e pikëzimit të kredisë    

Sistemet e pikëzimit të kredisë përdoren për të analizuar të gjitha llojet e kredisë dhe 

logjika qëndron në paracaktimin e disa faktorëve kyç, që përcaktojnë probabilitetin e 

dështimit dhe në kombinimin e këtyre faktorëve në mënyrë të tillë që të japin një pikëzim 

sasior. Në disa raste pikëzimi mund të përdoret si probabilitet dështimi ose mund të 

përdoret si një sistem klasifikimi duke ndarë humarrësit në “grupin e mirë” dhe “grupin e 

keq”.  

Modelet e pikëzimit të kredisë paraqiten në katër forma metodologjike: (1) Modeli i 

probalilitetit linear; (2) Modeli logit; (3) Modeli probit dhe (4) Modeli i analizës 

diskriminuese.  

Një model shumë i përdorur pikëzimi është modeli Zeta i propozuar nga Altman në vitin 

1968 që përbën një model klasifikimi për huamarrës korporatash.  

Duke u bazuar në një kampion kompanish të dështuara dhe kompanish që ushtrojnë 

aktivitet ekonomik sipas analizës diskriminuese modeli pikëzimit më i mirë për kreditë 

tregtare do të jetë:  

Z = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 + 1.0X5 

Ku faktorët e modelit Zeta do të shpjegohen si më poshtë: 

X1 = raporti midis kapitalit të punës dhe aktiveve gjithsej; 

X2 = raporti midis fitimit të mbajtur dhe aktiveve gjithsej; 

X3 = raporti midis fitimit para interesit dhe tatimeve dhe aktiveve gjithsej; 

X4 = raporti midis vlerës së tregut të kapitalit dhe vlerës kontabël të borxhit gjithsej; 

X5  = raporti midis shitjeve dhe aktiveve gjithsej.  

Në varësi të vlerës së funksionit Zeta do të përcaktohet edhe vendimmarrja e oficerit të 

kredisë. Sipas Altman nëse Zeta është më e vogël se 1.81 kredia do të refuzohet dhe në të 

kundërt kredia do të miratohet. Por, modeli i pikëzimit Zeta ka edhe anë të dobëta si psh: 

a. Modeli është linear ndërsa probabiliteti i dështimit paraqitet jo linear; 
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b. Modeli bazohet në raporte kontabël dhe këto të dhëna janë kryesisht diskrete; 

c. Modeli has vështirësi parashikimi në rastet e kompanive me situata të vështira
22. 

Modeli Zeta paraqet probleme gjithashtu në rastet kur kemi të bëjmë me një nivel 

inflacioni të ulët dhe stabilitet ekonomik.  

2.3.6 Koncepti i vlerës në risk (VaR)
23

 

Vlera në risk mat humbjen minimale të vlerës së një aktivi ose pasivi të caktuar gjatë një 

periudhe kohe të dhënë dhe me intervale besueshmërie të caktuar si psh 95%, 97.5% ose 

99%. Përgjithësisht koncepti i VaR përdoret për letrat me vlerë (psh aksionet e 

tregtueshme në bursa të organizuara)
24

 dhe horizonti kohor për matjen e VaR zakonisht 

merret 1 ditë. Kjo do të thotë se, nëse kemi në dispozicion çmimin e sotëm (aktual) të 

aksionit P dhe devijimin standart të tij δp jemi në gjendje të vlerësojmë se sa do të jetë 

humbja në vlerë e aksionit tonë nëse nesër është një ditë “e keqe” sipas një interavali të 

caktuar besueshmërie.  

Nëse supozojmë se çmimet e aksionit shpërndahen normalisht rreth vlerës aktuale të 

aksionit atëherë ne mund të themi se në 68% të rasteve çmimet e vëzhguara duhet të 

shtrihen në intervalin +1 dhe -1 devijime standarde nga mesatarja, në 95% të rasteve 

çmimet duhet të shtrihen në intervalin +2 dhe -2 devijime standarde nga mesatarja dhe në 

98% të rasteve çmimet duhet të shtrihen në intervalin +2.33 dhe -2.33 devijime standarde 

nga mesatarja. Duhet të kemi parasysh gjithashtu se inputet kyçe në llogaritjen e VaR në 

rastin e aksioneve të tregtueshme në bursa janë çmimi aktual i aksionit dhe devijimi i tij 

standard ditor. Supozojmë se çmimi aktual i aksionit është 80$ dhe devijimi standard 

ditor i tij është 10$. Tabela e mëposhtme e qartëson më mirë konceptin e VaR për rastin 

konkret.  

Tabela 2.1. VaR kur çmimi aksionit P=80$ dhe δp=10$ 

   Intervali i besueshmërisë VaR 

68% 10,0$ 

95% 20,0$ 

98% 23,3$ 

Sipas tabelës mund të themi se, sa më i lartë të jetë intervali besueshmërisë aq më shumë 

do të rritet vlera e VaR. Nëse intepretojmë rastin e intervalit prej 98%, ka një probabilitet 

prej 2% që vlera e aksionit të bjerë nën 56.7$ (80 – 2.33*10), ose ndryshe ka një 

probabilitet prej 98% që aksionmbajtësi të humbë më pak se 80$ - 56.33 = 23.3$.     

Por zbatimi i kësaj metodologjie për kreditë e patregtueshme ka disa probleme si psh, 

mosnjohja e vlerës së tregut të kredive meqenëse pjesa më e madhe e tyre janë të 

patregtueshme apo mosnjohja e devijimit standard të kredisë.             

                                                           
22

 Rasti krizës Aziatike dhe Braziliane 
23

 Value at risk (angl.), Valore a riscio (it.), Valeur exposé au risque (fr.) 
24

 Exchanges 



37 

2.3.7 Metrika e kredisë 

Metrika e kredisë është një metodë për vlerësimin e riskut të portofolit të kredisë si 

pasojë e ndryshimit të vlerës së borxhit për shkak të ndryshimeve në cilësinë e kredisë së 

huamarrësit. Në këtë metodë përfshihet jo vetëm ngjarja e dështimit por edhe përmirësimi 

ose keqësimi i cilësisë së kredisë. Gjithashtu kjo metodë vlerëson vlerën në risk, pra 

ndryshimin e vlerës dhe jo vetëm humbjet e parashikuara. Risku vlerësohet brenda 

kontekstit të portofolit bashkë me korrelacionet e ndryshimeve në cilësinë e kredisë midis 

huamarrësve. Kjo na lejon të llogarisin në mënyrë të drejtpërdrejtë të mirat e proçesit të 

diversifikimit dhe riskun e mbipërqëndrimeve të mundshme të portofolit tonë.  

Konkretisht, nëse do të shikonim mënyrën e përdorimit të metodologjisë së Metrikës së 

kredisë për llogaritjen e riskut të kredisë për një ekspozim të vetëm do të vihej re se 

llogaritja e riskut të kredisë për një hua të zakonshme do të kalonte në 3 hapa:  

Hapi parë: vlerësimi i cilësisë së kredisë së huamarrësit do të përcaktojë probabilitetin e 

dështimit apo të kalimit të huasë tek çdo kategori huaje sipas periudhës në risk. 

Hapi dytë: përcaktimi i normës së rekuperimit në rast dështimi. Lakorja e normave të 

ardhshme të interesit të obligacioneve me kupon zero për çdo kategori kredie përcakton 

vlerën e huasë pas ngritjes / uljes së shkallës së vlerësimit. 

Hapi tretë: probabilitetet e hapit të parë dhe vlerat e hapit të dytë kombinohen më pas për 

llogaritjen e ndryshueshmërisë së vlerave si pasojë e ndryshimit të cilësisë së kredisë. Për 

të ilustruar çdo hap që përdoret për vlerësimin e riskut të një ekspozimi të vetëm do të 

përdorim një hua me afat maturimi 5 vjet dhe të klasifikuar sipas shkallës së vlerësimit të 

kredisë me BBB
25

. Huaja ka një normë vjetore prej 6% dhe gjithashtu duhet të 

specifikojmë se periudha në risk është 1 vit ndërsa vlera emërore 100 $.  

Hapi 1. Migrimi i vlerësimit të kredisë 

Sipas këtij modeli, risku vjen jo vetëm si pasojë e dështimit, por edhe si pasojë e 

ndryshimit të vlerës së borxhit për shkak të ngritjes / uljes së shkallës së vlerësimit të 

kredisë. Për këtë arsye ka shumë rëndësi jo vetëm llogaritja e mundësisë së dështimit, por 

edhe e mundësisë së migrimit tek çdo kategori tjetër kredie sipas periudhës në risk.       

Në këtë mënyrë përcaktohet, se dështimi është vetëm një nga ngjarjet e mundshme në të 

cilën mund të ndodhet huaja pas një viti. Për të qartësuar konceptin e migrimit të cilësisë 

së kredisë së një huaje të vlerësuar me BBB për një periudhë në risk prej 1 viti shikojmë 

tabelën 2.2.  

Sipas tabelës 2.2 themi se ka një probabilitet prej 5.30%, që një hua e vlerësuar në klasën 

BBB do të ulet në klasën BB pas një viti.  
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Në të njëjtën kohë shikojmë se klasa më e mundshme e vlerësimit të kredisë pas një viti 

është klasa aktuale e BBB me një probabilitet prej 86.93% si dhe klasat ngjitur me të
26

.  

 
          Tabela 2.2 Shembull i migrimit të cilësisë së kredisë sipas periudhës në risk prej 1 viti 

Vlerësimi aktual BBB 

0.20% AAA 

0.33% AA 

5.95% A 

86.93% BBB 

5.30% BB 

1.17% B 

0.12% CCC 

0.18% D 

100.00% Total 

Burimi: Credit metrics 1997  

Rregulli i vetëm absolut për migrimet e cilësisë së kredisë është që shuma e 

probabiliteteve duhet jetë e barabartë me 100% përderisa këto janë të gjitha gjendjet e 

mundshme të ngjarjes.  

Tabela 2.3 Matrica e tranzicionit për 1 vit (në %) 

Vlerësimi 

Fillestar 

Vlerësimi në fund të vitit (në %) 

AAA AA A BBB BB B CCC Dështim 

AAA 90.81 8.33 0.68 0.06 0.12 0.00 0.00 0.00 

AA  0.70 90.65 7.79 0.64 0.06 0.14 0.02 0.00 

A  0.09 2.27 91.05 5.52 0.74 0.26 0.01 0.06 

BBB 0.02 0.33 5.95 86.93 5.30 1.17 0.12 0.18 

BB  0.03 0.14 0.67 7.73 80.53 8.84 1.00 1.06 

B  0 0.11 0.24 0.43 6.48 83.46 4.07 5.20 

CCC 0.22 0.00 0.22 1.30 2.38 11.24 64.86 19.79 

Burimi: Credit metrics 1997  

Në përgjithësi për përcaktimin e probabiliteteve të migrimit të cilësisë së kredisë 

përdoren matricat e tranzicionit të cilat ndërtohen sipas klasave të ndryshme të kredisë 

dhe probabiliteteve të migrimit të çdo klase në klasat e tjera të kredisë.       

Për të lexuar tabelën 2.3 shikojmë se në shtyllën e majtë kemi vlerësimin fillestar, ndërsa 

në çdo rresht të tabelës kemi probabilitetin e vlerësimit sipas periudhës në risk prej 1 viti.  

                                                           
26

 A dhe BB me probabilitete perkates 5,95% dhe 5,30% 
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Psh, vlera prej 0.22%, në pjesën e poshtme dhe të majtë të tabelës, tregon se probabiliteti 

që një subjekt i klasës së kredisë CCC të migrojë në klasën e kredisë AAA në fund të vitit 

është vetëm 0.22%. Në të njëjtën kohë shikojmë se probabiliteti më i lartë në klasën CCC 

është ai i qëndrimit në të njëjtën klasë me 64.86% dhe në klasat ngjitur me të.    

Hapi 2. Vlerësimi  

Në hapin e parë përcaktohen probabilitetet e migrimit tek çdo kategori vlerësimi sipas 

periudhës në risk. Tani përcaktojmë vlerat për periudhën në risk për çdo kategori 

vlerësimi. Vlerat llogariten për çdo kategori migrimi dhe kemi 8 vlerësime për huanë 

tonë. Këto vlerësime ndahen me 2 kategori si më poshtë: 

 Vlerësimi i ngjarjes së dështimit mbi bazën e normës së rekuperimit sipas 

klasifikimit të huasë; 

 Në rastin e ngritjes / uljes së vlerësimit të kredisë vlerësojmë ndryshimin e 

normave të interesit që vijnë si pasojë e migrimit të vlerësimit.  

Më pas përcaktojmë vlerën aktuale të flukseve financiare të huasë dhe në fund vlerën e 

saj të re. Supozojmë se huaja jonë e klasifikuar në kategorinë BBB ka një mesatare të 

normës së rekuperimit të kredisë me 51.13% si dhe një devijim standard prej 25.45%.    

Por nëse huaja e klasifikuar në klasën e kredisë BBB migron në një klasë tjetër, përveç 

klasës së dështimit, duhet të rivlerësojmë ekspozimin me anë të metodave të tjera.  

Me qëllim që të përftojmë vlerat për periudhën në risk që lidhen me ngritjen / uljen e 

klasës së vlerësimit përcaktojmë vlerën aktuale të huasë si më poshtë: 

 Përdorim lakoren e normave të ardhshme të interesit të obligacioneve me kupon zero; 

 Duke përdorur këto lakore, llogarisim flukset financiare për periudhën në risk për çdo 

klasë vlerësimi.  

Supozojmë se normat e interesit të ardhshme të obligacioneve me kupon zero që ndodhen 

nga klasa AAA deri në klasën e vlerësimit CCC janë si më poshtë:  

Tabela 2.4 Normat e interesit të ardhshme të obligacionit me kupon zero (në %) 

Kategoria Viti 1  Viti 2 Viti 3 Viti 4 

AAA 3.60 4.17 4.73 5.12 

AA  3.65 4.22 4.78 5.17 

A 3.72 4.32 4.93 5.32 

BBB 4.10 4.67 5.25 5.63 

BB  5.55 6.02 6.78 7.27 

B  6.05 7.02 8.03 8.52 

CCC 15.05 15.02 14.03 13.52 

                              Burimi: Credit metrics 1997  
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Duke qenë se huaja ka interes vjetor prej 6% dhe ka një vlerë emërore prej 100$, atëherë 

flukset financiare do të jenë 6$ në fund të çdo viti për 4 vite me rradhë dhe në fund të vitit 

të pestë do të paguajë vlerën emërore plus kuotën e interesit të fundit (100$ + 6$ = 

106$). Tani supozojmë se në fund të vitit të parë huaja e klasës BBB do të migrojë në 

klasën A ku vlera e tij e re do të llogaritet sipas formulës më poshtë: 

V = 6 + 6/(1+3.72%)¹ + 6/(1+4.32%)² + 6/(1+4.93%)³ + 106/(1+5.32%) = 108.66 

Sipas formulës së mësipërme jemi në gjendje të llogarisim çdo vlerë të re të huasë duke 

supozuar se huaja mund të migrojë në çdo klasë kredie duke përftuar në këtë mënyrë të 

dhënat e tabelës 2.5.  

Tabela 2.5 Vlerat e mundshme të ardhshme pas 1 viti të një huaje BBB plus interes 

Vlerësimi në fund të vitit Vlera (në $) 

AAA 109.37 

AA 109.19 

A 108.66 

BBB 107.55 

BB 102.02 

B 98.10 

CCC 83.64 

Dështim 51.13 

                                  Burimi: Credit metrics 1997  

 

 

Tabela 2.6 Llogaritja e vlerës së pritshme dhe devijimit standard të një huaje BBB 
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Hapi 3. Vlerësimi i riskut të kredisë 

Tani që kemi në dispozicion të dhënat e duhura duhet të vlerësojmë ndryshueshmërinë e 

vlerave si pasojë e ndryshimit të cilësisë të kredisë për këtë ekspozim të vetëm. Ne kemi 

të gjitha probabilitetet e rezultateve të mundshme – ngritje / ulje vlerësimi si dhe rastin e 

dështimit, si edhe shpërndarjen e vlerave për çdo rezultat. Duke përdorur formulat 

statistikore të vlerës së pritshme dhe devijimit standard si më sipër jemi në gjendje të 

përcaktojmë dhe riskun e kredisë që shoqëron huanë tonë, e cila klasifikohet me klasën e 

kredisë BBB.   

Sipas tabelës 2.6 shikojmë se vlera e pritshme e huasë është 107.09 $ ndërsa devijimi 

standard i barabartë me 2.99 $. Sipas të dhënave që kemi në dispozicion presim që 

mesatarisht vlerat e huasë pas një viti të shmangen me 2.99 $ nga vlera e tyre e pritshme 

prej 107.09 (107.09 ± 2.99).  

2.3.8 Modeli Kamakura 

Modeli Kamakura vlerëson probabilitetin e dështimit për afate kohore të cilat shkojnë nga 

1 muaj deri në 5 vjet duke përfshirë të dhëna të posaçme për shoqëritë, të dhëna për 

industrinë ku vepron shoqëria, për mjedisin ekonomik si dhe për faktorë 

makroekonomikë të një modeli të formës së reduktuar. Në modelet e reduktuar të 

Kamakurës marzhi (spread) i kredisë
27

 shpërbëhet në probabilitetin e dështimit
28

 dhe 

humbjen në rast dështimi
29

 duke përdorur bashkë çmimet e obligacioneve dhe të 

aksioneve të shoqërive me qëllim që të ndahet më mirë proçesi i dështimit nga proçesi i 

rekuperimit të humbjes.  

Norma e dështimit modelohet sipas një funksioni stokastik të normave të interesit pa risk, 

të faktorëve të likuiditetit, faktorëve të riskut si dhe indekseve të tregut. Modeli 

Kamakura përdor si referencë
30

 spredin e kredisë të çmimeve të obligacioneve, çmimeve 

të aksioneve dhe të dhënave kontabël për një periudhë që shkon nga viti 1962 deri në 

vitin 1999
31

.  

Pesë variablat sqarues që përdoren për të përcaktuar sistemin përmasor të vlerësimit në 

modelin Kamakura janë si: 

 Kthimi mbi aktivet (fitimi neto / aktive gjithsej); 

 Leva financiare (pasivet gjithsej / aktivet gjithsej); 

 Madhësia relative e shoqërisë e shprehur nga raporti: vlera e kapitalit të shoqërisë 

/ vlerën tërësore të tregut në bursën e Njujorkut
32

 dhe në bursën e SHBA
33

; 

                                                           
27

 Credit Spread, diferenca midis normës së kthimit të një aksioni / obligacioni me normën e kthimit pa risk 
28

 Probability of Default 
29

 Loss Given Default 
30

 Benchmark 
31

 Kamakura Corporation, Default Probability Correlations, Kamakura Public Form Models, Version 4.1, 

November 2008.  
32

 NYSE, New York Stock Exchange 
33

 AMEX, American Exchange 
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 Raporti: kthimi shtesë në shkallë mujore / kthimin e indeksit CRSP
34

 NYSE / 

AMEX; 

 Paqëndrueshmëria mujore e çmimeve të aksioneve të kompanive. 

Në mars të vitit 2009 modeli Kamakura përditësohet duke përfshirë edhe 40 faktorë risku 

makroekonomikë kyç në llogaritjen e probabilitetit të më shumë se 20.000 shoqërive në 

30 vende të ndryshme të botës. Ky përditësim tregon se faktorët e riskut që lidhen me 

çmimin e shtëpive përfaqësonin 5 faktorët më të rëndësishëm nga 40 faktorët që u 

përdorën në studim, ndërsa rritja reale e PBB-së dhe norma e papunësisë në SHBA kishin 

një fuqi shpjeguese të dobët. Në lidhje me saktësinë e modelit Kamakura mund të themi 

se ky model klasifikon në mënyrë korrekte 90.50%
35

 të rasteve të vëzhguara.         

2.3.9 Modeli KMV i Moody’s 

Ideja e përdorimit të teorisë së vlerësimit të opsioneve për vlerësimin e kredive dhe 

obligacioneve daton që prej vitit 1974 nga një studim i R.C Merton. Një shembull tipik 

lidhet me krijimin e modeleve strukturale të parashikimit të dështimit
36

 të cilat prodhojnë 

dhe përditësojnë parashikime të dështimit për shoqëritë dhe bankat më të mëdha, aksionet 

e të cilave tregtohen në bursa të ndryshme.  

Për të kuptuar modelin KMV më parë duhet sqaruar lidhja ndërmjet kredive dhe 

opsioneve dhe më pas të shqyrtojmë mënyrën e përdorimit të kësaj lidhjeje për krijmin e 

një modeli parashikimi për ngjarjen e dështimit.  

Grafiku 2.1 Fitimi i bankës kur jep një kredi 

 
                                 Burimi: Saunders & Allen, CRM, 2002   

                                                           
34

 Center for Research in Security Prices 
35

 Credit Risk Management, in and out of the financial crises, Anthony Saunders & Linda Allen, 2010 
36

 Moody’s KMV Model 
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Në grafikun 2.1 shikojmë funksionin e fitimit të një banke kur jep një kredi dhe 

supozojmë se kredia ka maturitet 1 vit, shuma e kredisë është e barabartë me B dhe jepet 

me skonto nga vlera emërore. Natyrisht, paratë e marra nga banka gjatë vitit, kredimarrësi 

mund t’i investojë në projekte ose aktive të ndryshme. Le të analizojmë dy raste të 

ecurisë së vlerës së tregut të aktiveve të shoqërisë kredimarrëse në fund të vitit: 

Rasti 1, vlera e tregut të aktiveve është A2, pronarët e shoqërisë janë të motivuar 

të shlyejnë kredinë dhe të fitojnë diferencën midis A2 dhe B; 

Rasti 2, vlera e tregut të aktiveve është A1, pronarët janë të motivuar të dështojnë 

dhe ti kthejnë aktivet e mbetura të shoqërisë tek huadhënësi.  

Fitimi i bankës për këtë kredi do të varet nga vlera në treg e aktiveve të shoqërisë në fund 

të vitit. Nëse kjo vlerë do të jetë më e madhe se shuma e huasë “B”, banka do të fitojë një 

kthim të kufizuar
37

. Në rast të kundërt banka do të përballet me humbje që rriten dhe rasti 

fatkeq do të ishte kur ajo do të humbet kapitalin dhe interesat.  

Nëse krahasojmë funksionin e fitimit të bankës huadhënëse do të shikojmë se ai ka 

ngjashmëri të madhe me nënshkrimin e një opsioni për shitje (Put option) mbi një aksion. 

Nëse çmimi aksionit S është më i lartë se çmimi ushtrimor X, nënshkruesi opsionit do të 

mbajë primin e opsionit, ndërsa nëse çmimi i aksionit është më i ulët se çmimi ushtrimor 

nënshkruesi do të humbasë tej mase. Merton, në vitin 1974, vëren se funksioni i fitimit në 

proçesin e huadhënies së një banke është i njëjtë me nënshkrimin e një opsioni për shitje 

mbi aktivet e shoqërisë huamarrëse. Edhe për vlerësimin e kredisë do të përdoren të 

njëjtët parametra si për vlerësimin e një opsioni për shitje sipas modelit Black & 

Scholes
38

 dhe vlera e një kredie do varet nga 5 variabla si më poshtë: 

Vlera e një opsioni për shitje =  

Vlera e një opsioni mbi kredinë =  

Variablat , ,  dhe  janë përcaktuar më parë,  është norma pa risk
39

,  dhe  

paraqesin paqëndrueshmërinë e aksioneve dhe vlerës së tregut të aktiveve të shoqërisë 

ndërsa  është maturiteti i opsionit për shitje ose në rastin e kredisë afati maturimit.  

Për opsionet mbi aksionet të gjithë parametrat e vlerësimit janë të njohur ndërsa për 

kredinë vlera e tregut e aktiveve  dhe paqëndrueshmëria e aktiveve  nuk janë të 

njohur.  

Risia e modelit KMV të Moody’s qëndron në faktin se ky model e shndërron problemin e 

kredisë së dhënë nga banka sipas këndvështrimit të kapitalit të pronarëve të shoqërisë 

kredimarrëse.  
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 Kapitali i marrë hua dhe interesi do të shlyhen plotësisht 
38

 “The pricing of options and corporate liabilities”, May – June 1973 
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Me qëllim që të zgjidhim ekuacionin për 2 të panjohura  dhe  modeli përdor: 

1. Lidhjen strukturore midis vlerës së tregut të kapitalit të një shoqërie dhe vlerës së 

tregut të aktiveve të saj; 

2. Lidhjen midis paqëndrueshmërisë së aktiveve dhe paqëndrueshmërisë së kapitalit 

të shoqërisë.  

Pasi përcaktohen këta variabla mund të llogaritet një frekuencë e pritshme dështimi
40

 ose 

një probabilitet dështimi për çdo kredimarrës.     

 

Grafiku 2.2 Kapitali si një opsion për blerje i shoqërisë 

 
                                  Burimi: Saunders & Allen, CRM, 2002   

Sipas grafikut 2.2 paraqitet problemi i shlyerjes së kredisë nga kredimarrësit apo pronarit 

të shoqërisë. Tani na paraqiten sërish 2 raste si më poshtë:   

Rasti 1, vlera në treg e aktiveve është më e madhe se shuma e huasë “B” (A2>B), 

shoqëria do të shlyej kredinë dhe do të përfitojë diferencën (A2 – B). Sa më e lartë të jetë 

vlera e aktiveve të shoqërisë në fund të periudhës së shlyerjes së kredisë aq më e madhe 

do të jetë pjesa e mbetur aktiveve që u takon pronarëve të shoqërisë; 

Rasti 2, vlera tregut të aktiveve është më e vogël se shuma e kredisë “B” (A1<B), 

pronarët e shoqërisë nuk do të jenë në gjendje të shlyejnë kredinë dhe do ti dorëzojnë 

bankës aktivet e mbetura. 

Nëse shihet me vëmendje tani mund të dallohet ngjashmëria midis funksionit të fitimit të 

pronarit të shoqërisë që ka marrë kredi dhe blerësit të një opsioni për blerje mbi një 

aksion.  
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Pra mund të përcaktohet se pozicioni i vlerës së tregut të pronarit të kapitalit të shoqërisë 

që ka marrë kredi (E) është njësoj me atë të mbajtjes së një opsioni për blerje mbi aktivet 

e së njëjtës kompani (A). Pra mund të themi se kapitali mund të vlerësohet si: 

 

Pasi janë përcaktuar  dhe , mund të përdoren edhe supozimet për ,  dhe  për të 

gjeneruar një pikëzim teorik të bazuar në frekuencën e pritshme të dështimit për çdo 

kredimarrës. Shikojmë një shembull praktik për të ilustruar modelin KMV duke supozuar 

se vlera e  = 100 milionë $,  = 10 milionë $ dhe vlera e  = 80 milionë $.  

Supozojmë tani se duhet llogaritur frekuenca e pritshme e dështimit për një periudhë 

kohore 1 vjeçare.  

Duke i përfytyruar të njohur të gjithë parametrat , , ,  dhe se  është 1 vit atëherë 

mund të ngrihet pyetja: sa është probabiliteti që shoqëria kredimarrëse të dështojë për 

një periudhë kohore 1 vjeçare? 

Grafiku 2.3 Llogaritja teorike e frekuencës së pritshme të dështimit 

 
                        Burimi: Saunders & Allen, CRM, 2002   

Sipas grafikut 2.3, frekuenca e pritshme e dështimit është zona që paraqitet me ngjyrë gri 

e cila tregon shpërndarjen e vlerave të aktiveve nën vlerën B. Kjo zonë gri tregon 

probabilitetin që vlera aktuale e aktiveve të shoqërisë prej 100 milionë $ të bjerë nën 80 

milionë $ për një periudhë kohorë prej 1 viti. Në të njëjtën kohë duhet të themi se zona 

gri
41

 në grafik rritet kur rritet paqëndrueshmëria e aktiveve (  ), rritet nëse ngrihet vlera 

e borxhit ( ) dhe rritet nëse vlera fillestare e tregut e aktiveve  ulet.   

                                                           
41

 Frekuenca e pritshme e dështimit 
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Supozojmë tani se vlerat e ardhshme të aktiveve shpërndahen normalisht rreth vlerës 

aktuale të aktiveve të shoqërisë dhe ne mund të masim sot distancën në dështim
42

 për një 

periudhë kohore 1 vjeçare si: 

Distanca në dështim  devijime standarde 

Që shoqëria të bjerë në zonën e dështimit duhet që vlera e aktiveve të saj ketë rënë me 20 

milionë $ ose 2 devijime standarde gjatë vitit në vazhdim. Nëse vlerat e aktiveve 

shpërndahen normalisht dimë se kemi një probabilitet prej 95%, që vlera e aktiveve të 

ndryshoj me 2  nga vlera mesatare. Pra, ka një probabilitet prej 2.5% që vlera e 

aktiveve të ngrihet më shumë se 2  vitin që vjen, dhe një probabilitet prej 2.5% që vlera e 

aktiveve do të bjerë më shumë se 2 .  

Si konkluzion mund të themi se frekuenca e pritshme e dështimit për rastin në fjalë është 

e barabartë me 2.5%.  

2.3.10 Krahasimi midis metodave tradicionale dhe të reja të matjes dhe vlerësimit të 

riskut të kredisë  

Në këtë studim kryhet një analizë e metodave të matjes dhe të vlerësimit të riskut të 

kredisë sipas modeleve tradicionale dhe modeleve të reja. Nëse krahasojmë këto lloje 

modelesh secili prej tyre ka avantazhet dhe disavantazhet e veta.  

Avantazhet kryesore që paraqesin modelet tradicionale i paraqesim si më poshtë: 

 Analiza themelore e riskut të kredisë është e thjeshtë për tu kuptuar dhe 

implementuar nga analistët e kredisë. Analistit këtu i kërkohet vetëm të ketë 

njohuri të nevojshme për analizën e situatës financiare të shoqërisë nëpërmjet 

shqyrtimit të pasqyrave: të bilancit, të ardhurave dhe shpenzimeve, flukseve 

financiare si dhe situatës të përgjitshme makroekonomike. 

 Në sistemet e vendimmarrjes me ekspertë vendimi për dhënien e kredisë i besohet 

oficerit të kredisë apo menaxherit të degës së bankës. Ky model paraqitet i 

thjeshtë për tu aplikuar pasi për dhënien apo jo të kredisë analizohen vetëm këta 

pesë faktorë kyç: karakteri, kapitali, kapaciteti, kolaterali dhe kushtet e ciklit 

ekonomik; 

 Rrjetet neurale janë sisteme vendimmarrjeje kompjuterike të cilat karakterizohen 

nga tre elementë: inputet, peshat e inputeve dhe njësitë e fshehura. Këto sisteme 

janë shumë efiçente pasi ato shmangin problemet e subjektivitetit në 

vendimmarrje;  

 Sistemet e brendshme të vlerësimit ndajnë kreditë në 10 kategori të emërtuara me 

shkronja nga AAA deri tek D. Sipas klasifikimit nivelin e riskut minimal e 

shënojmë me AAA ndërsa në kategorinë D kemi të bëjmë me riskun maksimal.                                                                                                                   

Ky sistem paraqitet i thjeshtë për tu kuptuar si dhe efiçent në lidhje me 
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klasifikimin e kredisë duke qenë se sot agjencitë më të rëndësishme financiare 

ndërkombëtare janë duke aplikuar këtë lloj sistemi;  

 Sistemet e pikëzimit të kredisë përdoren në vendimmarrje duke analizuar disa 

faktorë kyç që përcaktojnë probabilitetin e dështimit dhe në kombinimin e këtyre 

faktorëve në mënyrë të tillë që të japin një pikëzim sasior. Janë të thjeshtë për tu 

aplikuar pasi vendimi për kredidhënien lidhet vetëm me interpretimin e vlerës së 

funksionit final.  

Disvantazhet kryesore që paraqesin modelet tradicionale i paraqesim si më poshtë: 

 Marrja e vendimeve në këto modele kryhet zakonisht duke marrë parasysh të 

dhëna historike si për shembull: pasqyrat financiare, raportet e ndryshme 

financiare të cilat ndikohen nga politikat kontabël që ndjekin shoqëritë e 

ndryshme; 

 Numri i faktorëve që merret si bazë për vendimmarrje është i kufizuar kryesisht 

në nivel mikroekonomik dhe nuk integrohet me faktorë të tjerë makroekonomikë 

si për shembull kushtet e përgjithshme ekonomike të vendit ku po shqyrtohet 

kredia; 

 Subjektiviteti në përcaktimin e peshave të zbatuara për faktorë të ndryshëm e bën 

të vështirë monitorimin e vendimmarrjes edhe pse në shumë raste prania e 

komiteteve të kredisë përpiqet të shmangë këto lloj problemesh.       

Avantazhet kryesore që paraqesin modelet e rinj i paraqesim si më poshtë: 

 Metrika e kredisë është një metodë për vlerësimin e riskut të portofolit të kredisë 

si pasojë e ndryshimit të vlerës së borxhit për shkak të ndryshimeve në cilësinë e 

kredisë së huamarrësit. Kjo metodë ka risi sepse përfshin jo vetëm ngjarjen 

ekstreme të dështimit të shoqërisë por edhe përmirësimin osë përkeqësimin e 

cilësisë së kredisë. Risku këtu vlerësohet brenda kontekstit të portofolit bashkë me 

korrelacionet e ndryshimeve të cilësisë së kredisë midis huamarrësve të 

ndryshëm. Sipas kësaj logjike llogarisim efektet e diversifikimit dhe 

mbipërqëndrimit në nivel portofoli. 

 Modeli Kamakura vlerëson probabilitetin e dështimit për afate kohore të cilat 

shkojnë nga 1 muaj deri në 5 vjet. E veçanta e këtij modeli qëndron në faktin se ai 

përfshin jo vetëm të dhëna të posaçme për shoqëritë, por edhe të dhëna për 

industrinë ku vepron shoqëria, për mjedisin ekonomik si dhe për faktorët kyç 

makroekonomikë.                       

 Modeli KMV i Moody’s përdor teorinë e vlerësimit të opsioneve për vlerësimin e 

kredive. Duke qenë se funksioni i fitimit në proçesin e huadhënies së një banke 

është i njëjtë me nënshkrimin e një opsioni për shitje mbi aktivet e shoqërisë 

huamarrëse, për vlerësimin e kredisë do të përdoren të njëjtët parametra si për 

vlerësimin e një opsioni për shitje sipas modelit Black & Scholes. Risia modelit 

qëndron që ne mund të llogarisim një frekuencë të pritshme dështimi për çdo 

kredimarrës.     
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Disavantazhet kryesore që paraqesin modelet e rinj i japim si më poshtë: 

 Nivel kompleksiteti të lartë, analistët që do ti përdorin këto modele duhet të jenë 

shumë të trajnuar pasi keqpërdorimi i tyre mund të jepte efekte negative dhe 

mund të shkaktonte humbje të larta për institucionin financiar; 

 Vështirësi në përcaktimin e peshave që do ti caktohet secilit prej faktorëve, të cilët 

përdoren për vlerësimin e riskut të kredisë;      

Në lidhje me krahasimin midis modeleve të reja dhe tradicionale mund të themi se këto të 

fundit janë më të thjeshta për tu aplikuar ndërsa ato të rejat janë më ndërlikuara, por në të 

njëjtën kohë edhe më të sakta në rezultatet e tyre.  

Në sistemin bankar shqiptar mund të themi se bankat e nivelit të dytë aplikojnë modele të 

ndryshme për vlerësimin e riskut të kredisë.  

Megjithatë bankat në varësi të llojit të klientit përdorin modelet e vlerësimit të riskut të 

kredisë kështu: 

 Për bizneset bankat përdorin kryesisht modelet themelore të vlerësimit të riskut të 

kredisë; 

 Për individët bankat përdorin kryesisht modelet e pikëzimit të vlerësimit të riskut 

të kredisë.  

Përdorimi i modeleve të reja të vlerësimit të riskut të kredisë në bankat e vendit tonë 

akoma nuk është bërë i mundur kryesisht për mungesën e një baze të gjërë të dhënash që 

janë të nevojshme për ndërtimin e këtyre modeleve si dhe kompleksiteti që paraqesin ato. 

Gjithashtu nëse kërkojmë të gjejmë një lidhje midis llojit të modelit të përdorur për 

vlerësimin e riskut të kredisë dhe nivelit të kredive me probleme në sistemin bankar 

shqiptar kjo do të ishte praktikisht e pamundur pasi bankat nuk i bëjnë publike modelet e 

tyre sepse i konsiderojnë ato konfidenciale. Megjithatë mund të themi se bankat herë pas 

here kryejnë rishikime të ndryshme në lidhje me modelet e vlerësimit të riskut të kredisë 

duke i përshtatur ato sipas kushteve të ndryshme specifike të bizneseve si dhe kushteve 

makroekonomike të përgjithshme.       

2.4 Marrëveshja e Bazel II, Bazel III dhe sistemi bankar shqiptar 

Në korrik të vitit 1988 miratohet marrëveshja e Bazelit e cila përbëhej nga disa standarte 

ndërkombëtare mbi veprimtarinë dhe mbikëqyrjen bankare. Kjo marrëveshje fokusohej 

në riskun e kredisë dhe sugjeronte një kërkesë për kapitalin minimal prej 8% duke filluar 

prej vitit 1992. Pas 10 viteve nga miratimi i marrëveshjes së parë (Bazel I) propozohet një 

kuadër i ri mbi mjaftueshmërinë e kapitalit i cili do të zëvëndësonte Bazel I me 

Marrëveshjen Re për Kapitalin (Bazel II). Arsyeja kryesore e miratimit të Bazel II ishte 

fakti që marrëveshja e parë nuk ishte më në gjendje ti përgjigjej ndryshimeve të shpejta të 

zhvillimit bankar në përgjithësi, dhe risqeve që bankat tanimë po hasnin çdo ditë e më 

shumë.  
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Përveç riskut të kredisë, bankat po përballeshin me shumë risqe të tjera në punën e tyre 

ditore si: risku i tregut (risku i kursit të këmbimit, risku i normës së interesit), risku i 

likuiditetit, risku operacional, risku ligjor, risku reputacional dhe risku strategjik. Nga ana 

tjetër edhe praktikat e menaxhimit të riskut nxitën zhvillimin e metodave të sofistikuara 

si: vlera në risk (Value at Risk), metrika e kredisë (Credit Metrics
43

) dhe risku kredisë 

(Credit Risk) të cilat po preferohen gjithmonë e më shumë në ditët e sotme.  

Marrëveshja e Bazel II nuk është e detyrueshme për tu zbatuar nga sistemet e ndryshme 

bankare, dhe sipas një studimi të kryer prej Institutit të Stabilitetit Financiar
44

 rreth 100 

vende në mbarë botën kanë deklaruar, se janë të gatshëm të adopotojnë Bazel II midis 

viteve 2007 – 2015. Duhet thënë gjithashtu se pjesa më e madhe e vendeve me të ardhura 

të ulta po adaptojnë përqasjen “më mirë të presim” duke pasur parasysh edhe sfidat e 

mëdha që ka Bazel II.  

Bazel II në fillim kishte si qëllim që të zbatohej vetëm në bankat që operonin në nivel 

ndërkombëtar, por Komisioni Europian bëri të qartë se do të aplikonte rregullat e reja në 

të gjithë Eurozonën pavarësisht madhësisë së bankave. Në këtë mënyrë në vitin 2006 

Bazel II hyri në fuqi në Eurozonë dhe sipas Direktivës mbi Kërkesën për Kapital (CRD)
45

 

rregullorja e re shndërrohet në një ligj europian.  

Pavarësisht diskutimeve të shumta Bazel II bëhet rregulli i vetëm detyrues për të gjitha 

bankat në Eurozonë në vitin 2008.  

Pas shumë diskutimeve intensive mbi implementimin e Bazel II, në SHBA vetëm në vitin 

2009 e implemetuan atë 15 nga 20 bankat më të mëdha të vendit.      

Kriza financiare e kohëve të fundit tregoi shumë dobësi në kuadrin rregullator global dhe 

në praktikat e menaxhimit të riskut bankar. Si kundërpërgjigje autoritetet rregullatore po 

konsiderojnë masa të ndryshme me qëllim rritjen e stabilitetit në tregjet financiare dhe 

parandalimin e ndikimeve negative në ekonomitë e vendeve të botës.  

 

Udhëzimet e marrëveshjes së Bazel III
46

 kanë si qëllim forcimin e institucioneve 

financiare si dhe të sistemit financiar në përgjithësi duke eliminuar dobësitë e 

marrëveshjes së Bazel II, të cilat dolën në pah gjatë krizës globale financiare.  

 

Bazel III ka gjithashtu si qëllim kryesor përmirësimin e aftësisë së sektorit bankar, i cili 

duhet të amortizojë goditjet që vijnë nga tensionet financiare dhe ekonomike.  

Paketa e reformës së Bazel III synon të përmirësojë menaxhimin e riskut si dhe 

përforcimin e transparancës dhe publikimit të të dhënave bankare. 

 

                                                           
43

 Credit Metrics është një instrument për vlerësimin e riskut të portofolit si pasojë e ndryshimeve në vlerën 

e borxhit të shkaktuara nga ndryshime të cilësisë së kredisë të humarrësit 
44

 Financial Stability Institute  
45

 Capital Requirement Directive 
46

 Kjo marrëveshje pritet të hyjë në fuqi nga viti 2013 – 2015 duke e shtrirë implementimin e saj deri në 

Mars të vitit 2018.  
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Marrëveshja e Bazel III mbulon kryesisht aspektet e mëposhtme: 

 

 Përcaktimi i kapitalit sipas një logjike të re me qëllim rritjen e cilësisë, 

qëndrueshmërisë dhe transparencës së kapitalit bazë. Marrëveshja e re e Bazel III 

eliminon paqëndrueshmërinë ekzistuese në përcaktimin e kapitalit duke 

harmonizuar zbritjet e kapitalit, si dhe duke rritur transparencën nëpërmjet 

kërkesave për publikimin e të dhënave;    

 

 Risku i kredisë së kundërpartisë, sipas marrëveshjes së Bazel II dhe ndryshimeve 

të bëra nga Direktiva e tretë Europiane për Kërkesat e Kapitalit
47

 u krye rritja e 

kërkesave të kapitalit për aktivet e tregtueshme dhe pozicionet e titullzuara 

komplekse sipas metodës së vlerës në risk. Bazel III shton aspektet e mëposhtme 

si: 

 

 Llogaritja e kërkesave të kapitalit për riskun e kredisë së kundërpartisë 

duke u bazuar në inputet e stresuara; 

 Futja e një shtese kapitali për humbje të mundshme të llogaritura sipas 

metodës “mark – to – market
48

”; 

 Forcimi i standardeve për menaxhimin e kolateralit dhe marzhit fillestar; 

 Kërkesa kapitalit më të lartë për ekspozimet e instrumentave derivative të 

tregtuara mbi banak; 

 Rritja e standardeve të menaxhimit të riskut të kredisë së kundërpartisë; 

    

 Raporti levës futet si një masë shtesë e kuadrit të Bazel II i bazuar sipas riskut dhe 

objektivi është kufizimi i rritjes së levës financiare si dhe shmangia e proçeseve 

destabilizuese të uljes së efektit të levës financiare; 

 

 Ulja e pro – ciklikalitetit dhe promovimi i amortizatorëve kundër – ciklik, futja e 

këtyre masave bëhet me qëllim që bankat të jenë më elastike ndaj dinamikave    

pro – ciklike si dhe të shmangin efektet destabilizuese që kaluan gjatë krizës së 

fundit financiare.  

 

Objektivat kryesore të këtyre masave janë: 

 

 Zbutja e ciklikalitetit të tepruar që lidhet me kërkesat minimale të 

kapitalit; 

 Promovimi i provigjoneve më shumë largpamëse; 

 Ruajtja e kapitalit për të ngritur amortizatorë për bankat individuale dhe 

sektorin bankar me qëllim përdorimin e tyre në kohë të vështira; 

 Arritja e qëllimit në nivel makroekonomik për mbrotjen e sektorit bankar 

nga periudhat e rritjes së tepërt të kredisë.         

 

                                                           
47 European Capital Requirements Directive III 
48

 Është metoda sipas së cilës vlera e një mjeti ose kontratës financiare rregullohet sistematikisht në 

funksion të cmimeve aktuale të tregut.   
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 Standardi global i likuiditetit futet me qëllim realizimin e dy objektivave 

kryesore: 

 

 Objektivi i parë arrihet me futjen e Raportit të Mbulimit të Likuiditetit
49

, i 

cili promovon elasticitetin afatshkurtër të profilit së riskut të likuiditetit të 

bankës duke siguruar që ajo të ketë aktive likuide më cilësi të lartë dhe të 

mjaftueshme për të mbijetuar në një situatë të stresuar që zgjat një muaj; 

 Objektivi i dytë arrihet me promovimin e elasticitetit për periudhën 

afatgjatë duke krijuar nxitës shtesë për bankën për të financuar aktivitetet 

e saj me më shumë burime financimi të qëndrueshme. Raporti i 

Qëndrueshëm Neto i Financimit
50

 me afat kohor prej një viti duhet të 

sigurojë një strukturë maturiteti të qëndrueshme për aktivet dhe pasivet e 

bankës.   

Duke qenë se sistemi bankar shqiptar është akoma shumë larg implementimit të 

marrëveshjes së Bazel III në këtë studim do të përqëndrohemi në analizën e marrëveshjes 

së Bazel II dhe më pas në Rregulloren e Re të Mjaftueshmërisë së Kapitalit që pritet të 

hyjë në fuqi në fund të vitit 2014 në sistemin bankar shqiptar.   

2.4.1 Bazel II dhe modelet e reja të përqasjes së riskut të kredisë 

Bazel II zhvillohet si një Marrëveshje e Re më e zgjeruar dhe komplekse se Bazel I si 

rezultat i zhvillimit të një kuadri të ndjeshëm ndaj riskut, i cili përmban një gamë të re 

opsionesh për të matur si riskun e kredisë ashtu edhe riskun operacional. Bazel II thekson 

se roli i proçesit të rishikimit të mbikëqyrjes dhe displina e tregut janë plotësues 

thelbësorë të kërkesave minimale për kapital. Ajo bazohet mbi tri shtylla kyesore: 

1. Kërkesat minimale të kapitalit; 

2. Proçesi i rishikimit të mbikëqyrjes; 

3. Disiplina e tregut. 

Këto shtylla janë reciprokisht përforcuese që duke ndërvepruar kontribuojnë në një nivel 

më të lartë sigurie dhe në shëndetin e sistemit financiar. Në këtë punim do të 

përqëndrohemi vetëm në analizën e shtyllës së parë, atë të kërkesave minimale për kapital 

dhe posaçërisht në llogaritjen e kapitalit rregullator, dhe në përqasjet e reja të llogaritjes 

së riskut të kredisë. Raporti mjaftueshmërisë së kapitalit përcaktohet sipas përkufizimeve 

të kapitalit rregullator dhe aktiveve të peshuara më riskun dhe nuk duhet të jetë më i 

vogël se 8%. Emëruesi i raportit minimal i tërësisë së kapitalit do të përbëhet nga tri 

pjesë: 

1. Shuma e të gjithë aktiveve të peshuara me riskun përkatës të kredisë; 

2. Shuma e kapitalit të paguar për riskun e tregut shumëzuar me koefiçentin 12.5; 

3. Shuma e kapitalit të paguar për riskun operacional shumëzuar me koefiçentin 

12.5. 
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 Liquidity Coverage Ratio 
50

 Net Stable Funding Ratio  
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Nëse supozojmë se banka ka 875 $ aktive të peshuara sipas riskut, koston e kapitalit për 

riskun e tregut 10 $ dhe kosto kapitali për riskun operacional 20 $, atëherë emëruesi i 

raportit të të gjithë kapitalit do të jetë 875 + [12,5*(10 + 20)] = 1.250 $. 

2.4.2 Përqasja e standartizuar e riskut të kredisë 

Kjo përqasje e riskut të kredisë ka të bëjë me faktin se aktiveve të ndryshme i caktohen 

pesha të caktuara në varësi të riskut përkatës që mbartin. Për këtë arsye, për vlerësimin e 

jashtëm të kredisë
51

 përcaktohen pesha fikse për çdo kategori të cilat do të bëjnë një 

ndarje sipas peshave në varësi të riskut sovran (sovereign risk), riskut ndërbankar 

(interbank risk), riskut të korporatave (corporate risk) dhe riskut individual (retail risk). 

Pretendimet mbi investimet në letra me vlerë të shtetit (sovereign claims) do të peshohen 

sipas riskut në varësi të vlerësimit të kredisë si më poshtë (tabela 2.7). Për të përcaktuar 

peshat e riskut për titujt e shtetit “sovereign claims” mbikëqyrësit mund të pranojnë 

vlerësimet e riskut të një shteti të caktuar nga Agjencitë e Kredisë të Eksportit
52

.      

Tabela 2.7 Peshat e vlerësimit sipas riskut të titujve te shtetit 

Vlerësimi i 

Kredisë 

AAA 

deri AA- 

A+ deri 

A- 

BBB+ deri 

BBB- 

BB+ deri B- Me ulet se 

B- 

Pa 

vlerësim 

Pesha Riskut 0 % 20% 50% 100% 150% 100% 

 Burimi: Marrëveshja Bazel II
53

 

Pretendimet bankare
54

 do të kategorizohen sipas dy opsioneve të cilat do të varen nga 

preferenca e mbikëqyrësit kombëtar, i cili duhet të zgjedhë vetëm një opsion.  

Sipas njërit opsion të gjithë bankave të vendit i caktohet një peshë risku e një kategorie 

më pak të favorshme sesa ajo e caktuar pretendimeve sovrane e atij shteti.  

Sipas opsionit tjetër, peshat e riskut bazohen mbi vlerësimet e jashtme të kredisë
55

, ku 

pretendimet e bankave të pavlerësuara do të peshohen me riskun 50%.    

Tabela 2.8  Peshat e vlerësimit sipas riskut të korporatave dhe kompanive të sigurimit 

Vlerësimi 

Kredisë 

AAA 

deri AA- 

A+ deri 

A-  

BBB+ 

deri BBB- 

BB+ deri B- Me ulet se B-  Pavlerësim 

Pesha Riskut 0 % 20% 50% 100% 150% 100% 

Burimi: Marrëveshja Bazel II 
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 External Credit Assessment 
52

 Export Credit Agencies, janë institute private ose pothuajse shtetërore të cilat veprojnë si ndërmjetësuesë 

midis qeverisë dhe eksportuesve me qëllim financimin e eksportuesve, ky financim mund të marrë formën e 

kredisë, sigurimit të kredisë ose garancisë financiare në varësi të mandatit që ECA ka bërë me qeverinë e 

saj   
53

 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework 
54

 Claims on Banks 
55

 External Credit Assessment ose Credit Rating Agencies 
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Pretendimet e korporatave
56

 dhe të shoqërive të sigurimit peshohen sipas risqeve që do të 

paraqiten sipas tabelës sipas tabelës së mësipërme 2.8. Sipas vlerësimit të autoriteteve 

mbikëqyrëse të vendit përkatës bankat mund të lejohen të peshojnë riskun e të gjitha 

pretendimeve të korporatave me 100% pa marrë parasysh vlerësimet e jashtme.  

Pretendimet e individeve
57

 do të vlerësohen si portofole që mund të peshohen me një risk 

prej 75% vetëm nëse plotësojnë kushtet e mëposhtme: 

 Kriteri i orientimit – ekspozimi duhet të jetë një individ ose një biznes i vogël; 

 Kriteri i produktit – ekspozimi duhet të ketë formën e linjës së kredisë në llogari, 

formën e kredisë personale, formën e lizingut; 

 Kriteri i larmishmërisë– portofoli duhet të jetë mjaftueshëm i diversifikuar në një 

shkallë që redukton riskun duke i dhënë një peshë risku prej 75%.  

 Vlera e ulët e ekspozimit indiviual – shuma maksimale e ekspozimit të një individi 

nuk mund të tejkalojë pragun e vlerës prej 1 milionë euro.  

Pretendime nga pasuri të paluajtshme në formën e banesave të cilat përdoren janë ose do 

të përdoren nga kredimarrësi do të peshohen me risk 35%. Mbikëqyrësit mund të rrisin 

peshën e riskut standart në rastet kur gjykojnë se kriteret nuk plotësohen.   

Pretendime nga prona të paluajtshme me natyre tregtare peshohen me riskun prej 100%. 

Megjithatë, në raste të veçanta, mbikëqyrësit mund të aplikojnë koefiçentë deri në 50%. 

Kreditë e vonuara për më shumë se 90 ditë, pasi i janë zbritur provigjonet përkatës, do të 

peshohen me: 

a. 150% kur provigjonet përkatëse janë më të vegjël se 20% e shumës së papaguar të 

kredisë; 

b. 100% kur provigjonet përkatëse janë jo më të vegjël se 20% e shumës së papaguar të 

kredisë; 

c. 100% kur provigjonet përkatës janë jo më të vegjël se 50% e shumës së papaguar të 

kredisë, por në varësi të gjykimit të mbikëqyrësit mund të ulet në 50%.   

2.4.3 Përqasja e modeleve të vlerësimit të brendshëm të riskut të kredisë  

Nëse bankat marrin miratimin nga autoritetet mbikëqyrëse për të përdorur modelet e 

vlerësimit të brendshëm (MVB) të riskut të kredisë ato mund të mbështeten në vlerësimet 

e brendshme të bankave për përbërësit e riskut në përcaktimin e mjaftueshmërisë së 

kapitalit për një ekspozim të caktuar. Përbërësit e riskut përfshijnë elementet si: 

probabiliteti i dështimit (Probability of Default), shuma e humbjes në rast dështimi (Loss 

Given Default), ekspozimi në rast dështimi (Exposure at Default) dhe kohëzgjatja 

efektive (Maturity). Përqasjet e MVB bazohen në masat e humbjeve të paparashikuara 

(Unexpected losses) dhe humbjeve të parashikuara (Expected Losses).  
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Sipas përqasjeve të MVB bankat duhet të klasifikojnë ekspozimet e bilancit të tyre në 

klasa të mëdha aktivesh në varësi të karakteristikave të riskut që ato mbartin.           

Klasat e aktiveve do të jenë:                          

1. Korporata, 2. Pretendime Sovrane, 3. Banka, 4. Individët dhe 5. Instrumentat e 

kapitalit (Equity)
58

.    

Për çdo klasë aktivesh në kuadrin e përqasjes së MVB ka tre elementë kyç: 

1. Përbërësit e riskut – vlerësimet e parametrave të riskut të siguruara nga bankat, që 

në disa raste, janë autoritete mbikëqyrëse; 

2. Funksionet e peshimit të riskut – mjetet me të cilat transformohen përbërësit e 

riskut në aktive të peshuara me risk dhe si pasojë kërkesa për kapital; 

3. Kërkesat minimale – standartet minimale që duhen plotësuar nga banka me qëllim 

që të përdorë një përqasje të MVB për një klasë të caktuar aktivi.     

Përqasja e riskut të kredisë sipas MVB ndahet në dy kategoritë e mëposhtëme: 

1. Përqasja bazë e riskut të kredisë; 

2. Përqasja e avancuar e riskut të kredisë. 

Sipas përqasjes bazë bankat i sigurojnë vetë vlerësimet e probabilitetit të dështimit ndërsa 

për përbërësit e tjerë të riskut mbështeten në vlerësimet e mbikëqyrësit.  

Sipas përqasjes së avancuar bankat i sigurojnë vetë vlerësimet e probabilitetit të 

dështimit, të humbjes në rast dështimi, të ekspozimit në dështim dhe të kohëzgjatjes 

efektive.   

Ndryshimi ndërmjet versionit bazë dhe versionit të avancuar qëndron në faktin se 

versioni parë ka kufizime për sa i përket llogaritjes dhe vlerësimit të përbërësve të riskut 

(llogarit vetëm PD) ndërsa në versionin e avancuar bankat kanë liri veprimi për të kryer 

vlerësimet e tyre të brendshme për të gjithë përbërësit e riskut (PD, LGD, EAD dhe M).  

Përcaktimi i aktiveve të peshuara me riskun do të varet nga vlerësimet e PD, LGD, EAD 

dhe në disa rasta edhe kohëzgjatjes efektive M për një ekspozim të caktuar.  

PD dhe LGD janë të matura në numër dhjetor ndërsa EAD matet si monedhë Euro përveç 

rasteve ku shënohet ndryshe në mënyrë të qartë.  

Për ekspozimet të cilat nuk janë në dështim formula për llogaritjen e aktiveve të peshuara 

me riskun do të jetë:  

Korrelacioni (R) = 0.12 × (1 – EXP(-50 × PD)) / (1 – EXP(-50)) +0.24 × [1 – (1 – EXP×   

(-50 × PD)) / (1 – EXP(-50))] 
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Rregullimi kohëzgjatjes (b) = (0.11852 – 0.05478 × ln(PD))^2 

Kërkesa per kapital (K) = [LGD × N[(1 – R)^-0.5 × G(PD) + (R / (1 – R))^0.5× 

G(0.999)] – PD x LGD] x (1 – 1.5 x b)^-1 × (1 + (M – 2.5) × b) 

Aktivi i peshuar sipas riskut (RWA
59

) = K x 12.5 x EAD. 

Kërkesa për kapital (K) për një ekspozim të dështuar është e barabartë me vlerën më të 

madhe midis zeros dhe diferencës midis humbjes në rast dështimi të saj (LGD) dhe 

vlerësimit më të mirë të humbjeve të parashikuara (EL) të bankës. Vlera e aktivit të 

peshuar sipas riskut për ekspozimin e dështuar do të jetë e barabartë me: K x 12.5 x EAD.    

Për të qenë të përshtatshëm me përqasjen e MVB banka duhet të plotësojë një sërë 

kërkesash minimale që nga fillimi ashtu edhe në vazhdim të proçesit. Këto kërkesa 

sigurojnë integritetin dhe besueshmërinë e sistemit të vlerësimit të bankës, të proçesit dhe 

të vlerësimit të përbërësve të riskut që do të shërbejnë si baza e kapitalit rregullator.  

Sipas një kategorizimi të gjërë kërkesat minimale për përdorimin e përqasjes së riskut 

sipas MVB bazë do të jenë: 

 Diferencim domethënës i riskut të kredisë; 

 Kompletueshmëri dhe integritet i caktimit të vlerësimit; 

 Mbikëqyrja e sistemit të vlerësimit dhe e proçeseve; 

 Kriteri i sistemit të vlerësimit; 

 Vlerësimi i probabilitetit të dështimit (PD); 

 Mbledhja e të dhënave dhe sistemet IT; 

 Përdorimi i vlerësimeve të brendshme; 

 Miratimi brendshëm; 

 Deklarimi publik i të dhënave.  

Bankat që përdorin vlerësimet vetjake të përbërësve sipas përqasjes së MVB të avancuar 

duhet të plotësojnë të gjitha kërkesat minimale të përqasjes sipas MVB bazë, por edhe 

kërkesa minimale shtesë për përbërësin e përkatës të riskut që po vlerësohet.   

2.4.4 Rregullorja e Re e Mjaftueshmërisë së Kapitalit dhe Bazel II 

Në vendet në zhvillim marrëveshja e Bazel II pritet të nxis shumë përmirësimin e 

mbikëqyrjes bankare ndërsa bankat pritet të bëhen më të sofistikuara në menaxhimin e 

riskut.  

Aktualisht duke iu referuar disa kërkesave konkrete të Bazel II shfaqen disa vështirësi për 

implementimin e tij. Njëra ka të bëjë me mungesën e agjencive vendase të vlerësimit apo 

me zhvillimin e tyre të dobët në vendet në zhvillim. Kjo do të thotë se shumë risqe          

të brendshëm të pavlerësuar do të peshohen me 100%. Kur pjesa më e madhe e risqeve të 

brendshëm do të vendosen në kategorinë e pa vlerësuar kjo do të bëjë që kredimarrësit e 
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vlerësuar më mirë në këto vende të marrin kredi me një kosto më të ulët nga bankat 

ndërkombëtare në krahasim më bankat vendase. Në Shqipëri ndonëse nuk ka filluar ende 

implementimi i Bazel II duhet të theksojmë se Banka e Shqipërisë si pasojë e disa 

marrëveshjeve që ka me disa banka qëndrore të Eurozonës herë pas here implementon 

rregulla të caktuara të Bazel II, nëse përshtaten plotësisht me kushtet e sistemit bankar të 

vendit tonë.  

Në fakt si pasojë e bashkëpunimeve dhe marrëveshjeve të herë pashershme me Bankën e 

Italisë, në Korrik të vitit 2013 Banka e Shqipërisë ka miratuar rregulloren e re për  

raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit. Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i 

rregullave për llogaritjen e raportit të majftueshmërisë së kapitalit si dhe përcaktimin e 

nivelit minimal të raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit. Kjo rregullore e re që pritet të 

hyjë në fuqi në fund të vitit 2014 dhe bazohet në shtyllën e parë
60

 të marrëveshjes së 

Bazel II.    

Sipas rregullores së re të RMK
61

 bankat llogarisin mjaftueshmërinë e kapitalit si raport 

ndërmjet shumës së kapitalit rregullator me shumën e ekspozimeve të ponderuara me 

riskun dhe ky raport nuk duhet të jetë më i ulët se 12%.  

 

Bankat llogarisin në çdo kohë ekspozimet e peshuara me riskun si shumë të: 

 

 Zërave të ekspozimeve dhe ekspozimeve të mundshme të peshuara me riskun e 

kredisë dhe riskun e kredisë së kundërpartisë, të llogaritura sipas Metodës 

Standarde; 

 Kërkesës për kapital për riskun e tregut të shumëzuara me 12.5; 

 Kërkesës për kapital për riskun operacional të shumëzuara me 12.5.  

 

Në lidhje me riskun e kredisë dhe riskun e kredisë së kundërpartisë kërkesa për kapital 

është e barabartë me 12% të totalit të ekspozimeve dhe ekspozimeve të mundshme të 

peshuara me peshat e riskut.  

Bankat sipas rregullores së re të RMK përcaktojnë vlerën e ekspozimit si vlerën e tij në 

bilanc ndërsa vlera e ekspozimit të mundshëm përcaktohet në përqindje sipas klasifikimit 

në kategorinë e riskut si: 

 

 100% e vlerës së tij, për kategorinë me risk të lartë; 

 50% të vlerës së tij, për kategorinë me risk të mesëm; 

 20% të vlerës së tij, për kategorinë me risk të ulët; 

 0% të vlerës së tij, për kategorinë pa risk.  

 

Sipas rregullores së re të RMK dhe duke përdorur metodën standarde bankat do të 

llogarisin vlerën e ekspozimit përkatës, pas zbritjes së fondeve rezerve për mbulimin e 

humbjeve si dhe duhet të konsiderojnë teknikat e zbutjes së riskut të kredisë.  
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Në lidhje me klasifikimin e ekspozimeve bankat do të përdorin një nga klasat e 

mëposhtme: 

 

 Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj qeverive qendrore ose bankave 

qendrore;  

 Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj qeverive rajonale ose autoriteteve 

lokale;  

 Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj organeve administrative dhe 

ndërmarrjeve jo tregtare (organizatat joqeveritare/jofitimprurëse);  

 Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj bankave shumëpalëshe të zhvillimit;  

 Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj organizatave ndërkombëtare;  

 Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj institucioneve të mbikëqyrura;  

 Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj shoqërive tregtare (korporatave);  

 Ekspozime ose ekspozime të mundshme ndaj portofoleve me pakicë (retail);  

 Ekspozime ose ekspozime të mundshme të siguruara me kolateral pasuri të 

paluajtshme;  

 Ekspozime (kredi) me probleme;  

 Ekspozime ndaj kategorive të klasifikuara me rrezik të lartë;  

 Ekspozime në formën e obligacioneve të garantuara;  

 Ekspozime në pozicione të krijuara nga titullzimi (securitization);  

 Ekspozime në formën e titujve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive SIK
62

; 

dhe/ose  

 Zëra të tjerë.   

 

Gjithashtu duhet të theksojmë se bankat klasifikojnë në klasën e ekspozimit me pakicë të 

gjitha ato ekspozime që plotësojnë njëkohësisht kushtet e mëposhtme: 

 

 Ekspozimi është ndaj një ose disa individëve, ose ndërmarrjeve të vogla apo të 

mesme;  

 Ekspozimi merr një nga format e kredisë dhe linjave të kredisë së rinovueshme, 

kreditë konsumatore dhe qiratë financiare personale dhe linjat ose angazhimet e 

kredisë për ndërmarrjet e vogla apo të mesme;  

 Ekspozimi është pjesë e një portofoli të diversifikuar mjaftueshëm për nga niveli i 

riskut; 

 Ekspozimi agregat me pakicë ndaj një individi ose ndërmarrjeje të vogël apo të 

mesme dhe palëve të lidhura, i cili llogaritet si shumë bruto e të gjitha 

ekspozimeve dhe ekspozimeve të mundshme nuk tejkalon shumën 50 milion lekë.  

 

Duhet të kemi parasysh këtu se agjencitë e vlerësimit të cilësisë së kredisë marrin një 

rëndësi të dorës së parë pasi vlerësimet e tyre do të përdoren nga bankat për llogaritjen 

peshave të riskut të secilit ekspozim.  

Agjencitë e vlerësimit të riskut të kredisë do të ndahen në dy kategori: 
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 Institucion i jashtëm i vlerësimit të kredisë (ECAI
63

) është personi juridik, i cili 

kryen vlerësime dhe përcakton cilësinë e kredisë së një institucioni/subjekti 

tjetër; 

 Agjencia e kreditimit të eksporteve (ECA
64

) është agjencia që mbështet aktivitetet 

e eksportit, të personave fizik dhe juridik, nga vendet në të cilat ECA-ja është e 

regjistruar. Bankat, në llogaritjen e kërkesës për kapital, mund të përdorin 

vlerësimet e kredisë, të publikuara nga ECA-të.  

 

Sipas rregullores së re të RMK shikojmë se kemi një ngjashmëri të madhe me 

marrëveshjen e Bazel II në lidhje me klasifikimin e ekspozimeve të qeverive qëndrore 

ose bankave qëndrore.  

 

Njësoj si Bazel II edhe rregullorja e re e RMK i ndan ekspozimet ndaj qeverive qëndrore 

dhe bankave qëndrore në disa klasa në varësi të cilësisë së kredisë sipas tabelës 2.9.  

 

Gjithashtu duhet të kemi parasysh se kur bankat kur nuk përdorin vlerësimin e një     

ECAI-je ose kur një ECAI e njohur nuk ka bërë vlerësim, ato ponderojnë ekspozimet 

ndaj qeverive qendrore dhe Bankave Qendrore me peshat e riskut sipas tabelës 2.10 me 

vlerësimin e riskut të mundësuar nga ECA dhe të njohura nga Banka e Shqipërisë.   

 
Tabela 2.9 Ekspozimet ndaj qeverive qendrore dhe bankave qendrore me peshat e rrezikut 

sipas ECAI 

Cilësia e kredisë 1 2 3 4 5 6 

Pesha e riskut 0% 20% 50% 100% 100% 150% 

          Burimi: Rregullorja e Re e Mjatueshmërisë së Kapitalit 

 

Tabela 2.10 Ekspozimet ndaj qeverive qendrore dhe bankave qendrore me peshat e 

rrezikut sipas ECA 

Primet minimale të 

sigurimit të 

eksportit (MEIP) 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

Pesha e rrezikut 0% 0% 20% 50% 100% 100% 100% 150% 

    Burimi: Rregullorja e Re e Mjatueshmërisë së Kapitalit 

 

Në lidhje me ekspozimet ndaj shoqërive tregtare bankat ponderojnë sipas vlerësimeve të 

ECAI sipas peshave të riskut në tabelën 2.11.  

 

Peshat e riskut të ekspozimeve ndaj shoqërive tregtare sipas rregullores së re të RMK 

kanë ngjashmëri me peshat e riskut të korporatave dhe kompanive të sigurimit tek 

marrëveshja Bazel II por me disa ndryshime të vogla të cilat kanë tendencën të rrisin 

koefiçentët e riskut sipas rregullores së re të RMK. 
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Tabela 2.11 Ekspozimet ndaj shoqërive tregtare me peshat e rrezikut sipas ECAI 

Cilësia e kredisë 1 2 3 4 5 6 

Pesha e riskut 20% 50% 100% 100% 150% 150% 

          Burimi: Rregullorja e Re e Mjatueshmërisë së Kapitalit 

 

Gjithashtu duhet të kemi parasysh se kur bankat nuk përdorin vlerësimin e një ECAI 

ekspozimet ndaj shoqërive tregtare peshohen me 100% dhe ky ponderim nuk mund të 

jetë më i vogël (më i favorshëm) se pesha e riskut, me të cilën ponderohen ekspozimet 

ndaj qeverisë qëndrore.    

 

Bankat sipas rregullores së re të RMK ponderojnë ekspozimet ndaj portofoleve me pakicë 

me peshën e riskut 75% ndërsa ekspozimet e siguruara me kolateral pasuri të paluajtshme 

peshohen me 100%.    

Ndërsa bankat do të ponderojnë me 35% të gjitha ato ekspozime që sigurohen me 

kolateral pasuri të paluajtshme rezidenciale, të cilat ndodhen në Republikën e Shqipërisë 

ose Bashkimit Europian.  

Kur ekspozimet e bankave janë të siguruara me kolateral pasuri të paluajtshme tregtare 

bankat do ti ponderojnë ato me 50%.  

 

Sipas rregullores së re të RMK i jepet një rëndësi të madhe klasifikimit të kredive me 

probleme në lidhje me peshat e ponderimit. Bankat ponderojnë peshën e pagarantuar të 

ekspozimit në mënyrë të ngjashme me ponderimet e marrëveshjes së Bazel II.  

 

Në të njëjtën kohë për të përcaktuar pjesën e garantuar të kredisë me probleme merren në 

konsideratë vetëm garancitë dhe kolateralët e pranuar për qëllime të zbutjes së riskut të 

kredisë.   

 

Rregullorja e re e RMK një seksion të veçantë ia kushton në mënyrë specifike teknikave 

të zbutjes së riskut të kredisë. Bankat përdorin teknikat e mbrojtjes së kredisë dhe 

modifikojnë llogaritjen e shumave të ekspozimeve të ponderuara me riskun duke zbatuar 

format e pranueshme të mbrojtjes së kredisë. 

 

Me qëllim zbutjen e riskut të kredisë bankat do të përdorin dy lloj mbrojtje: 

 

 Mbrojtjen e financuar të kredisë me anë të: kolateralit financiar, netimit në 

bilanc, kompensimit si dhe mbrojtjeve të tjera; 

 Mbrojtjen e pafinancuar të kredisë me anë të garancisë, kundërgarancisë, 

derivatet e kredisë si dhe kur ofrohet nga subjekte si qeveri qëndrore, qeveri 

rajonale, banka shumëpalëshe, organizata ndërkombëtare, institucione të 

mbikëqyrura dhe shoqëritë të tjera tregtare.  

 

Siç u përmend edhe me lart në vendin tonë ka një mungesë në lidhje me agjencitë e 

vlerësimit të kredisë si ECAI dhe ECA. Megjithatë mund të supozojmë se deri në fund të 

vitit 2014 kur pritet të hyjë në fuqi rregullorja e re e RMK mund të kemi zhvillime të reja 

në lidhje me agjencitë e vlerësimit të kredisë.  
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Në të njëjtën kohë edhe bankat e nivelit të dytë duhet të jenë të interesuara të përdorin 

vlerësimet e këtyre agjencive të vlerësimit pasi mund të llogarisin kapitalin e tyre 

rregullator duke përdorur peshat e riskut më të favorshme në lidhje me ekspozimet e 

zërave të ndryshme të bilancit të tyre.  

Gjithashtu edhe Banka e Shqipërisë pritet të luajë një rol të rëndësishëm në nxitjen dhe 

zhvillimin e agjencive të vlerësimit të kredive në vendin tonë, pasi është pikërisht Banka 

e Shqipërisë organi që ka bërë të mundur hartimin, realizimin dhe më pas implementimin 

e pritshëm të rregullores së re të RMK, e cila bazohet kryesisht në marrëveshjen e Bazel 

II. 

Në të njëjtën kohë bankat e nivelit të dytë do të mund të përdorin për përcaktimin e 

peshave të riskut për eskpozimet e tyre të gjitha ato ECAI dhe ECA të pranuara dhe të 

njohura nga Banka e Shqipërisë që plotësojnë disa kritere të caktuara si për shembull: 

 

Informacioni i përgjitshëm mbi llojin e vlerësimit
65

, strukturën ligjore të ECAI, numri 

punonjësve, të ardhurat nga klientët kryesorë dhe informacione mbi kodin e sjelljes;  

 

Informacion që tregon se plotësohen kriteret e njohjes së ECAI si për shembull: 

 

 Objektiviteti metodologjisë duke përshkruar të gjitha proçeset e vlerësimit të 

kredisë, detajimi i të dhënave sasiore, detajimi i të dhënave cilësore si dhe 

përshkrimi i metodologjisë së përdorur për të verifikuar saktësinë, 

qëndrueshmërinë dhe fuqinë dalluese të sistemeve të klasifikimit; 

 

 Pavarësia e metodologjisë duke përshkruar të gjitha proçedurat që synojnë 

vlerësime të drejta dhe objektive, masat mbrojtëse në fuqi në rastet kur 

aksionerët ose palët e tjera në grupin e palëve të lidhura janë të vlerësuar, 

ekzistenca e një kontrolli të brendshëm që siguron se proçedurat e brendshme 

të hartimit, rishikimit dhe tërheqjes së vlerësimeve të kredisë zbatohen në 

mënyrë efektive, ekzistenca e aftësive profesionale të duhura dhe të 

nevojshme, të anëtarëve të grupeve dhe komiteteve të vlerësimit si dhe një 

deklaratë që personeli i përfshirë në proçesin e vlerësimit të kredisë nuk është 

angazhuar në marrëdhënie biznesi me subjektet e vlerësuara; 

 

 Rishikimi i vazhdueshëm i metodologjisë duke dhënë informacion mbi 

shqyrtimin e vlerësimeve të kredisë si: karakteristikat kryesore, ekipet e 

përfshira, mjetet e përdorura, fazat e monitorimit, rifreskimi i të dhënave dhe 

sistemet automatike paralajmëruese, përmbledhje e rezultateve të rishikimeve 

të kryera dhe informacione mbi sistemet back-testing
66

.   

 

 Transparenca e metodologjisë ku kërkohet publikimi i parimeve të 

metodologjive të përdorura nga ECAI për formulimin e vlerësimit të kredisë, 

mënyra e përdorur për të bërë publike metodologjitë dhe termat e vlerësimit të 
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 I kërkuar (solicited) ose i dhënë (unsolicited)  
66

 Testimi i një teorie të caktuar në varësi të të dhënave të kaluara duke supozuar se edhe në të ardhmen 

pritet të ndodhin të njëjtat ngjarje si në të kaluarën 
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kredisë dhe përshkrimin e politikave të transparencës lidhur me llojin e 

vlerësimit të kërkuar apo të dhënë;   

 

 Besueshmëria dhe transparenca duke bërë publike çdo evidencë që vërteton 

mbështetjen e tregut në vlerësimet e kredisë, të tilla si: pjesa e tregut, numri i 

subjekteve të vlerësuara, sa gjatë ka qenë aktive në treg ECAI, të ardhurat e 

përftuara nga aktiviteti i vlerësimeve si dhe kërkohet me detyrim një 

përshkrim i detajuar i proçedurave në fuqi të publikimit
67

.  

 

Informacioni i nevojshëm për skicimin
68

 e vlerësimit të kredisë duke e ndarë në dy 

kategori: 

 

 Skicimi afatgjatë i cili duhet të përfshijë një sërë elementësh si: përkufizimi 

dështimit, normën e akumuluar të dështimit
69

 (CDR), probabilitetin e 

dështimit, metodologjia e llogaritjes, kuptimi i kategorive të vlerësimit të 

kredisë, matricat tranzitore dhe mbulimin gjeografik; 

 Skicimi afatshkurtër i cili duhet të përfshijë lidhjen midis vlerësimeve 

thelbësore afatshkurtra të kredisë dhe vlerësimeve thelbësore afatgjata të 

kredisë dhe në të njëjtën kohë të kryejë lidhjen mes vlerësimeve afatshkurtra 

të kredisë së financave të strukturuara dhe vlerësimeve afatgjata të kredisë së 

financave të strukturuara.  
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 Cumulative Default Rate 
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KREU 3. ANALIZA E KREDITIMIT NË SISTEMIN BANKAR 

SHQIPTAR 

 

3.1 Vështrim i shkurtër i sistemit bankar shqiptar 

Sistemi bankar shqiptar është sektori më i rëndësishëm i sistemit financiar në Shqipëri, 

duke zënë rreth 85% të sistemit financiar dhe duke nënkuptuar rolin e dobët të tregut të 

kapitaleve. Ky sistem ka pësuar një transformim rrënjësor të gjithanshëm në periudhën  

nga viti 1991 deri në 2012.  

Në vitin 1992 në Shqipëri operonin vetëm tre banka shtetërore ndërsa në vitin 2012 në 

sistemin bankar shqiptar operojnë 16 banka me kapital privat.  

Në muajin dhjetor të vitit 2012, aktivet e sistemit bankar arritën në 87.9% të PBB ndërsa 

nga këndvështrimi i pjesëve të tregut të sistemin bankar vihet re se 5 bankat më të mëdha 

kanë 67.8% të portofolit të kredisë dhe 74.4% të depozitave.  

Vitet e fundit vihet re rënia e ritmit të shtimit të kredisë duke regjistruar një rritje vjetore 

vetëm prej 2% në fund të vitit 2012 nga 15.3%, që ishte në fund të vitit 2011.  

Duhet thënë gjithashtu se burimet e financimit të sistemit bankar shqiptar vijnë kryesisht 

nga veprimtaria e depozitimit (82.3% të totalit të detyrimeve të sektorit bankar).  

Në kuadrin e tërësisë se depozitave vetëm 12 % janë të bizneseve të ndryshëm kurse 

depozitat e individëve kanë peshën dërrmuese të sistemit (88%).  

Rezultati financiar neto i sistemit bankar ka një ecuri pozitive në vitin 2012 krahasuar me 

vitin 2011. Kjo ka ardhur si pasojë e përmirësimit të çmimit të letrave me vlerë që kanë 

bankat në portfolet e tyre, si dhe një ndikim më pak të ndjeshëm pozitiv e kanë pasur të 

ardhurat e jashtëzakonshme kryesisht nga ekzekutimi i kolateraleve të lëna pranë bankave 

për garantimin e kredive të marra. 

Treguesit e përfitueshmërisë së sistemit bankar të vlerësuar sipas RoA
70

 dhe RoE
71

 

paraqiten të përmirësuar si pasojë e rritjes së rezultatit neto duke patur përkatësisht ritme 

rritjeje prej 375% dhe 500% kundrejt vitit 2011.  

Në lidhje me raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit bankat e nivelit të dytë paraqiten në 

nivel të mirë me 16.2% në fund të vitit 2012 përkundrejt minimumit rregullator prej 12%. 

Niveli prej 16.2% i mjaftueshmërisë së kapitalit nënkupton se sitemi bankar në Shqipëri 

është i qëndrueshëm në lidhje me nivelin e kapitalizimit.   
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 Kthimi nga aktivet mesatare 
71

 Kthimi nga kapitali mesatar 
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3.2 Sistemi i kreditimit bankar në Shqipëri  

Zhvillimet në ekonominë globale dhe veçanërisht kriza ekonomike botërore po ushtrojnë 

ndikim negativ mbi tregun shqiptar, dhe po shkaktojnë tkurrjen e tregut të kredive. 

Vitet e fundit, shtimi i kredisë në sistemin bankar shqiptar është ngadalësuar në mënyrë 

progresive duke filluar nga tremujori i katërt i vitit 2008 nga +5.02% në -1.86% në 

tremujorin e tretë të vitit 2013. 

Sipas vrojtimeve të kryera nga Banka e Shqipërisë rezulton se tek bankat e nivelit të dytë, 

ka disa arsye që i kanë detyruar të shtrëngojnë standartet e kredisë sidomos këto tre vitet 

e fundit dhe veçanërisht në sektorin e ndërmarrjeve të vogla e të mesme, por edhe në 

sektorin e ndërmarrjeve të mëdha.  

a. Kjo prirje lidhet me problemet që karakterizojnë sektorin ku zhvillon veprimtarinë 

ndërmarrja. Aktualisht ka disa sektorë që vitet e fundit janë në vështirësi financiare si për 

shembull: sektori ndërtimit, industria përpunuese dhe tregtia, riparimi automjeteve dhe i 

artikujve shtëpiakë. Këta sektorë paraqesin peshën më të madhe të shpërndarjes së 

kredisë sipas degëve të ekonomisë dhe detyrimisht kanë ndikuar negativisht edhe në 

rritjen e kredive me probleme në sistemin bankar Shqiptar.   

b. Gjendja e kredive me probleme në tërë sistemin bankar, e cila ka filluar të 

përkeqësohet duke filluar nga tremujori katërt i vitit 2008 dhe deri në ditët e sotme ku 

niveli tyre, arrin në 24.3%.   

c. Situata e përgjithshme makroekonomike, e cila vitet e fundit pavarësisht se ka pësuar 

një rritje pozitive, nuk ka mundur të mbështesë prirjen rritëse të nivelit të kredive.  

3.2.1 Veprimtaria kredituese sipas subjekteve 2007 - 2012 

Aktiviteti kreditues i sistemit bankar shqiptar, në muajin dhjetor të vitit 2012, në varësi të 

llojit të subjektit të kredituar në pjesën e tij më të madhe (69.48%) mbështetet në sektorin 

privat ndërsa pjesa tjetër (26.15%) i përket kredisë së individëve dhe vetëm 4.36% e 

kredisë i është dhënë sektorit publik.  

Sipas të dhënave të paraqitura në tabelën 3.1 bie në sy rritja me 505.93% e kreditimit për 

sektorin publik krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2007. Kurse kredia për biznesin e 

vogël dhe biznesin e mesëm ka pësuar një rritje përkatësisht me 15.30% dhe 44.64%.  

Nëse krahasojmë strukturën e kredisë sipas subjekteve nga viti 2007 në vitin 2012 

shikojmë se kemi një rritje të peshës që zë sektori privat nga 62.83% në 69.48%, dhe në 

të njëjtën kohë kemi një rënie të peshës së sektorit individual nga 35.81% në 25.16%.   
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Sipas të dhënave të marra prej shoqatës shqiptare të bankave
72

 dhe të përpunuara nga 

autori rritja mesatare e kredive në sistemin bankar të vendit tonë nga viti 2007 – 2012 ka 

qenë me 14.18% në shkallë vjetore. Gjatë kësaj periudhe rritjen më të madhe mesatare 

vjetore e ka pasur kredia në sektorin publik me 66.43%, ndërsa në lidhje me sektorin 

privat rritje më të madhe mesatare ka pasur biznesi i madh me 27.55%, biznesi mesëm 

me 8.48% dhe biznesi vogël me 3.72%. Në lidhje me kredinë e sektorit individual nga 

analiza vërehet një rritje mesatare vjetore me 7.24%.    

Nëse krahasojmë vitin 2011 më vitin 2012 vërehet një rënie e kredisë për biznesin e 

vogël dhe të mesëm ndërsa kredia për biznesin e madh ka pësuar rritje. Faktikisht kjo 

lidhet edhe me politikat e kreditimit të bankave të nivelit të dytë, të cilat gjatë vitit 2012 

sipas analizës së veprimtarisë kredituese rezultojnë sërish me standarte të shtrënguara 

sidomos për kredidhënien e sektorit të biznesit të vogël dhe të mesëm.  

Bankat kanë shtrënguar standartet e kreditimit kryesisht në dy aspekte: (a) në rritjen e 

kërkesës për kolateral në raport me shumën e kredisë dhe, (b) në zgjerimin i marzhit 

mesatar dhe atij për kreditë në risk. 

Sipas të dhënave të tabelës 3.1 vihet re se kredia për biznesin e madh ka pësuar një rritje 

prej 224.42% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2007 duke theksuar se bankat, 

pavarësisht standarteve shtrënguese të përdorura gjatë viteve të fundit kanë patur ende 

besim tek ecuria pozitive e biznesit të madh.             

Tabela 3.1. Krahasimi kredisë sipas subjekteve 2007 kundrejt 2012 (000’ lekë) 

 

Subjekti  

Dhjetor 

2007 

Në % ndaj 

totalit 

Dhjetor 

2012 

Në % ndaj 

totalit 

Diferenca në 

% 2007 - 2012 

Sektori publik 3,915,330 1.36% 23,724,319 4.36% 505.93% 

Biznesi vogël 56,768,313 19.75% 65,454,847 12.03% 15.30% 

Biznesi mesëm 49,645,634 17.27% 71,808,067 13.20% 44.64% 

Biznesi madh 74,196,683 25.81% 240,711,847 44.25% 224.42% 

Individët 102,929,856 35.81% 142,270,815 26.15% 38.22% 

Totali 287,455,817 100.00% 543,969,896 100.00% 89.19% 

Burimi: Shoqata Shqiptare e Bankave, Buletine mujore Dhjetor 2007, Dhjetor 2012, përshtatur 

nga autori  

Individët kanë marrë 26.15% të totalit të kredisë së sistemit bankar dhe ndryshimi nga 

viti 2007 në vitin 2012 është një rritje prej 38.22% në një kohë, që sipas Bankës së 

Shqipërisë, standartet e zbatuara për kreditimin e individëve janë shtrënguar gjatë viteve 

të fundit si për kredinë për blerje banesash ashtu edhe për kredinë konsumatore si pasojë 

e gjendjes financiare të individëve, kredive me probleme dhe tregut të pasurive të 

paluajtshme.   

                                                           
72

 Buletinet mujore nga viti 2007 – 2012  



65 

Një fakt i rëndësishëm i sektorit të kredisë në sistemin bankar Shqiptar lidhet me 

monedhën në të cilën është dhënë kredia. Sipas të dhënave të publikuara nga Banka e 

Shqipërisë
73

 evidentohet se 55.3% e kredive janë në monedhë të huaj dhe nga kjo 97.6% 

është Euro ndërsa pjesa tjetër prej 2.4% është në USD. Ky fakt është shqetësues sepse 

shumë biznese por edhe individë “detyrohen” të kreditohen në monedhën e huaj Euro 

duke u përballur edhe me riskun e kursit të këmbimit. 

3.2.2 Veprimtaria kredituese sipas subjektit dhe qëllimit të përdorimit 2007 - 2012 

Analiza e veprimtarisë kredituese sipas subjektit dhe qëllimit të përdorimit tregon se në 

kredinë akorduar bizneseve pjesa më e madhe i takon overdraftit e cila zë 22.04% të 

totalit të kredisë. Overdrafti akorduar bizneseve gjatë vitit 2012 ka pësuar një rritje prej 

147.81% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2007.  

Vihet re gjithashtu se, në disa raste, bizneset si pasojë e vëshirësive financiare gjejnë si 

zgjidhjen më të shpejtë rritjen e limiteve të overdrafteve të cilat shpesh herë përdoren 

edhe për financimin e investimeve afatmesme apo në rastin më të keq edhe afatgjata. Kjo 

dëshmon për vështirësi të bizneseve në përputhjen e afateve të fondeve të financimit me 

afatet e projekteve të investimit.  

Tabela 3.2. Krahasimi kredisë sipas sektorit dhe qëllimit të përdorimit 2007 kundrejt 2012 

(000’ lekë) 

Përshkrimi Dhjetor 2007 Pesha në % Dhjetor 2012 Pesha në % Ndryshimi 

në % 

Kredia 

gjithsej 

287,455,817 100.00% 543,969,895 100.00% 89.24% 

 Kredia për 

biznesin  

184,408,894 64.15% 401,699,080 73.85% 117.83% 

 Overdraft  48,381,967 16.83% 119,893,522 22.04% 147.81% 

 Kapital 

qarkullues  

38,027,711 13.23% 78,537,296 14.44% 106.53% 

 Investime në 

blerje 

pajisjesh  

60,042,548 20.89% 88,847,309 16.33% 47.97% 

 Investime 

për pasuri të 

paluajtshme  

37,956,668 13.20% 114,420,954 21.03% 201.45% 

  

 Kredia për 

individët 

103,046,923 35.85% 142,270,815 26.15% 38.06% 

 Overdraft 4,577,598 1.59% 8,600,508 1.58% 87.88% 

 Konsum i 

mallrave jo të 

qëndrueshëm  

2,111,980 0.73% 17,324,604 3.18% 720.30% 

 Konsum i 19,587,668 6.81% 8,681,877 1.60% -55.68% 
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 Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes 2012 



66 

mallrave të 

qëndrueshëm  

 Për pasuri të 

paluajtshme  

65,890,459 22.92% 100,867,687 18.54% 53.08% 

 Për ushtrim 

aktiviteti  

10,879,218 3.78% 6,796,139 1.25% -37.53% 

Burimi: Shoqata Shqiptare e Bankave, Buletine mujore Dhjetor 2007, Dhjetor 2012, përshtatur 

nga autori  

Në vendin e dytë në sektorin e bizneseve gjejmë investimet për pasuri të paluajtshme që 

zënë 21.03% të totalit të kredisë dhe në të njëjtën kohë kanë pësuar një rritje prej 

201.45% në krahasim me fundvitin e 2007. Kjo rritje tregon se bizneset e kanë parë më të 

arsyeshme të investojnë në pasuri të paluajtshme duke parë edhe situatën e vështirë 

ekonomike që po kalon vendi ynë. 

Në vendin e tretë dhe të katërt gjejmë kredinë për investime në blerje pajisjesh dhe 

kredinë për kapitalin qarkullues përkatësisht me 16.33% dhe 14.44%. Nëse shikojmë 

ndryshimin nga viti 2007 deri në vitin 2012 vërejmë se kredia për kapitalin qarkullues ka 

pësuar një rritje prej 106.53% ndërsa kredia për investime në blerje pajisjesh ka pësuar 

një rritje prej 47.97%. Sipas këtyre të dhënave mund të kuptojmë se bizneset kanë pasur 

më shumë nevojë për investime në kapitalin qarkullues ndërsa ngurojnë të kryejnë 

investime për blerje pajisjesh.   

Në analizën e veprimtarisë kredituese akorduar individëve peshën më të madhe e zë 

kredia për pasuri të paluajtshme me 18.54% ndaj totalit të kredisë ndërsa ndryshimi nga 

viti 2007 deri në vitin 2012 është me 53.08%. Kjo rritje thekson edhe një herë se bankat 

janë të interesuara në këto lloje kredish, pasi ato janë plotësisht të kolaterizuara dhe risku 

i mosshlyerjes mendohet të jetë relativisht i ulët. 

Më pas në vendin e dytë dhe të tretë gjejmë kredinë për konsum të mallrave jo të 

qëndrueshëm dhe kredinë për konsum të mallrave të qëndrueshëm përkatësisht me 3.18% 

dhe 1.60%. Kredia për konsum të mallrave jo të qëndrueshëm ka pësuar një rritje të lartë 

nga viti 2007 deri në 2012 me 720.30%, ndërsa kredia për konsum të mallrave të 

qëndrueshëm ka pësuar një rënie me -55.68%. Individët vitet e fundit kanë ulur kërkesën 

për kredi për konsum të mallrave të qëndrueshëm, dhe kjo edhe si pasojë e gjendjes 

ekonomike të vështirë të familjeve shqiptare. 

Në vendin e katërt dhe të pestë në kategorinë e kredisë individuale gjejmë overdraftin dhe 

kredinë për ushtrim aktiviteti me pesha përkatësisht 1.58% dhe 1.25% ndaj totalit të 

kredisë. Është interesant fakti se nga njëra anë kemi një rritje prej 87.88% të kredisë në 

formën e overdraftit ndërsa nga ana tjetër kemi një ulje prej -37.53% të kredisë për 

ushtrim aktiviteti. Nga këtu mund të kuptojmë se individët i kanë rritur nevojat për fonde 

afatshkurtra ndërsa kanë një ngurim të marrin kredi për ushtrim aktiviteti si pasojë edhe e 

gjendjes ekonomike të vështirë dhe situatës pesimiste, e cila është krijuar qoftë edhe nga 

kriza ekonomike që po kalojnë vendet tona fqinjë si Greqia dhe Italia.    
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3.2.3 Veprimtaria kredituese sipas degëve të ekonomisë 

Struktura e kredisë sipas sektorëve të ekonomisë në fund të vitit 2012 paraqet shumë 

ndryshime në krahasim me vitin 2008. Në rradhë të parë nga tabela 3.3 shikojmë se kemi 

një rritje të peshës së kredisë akorduar biznesit me 13.19%, dhe në të njëjtën kohë kemi 

një rënie të peshës së kredisë akorduar individëve me -27%.  

Kredia sipas sektorëve ekonomikë në fund të vitit 2012 ka një përqëndrim të madh në 

disa sektorë si: industria përpunuese, ndërtimi dhe tregtia, riparimi i automjeteve dhe i 

artikujve shtëpiakë të cilët së bashku kanë një peshë të barabartë me 47.7% të totalit të 

kredisë së ekonomisë në sistemin bankar shqiptar. Kjo do të thotë se edhe risku i 

përqëndrimit të bankave në këto sektorë është shumë i lartë në krahasim me sektorët e 

tjerë të ekonomisë të cilët të gjithë se bashku zënë 25.8% të totalit të kredisë akorduar 

ekonomisë.  

Nga tabela 3.3 vërejmë se katër sektorë të ekonomisë kanë pësuar një ulje të peshës së 

kredisë nga viti 2008 deri në vitin 2012 dhe ato janë: industria nxjerrëse, industria 

përpunuese, ndërtimi, hotele dhe restorante, ndërsa sektorët e tjerë ekonomikë kanë 

pësuar rritje ku për nga rëndësia dominon sektori prodhimit, shpërndarjes së energjisë 

elektrike, e gazit dhe e ujit (115%) dhe sektori tregtisë, riparimit të automjeteve dhe 

artikujve shtëpiakë (21%). Gjithashtu bie në sy fakti se si pasojë e krizës në sektorin e 

ndërtimit vërehet një ulje prej -13% të peshës së kredisë së akorduar këtij sektori, që deri 

para disa vitesh pati pësuar rritje të konsiderueshme.   

Ndërmjet sektorëve me probleme në shlyerjen e kredisë nga tabela 3.3 vërehet se rritjen 

me të madhe ka patur sektori i biznesit me 256% nga viti 2008 në vitin 2012. Kjo rritje ka 

ardhur si pasojë e kombinimit të cilësisë së portofolit të kredisë sipas sektorëve të 

ekonomisë me peshën e secilit sektor në nivel sistemi, ku brenda sektorit të biznesit, 

nivelin më të lartë të kredive me probleme e ka sektori “Tregtia, riparimi i automjeteve 

dhe artikujve shtëpiakë”, pasuar nga “Industria përpunuese” dhe nga “Ndërtimi”.  

Nëse analizojmë këta tre sektorë në mënyrë të veçantë vëmë re se ato kanë një nivel 

kredie me probleme  më të lartë (29.55%) se gjithë bizneset të marra së bashku (17.99%), 

si dhe rritja e nivelit të kredive me probleme gjatë vitit 2012 tregon për vëshirësitë 

financiare që po hasin këta sektorë jetësorë të ekonomisë së vendit tonë.  

Një dukuri tjetër është edhe fakti që kreditë me probleme ndaj tepricës së kredisë janë më 

të larta në sektorin e biznesit (25.3%) se sa në kreditë individuale (17.7%) duke na vënë 

në dukje edhe një herë tjetër vështirësitë e mëdha që po kalon biznesi në vendin tonë vitet 

e fundit.     

Sipas tabelës 3.3 nga analiza e kredive me probleme në sektorin individual vërejmë një 

rritje prej 210% nga viti 2008 në vitin 2012. Kuptohet kjo rritje nuk ka qenë e 

menjëhershme, por ka ardhur gradualisht duke treguar se sektori individual ndodhet në 

vështirësi të mëdha financiare, gjë që u diktua edhe nga efektet negative të krizës globale 

financiare të viteve te fundit.   
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Tabela 3.3 Krahasimi kredisë sipas degëve të ekonomisë 2008 kundrejt 2012 

 

 

Përshkrimi 

 

 

Dhjetor 

2008 

 

 

Dhjetor 

2012 

 

 

Ndryshimi 

peshës në 

% 

Kreditë 

me 

probleme 

/Teprica e 

kredisë 

Dhjetor`08 

Kreditë 

me 

probleme 

/Teprica e 

kredisë 

Dhjetor`12 

 

 

Ndryshimi 

peshës në 

% 

Bizneset  65.2 73.8 13.19% 7.1 25.3 256% 

Bujqësia, gjuetia 

dhe silvikultura  

0.7 1 43% 5 23.1 362% 

Peshkimi  0.1 0.2 100% 11.3 6.8 -40% 

Industria nxjerrëse  1.8 1.4 -22% 4.4 13.8 214% 

Industria 

përpunuese  

11 10.6 -4% 7.1 27.2 283% 

Prodhimi, 

shpërndarja e 

energjisë elektrike, 

e gazit dhe e ujit 

4 8.6 115% 2.2 11.3 414% 

Ndërtimi  13.5 11.7 -13% 7.6 32.2 324% 

Tregtia, riparimi i 

automjeteve dhe i 

artikujve shtëpiakë  

21 25.4 21% 9.8 29.2 198% 

Hotelet dhe 

restorantet  

3.4 3.2 -6% 6.6 44.5 574% 

Transporti, 

magazinimi dhe 

telekomunikacioni 

1.5 2.1 40% 7.4 22.1 199% 

Ndërmjetësimi 

monetar dhe 

financiar  

1.3 2.4 85% 0.2 0.2 0% 

Pasuritë e 

patundshme, 

dhënia me qira 

0.8 1.1 38% 13.7 32.5 137% 

Administrimi 

publik  

0 0.1 NA 1.9 5 163% 

Arsimi  0.5 1 100% 1.8 12 567% 

Shëndeti dhe 

veprimtaritë 

sociale  

0.5 0.9 80% 12 42.1 251% 

Shërbime 

kolektive, sociale 

dhe individuale  

2.3 2.8 22% 3.8 10.2 168% 

Të tjera  1.6 1.4 -13% 0.5 10.3 1960% 

Individët  35.8 26.2 -27% 5.7 17.7 210% 

Totali  100 100 NA 6.6 23.3 253% 

Burimi: Raporti vjetor i mbikëqyrjes 2008, 2012, përshtatur nga autori   
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3.2.4 Klasifikimi i kredive në vendet e zhvilluara dhe në zhvillim 

Klasifikimi i kredive lidhet me proçesin që bankat përdorin për të shqyrtuar portofolet e 

kredive, si dhe caktimin e kategorive ose klasave për çdo kredi bazuar në riskun e 

perceptuar apo karakteristikave të tjera të rëndësishme të kredive.  

Klasifikimi i kredive dhe provigjoneve paraqet disa sfida qoftë konceptuale, por dhe 

praktike duke pasur parasysh se në vende të ndryshme përdoren sisteme të ndryshëm 

klasifikimi. Pavarësisht se ka ngjashmëri, nuk ka përkufizime të pranuara 

ndërkombëtarisht mbi këto çështje. 

Duke qenë se mungojnë standarde ndërkombëtare, autoritetet kombëtare dhe 

mbikëqyrësit bankarë kanë përcaktuar rregulloret e tyre për klasifikimin e kredive dhe për 

provigjonimin sipas natyrës të secilit mjedis rregullator.  

Nga shqyrtimi literaturës shumë studime tregojnë se klasifikimi i kredive dhe 

provigjoneve në sisteme bankare të ndryshme është i ndryshëm por megjithatë mund të 

kryhet një ndarje e tyre në 2 makro-klasa si më poshtë: 

Klasifikimi sipas vendeve të zhvilluara
74

 ku mund të përfshijmë: SHBA-të, Gjermaninë, 

Mbretërinë e Bashkuar, Hollandën dhe Francën. Në këto vende i jepet një autonomi e 

madhe menaxherëve bankarë në lidhje me zhvillimin e politikave dhe të proçedurave të 

brendshme për klasifikimin e kredive dhe provigjoneve. Gjithashtu mbikëqyrësi nuk i 

kërkon bankave të përdorin ndonjë formë të veçantë për klasifikimin e kredive por 

sidoqoftë pret që bankat të kenë një proçes menaxhimi të riskut të duhur i cili duhet të 

përditësohet rregullisht. Në këto vende modelet e vlerësimit të brendshëm të riskut të 

kredisë
75

 marrin rëndësi të dorës së parë pasi bankat kanë mundësi ti përdorin ato duke 

përfituar edhe nga kushtet favorizuese, që të lejojnë këto modele në lidhje me nivelin 

minimal të kapitalit rregullator.       

Klasifikimi sipas vendeve në zhvillim ku mund të përfshijmë: Brazilin, Republikën Çeke, 

Kinën, Shqipërinë, Argjentinën dhe Kilin. Në këto vende përdoren sistemet e klasifikimit 

të kredive me anë të kategorive të ndryshme me qëllim që të “kapin” riskun në rritje dhe 

perspektivat pesimiste të rimëkëmbjes së kredive problematike. Kreditë grupohen në 

klasa të ndryshme në varësi të kushteve dhe ditëvonesave duke filluar nga 5 kategori
76

 

deri në 9 kategori
77

.  

Vendi ynë bën pjesë në këtë klasifikim, pasi mbikëqyrësi i ndan kreditë në 5 kategori të 

mirëspecifikuara, dhe nuk lejon asnjë hapësirë në lidhje me zbatimin e këtij klasifikimi.          

                                                           
74

 Kryesisht vendet e G-10 
75

 Internal Rating Models  
76

 Rasti Kinës, Republikës Ceke dhe Shqipërisë 
77

 Rasti Brazilit 
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Në shumë vende të botës rregullat për provigjonimin e kredive të humbura nuk kanë si 

qëllim të kapin humbjet në një fazë të hershme, por më shumë kanë si qëllim të 

shqyrtojnë faktorët objektivë që të merren parasysh nga autoritetet fiskale. 

Disa shtete kanë disa rregulla për parimet bazë të provigjonimit por me disa udhëzime të 

përgjithshme për mënyrën e përcaktimit të provigjoneve të duhura. Kjo përqasje përdoret 

kryesisht në Bashkimin Europian. 

Në të kundërt, shtetet që nxjerrin rregullore të hollësishme mbi klasifikimin e kredive 

shpesh përcaktojnë kërkesat sasiore minimale të nivelit të provigjoneve njësoj siç ndodh 

edhe në sistemin bankar shqipar, ku autoritetet mbikëqyrëse vendosin për çdo kategori 

kredie një nivel minimal provigjoni.   

Megjithatë, kërkesat për provigjonim mund të ndryshojnë për shumë arsye ku kryesorja 

lidhet me bazën konceptuale për kërkesat e provigjoneve: A synojnë ato t’i adresohen 

vetëm humbjeve që vijnë nga ngjarje të dukshme dhe të identifikueshme, apo kanë si 

qëllim të përcaktojnë provigjone për humbje të mundshme? 

Një aspekt tjetër i rëndësishëm që lidhet me provigjonet ka të bëjë me faktin nëse 

përdoren vetëm provigjone të posaçme apo përdoren edhe provigjone të përgjithshme. 

Gjithashtu duhet të kemi parasysh, që nëse bankave ju lejohet të përdorin vlerën e 

kolateralit si teknikë zbutjeje për llogaritjen e provigjoneve atëherë ato duhet të zbresin 

vlerën e kolateralit nga provigjonet e kërkuara për të përcaktuar nivelin e ri të 

provigjoneve. Kuptohet, që kjo teknike do ti ndihmonte shumë bankat të kishin më tepër 

kapital në dispozicion të veprimtarisë kredituese.  

Si përfundim mund të themi se sistemi i klasifikimit të kredive dhe të përcaktimit të 

provigjoneve në mbarë botën nuk ka një rregullore të përgjithshme dhe të gjithëpranuar 

nga të gjitha vendet.  

Sipas analizës vihet re se vendet e zhvilluara priren që klasifikimin e kredive dhe 

provigjonimin t’ja delegojnë menaxherëve bankarë, duke u mbështetur shumë në modelet 

e brendshme të vlerësimit të kredive.   

Në vendet në zhvillim autoritetet mbikëqyrëse janë më të vendosura të ndërhyjnë qoftë në 

klasifimin e kredive po ashtu edhe në provigjonet e tyre, duke mos i lënë hapësira 

bankave të përdorin modelet e brendshme për klasifikimin e kredive.    

3.2.5 Klasifikimi i kredive dhe i fondeve rezervë për kreditë e humbura në sistemin 

bankar shqiptar 

Në bazë të rregullores “Për administrimin e riskut të kredisë” dhe të ligjit nr.8269, datë 

23.12.1997 "Për Bankën e Shqipërisë", të ndryshuar, dhe të neneve 57, 58, 61 dhe 68 të 

ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë" klasifikimi i 

kredive për bankat dhe degët e bankave të huaja, të licencuara nga Banka e Shqipërisë për 

të ushtruar veprimtari bankare dhe / ose financiare në Republikën e Shqipërisë, do të 
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bëhet të paktën një herë në 3 muaj në një prej kategorive të mëposhtme duke u bazuar në 

ditëvonesat në shlyerjen e kredisë dhe gjendjen financiare të kredimarrësit:  

1. kredi standarde; 

2. kredi në ndjekje;  

3. kredi nënstandarde;  

4. kredi të dyshimta;  

5. kredi të humbura. 

Kreditë janë “standarde” kur kryegjëja ose interesi nuk është paguar për një periudhë 

prej 1 deri 30 ditësh nga data e pagesës së këstit.  

Kreditë vlerësohen në kategorinë “në ndjekje” kur kryegjëja ose interesi nuk është 

paguar për një periudhë prej 31 deri 90 ditësh nga data e pagesës së këstit.  

Nënstandarde vlerësohen ato kredi për të cilat kryegjëja ose interesi nuk është paguar për 

një periudhë prej 91 deri 180 ditësh nga data e pagesës së këstit.  

Të dyshimta kur kryegjëja ose interesi nuk është paguar për një periudhë prej 181 deri 

365 ditësh nga data e pagesës së këstit.  

Të humbura kur kryegjëja ose interesi nuk është paguar për një periudhë prej më shumë 

se 365 ditësh nga data e pagesës së këstit.  

Proçesi i vazhdueshëm i shqyrtimit dhe klasifikimit të kredive lejon bankat që të 

monitorojnë cilësinë e portofoleve të kredive, dhe aty ku është e nevojshme të ndërmarrin 

veprimet korrigjuese për t'iu kundërpërgjigjur përkeqësimit të cilësisë së kredisë të 

portofoleve të tyre.   

Në sistemin bankar shqiptar bankat vlerësojnë dhe klasifikojnë kredimarrësit në bazë të 

gjendjes së tyre financiare. Ky vlerësim realizohet sipas kritereve të brendshme të 

përcaktuara nga bankat, dhe duke bërë një ndarje të kredimarrësve sipas kategorive të 

riskut që ata paraqesin.  

Për të vlerësuar gjendjen financiare të kredimarrësve bankat bazohen si në faktorët 

cilësorë edhe në faktorët sasiorë.  

Në faktorët cilësorë të përdorur për vlerësimin e gjendjes financiare të kredimarrësve 

mund të përmendim: 

 Statusi i kredimarrësit, karakteristikat personale dhe ekonomike të tij; 

 Cilësia e menaxhimit, sidomos kur kemi të bëjmë me persona juridikë. 
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Kurse faktorët sasiorë të përdorur për vlerësimin e gjendjes financiare të kredimarrësve 

janë: 

1. Cilësia e aksionerëve, e planeve dhe e programeve të mbështetur nga banka; 

2. Niveli i kapitalit dhe i rezervave të kredimarrësit; 

3. Cilësia e aktiveve të kredimarrësit; 

4. Madhësia e borxhit dhe aftësia për t'i shërbyer si edhe historiku i përballjeve me 

bankën; 

5. Likuiditeti dhe përfitueshmëria; 

6. Cash flow-t (flukset e parave) nga periudhat paraardhëse dhe cash flow (flukset e 

parave) i pritshëm, të krahasuar me detyrimet e kredimarrësit;  

7. Kushtet e biznesit dhe parashikimet e ardhshme për kredimarrësin si dhe 

pozicioni i kredimarrësit në treg dhe në industrinë ku kryen veprimtarinë; 

8. Ekspozimi i kredimarrësit ndaj riskut të kursit të këmbimit.  

Për të vlerësuar gjendjen financiare të kredimarrësit bankat mbështeten kryesisht në këtë 

dokumentacion:  

a. Bilanci (pasqyra e aktiveve e pasiveve dhe e zërave jashtë bilancit); 

b. Llogaria fitim-humbje; 

c. Vërtetimi i pagës për individët, si dhe deklarata e të ardhurave dhe e 

shpenzimeve të tyre, e dokumentuar për të ardhurat dhe shpenzimet materiale; 

d. Pasqyra e detyrimeve për kreditë dhe për interesat për t'u paguar; 

e. Pasqyra mbi ndryshimet në kapital; 

f. Pasqyra e cash flow; 

g. Raportet e ekspertit kontabël mbi gjendjen financiare të kredimarrësit; 

h. Raporte të agjencive të vlerësimit. 

Bankat janë të detyruara që në varësi të kategorive të vlerësimit të kredive të krijojnë 

fondet përkatëse për mbulimin e humbjeve të mundshme nga kreditë.  

Normat aktuale për llogaritjen e provigjoneve janë: 

 Për kreditë standarde 1%; 

 Për kreditë në ndjekje 5%; 

 Për kreditë nënstandarde jo më pak se 20%;  

 Për kreditë e dyshimta jo më pak se 50%; 

 Për kreditë e humbura 100%. 

Norma për llogaritjen e provigjoneve për mbulimin e humbjeve nga kreditë standarde dhe 

për kreditë në ndjekje aplikohet njëlloj si për kryegjënë edhe për interesin, ndërsa për 

kreditë me probleme norma e aplikuar mbi interesin dhe kryegjënë do të jetë 100%  për 

çdo kategori.  

Nga ana tjetër, bankave i jepet mundësia që në llogaritjen e provigjoneve për mbulimin e 

humbjeve nga kreditë, të mund të përdorin teknikat e zbutjes së riskut të kredisë.  
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Zbutja e riskut të kredisë me qëllim llogaritjen e fondeve rezervë për mbulimin e 

humbjeve nga kreditë mund të kryhet nëpërmjet garancive dhe kolateraleve financiare. 

Aspekt i rëndësishëm i klasifikimit të kredive është proçedura e  fshirjes nga bilanci e 

kredive të humbura. Kjo proçedurë është në përgjithësi komplekse dhe kryhet vetëm me 

vendim të Këshillit Drejtues të bankës, si dhe në çdo rast kur e kërkon Banka e 

Shqipërisë. Dosjet e kredive të fshira vlerësohen vazhdimisht dhe shqyrtohen jo më pak 

se një herë në 6 muaj nga Këshilli Drejtues i bankës. Nëse në një kohë të dytë do të 

kishim arkëtime nga kreditë e fshira ato të pasqyroheshin si të ardhura të 

jashtëzakonshme për bankën.  

Në lidhje me metodën e klasifikimit të kredive dhe provigjoneve në sistemin bankar 

shqiptar mendoj se është e duhura pasi Shqipëria bën pjesë në vendet në zhvillim të cilat 

nuk kanë akoma një sistem bankar po aq të konsoliduar sa vendet e zhvilluara. Për këtë 

arsye edhe mbikëqyrësi nuk lejon përdorimin e modeleve të brendshme për klasifikimin e 

kredive dhe provigjoneve njësoj siç bëjnë bankat që operojnë në vendet e zhvilluara.   

3.3 Kreditë me probleme në sistemin bankar shqiptar 

Përkufizimi i kredive me probleme ndryshon shumë në vende të ndryshme dhe një 

krahasim i tyre duhet bërë me shumë kujdes. Megjithatë sipas përkufizimit më të 

përdorur në literaturë dhe praktikë, një kredi vlerësohet si kredi me probleme kur 

kredimarrësi nuk ka mundësi të shlyejë detyrimet
78

 pranë bankës ose kur ai paraqet 

vonesa në shlyerjes së kredisë për më shumë se 90 ditë nga afati
79

.  

Gjithashtu sipas Institutit Ndërkombëtar të Financave
80

 për përafrimin e mënyrës së 

krahasimit të kredive me probleme midis vendeve të ndryshme për efekt të raportimit tek 

bankat qëndrore, përdoren pesë kategori kredish: standarde, në ndjekje, nënstandarde, të 

dyshimta dhe të humbura. Në pjesën më të madhe të vendeve, ashtu si edhe në vendin 

tonë, kredi me probleme vlerësohen vetëm 3 kategoritë e fundit.  

Kalimi nga ekonomia e centralizuar në ekonominë e tregut e gjeti të papërgatitur si 

ekonominë e brishtë shqiptare dhe sistemin financiar shqiptar në fillim të viteve 1990’. 

Sidomos sistemi bankar shqiptar pati vështirësi të mëdha në menaxhimin e kredive me 

probleme të cilat pësuan një rritje drastike, që shkoi nga 12.5% në vitin 1993 deri në 

58.9% në vitin 1998. Njihet tashmë se arsyet kryesore të rritjes së nivelit të kredive me 

probleme lidheshin me mungesën e aftësive në vlerësimin e kredive si dhe me 

administrimin dorëlëshuar të kredive të bankave shtetërore.  

Në vitin 1999 rreth 82% e kredisë së Bankës Kombëtare Tregtare dhe 85% kredive të 

Bankës së Kursimeve ishin të pakthyera. Edhe bankat me kapital të përbashkët apo me 

kapital privat kishin shfaqur probleme për shlyerjen në kohë të kredive nga klientët e 

tyre.  
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Megjithatë, megjithëse bankat me kapital të përbashkët dhe me kapital privat 

administronin më mirë risqet e kreditimit në krahasim me bankat shtetërore mund të 

themi se, në shumicën e rasteve kreditë me probleme kanë ardhur si pasojë e marrjes së 

një risku më të lartë nga bankat me kapital të përbashkët dhe kapital privat.   

Një faktor kyç, që ka ndikuar në shtimin e kredive me probleme në këtë periudhë, ishte 

edhe mungesa përvojës së nevojshme të stafit bankar, të cilët ndonjëherë me dashje apo 

pa dashje kanë ndikuar negativisht në akumulimin e kredive me probleme në sistemin 

bankar shqiptar.  

Grafiku 3.1 Kreditë me probleme (NPL) nga 2002 - 2007 

 
               Burimi: Banka e Shqipërisë, përshtatur nga autori 

 

Grafiku 3.2 Kreditë me probleme (NPL) nga 2008 - 2012 

 
   Burimi: Banka e Shqipërisë, përshtatur nga autori 
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Si pasojë e një vendimi administrativ, që u mor në vitin 2001 për të kaluar kreditë me 

probleme të Bankës së Kursimeve pranë Agjencisë së Trajtimit të Kredive, vihet re rënia 

shumë e madhe e tyre nga 45.7% që ishte në fund të vitit 2000 në 6.9% në fund të vitit 

2001. Si pasojë e këtij vendimi situata e rëndë në lidhje me kreditë me probleme ndryshoi 

mënjëherë duke i ulur ato në nivele të kontrollueshme nga sistemi bankar.  

Sipas të dhënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë kreditë me probleme në fund të 

vitit 2002 përbënin vetëm 5.6% të totalit të tepricës së kredisë.  

Nëse analizojmë nivelin e kredive me probleme në sistemin bankar shqiptar dhe ndajmë 

periudhën e studimit nga viti 2002 deri në vitin 2012 në dy nënperiudha specifikisht  

2002 – 2007 dhe 2008 – 2012 vërehen disa fakte interesante.  

Në radhë të parë duke analizuar të dhënat me frekuencë tremujore për nënperiudhën e 

parë shihet se norma mesatare e kredive me probleme në sistemin bankar shqiptar ishte 

4.29%. Ndërsa për nënperiudhën e dytë (tremujori parë i vitit 2008 deri në tremujorin e 

katërt të vitin 2012) norma mesatare kredive me probleme ka qenë 13.13%. 

Nga grafiku 3.1 shikojmë se kredia me probleme paraqet një trend pothuajse konstant 

gjatë periudhës 2002 – 2007, ku pikën maksimale e arrin në tremujorin e dytë të vitit 

2002 me 7.42% dhe pikën minimale e arrin në tremujorin e katërt të vitit 2005 me 2.33%.  

Kjo periudhë është shoqëruar edhe me kushte makroekonomike të favorshme për 

sistemin bankar shqiptar duke pasur parasysh se gjatë kësaj periudhe PBB-ja ka një rritje 

mesatare në shkallë tremujore të barabartë me 4.35%. Kurse sistemi bankar shqiptar ka 

patur rritjen mesatare më të madhe të nivelit të kredisë, e cila shënon 10.50% në shkallë  

tremujore.  

Niveli i ulët i kredive me probleme në këtë periudhë lidhet edhe me faktin se tërësia e 

kredisë së sistemit bankar u shtua me ritme shumë të shpejta. Për rrjedhojë, kreditë e reja 

mundësuan fshehjen e problemeve me kreditë.     

Sipas grafikut 3.2 shikojmë se niveli i kredive me probleme në sistemin bankar shqiptar 

pati një kërcim të menjëhershëm nga 3.33%, që ishte tremujorin paraardhës në 3.92% në 

tremujorin e parë të vitit 2008 për të vazhduar më tej me një rritje progresive duke e çuar 

në dhjetor të vitit 2012 (tremujori i katërt) në nivelin më të lartë 23.86%.  

Pavarësisht se shumë analistë mendojnë se kriza globale financiare nuk pati ndonjë 

ndikim të madh në sitemin bankar shqiptar, të dhënat faktike për rritjen e nivelit të 

kredive me probleme dëshmojnë se kriza globale financiare e cila pati fillimet e veta në 

SHBA si pasojë e krizës së kredive hipotekore
81

 pati ndikimin e vet edhe në Shqipëri 

edhe pse duhet thënë se me një vonesë prej 1 deri në 2 vjet. Por, duke analizuar kushtet 

makroekonomike të Shqipërisë vërehet se, nga tremujori parë i vitit 2008 deri në 

tremujorin e katërt të vitin 2012, ritmi mesatar i shtimit të PBB-së (1.38%) ka qenë 

shumë më i ulët nëse krahasohet me periudhën tjetër nga viti 2002 – 2007 gjatë së cilës 
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ka qenë 4.35%. Kjo është një tjetër arsye e ngritjes së nivelit të kredive me probleme në 

sistemin bankar shqiptar. Kjo ka bërë që edhe ritmi i shtimit të kredive të jetë i ndryshëm. 

Kështu vihet re se, gjatë periudhës nga 2008 – 2012, rritja mesatare tremujore e nivelit të 

kredive ka qenë shumë më e ulët (3.47%) kundrejt 10.50%, që ishte për periudhën nga 

2002 – 2007.  

Kjo prirje sigurisht ka patur ndikimin e tij edhe në marrëdhëniet ndërmjet nivelit të 

kredive me probleme dhe ritmeve të shtimit të kredive.  

Konkretisht vihet re se, gjatë viteve 2008 – 2012, ritmi i shtimit të kredive me probleme 

ka qenë më i lartë se ritmi i shtimit të tepricës së kredisë së sistemit bankar, dhe kreditë 

me probleme ndaj tepricës gjithsej të kredisë të sistemit bankar arrijnë vlerën e tyre më të 

lartë në tremujorin e katërt të vitit 2012 me 23.89%. Kjo ka bërë, që në sistemin bankar 

shqiptar, në çdo katër kredi pothuajse njëra ka qenë problematike dhe me vonesa në 

shlyerjen e kryegjësë, dhe të interesit përkatës me më shumë se 90 ditë.  

Banka e Shqipërisë, e shqetësuar për këtë nivel kaq të lartë kredish me probleme, në mars 

të vitit 2013 miratoi paketën antikrizë e cila parashikon një sërë ndërhyrjesh për të nxjerrë 

kredinë nga ngërçi ku është futur sistemin bankar shqiptar.  

Një ndarje tjetër që i bëhet kredisë lidhet me kategoritë e klasifikimit të saj të vendosura 

nga Banka e Shqipërisë, e cila paraqitet në tabelën e mëposhtme (tabela 3.4). Nëse 

krahasohen kreditë standarde nga tremujori katërt i vitit 2010 deri në tremujorin e katërt 

të vitit 2012 vihet re rënia e peshës specifike të kredive cilësore me 12.40%
82

. Kështu që, 

në vitin 2012 vetëm 69.2% e kredive paraqesin vonesa deri në 30 ditë, ndërsa pjesa tjetër 

prej 30.8% ka vonesa më të mëdha në shlyerjen e tyre.  

 
Tabela 3.4 Klasat e ndryshme kundrejt tepricës gjithsej të kredisë (në %) 

Klasifikimi i 

kredisë 

2010 2011 2012 

T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 T 1 T 2 T 3 T 4 

Standard 80.8 81.2 78.7 79.0 73.8 73.1 73.2 73.8 72.0 71.2 69.4 69.2 

Në ndjekje 7.6 6.6 7.5 7.0 11.5 9.9 8.5 7.4 7.9 7.7 7.9 8.3 

Nënstandard 5.4 5.4 5.9 6.2 5.9 8.0 8.9 9.3 10.1 9.6 10.3 9.7 

Të dyshimta  3.0 3.2 3.9 3.7 4.2 4.0 4.2 3.9 4.1 4.9 5.4 5.2 

Të humbura 3.3 3.7 4.0 4.1 4.6 5.0 5.2 5.6 6.0 6.6 7.1 7.6 

Burimi: Banka e Shqipërisë , Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes 2012 

 

Kategoria e dytë e kredive cilësore ka pësuar një rritje prej 18.57%
83

 nga tremujori katërt 

i vitit 2010 deri në tremujorin e katërt të vitit 2012 duke treguar se kreditë me vonesa në 

shlyerje nga 31 – 90 ditë tani peshojnë më shumë duke shfaqur probleme në shlyerje si 

për bizneset ashtu edhe për individët. Në të njëjtën kohë nëse krahasojmë tremujorin e 

katërt të vitit 2010 me tremujorin e katërt të vitit 2012 sipas tabelës 3.4, në portofolin e 

kredive me probleme evidentohet rritje e peshës për të tre klasat, por rritje më e madhe 
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evidentohet në peshën e kredive të klasifikuara nënstandard dhe të humbura përkatësisht 

me 56.45%
84

 dhe 85.36%
85

.  

 

Nëse analizojmë kreditë me probleme të ndara sipas llojit të subjektit
86

 nga 3 mujori i 

fundvitit 2005 deri në 3 mujorin e katërt të vitit 2012 shikojmë një rritje progresive të 

kredisë me probleme si për bizneset ashtu edhe për individët.  

 

Megjithatë duhet të theksojmë se kredia me probleme për bizneset është shtuar me ritme 

më të shpejta se sa kredia me probleme e individëve duke treguar se bizneset janë 

përballur me vështirësi më të mëdha në shlyerjen e kredive se sa individët.  

Në fund të vitit 2012 treguesi i kredive me probleme për biznesin është në nivelin prej 

25.3% ndërsa për individët ky tregues arrin në nivelin prej 17.7%.   
 

Grafiku 3.3 Teprica e kredisë me probleme për bizneset dhe individët 

 
Burimi: Banka e Shqipërisë, Raporti Vjetori i Mbikëqyrjes 2012  

 

3.3.1 Masat e marra nga Banka e Shqipërisë dhe bankat e nivelit të dytë për uljen e 

kredive me probleme në sistemin bankar Shqiptar 

Banka e Shqipërisë është përpjekur vazhdimisht për zvogëlimin e peshës së kredive me 

probleme. Vendimet e marra deri në vitin 2008 orientoheshin nga kontrolli për shtimin e 

kredive dhe të risqeve që lidheshin me kreditimin. Kurse në ditët e sotme jemi në një 

situatë krejt ndryshe.  

Vendimet e bankave të nivelit të dytë u ndikuan nga tregu apo nga vendimet e bankave të 

vendeve të origjinës, dhe si pasojë bankat rishikuan planet e tyre të biznesit gjë që solli 

uljen e veprimtarisë kredituese të tyre.  
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Deri në vitin 2008 themi se rritja e lartë e kredisë u shoqërua me rënien e nivelit të 

kreditimit menjëherë pas fillimit të krizës financiare globale.  

Duke parë këtë situatë u morën disa masa për ruajtjen e sistemit bankar nga efektet e 

krizës financiare globale si:  

 Ulja e limitit të ekspozimit ndaj investimeve të bankave mëmë; 

 Ndërprerja e shpërndarjes së fitimit të bankave për vitin 2008 dhe 2009; 

 Propozimi për rritjen e nivelit të sigurimit të depozitave të miratuar nga Kuvendi 

Shqipërisë; 

 Prezantimi i rregullores së re për menaxhimin e riskut të likuiditetit me një tregues 

minimal prej 20%, që më pas u rrit në nivelin 25%.  

Pavarësisht ndërhyrjeve të Bankës së Shqipërisë, niveli kredive me probleme sërish mbeti 

shumë i lartë
87

. Në këto kushte Banka e Shqipërisë në Mars të vitit 2013 i propozoi 

bankave një paketë të re masash antikrizë, e cila pritej të rigjallërojë kreditimin e 

ekonomisë dhe ulë nivelin e kredive me probleme. Miratimi i kësaj pakete duket se deri 

në Mars të vitit 2014 nuk i ka dhënë efektet e pritshme, pasi jo vetëm që nuk kemi një  

përmirësim të rigjallërimit të kreditimit bankar, por përkundrazi kemi një rënie të tij. 

Paketa e miratuar në korrik të vitit 2013 bazohej në tri shtylla (kolona): kolona ligjore; 

kolona e politikës monetare dhe kolona prudenciale. 

Sipas kolonës ligjore hyjnë në fuqi disa ndryshime në Kodin e Proçedurës Civile dhe 

Kodin Civil, të cilat priten të lehtësojnë ekzekutimin e kolateralit nga bankat duke 

shmangur zgjatjet proçedurale të panevojshme. Përmirësimet e kuadrit ligjor dhe 

praktikës së ekzekutimit të kolateralit priten të krijojnë hapësira të reja për nxitjen e 

kreditimit në vendin tonë.  

Sipas kolonës së politikës monetare nënkuptohet politika lehtësuese e BSH, e cila vitet e 

fundit ka kryer 9 ulje të njëpasnjëshme të normës bazë të interesit duke e çuar në nivelin 

më të ulët prej 2.75%.  

Sipas kolonës prudenciale pritet që ndikimi të jetë i drejtpërdrejtë dhe shumë i shpejtë në 

gjallërimin e kredisë nga ana e sistemit bankar. Masat e ndryshimeve rregullative 

mundësojnë:  

a. Uljen e kërkesave për aktive likuide të bankave; 

b. Ndryshimin e koefiçentëve të riskut.      

a. Duke qenë se niveli i aktiveve likuide të bankave të vendit tonë është më i lartë se ai i 

standardeve ndërkombëtare dhe i bankave në rajon, ulja e kërkesës së tyre mund të 

realizohet pa cënuar stabilitetin e sistemit bankar në përgjithësi. Ulja e nivelit të aktiveve 

likuide duhet të kontrollohet dhe zbatohet sipas profilit të riskut të secilës bankë.   
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b. Ndryshimi i koefiçentëve të riskut në strukturën e investimeve synon, që kapitali i 

bankave të mbështesë më mirë zhvendosjen e burimeve të tyre drejt kreditimit të 

ekonomisë të vendit tonë. Sipas kësaj logjike duke rritur koefiçentët e riskut, që përdoren 

për llogaritjen e kapitalit të bankave për investimet e kryera me subjektet jorezidente, do 

të kishim një orientim të bankave drejt investimeve të subjekteve rezidente.                    

Në këtë mënyrë koefiçentët e riskut mund të ulen vetëm për shumën e kredisë së re për 

një periudhë të caktuar kohore duke synuar zhvendosjen e fondeve drejt kreditimit vendas 

edhe për ato banka, të cilat kanë një nivel më të ulët të raportit të mjaftueshmërisë së 

kapitalit. Këto masa të ndryshimeve rregullative të kolonës prudenciale pritet të çlirojnë 

burime financiare tek bankat e nivelit të dytë duke i nxitur t’i kanalizojnë drejt kreditimit.     

Lehtësimi i kritereve për ristrukturimin e kredive përbën një tjetër element shumë të 

rëndësishëm në të cilin ka ndërhyrë Banka e Shqipërisë. Aktualisht kërkohet që kreditë e 

ristrukturuara të provigjonohen me 20% dhe të klasifikohen si kredi “nënstandarde” duke 

iu shtuar portofolit të kredive me probleme.                                                                                                          

Sipas ndryshimit të ri të paketës antikrizë jepet mundësia, që kreditë cilësore të kategorisë 

“standard” dhe “në ndjekje” në ristrukturimin e tyre të parë të ruajnë klasifikimin si kredi 

cilësore dhe të provigjonohen vetëm në masën 10%. Si rezultat, nga njëra anë bankat 

kanë më pak shpenzime për provigjone dhe nga ana tjetër lehtëson pozicionin e 

kredimarrësve në shlyerjen e detyrimeve ndaj bankave.  

Banka e Shqipërisë ka nxitur vazhdimisht bankat e nivelit të dytë të kryejnë 

ristrukturimet e nevojshme për lehtësimin e kredimarrësve me vështirësi të përkohshme. 

Por, kjo kërkon që bankat të jenë në gjendje të dallojnë kredimarrësit cilësorë (me 

vështirësi të përkohshme) nga kredimarrësit jo cilësorë (me pamundësi rikuperimi).   

Sipas kësaj logjike bankat duhet të luajnë rolin e këshilluesit me bizneset e ndryshme 

kredimarrëse, por edhe këta të fundit duhet të marrin një rol aktiv në evidentimin në kohë 

të vështirësive, të bashkëbisedojnë me bankat për gjetjen e rrugëzgjidhjeve sa më të 

përshtatshme dhe me kosto sa më të ulët. Për të lehtësuar këtë bashkëveprim të 

domosdoshëm të bankave me huamarrësit, Banka e Shqipërisë ka hartuar dy udhëzues 

mbi çështjen e ristrukturimeve të kredive individuale dhe të bizneseve.            

Pavarësisht ndërhyrjeve të Bankës së Shqipërisë edhe bankat e nivelit të dytë kanë marrë 

masat e tyre individuale për frenimin e kredive me probleme. Tashmë çdo bankë ka 

krijuar përvojën në fushën e kredive me probleme dhe janë munduar ti japin zgjidhje sa 

më të mira sipas mënyrave të tyre.  

Për shembull banka Intesa Sanpaolo në shtator të vitit 2011, brenda saj, krijoi strukturën 

që do të merret me kreditë problematike me emrin “Unit of Nonperforming Loans
88

”. Kjo 

njësi e posaçme monitoron klientët në rekuperimin e kredive duke synuar të parandalojë 

shndërrimin e një kredie të suksesshme në kredi problematike. Kjo njësi raporton 

periodikisht për klientët problematikë dhe sigurohet, që klienti të jetë në gjendje të 

shlyejë kredinë sipas afatit të përcaktuar.  
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Banka ProCredit aktualisht vazhdon kreditimin e biznesit dhe fokusohet në sektorë të 

rëndësishëm, të cilët ndikojnë në rritjen ekonomike dhe në përmirësimin e treguesve 

financiarë. Sektorët ku po përqëndrohet banka ProCredit aktualisht janë: prodhimi, 

bujqësia, turizmi dhe tregtia. Në të njëjtën kohë vazhdon monitorimin financiar të 

klientëve të prekur nga vështirësitë e sektorit duke synuar parandalimin e problemeve në 

periudhat në vazhdim. Banka ProCredit fokusohet edhe në ndjekjen me seriozitet të çdo 

klienti që shfaq probleme në kryerjen e pagesave, duke synuar gjetjen e një zgjidhjeje 

afatgjatë sa më të përshtatshme për të dyja palët. 

3.3.2 Perspektiva e manxhimit të kredive me probleme në sistemin bankar shqiptar 

Nëse situata e kredive me probleme nuk zgjidhet në vendin tonë, kjo do të thellojë 

ashpërsinë dhe kohëzgjatjen e krizës financiare si dhe komplikojë menaxhimin e situatës 

makroekonomike. 

 

Në të njëjtën kohë kreditë me probleme ndikojnë në tkurrjen e burimeve financiare dhe 

pengojnë proçesin e shpërndarjes së burimeve duke e zgjatur në këtë mënyrë stanjacionin 

ekonomik që po shoqëron krizën financiare.  

 

Gjithashtu kreditë me probleme mund të pengojnë përmirësimin e ekonomisë duke 

dobësuar sistemin financiar. Për këtë arsye bëhet e detyrueshme që të zbatohen politika 

efektive të menaxhimit të kredive me probleme.   

Këto politika duhet të projektohen për të frenuar rritjen e kredive me probleme dhe 

zgjidhjen e tyre, si dhe duhet të jenë pjesë integrale e stabilizimit të krizës financiare.      

 

Menaxhimi i kredive me probleme lidhet kryesisht me çështjen e integrimit vertikal të një 

njësie pune brenda bankës.  

Bankat kanë disa opsione në lidhje me menaxhimin e kredive me probleme si: 

 

 Krijimi në brendësi të bankës të një departamenti ristrukturues, i cili duhet të 

kryejë vetë menaxhimin e kredive me probleme. Për këtë arsye kërkohet njohuria 

dhe ekspertiza e kapitalit njerëzor; 

 

 Blerja nga ana e bankës së kompentencave të nevojshme për menaxhimin e 

kredive me probleme. Një version i kësaj strukture është krijimi i një “joint 

venture
89

”, në të cilën banka fiton ose bashkëpunon për aftësitë më të 

rëndësishme, eksperiencën dhe kapacitetet për menaxhimin e kredive me 

probleme; 

 

 Shitja e të gjithë portofolit, e cila i transferohet investitorëve që janë kryesisht 

fonde të ndryshme ose banka investimesh. Ky version thekson transferimin e 

kredive me probleme tek një subjekt i jashtëm si dhe shitjen e portofolit të 

kredisë tek një bankë e keqe.  

 

                                                           
89

 Një marrëveshje biznesi në të cilën dy ose më shumë palë bien dakord të bashkojnë burimet e tyre me 

qëllim realizimin e një detyrë të veçantë 
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 Fshirja e kredive me probleme nga bilanci i bankave. Faktikisht ky është një 

proçes shumë burokratik pasi duhen plotësuar disa kushte bazë për realizimin e 

tij si: klasifikimi kredisë në kategorinë “të humbura” si dhe kryerja dhe 

përfundimi i proçesit ligjor për ekzekutimin e kolateralit.       

 

Në sistemin bankar shqiptar aktualisht bankat e nivelit të dytë kanë preferuar për opsionin 

e parë dhe të tretë. Ndërsa opsionet e tjera të lartpërmendura duket se deri tani nuk kanë 

gjetur aplikim në sistemin bankar të vendit tonë. 

 

Duhet të theksojmë se në situatën aktuale ku gjendet sistemi bankar shqiptar fshirja e 

kredive nga bilanci mund të jetë një alternativë e fuqishme e bankave të nivelit të dytë për 

të dalë nga situata e vështirë e akumulimit të kredive me probleme.  

 

Nëse bankat vendosin të fshijnë kreditë e tyre nga bilancet ato mund të përballen me tre 

skenarë të ndryshëm: 

 

1. Banka fshin kredinë e humbur nga librat e saj përpara se të ekzekutojë kolateralin. 

Ky proçes nuk do të kishte asnjë efekt pozitiv mbi treguesit e bankës. Kredia dhe 

fondi provigjoneve përkatës fshihet nga bilanci pa krijuar ndryshime në vlerën e 

aktivit, sepse kredia e humbur sipas Bankës së Shqipërisë provigjonohet me 

100%. Ky skenar nuk ka efekt në raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit, sepse 

kapitali rregullator zvogëlohet me rritjen e humbjeve ose me zvogëlimin e fitimit, 

ndërkohë që kredia ponderohet për vlerën e saj neto;  

2. Banka është në gjendje të ekzekutojë kolateralin e lidhur me kredinë duke e kaluar 

atë në një aktiv të bankës. Ky proçes ndikon në dy mënyra: së pari aktivi bilancit 

rritet me vlerën e kolateralit të ekzekutuar dhe rrit vlerën e aktiveve të ponderuara 

me rrezik dhe së dyti kemi përmirësimin e rezultatit financiar sipas vlerës së 

kolateralit, që regjistrohet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpezimeve si një e 

ardhur. Në këtë skenar raporti mjaftueshmërisë së kapitalit do të përmirësohet kur 

të ardhurat e regjistruara nga kolaterali janë më të larta se shpenzimi 

provigjonimit;  

3. Banka ekzekuton dhe realizon vlerën monetare të kolateralit që lidhet me kredinë 

e humbur me anë të ankandeve të organizuara nga zyrat përmbarimore. Këtu kemi 

zvogëlimin e aktiveve të ponderuara me risk sepse paraja ponderohet me 0%, dhe 

në të njëjtën kohë rritje të raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit. Ky proçes i 

kthimit të kolateralit në para përmirëson gjithashtu edhe pozicionin e likuiditetit të 

bankës. Ky skenar pavarësisht se paraqitet më efikasi për bankat, has në shumë 

vëshirësi praktike pasi mungesa e likuiditetit që përballet ekonomia e vendit tonë 

sot po kufizon transaksionet e shitblerjes.     

Një alternativë tjetër për zgjidhjen e situatës së vështirë, që po kalon sistemi bankar 

shqiptar në lidhje me kreditë me probleme, mund të jetë krijimi i një shoqërie
90

 

ekskluzive për menaxhimin e tyre.  
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Qëllimi kryesor i shoqërisë për menaxhimin e kredive me probleme (SHMKP) do të ishte 

blerja e detyruar e atyre kredive që plotësojnë disa kushte.  

SHMKP duhet të jetë shtetërore dhe në të njëjtën kohë duhet të mbikëqyret dhe 

monitorohet nga Banka e Shqipërisë.  

Paratë, që do të përdoren për blerjen e kredive me probleme nga ana e SHMPK, mund të 

sigurohen sipas dy mënyrave: 

1. Emetimi obligacioneve speciale sipas vlerës kontabël të kredive me probleme; 

2. Me anë të parave kesh sipas vlerës së tregut të kredive me probleme. 

 

Gjithashtu për strukturimin e plotë të kredive me probleme duhet që SHMKP të zotërojë 

një pushtet të gjërë në lidhje me:  

 

 Negocimin për faljen e interesave të kredisë; 

 Rritjen e afatit të shlyerjes të kredisë; 

 Nisjen e proçedurave të falimentimit sipas ligjit në fuqi.  

 

Kjo alternativë mbetet një opsion i vlefshëm për zgjidhjen e ngërçit të kredive me 

probleme në sistemin bankar shqiptar.  

3.4 Një panoramë e menaxhimit të riskut të kredisë në Raiffeisen dhe BKT 

Në veprimtarinë e tyre, nga përdorimi i instrumenteve financiarë, bankat përballen me 

këto risqe kryesore: (a) risku i kredisë; (b) risku likuiditetit; (c) risku tregut dhe (d) risku 

operacional.  

Në këtë studim do të shqyrtohen posaçërisht mënyrat e menaxhimit të riskut të kredisë 

nga dy bankat më të mëdha të sistemit bankar shqiptar, Raiffeisen dhe BKT, të cilat së 

bashku kanë rreth 50% të të gjithë aktiveve të sistemit bankar shqiptar. Si shumica e 

bankave të sistemit bankar shqiptar, edhe këto banka janë me kapital të huaj duke ndikuar 

drejtpërdrejtë edhe në mënyrën e drejtimit të riskut të kredisë.  

Ato kanë themeluar Komitetin e Administrimit të Aktiveve dhe Pasiveve (ALCO) dhe 

Komitetin e Kredisë të cilët janë përgjegjës për zhvillimin dhe monitorimin e politikave 

të riskut. 

Bankat e përkufizojnë riskun e kredisë si “Risku i humbjes financiare të Bankës nëse një 

klient apo pala tjetër e një instrumenti financiar dështon në përmbushjen e detyrimeve 

kontraktuale, dhe rrjedh kryesisht nga huatë dhe paradhëniet ndaj klientëve dhe bankave 

të tjera dhe nga investimet”. 

A. Për Raiffeisen Bank 

Në bankën Raiffeisen Bordi Drejtuesve delegon përgjegjësinë për administrimin e riskut 

të kredisë tek Komiteti i Kreditimit të Bankës.  
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Më pas një divizion i posaçëm për administrimin e riskut të kredisë është përgjegjës për 

mbikëqyrjen e riskut të kredisë duke përfshirë: 

 Formulimin e politikave të kreditimit duke u këshilluar me njësitë bazë të biznesit; 

 Themelimin e strukturës autorizuese për miratimin dhe ripërtëritjen e faciliteteve të 

kreditimit; 

 Mbikëqyrjen dhe vlerësimin e riskut të kreditimit dhe të të gjitha ekspozimeve ndaj 

riskut të kredisë, që kalojnë kufirin e vendosur; 

 Kufizimin e ekspozimit ndaj palëve, zonave gjeografike dhe industrive; 

 Zhvillimin dhe përdorimin e sistemit të vlerësimit të rrezikut të Grupit në mënyrë, që 

të kategorizojë ekspozimin në bazë të shkallës së riskut të humbjeve financiare; 

 Monitorimin e zbatimit të kufijve të miratuar për ekspozim të njësive të biznesit, duke 

përfshirë dhe ato për industritë e zgjedhura, rrezikut të vendit dhe llojeve të 

produkteve.  

 Sigurimin e këshillave, udhëzimeve dhe aftësi të specializuara njësive të biznesit për 

të zhvilluar praktikat më të mira për administrimin e rrezikut të kreditimit në të gjithë 

Grupin.  

Për efekte provigjonimi, Banka Raiffeisen portofolin e kredisë e ndan në 9 kategori. 

Sipas tabelës 3.5 shikojmë analizën e huave dhe paradhënieve të klientëve sipas 

zhvlerësimeve përkatëse dhe në vlera bruto dhe neto.  

Në administrimin e riskut të kredisë në Raiffeisen bëhen disa saktësime në lidhje me 

klasifikimin e huave dhe letrave me vlerë në rastet kur paraqesin probleme në shlyerjen e 

tyre.  

Sipas këtij klasifikimi banka kategorizon huatë dhe letrat me vlerë si më poshtë: 

 Hua dhe letra me vlerë të zhvlerësuara, hua apo letra me vlerë me probabilitet për 

mosarkëtimin e shumave të interesit dhe kryegjëse në përshtatje me kushtet e 

kontratës; 

 Hua me vonesë por jo të zhvlerësuara, hua apo letra me vlerë ku pagesat e interesit 

janë me vonesë por besohet se zhvlerësimi nuk është i përshtatshëm për shkak të 

garancive, kolateralit apo shkallës së arkëtimit të shumës së huasë; 

 Hua me kushte të rinegociueshme, hua që janë janë ristrukturuar për shkak të 

përkeqësimit të situatës financiare të klientit. Pasi huaja është ristrukturuar, qëndron 

në të njëjtën kategori, edhe pse performanca pas ristrukturimit mund të përmirësohet. 

Banka Raiffeisen ka krijuar një provigjon për humbjet nga zhvlerësimet, që përfaqëson 

shprehjen në para të humbjeve të ndodhura të portofolit të bankës. Provigjoni përbëhet 

nga:  

 Komponenti për humbjet specifike, që ka të bëjë me ekspozimet e konsiderueshme 

individuale; 
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 Komponenti për humbjet e përgjithshme, që ka të bëjë me grupet e aktiveve të 

ngjashme për humbjet e realizuara, por që nuk janë identifikuar në huatë që janë 

subjekt i vlerësimit individual për zhvlerësime. 

Tabela 3.5 Hua dhe paradhënie klientëve në Raiffeisen (vlerat në mijë lekë) 

  2012 2011 

Të zhvlerësuara individualisht   

Shkalla 5: Të zhvlerësuar 13,526,705 12,930,870 

Vlera bruto 13,526,705 12,930,870 

    

Provigjon për zhvlerësim (9,605,933) (9,294,945) 

Vlera kontabël (A) 3,920,772 3,635,925 

      

Provigjone për humbjet bazuar në portofol   

Shoqëritë 

Shkalla 1 189,029 428,255 

Shkalla 1.5 348,487 4,952,394 

Shkalla 2 6,296,641 9,096,202 

Shkalla 2.5 10,437,679 9,923,276 

Shkalla 3 9,236,493 7,861,843 

Shkalla 3.5 42,632,219 30,023,186 

Shkalla 4 7,363,341 19,655,201 

Shkalla 4.5 13,619,145 11,359,095 

Shkalla 5 (pa klasifikuar) 9,625,379 5,312,078 

  99,748,413 98,611,530 

      

Individë 22,719,972 23,449,830 

    

Vlera bruto 122,468,385 122,061,361 

Provigjon për zhvlerësim (1,812,438) (1,571,004) 

Vlera kontabël (B) 120,655,947 120,490,357 

Me vonesë por jo të zhvlerësuara    

30-60 ditë 2,654,801 8,687,743 

60-180 ditë 3,426,181 5,430,914 

Vlera kontabël 6,080,982 14,118,658 

   

Vlera kontabël (A+B) 124,576,719 124,126,282 

           Burimi: Raporti Vjetor 2012, Raiffeisen Bank 
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Tabela 3.6 Kolateralet për huatë dhe paradhëniet e klientëve në Raiffeisen (vlerat në mijë 

lekë) 

  Kundrejt zhvlerësimeve 

individuale 

Kundrejt zhvlerësimeve 

kolektive 

Totali 2012 Totali 2011 

Prona 2,807,141 34,200,201 37,007,342 32,225,143 

Peng 1,285,969 14,040,086 15,326,055 14,331,297 

Para 38 2,192,391 2,192,429 2,362,302 

Garanci 40,312 5,151,018 5,191,330 8,568,610 

Totali 4,133,460 55,583,696 59,717,156 57,487,352 

Burimi: Raporti Vjetor 2012, Raiffeisen Bank 

Sipas politikave të bankës Raiffeisen një hua apo letër me vlerë do të dalë jashtë 

përdorimit kur Komiteti i Kredive me probleme i bankës vendos se ato janë të pa-

arkëtueshme.  

Ky përcaktim jepet pasi shqyrtohen të gjitha informacionet dhe ngjarjet që kanë ndikuar 

në gjendjen financiare të huamarrësit, dhe tanimë ai nuk është gjendje të paguajë 

detyrimin ose kur të ardhurat nga ekzekutimi i kolateralit nuk do të jenë të mjaftueshme 

për mbulimin e të gjithë detyrimit.   

Në veprimtarinë kredituese Banka Raiffeisen mban kolaterale për huatë dhe paradhëniet 

në formën e hipotekave për pasuritë, letra të tjera me vlerë të bllokuara dhe në formën e 

garancive.  

Në përgjithësi vlera e drejtë bazohet në vlerën e kolateralit në kohën kur merret huaja dhe 

nuk ndryshon përveç rasteve kur huaja zhvlerësohet individualisht.  Ndërsa për huatë që u 

jepen bankave të tjera nuk kërkohet kolateral, përveç rasteve kur letra me vlerë mbahen si 

pjesë e riblerjeve të anasjellta dhe aktivitetit huamarrës të letrave me vlerë.    

Një element tjetër shumë i rëndësishëm në lidhje me administrimin e riskut të kredisë në 

Raiffeisen ka të bëjë me përqëndrimin e riskut të kredisë në bazë të subjekteve, sektorëve 

dhe zonave gjeografike. 

Nëse analizojmë riskun e kredisë sipas llojit të saj shihet se peshën më të madhe të 

portofolit të kredisë në Raiffeisen e zënë huatë me 47.39%, overdraftet me 41.01% dhe 

hipotekat me 8.13%. Në vendin e katërt dhe të pestë janë kreditë e tjera dhe kartat e 

kreditit përkatësisht me 3.18% dhe 0.27%.  

Sipas subjekteve Raiffeisen i ndan kreditë në 5 kategori si më poshtë (tabela 3.7): 

individët, korporatat, SME, mikrobizneset dhe punonjësit. Këto kategori rindahen në disa 

nëndarje sipas afatit të maturimit në: kredi afatshkurtër, kredi afatmesëm dhe kredi 

afatgjatë. 
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Tabela 3.7 Analiza e riskut të përqëndrimit sipas llojeve (vlerat në mijë lekë) 
                 31 Dhjetor 2012 

 Individë Korporata SME Mikro-

Biznese 

Punonjës Totali 

Overdraft 2,137,172 46,733,603 5,716,631 1,125,523 68,125 55,781,054 

Karta krediti 328,290 - - - 39,892 368,182 

Huatë  

Afat-shkurtër 149,280 764,404 128,729 12,373 1,229 1,056,015 

Afat-mesëm 3,518,209 24,855,866 3,107,301 1,337,698 127,920 32,946,994 

Afat-gjatë 8,303,794 18,778,852 3,081,429 453,544 351,364 30,968,983 

Minus tarifa 

administrative 

(169,236) (273,473) (53,282) (23,971)  

- 
(519,962) 

 11,802,047 44,125,649 6,264,177 1,779,644 480,513 64,452,030 

 

Hipotekë 8,813,112 - 62,630 316,515 1,875,804 11,068,061 

 

Të tjera 545,324 2,519,473 967,959 289,424 3,583 4,325,763 

 

Totali 23,625,945 93,378,725 13,011,397 3,511,106 2,467,917 135,995,090 

 

 31 Dhjetor 2011 

 Individë Korporata SME Mikro-

Biznese 

Punonjës Totali 

Overdraft 2,642,981 45,407,105 6,770,969 1,620,777 61,162 56,502,994 

Karta krediti 228,592 - - - 31,427 260,019 

Huatë  

Afat-shkurtër 138,979 327,478 183,357 42,942 1,971 694,727 

Afat-mesëm 3,823,889 22,859,189 3,677,216 1,933,416 160,827 32,454,537 

Afat-gjatë 9,603,044 17,415,120 3,460,370 408,470 429,692 31,316,696 

Minus tarifa 

administrative 

(184,390) (251,533) (62,858) (41,936) - (540,717) 

 13,381,522 40,350,254 7,258,085 2,342,892 592,490 63,925,243 

        

Hipotekë 7,818,371 - - 363,262 1,294,814 9,476,447 

                       

Të tjera 479,391 2,817,067 1,259,795 266,074 5,200 4,827,527 

 

Totali   24,550,857   88,574,426  15,288,849        4,593,005  1,985,093  134,992,230  

Burimi: Raporti Vjetor 2012, Raiffeisen Bank 
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Tabela 3.8 Përqëndrimi i riskut të kredisë sipas subjekteve 

Viti/Subjekti Individë Korporata SME Mikro-

Biznese 

Punonjës Totali 

Viti 2011 18.19% 65.61% 11.33% 3.40% 1.47% 100.00% 

Viti 2012 17.37% 68.67% 9.57% 2.58% 1.81% 100.00% 

Ndryshimi në 

% 2011 - 2012 

-3.77% 5.43% -14.90% -23.56% 24.32% NA 

Burimi: Raporti Vjetor 2012, Raiffeisen Bank, përshtatur nga autori 

Duke hedhur një vështrim në tabelën 3.7 shihet se, sipas llojit të kredisë, portofoli i 

Bankës Raiffeisen ndahet në: overdraft, karta krediti, hua, hipotekë dhe të tjera.  

Nga këndvështrimi i përqëndrimit të riskut të kredisë sipas subjektit ekonomik shihet se 

portofoli kredisë i bankës Raiffeisen në pjesën më të madhe përbëhet nga huatë për 

korporatat të cilat në fund të vitit 2012 zinin 68.67% të portofolit gjithsej. 

Tabela 3.9 Risku i kredisë sipas zonës gjeografike në Raiffeisen (vlerat në mijë lekë) 

Vlera kontabël    

31 Dhjetor 2012 

Hua dhe 

paradhënie 

klientëve 

Balanca të 

kushtëzuara 

Investime të 

mbajtura 

për tregtim 

Investime të 

mbajtura 

deri në 

maturim  

Shqipëria 129,215,057 27,679,797 41,281,170 81,381,682 

Amerika e Veriut  - - - - 

Europa 6,780,033 563,361 - - 

Totali 135,995,090 28,243,158 41,281,170 81,381,682 

          

Vlera kontabël     

31 Dhjetor 2011 

Hua dhe 

paradhënie 

klientëve 

Balanca të 

kushtëzuara 

Investime të 

mbajtura 

për tregtim 

Investimet 

të mbajtura 

deri në 

maturim  

Shqipëria 128,241,875 24,967,257 39,202,048 105,760,202 

Amerika e Veriut  - - - - 

Europa 6,750,355 704,194 - - 

Totali 134,992,230 25,671,451 39,202,048 105,760,202 

           Burimi: Raporti Vjetor 2012, Raiffeisen Bank 

Në vendin e dytë janë huatë për individët (17.37%) dhe më pas janë SME-të (9.57%), 

mikrobizneset (2.58%) dhe së fundi punonjësit (1.81%). Nëse krahasojmë ndryshimin e 

përqëndrimit të riskut nga viti 2011 në vitin 2012 nga tabela 3.8 shikojmë se Raiffeisen 

ka rritur përqëndrimin e kredive në korporata me +5.43%, përqëndrimin tek punonjësit 

me +24.32% dhe ka ulur përqëndimin tek: individët me -3.77%, mikro-bizneset me          

-23.56% dhe SME-të me -14.90%.   
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Nga të dhënat e tabelës 3.7 vihet re se pothuajse gjysma e portofolit të kredisë në 

Raiffeisen i takon huave të cilat sipas afatit përbëhen nga huatë afatshkurtra (1.63%) 

huatë afatmesme (51.14%) dhe huatë afatgjata që zenë 48.04% të huave.    

Banka Raiffeisen gjithashtu bën edhe një ndarje tjetër të huave dhe të investimeve në 

letra me vlerë e cila lidhet me zonën gjeografike të tyre. Sipas tabelës 3.9 huatë dhe 

investimet ndahen në: hua dhe paradhënie klientëve, balanca të kushtëzuara, investime të 

mbajtura për tregtim dhe investime të mbajtura deri në përfundim të afatit. 

Sipas të dhënave të tabelës së mësipërme, risku i përqëndrimit të kredisë në Raiffeisen 

është relativisht i lartë, pasi në secilën nga kategoritë e mësipërme mbizotëron 

kredidhënia dhe investimet në letra me vlerë të vendit tonë.  

Huatë dhe paradhëniet në Shqipëri për vitin 2012 përbëjnë 95.01%
91

 të totalit ndërsa 

4.99% i takojnë zonës së Europës. Duhet të kemi parasysh se Raiffeisen ka një risk 

përqëndrimi shumë të lartë në investimet në letra me vlerë, për tregtim dhe të mbajtura 

deri në maturim, pasi 100% e tyre janë investuar në letra me vlerë të Shqipërisë. Nëse 

Shqipëria do të kishte probleme të borxhit publik dhe një nevojë shtesë për huamarrje, 

atëherë risku kredisë që mund të hasë banka pritet të jetë më i lartë duke u reflektuar 

sidomos në çmimin e tregtimit të letrave me vlerë.   

B. Për Bankën Kombëtare Tregtare (BKT) 

Banka BKT, për raportimin dhe administrimit të riskut, merr parasysh të gjithë elementët 

e ekspozimit të riskut të kredisë, riskun e mospagimit, riskun sektorial dhe riskun e 

vendit. Për të mbikëqyrur proçesin e shqyrtimit dhe miratimit të kërkesave për kreditim 

BKT ka krijuar një komitet të posaçëm kredie.  

Për të ulur riskun e ekspozimit, të gjitha kërkesat për kredi me shuma më të mëdha se 

1.000.000 euro miratohen vetëm me vendim të Këshillit Drejtues të Bankës, dhe BKT ka 

një fokusim të vazhdueshëm në cilësinë e kredive në çastin e miratimit por edhe më tej 

gjatë gjithë jetës së tyre.   

Në tabelën 3.10 shikojmë nga viti 2011 deri në vitin 2012 kemi një rritje të ekspozimit 

maksimal të riskut të kredisë tek BKT me 26.79%. Në lidhje me shpërndarjen e riskut të 

kredisë në vitin 2012 shikojmë se peshën më të madhe e kanë huatë dhe paradhëniet neto 

për klientët me 38.84%
92

, më pas gjejmë investimet të mbajtura për shitje me 16.81%, të 

arkëtueshme nga bankat e tjera me 15.31%, bono thesari me 12.11%, investime të 

mbajtura deri në maturim me 10.09%, garanci financiare me 3.71%, angazhime për të 

dhënë kredi me 2.6% dhe së fundi letra krediti në pritje me 0.27%.  

Nëse krahasojmë investimet të vlefshme për shitje për vitin 2011 me vitin 2012 shihet se 

janë rritur me 158.34% ndërsa investimet e mbajtura deri në maturim kanë rënë 23.18%. 

                                                           
91

 Raporti midis hua dhe paradhënie me totalin e tyre  
92

 Llogaritet si raport midis huasë dhe paradhënieve neto mbi ekspozimin maksimal të rrezikut të kredisë, 

njësoj për të gjitha llojet e ekspozimeve të tjera 
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Kurse veprimtaria kredituese është rritur (është rritur huaja dhe paradhëniet neto për 

klientët me 9.78%) e cila dëshmon për ritëm të kënaqshëm rritjeje në rrethanat e kushteve 

të vështira ekonomike që po kalon vendi.  

Tabela 3.10. Ekspozimi maksimal i riskut të kredisë para kolateralit në BKT (vlerat USD) 

  31 Dhjetor 

2012 

31 Dhjetor 

2011 

Ndryshimi në 

% 

B.TH dhe bono të tjera të vlefshme  266,464,865 209,153,101 27.40% 

Të arkëtueshme nga bankat e tjera 341,575,931 213,298,608 60.14% 

Hua dhe paradhënie neto për klientët 854,185,956 778,063,334 9.78% 

Investime të vlefshme për shitje  369,864,054 143,171,647 158.34% 

Investime të mbajtura deri në maturim 221,912,787 288,885,306 -23.18% 

Garanci financiare 81,799,801 58,924,699 38.82% 

Letra krediti në pritje 6,152,087 3,536,807 73.94% 

Angazhime për të dhënë kredi 57,239,189 39,460,685 45.05% 

Ekspozimi maksimal i riskut të kredisë 2,199,194,670 1,734,494,187 26.79% 

Burimi: Raporti Vjetor 2012, BKT, përshtatur nga autori 

 

Edhe BKT, njësoj si banka Raiffeisen i ndan kreditë problematike në të njëjtat kategori: 

hua dhe letra me vlerë të zhvlerësuara, hua të vonuara por të pazhvlerësuara, hua me 

kushte të ndryshuara. Sipas një sistemi të brendshëm të BKT, huatë dhe letrat me vlerë të 

zhvlerësuara kategorizohen nga A deri në D në varësi të riskut të kredisë që ato 

paraqesin. Komiteti i riskut të BKT cilëson klientët në kategoritë përkatës dhe ndërmerr 

veprimet e nevojshme sipas proçedurave të monitorimit.  

Ky komitet në proçesin e cilësimit të çdo kredie mban parasysh: 

 Aftësinë për të paguar; 

 Kushtet financiare; 

 Aftësinë e drejtimit; 

 Kolateralin dhe garantuesit; 

 Strukturën e kredive; 

 Industrinë dhe ciklin ekonomomik.  

Nëse analizojmë huatë dhe paradhëniet e BKT-së ato i ndajmë më tre kategori: 

 Pa ditëvonesa dhe zhvlerësim; 

 Me ditëvonesa dhe të testuara individualisht por të pazhvlerësuara; 

 Të zhvlerësuara në mënyrë individuale.  
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Në vitin 2011, nga shuma e kredive gjithsej, 78.26%
93

 janë kredi pa ditëvonesa dhe 

zhvlerësime, 19.19% e kredive janë në kategorinë e dytë dhe vetëm 2.55% janë kredi të 

zhvlerësuara në mënyrë individuale.  

Tabela 3.11. Hua dhe paradhënie për klientët në BKT (vlerat USD) 

31 Dhjetor 2012 Individë Korporata Paradhënie Totali 

Pa ditë-vonesa dhe zhvlerësim 186,758,001 428,831,953 1,577,466 617,167,420 

Me ditë-vonesa dhe të testuara 

individualisht por jo të 

zhvlerësuara 

 

59,604,531 

 

168,613,391 

 

40,540 

 

228,258,462 

Të zhvlerësuara në mënyrë 

individuale 

 

  11,980,048 

 

13,959,219 

 

2,496,628 

 

28,435,895 

Totali i kredive bruto 258,342,580 611,404,563 4,114,634 873,861,777 

Fondi i zhvlerësimit (8,422,384) (8,775,682) (2,477,755) (19,675,821) 

Totali kredive minus 

zhvlerësimin 

249,920,196 602,628,881 1,636,879 854,185,956 

  

31 Dhjetor 2011 Individë Korporata Paradhënie Totali 

Pa ditë-vonesa dhe zhvlerësim 165,438,301 453,215,767 2,133,045 620,787,113 

Me ditë-vonesa dhe të testuara 

individualisht por jo të 

zhvlerësuara 

 

47,683,427 

 

104,507,559 

 

47,918 

 

152,238,904 

Të zhvlerësuara në mënyrë 

individuale 
  9,099,522 8,395,490 2,692,711 20,187,723 

Totali i kredive bruto 222,221,250 566,118,816 4,873,674 793,213,740 

Fondi i zhvlerësimit (5,696,566) (6,819,056) (2,634,784) (15,150,406) 

Totali kredive minus 

zhvlerësimin 

216,524,684 559,299,760 2,238,890 778,063,334 

Burimi: Raporti Vjetor 2012, BKT 

Në vitin 2012 shihet se 70.62% e kredive gjithsej janë pa ditëvonesa dhe zhvlerësime, 

26.12% janë në kategorinë e dytë dhe vetëm 3.26% bëjnë pjesë në kategorinë e tretë.  

Krahasimi i të dhënave të mësipërme tregon se situata nga viti 2011 në vitin 2012 është 

përkeqësuar. Për këtë dëshmon rënia e peshës së kredive pa ditëvonesa dhe zhvlerësime 

(-7.64%
94

) dhe shtimi i peshës së kredive në të dy kategoritë e tjera përkatësisht me 

6.93% dhe 0.71%.  

Siç u përmend më sipër, për të analizuar e administruar riskun e kredisë BKT përdor 

klasifikimin e cilësisë të kredive të korporatave me anën e një sistemi me shkronja nga A 

deri në D sipas të cilit: “A”, mirë; “B”, pranueshëm; “C”, nën monitorim dhe “D”, e 

papranueshme.  

                                                           
93

 Llogaritet si raport i huave dhe paradhënieve pa ditë vonesa dhe zhvlerësim dhe totalit të kredive bruto, 

njësoj për të gjitha raportet e tjera për vitin 2011 dhe 2012 
94

 Llogaritet si diferencë në përqindje nga viti 2011 në vitin 2012, njësoj për dy rastet e tjera 
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Sipas këtij sistemi, për vitet 2011 / 2012, cilësia e kredisë së korporatave paraqitet si 

vijon.  

Sipas tabelës 3.12 shikojmë se kreditë në kategorinë e vlerësimit A kanë pësuar një rënie 

me -7.80% nga viti 2011 në vitin 2012.   

Nga këto të dhëna vërejmë se peshën më të madhe të kredive e zënë ato të kategorisë B 

(72.66% dhe 75.96% përkatësisht në vitin 2011 dhe 2012
95

) dhe se kreditë e kategorisë   

B kanë prirje rritëse (3.45%). Kurse kategoria C ka pësuar një rritje prej 38.11% nga viti 

2011 në vitin 2012 duke treguar se në BKT është rritur vlera e kredive të cilat banka i ka 

nën monitorim.  

Për klasën e vlerësimit D vërehet një ndryshim i pozitiv përkatësisht me 11.98% duke 

treguar një rritje të kredive të korporatave të papranueshme dhe si rezultat një rritje të 

riskut të kredisë.  

 
Tabela 3.12 Analiza cilësisë së kredisë së korporatave në BKT (vlerat USD) 

 

Vlerësimi 

31 Dhjetor 

2012 

31 Dhjetor 

2011 

Ndryshimi në 

% 

A - Mirë 30,769,262 33,373,509 -7.80% 

B - Pranueshëm 441,914,157 427,194,317 3.45% 

C - Nën monitorim 113,923,181 82,488,158 38.11% 

D - E papranueshme 21,578,150 19,269,617 11.98% 

  608,184,750 562,325,601 8.16% 

Interesi përllogaritur 5,489,455 5,815,772 -5.61% 

Minus: të ardhurën e komisionit të shtyrë (2,269,642) (2,022,557) 12.22% 

Totali 611,404,563 566,118,816 8.00% 

   Burimi: Raporti Vjetor 2012, BKT, përshtatur nga autori  

Si konkluzion mund të themi se situata e cilësisë së kredisë në BKT ka pësuar një 

përkeqësim të përgjithshëm nga viti 2011 në vitin 2012, pasi kategoria e cilësisë më të 

mirë (A) ka pësuar rënie, kategoria (B) një rritje të lehtë ndërsa dy kategoritë më 

problematike (C dhe D) kanë pësuar rritje të theksuar.    

Në proçesin e administrimit të riskut të kredisë në BKT bëhet një analizë e ditë-vonesave 

të zhvlerësuara edhe të pa-zhvlerësuara në mënyrë individuale. Sipas kësaj analize kreditë 

ndahen në tre lloje si më poshtë: 

 Kredi individuale; 

 Kredi Korporatash; 

 Paradhënie. 

Më pas kreditë klasifikohen sipas 7 kategorive të ndryshme në varësi të ditë-vonesave 

duke filluar nga kategoria parë me 0-31 ditë-vonesa deri tek kategoria e fundit me mbi 

                                                           
95

 Llogariten si raport midis kredisë në kategorinë B me shumatoren e kredive në klasat A, B, C dhe D 
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730 ditë-vonesa. Ky lloj klasifikimi është më i detajuar se sa klasifikimi që i kërkon 

Banka e Shqipërisë
96

 bankave të nivelit të dytë për arsye raportimi.  

Tabela 3.13 Analiza e kredisë sipas ditë-vonesave të zhvlerësuara dhe të pa-zhvlerësuara në 

mënyrë individuale në BKT (vlerat USD) 

31 Dhjetor 2012 Individë Korporata Paradhënie Totali kredive 

Ditë-vonesa deri në 31 ditë 19,392,407 36,543,831 463,759 56,399,997 

Ditë-vonesa 32-60 ditë 6,808,835 11,668,924 203,534 18,681,293 

Ditë-vonesa 61-90 ditë 8,363,315 6,763,816 210,909 15,338,040 

Ditë-vonesa 91-180 ditë 5,379,023 6,145,240 168,931 11,693,194 

Ditë-vonesa 181-365 ditë 5,266,115 21,826,148 215,747 27,308,010 

Ditë-vonesa 1-2 vite 3,038,500 12,994,604 229,031 16,262,135 

Ditë-vonesa mbi 2 vite 3,744,100 12,662,208 155,708 16,562,016 

Totali 51,992,295 108,604,771 1,647,619 162,244,685 

      

31 Dhjetor 2011 Individë Korporata Paradhënie Totali kredive 

Ditë-vonesa deri në 31 ditë 12,017,263 37,816,346 712,594 50,546,203 

Ditë-vonesa 32-60 ditë 7,037,730 6,335,829 356,239 13,729,798 

Ditë-vonesa 61-90 ditë 5,766,606 7,168,258 208,441 13,143,305 

Ditë-vonesa 91-180 ditë 3,310,821 7,569,019 198,185 11,078,025 

Ditë-vonesa 181-365 ditë 3,824,761 3,398,118 111,005 7,333,884 

Ditë-vonesa 1-2 vite 3,076,627 14,383,213 112,074 17,571,914 

Ditë-vonesa mbi 2 vite 2,201,673 6,744,916 41,113 8,987,702 

Totali 37,235,481 83,415,699 1,739,651 122,390,831 

 Burimi: Raporti Vjetor 2012, BKT 

Tabela 3.14 Analiza e kolateralit dhe sigurimeve të kredive në BKT (vlerat USD) 

31 Dhjetor 2012 Individë Korporata Totali kredive 

Ndërtesa rezidenciale, tregtare 699,965,496 1,099,300,456 1,799,265,952 

Aktive financiare 20,863,706 234,336,828 255,200,534 

 Të tjera  47,616,740 195,091,887 242,708,627 

 Totali  768,445,942 1,528,729,171 2,297,175,113 

     

31 Dhjetor 2011 Individë Korporata Totali kredive 

Ndërtesa rezidenciale, tregtare 642,404,007 967,216,087 1,609,620,094 

Aktive financiare 13,634,479 172,161,074 185,795,553 

 Të tjera  40,414,059 193,463,865 233,877,924 

 Totali  696,452,545 1,332,841,026 2,029,293,571 

     Burimi: Raporti Vjetor 2012, BKT 
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 Sistemi klasifikimit me 5 kategori: standard, në ndjekje, nënstandard, të dyshimta, të humbura.  
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Nëse analizojmë kredinë në BKT në vitin 2012 sipas ditë-vonesave të zhvlerësuara dhe të 

pa-zhvlerësuara shikojmë se tre kategoritë e para (31 ditë, 32-60 ditë dhe 61-90 ditë) zënë 

një peshë prej 55.73%
97

, ndërsa të gjitha kategoritë e tjera të marra së bashku zënë 

44.27% të totalit të kredive.  

Sipas tabelës 3.14 kolateralet dhe sigurimet e kredive në BKT ndahen si më poshtë: 

 Ndërtesa rezidenciale dhe tregtare; 

 Aktive financiare; 

 Të tjera.  

Tabela 3.15 Cilësia e aktiveve të tjera financiare sipas vlerësimit të brendshëm në BKT 

(vlerat USD) 

 

31 Dhjetor 2012 

 

Bono 

Thesari 

Llogari të 

tjera me 

bankat 

Portofoli i 

vlefshëm 

për tu 

shitur 

Portofoli i 

mbajtur deri 

në maturim 

 

Totali 

Mirë 266,464,865 341,575,931 369,864,054 221,912,787 1,199,817,637 

Pranueshëm - - - - - 

Nën monitorim - - - - - 

Totali  266,464,865 341,575,931 369,864,054 221,912,787 1,199,817,637 

       

 

31 Dhjetor 2011 

Bono 

Thesari 

Llogari të 

tjera me 

bankat 

Portofoli i 

vlefshëm 

për tu 

shitur 

  Portofoli i 

mbajtur deri 

në maturim 

 

Totali 

Mirë 209,153,101 213,298,608 143,171,647 288,885,306 854,508,662 

Pranueshëm - - - - - 

Nën monitorim - - - - - 

Totali  209,153,101 213,298,608 143,171,647 288,885,306 854,508,662 

Burimi: Raporti Vjetor 2012, BKT 

Në vitin 2011 shikojmë se tre kategoritë e para zënë një peshë prej 63.25%, ndërsa të 

gjitha kategortë e tjera të marra së bashku zënë 36.75% të totalit të kredive të 

zhvlerësuara dhe të pa-zhvlerësuara.   

 

Nëse krahasojmë vitin 2012 me vitin 2011 do të shikojmë një përkeqësim të situatës, pasi 

kemi një rënie të peshës së kredisë në tre kategoritë e para me -7.52%
98

, dhe një rritje të 

barabartë me +7.52% të peshës së kredive të të gjitha kategorive të tjera të marra së 

bashku.  Nëse analizojmë strukturën e kolateraleve dhe sigurimeve të kredive shikojmë se 

në vitin 2012 ndërtesat rezidenciale dhe tregtare zënë një peshë prej 78.33%
99

, aktivet 

financiare 11.11% ndërsa të tjera zë 10.56%.  

                                                           
97

 Llogariten si raport midis kredisë në tre kategoritë e para dhe totalit të kredisë, njësoj për rastet e tjera 
98

 Llogaritet si ndryshimi në përqindje nga viti 2011 me 2012, njësoj për rastin tjetër 
99

 Llogaritet si raport midis llojit të kolateralit dhe totalit të kolateraleve, njësoj për dy rastet e tjera  
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Sipas vlerësimit të BKT shikojmë se të gjitha kategoritë e aktiveve të tjera paraqiten në 

kategorinë e vlerësimit “Mirë”.  

Tabela 3.16 Bono thesari, investime për tu shitur dhe të mbajtura deri në maturim në BKT 

sipas vlerësimit të Moody’s (vlerat USD) 

  31 Dhjetor 2012 31 Dhjetor 2011 

Obligacionet e qeverisë dhe B.TH     

Vlerësuar A2 në Aa1 14,226,757 14,028,153 

Vlerësuar Baa3 në Baa1 12,258,249 - 

Vlerësuar Ba3 në Ba1 21,228,171 17,680,033 

Vlerësuar B1 597,064,587 487,625,455 

Të pavlerësuara 1,119,121 - 

Obligacione të korporatave letra me vlerë të 

kolateralizuara 

  

Vlerësuar Baa3 në Baa1 11,372,534 - 

Vlerësuar Ba3 në Ba2 27,886,581 18,054,088 

Vlerësuar B3 në B3 - 12,893,836 

Obligacione të bankave   

Vlerësuar A2 në A1 7,449,551 - 

Vlerësuar Baa3 në Baa2 24,521,924 7,657,796 

Vlerësuar Ba2 në Ba1 90,029,244 23,169,450 

Vlerësuar Ba3 6,238,936 43,371,628 

Vlerësuar B2 në B1 18,237,866 6,021,291 

Investime në capital   

Të pavlerësuara 26,608,185 10,708,324 

Totali  858,241,706 641,210,054 

Burimi: Raporti Vjetor 2012, BKT 

Nga këtu mund të themi se risku i kredisë në BKT për aktivet e tjera është relativisht i 

ulët duke pasur parasysh dhe emetuesit
100

 e letrave me vlerë ku investon banka.          

Sipas tabelës 3.16 shikojmë së BKT i ndan investimet në disa kategori si më poshtë: 

 Obligacione të qeverisë dhe bono thesari; 

 Obligacione të korporatave të kolaterizuara; 

 Obligacione të bankave; 

 Investime në kapital. 

Nëse analizojmë portofolin e investimeve të BKT shikojmë, që peshën më të madhe e 

zënë letrat me vlerë të garantuara nga shteti me 75.25%, më pas gjejmë obligacionet 

bankare me 17.06% dhe në vendin e tretë obligacionet e korporatave të kolaterizuara me 

4.57%.  

                                                           
100

 Letra me vlerë të garantuara nga shteti dhe obligacione bankare 
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Tabela 3.17. Analiza e përqëndrimit të riskut të kredisë në BKT (vlerat USD) 
  Huatë dhe paradhëniet për 

klientët 

Huatë dhe paradhëniet për 

bankat 

Investime në letra me vlerë 

 

  2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Përqëndrimi 

sipas sektorit 

      

Korporata 600,797,352 557,931,318 - - 65,867,300 41,656,248 

Qeveri  1,831,529 1,368,442 - - 645,896,885 519,333,641 

Banka   192,135,941 98,888,938 146,477,521 80,220,165 

Individë 251,557,075 218,763,574 - - - - 

Totali 854,185,956 778,063,334 192,135,941 98,888,938 858,241,706 641,210,054 

              

  Huatë dhe paradhëniet për 

klientët 

 

Huatë dhe paradhëniet për 

bankat 

 

Investime në letra me vlerë 

 

  2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Përqëndrimi 

sipas 

vendndodhjes 

            

Shqipëria 589,051,104 503,515,496 - - 597,064,588 487,625,455 

Kosova 144,499,107 143,954,491 - - 1,119,121 - 

Evropa 100,017,324 92,190,175 192,135,941 98,888,938 249,033,267 149,142,814 

Azia     11,024,730 4,441,785 

Lindja e 

Mesme dhe 

Afrika  

20,618,421 38,403,172 - - - - 

Totali  854,185,956 778,063,334 192,135,941 98,888,938 858,241,706 641,210,054 

 Burimi: Raporti Vjetor 2012, BKT 

Më pas nëse analizojmë çdo kategori investimi në lidhje me riskun e kredisë specifik, 

shikojmë se tek obligacionet e qeverisë dhe bonot e thesarit të kategorisë B1 zënë 92.43% 

të totalit ndërsa kategoritë e tjera të marra së bashku zënë 7.57%.    

Përqëndrimin e riskut të kredisë në BKT, shikojmë se banka e monitoron sipas dy 

këndvështrimeve: sipas sektorit të kredisë
101

 dhe sipas pozicionit gjeografik të kredisë; 

Sipas tabelës 3.17 shihet se në vitin 2012 huatë dhe paradhëniet për klientët ndahen në: 

70.33%
102

 kredi për korporata, 29.45% kredi për individë dhe 0.22% kredi për qeverinë.  

Në investimet në letra me vlerë 76.30% të peshës së tyre e zenë letra me vlerë qeveritare, 

17.06% letra me vlerë të emetuara nga bankat dhe 6.64% letra me vlerë të korporatave.  
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 Korporata, qeveri, banka dhe individë 
102

 Llogaritet si raport midis huasë për korporata me totalin e huasë dhe paradhënieve për klientët, njësoj 

për rastet e tjera  
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Sipas vendndodhjes të kredimarrësit BKT i ndan kreditë në pesë kategori: 

 Shqipëri; 

 Kosovë; 

 Evropë; 

 Azi;  

 Lindje e mesme dhe Afrika.  

Kuptohet që përqëndrimi më i madh i riskut të kredisë në BKT për huatë dhe paradhëniet 

për klientët është në Shqipëri me 68.96%
103

, vendin e dytë se zë Kosova me 16.91%, më 

pas vjen Evropa dhe Lindja e mesme dhe Azi përkatësisht me 11.70% dhe 2.43%.  

Nëse analizojmë investimet në letra me vlerë të BKT shikojmë se për vitin 2012 ato 

ndahen në 69.56% në letra me vlerë të vendit tonë, 29.01% letra me vlerë të Evropës, 

1.28% letra me vlerë të Azisë dhe vetëm 0.15% letra me vlerë të Kosovës.     

Nëse krahasojmë vitin 2012 me vitin 2011 shikojmë se BKT ka ndjekur një politikë 

diversifikuese për portofolin e saj të letrave me vlerë, pasi ka rritur peshën e letrave me 

vlerë Evropiane me 5.76%. 
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 Llogaritet si raport midis huasë dhe paradhënieve për klientët për Shqipërinë me totalin e tyre, njësoj 
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97 

KAPITULLI 4. NJË MODEL EKONOMETRIK QË SQARON 

NDIKIMIN E FAKTORËVE MAKROEKONOMIKË DHE 

BANKARË NË NIVELIN E KREDIVE ME PROBLEME NË 

SISTEMIN BANKAR SHQIPTAR 

4.1 Arsyet kryesorë të shtimit të kredive me probleme në sistemin bankar shqiptar 

Rritja e nivelit të kredive me probleme në sistemin bankar shqiptar sidomos pas vitit 2008 

ka bërë, që shumë studiues të fushës bankare të përpiqen të gjejnë faktorët kyç, që kanë 

sjell këtë shtim progresiv dhe shqetësues.  

Duke u bazuar në shqyrtimin e hollësishëm të literaturës mbi kreditë me probleme dhe 

faktorëve që ndikojnë në nivelin e tyre, vërehet se pjesa më e madhe e studiuesve dallojnë 

dy kategori faktorësh: (1) faktorë të jashtëm dhe (2) faktorë të brendshëm. 

(1) Faktorët e jashtëm në përgjithësi lidhen me treguesit makroekonomike të vendit si: 

PBB-ja, norma e papunësisë, norma inflacionit etj.  

(2) Faktorët e brendshëm lidhen kryesisht me faktorë bankarë si: rritja e kredisë, niveli 

interesave të kredisë, raporti kredive kundrejt aktiveve, shkalla dhe cilësia e 

monitorimit të kredisë etj.  

Sigurisht që, sistemi bankar shqiptar ka kushte të ndryshëm në krahasim me sistemet 

bankare të vendeve të tjera të botës por edhe rajonit. Ka disa ndryshime të dukshme në 

lidhje me faktorët që ndikojnë në nivelin e kredive me probleme.  

Teorikisht, niveli i kredive me probleme lidhet ngushtë me ciklin ekonomik të një vendi të 

caktuar. Sikurse vërtetojnë edhe shumë studiues
104

 mund të themi se kur ekonomia e një 

vendi është në rritje, bizneset por edhe individët kredimarrës kanë të ardhura të 

mjaftueshme për të shlyer kreditë e marra duke ndikuar në zvogëlimin e shumës së 

kredive me probleme.  

Në të kundërt, kur ekonomia e vendit pëson rënie ose reçesion, atëherë si bizneset edhe 

individët do të hasin në vështirësi për shlyerjen e kredive të tyre, duke rritur në këtë 

mënyrë nivelin e kredive me probleme. 

Në rastin e Shqipërisë mund të themi se kontraktimi i rritjes së PBB-së duke filluar nga 

tremujori i parë i vitit 2008 e deri në ditët e sotme ka qenë një faktor i rëndësishëm, që ka 

ndikuar në rritjen e nivelit të kredive me probleme në sistemin bankar shqiptar.  

Viti 2008 shënon dhe fillimin e krizës globale financiare, e cila ka pasur një ndikim 

shumë të rëndësishëm në rritjen e nivelit të kredive me probleme.  
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Pasojat e krizës financiare globale në ekonominë shqiptare kanë ndikuar në zvogëlimin e 

e shitjeve të bizneseve dhe shtimin e problemeve të likuiditetit. Kjo ka patur efekt zinxhir 

në të gjithë ekonominë e vendit tonë. Situata e vështirë ekonomike ka ndikuar edhe tek 

individët. Natyrisht, humbja e vendeve të punës, frenimi ose mosrritja e pagave apo 

kufizimi dhe pakësimi i orëve të punës kanë ndikuar negativisht në akumulimin e kredive 

me probleme. 

Sipas një studimi të kryer nga Deloitte Albania shpk gjatë vitit 2012, në mbi 15 banka të 

nivelit të dytë që operojnë në Shqipëri, vërehet se në 86% të rasteve shkaku kryesor që ka 

ndikuar në rritjen e nivelit të kredive me probleme është ndikimi negativ i krizës 

financiare globale në ekonominë shqiptare. 

Është domethënës fakti që dy shtetet fqinj, Greqia dhe Italia, vitet e fundit janë përballur 

me vështirësi të mëdha në ekonomitë e tyre. Por, në këto vende jetojnë pothuajse 1.1 

milion emigrantë shqiptarë dhe efektet e krizës ekonomike në këto dy vende kanë ndikuar 

negativisht në ekonominë shqiptare. Sidomos Greqia ka pësuar një kontraktim të 

ekonomisë që prej vitit 2008 me pothuajse 25%, dhe ende sot po përjeton një situatë 

dramatike me financat publike. Këto vështirësi ekonomike të dy vendeve fqinjë janë 

pasqyruar edhe në ekonominë e Shqipërisë sipas dy këndvështrimeve të ndryshme: 

Nga njera anë, kemi pakësimin e dërgesave të emigrantëve, që jetojnë në këto dy vende 

si pasojë e shkurtimeve nga puna që janë bërë nga kriza ekonomike e cila po kalojnë këto 

vende.  

Rënia e këtyre dërgesave ka shkaktuar rënien e të ardhurave të individëve duke shtuar 

vështirësitë në shlyerjen e kredive në kohë. 

Nga ana tjetër, ndërmarrjet shqiptare që eksportojnë në vendet fqinje apo punojnë me 

nënkontraktim për këto vende, kanë ulur ndjeshëm punën e tyre si pasojë e uljes së 

kërkesës nga vendet fqinje. Rezultati i uljes së punës nga këto ndërmarrje ka bërë që 

shumë prej tyre të gjenden në vështirësi financiare, dhe në shumë raste të mos jenë në 

gjendje të shlyejnë detyrimet e tyre pranë bankave ku janë kredituar. Në disa raste këto 

ndërmarrje kanë qenë të detyruara të pushojnë shumë punonjës duke rritur numrin 

gjithsej të të papunëve, e për rrjedhojë, duke përkeqësuar më tej treguesin e kredive me 

probleme në sistemin bankar shqiptar.    

Duke qenë se pjesa më e madhe e kredive të sistemit bankar shqiptar është në valutë të 

huaj
105

, kryesisht në euro, edhe rritja e kursit të këmbimit të monedhës vendase ka qenë 

një faktor tjetër që ka ndikuar në akumulimin e kredive me probleme. Zhvlerësimi i 

monedhës së të ardhurave të kredimarrëseve në krahasim me monedhën që janë kredituar, 

do të ulë aftësinë e tyre për të paguar kreditë. Kështu psh, nëse krahasojmë kursin e 

këmbimit të euros me lekun nga viti 2008 në vitin 2012 shihet se kemi një zhvlerësim 

pothuajse me 15% të monedhës vendase. Kjo do të thotë se, në kushte të tjera të 
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pandryshueshme, kredimarrësit për shlyerjen e huave të marra në monedhën euro tani 

paguajnë 15% më shumë se sa në vitin 2008. 

Mosshlyerja e borxheve të qeverisë kundrejt kompanive private është një tjetër arsye që 

ka ndikuar në shtimin e kredive me probleme në sistemin bankar shqiptar. Duhet të 

përmendim këtu, që qeveria duhet patjetër të shlyejë borxhet që ka kundrejt firmave 

private për punimet publike, dhe kjo duhet të jetë një prioritet i domosdoshëm i qeverisë 

së re dalë nga zgjedhjet e 23 qershorit 2013. Në nëntor të vitit 2013 qeveria e re 

kontrakton kompaninë ndërkombëtare financiare Deloitte & Touche me qëllim 

evidentimin e borxhit të qeverisë ndaj punëve publike të kryera nga kompanitë private. 

Pas një analize të hollësishme të kompanisë Deloitte & Touche u pa se borxhi arrinte 

vlerën e 250 milion dollarëve. Qeveria e re ka parashikur që të shlyejë kompanitë private 

me 3 këste për borxhin ndaj tyre duke marrë një kredi nga Fondi Monetar Ndërkombëtar.     

Duhet të theksojmë se në këtë fazë ku ndodhet ekonomia e vendit tonë shlyerja e 

borxheve të kompanive private është një injeksion direkt në qelizën e ekonomisë, dhe 

asnjë veprim tjetër ekonomiko – financiar nuk mund ta kryejë këtë rol njësoj si shlyerja e 

borxheve ndaj kompanive. Tani që qeveria e re do të shlyejë borxhet ndaj kompanive 

private një pjesë e bankave pritet të kenë përmirësime, një pjesë e kredive me probleme 

pritet të rregullohen për një zinxhir biznesesh duke përmirësuar kushtet ekonomiko – 

financiare të tyre. Shlyerja e borxheve në rastin konkret jo vetëm që hedh para në 

ekonomi, por i hedh ato me efiçencë, me vrull dhe ritëm të tillë, i cili pa diskutim do të 

ndikojë në rigjallërimin e ekonomisë. 

U nënvizua më parë në këtë punim se rritja e shpejtë e tepricës së kredisë në sistemin 

bankar shqiptar, sidomos në periudhën nga viti 2002 deri në vitin 2007 ishte faktor tjetër i 

rëndësishëm që ka ndikuar në rritjen e nivelit të kredive me probleme. Gjatë kësaj 

periudhe rritja tre mujore e nivelit të kredisë në sistemin bankar shqiptar ka qenë 10.50%.  

Aktiviteti kreditues gjatë 10 vjeçarit të fundit ka pësuar një rritje të dukshme duke u 

krahasuar kjo me aktivet e sistemit bankar shqiptar.  

Nëse krahasojmë nivelin e kredive kundrejt tërësisë së aktiveve (raporti kredi / aktive 

gjithsej) të vitit 2002 me atë të vitit 2012 vërejmë një rritje të madhe (ky tregues nga 

11.47% shkon në 48.38%). Kjo do të thotë se gjatë kësaj periudhe bankat kanë qenë të 

predispozuara të rrisin aktivitetin e tyre kreditues. Ndonjëherë agresiviteti i bankave në 

politikat e kreditimit, sidomos për kreditë për shtëpi si dhe dhënia e kredive të 

pastudiuara mirë, ka ndikuar negativisht në akumulimin e kredive me probleme.  

Pengesat që kanë ndeshur bankat me ekzekutimin e kolateralit të kredisë janë një arsye 

tjetër e fortë që ka ndikuar në rritjen e nivelit të kredive me probleme. Shpesh herë bankat 

e kanë të vështirë ose pothuajse te pamundur të çojnë deri në fund proçedurat e 

ekzekutimit të kolateralit, për shkak të ankimimeve të klientëve në gjykata duke e 

ngadalësuar shumë këtë proçes.  
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Sipas guvernatorit të Bankës së Shqipërisë
106

 bankat e nivelit të dytë duhet të fillojnë sa 

më shpejt ekzekutimin e kolateralit, sepse kjo do të ndihmonte në uljen e peshës që zënë 

kreditë me probleme ndaj tepricës gjithsej të kredisë.  

Megjithatë kjo nuk do të ishte edhe aq e thjeshtë pasi do të lindnin disa probleme për të 

gjithë sistemin bankar si për shembull: 

Në radhë të parë sepse jo të gjithë llojet e kredive janë të kolaterizuara. Kreditë 

konsumatore si dhe kreditë e përfituara nëpërmjet tejtërheqjes (overdraftit) nuk janë të 

kolaterizuara. Kështu që kolaterali në këto raste nuk ka asnjë ndikim në minimizimin e 

nivelit të kredive me probleme në sistemin bankar. Arsyeja e lindjes së kredive me 

probleme për këtë kategori kredish mund të jenë normat e larta të interesit të cilat shkojnë 

nga 15% - 20% pavarësisht se Banka e Shqipërisë ka çuar në nivelin minimal prej 2.75% 

normën bazë të interesit.     

Së dyti, edhe për kreditë e kolaterizuara bankat nuk janë gjithmonë të interesuara për 

ekzekutimin e kolateraleve, sepse kjo mund të përkeqësonte më tej kushtet financiare të 

kompanive duke sjell falimentimin e tyre. Në këto raste, ky proçes mund të kthehej në 

bumerang për vetë bankën. Nga ana tjetër, nxitja për ekzekutimin e kolateralit mund të 

jetë edhe burim abuzimesh të stafit të bankave të nivelit të dytë. Kur bizneset janë në 

vështirësi financiare dhe paraqesin vonesa në shlyerjen e kredisë më shumë se 365 ditë 

bankat mund të kërkojnë menjëherë ekzekutimin e kolateralit. Në këto raste lind dyshimi 

se kolateralet mund të shiten shumë më lirë se sa vlera e tregut për t’u blerë nga persona 

të lidhur me stafin e bankës.  

Kjo do të ishte një arsye për stafin bankar, që abuzon duke mos ndihmuar bizneset për të 

ristrukturuar kredinë ose duke mos dhënë kredi shtesë, që do të ndihmonin klientin për të 

dalë nga situata e vështirë financiare.   

Së treti, fillimi i proçedurave për ekzekutimit masiv të kolateraleve mund të ndikojë në 

rënien e mëtejshme të vlerës së tregut për shkak të rritjes së fortë të ofertës. Ky fenomen 

u vërejt në vitin 2008 në SHBA, ku si pasojë e krizës së borxhit të siguruar me hipotekë 

bankat u gjendën në portofolet me shumë pasuri të paluajtshme, vlera e të cilave në disa 

raste pësoi një rënie deri në 50%. Kështu që në këto raste, ekzekutimi masiv i 

kolateraleve do të thellonte akoma më tej krizën në të cilën ndodhet sektori i ndërtimit, 

duke pasur parasysh që pesha e kredisë së sektorit të ndërtimit në sektorin bankar zë rreth 

20% të kredisë gjithsej.  

Deri në vitin 2008 në Shqipëri, sistemi bankar shqiptar nuk kishte regjistër kredie.       

Kjo u mundësonte bizneseve apo individëve kreditimin e njëkohshëm nga disa banka pa 

dijeninë e njëra tjetrës. Fillimi i funksionimit të regjistrit të kredive, në janar të vitit 2008, 

krijoi mundësinë bankave të verifikonin me saktësi klientët kredimarrës, numrin dhe 

shumën e kredive që kishte secili prej tyre në bankat e tjera. Në këtë periudhë shumë 

kredimarrës u gjendën nën presionin e bankave për të shlyer kreditë e marra prej tyre ku 

në shumë raste ishin dhe abuzive.  
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Për të analizuar shkaqet e rritjes së nivelit të kredive me probleme bankat analizojnë me 

kujdes edhe shpërndarjen e tyre sipas sektorëve ekonomikë.  

Sipas një studimit të kryer nga Deloitte Albania sh.p.k gjatë vitit 2012 vërehet se 

përqëndrimi i madh i kredive me probleme në sektorin e ndërtimit po ndikon negativisht 

në akumulimin e tyre. Duke qenë se rreth 93% të kredive me probleme i përket pikërisht 

sektorit të ndërtimit mund të themi së ky sektor përbën dhe pjesën më shqetësuese të 

kredisë akorduar nga sistemi bankar shqiptar.  

Sektori i ndërtimit në Shqipëri u prek shumë nga kriza ekonomike e viteve të fundit, dhe 

aktualisht po përjeton një periudhë problematike në lidhje me shitjet dhe likuiditetin duke 

ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë aftësinë e shlyerjes së kredive nga ana e kompanive të 

ndërtimit. 

Përqëndrimi i kredisë në disa sektorë të veçantë është një tjetër arsye që ka ndikuar 

negativisht në akumulimin e kredive me probleme.  

Nëse analizojmë të dhënat për vitin 2012 shihet se vetëm në tre sektorë të ekonomisë
107

 

është përqëndruar 47.7% e të gjithë kredisë së dhënë nga sistemi bankar shqiptar.  

Kjo do të thotë se bankat janë shumë të ekspozuara kundrejt riskut të përqëndrimit të 

portofolit të kredisë, i cili duhet të menaxhohet me shumë kujdes pasi shumë kriza 

bankare janë shfaqur pikërisht si pasojë e një risku përqëndrimi të lartë.   

Nëse analizojmë kreditë me probleme në 3 sektorët e lartpërmendur do të shikojmë pesha 

specifike e kredive me probleme për të tre këta sektorë është mesatarisht pothuajse 29%. 

Kjo kërkon një vëmëndje më të madhe nga autoritetet mbikëqyrëse që do të ndikonte në 

pakësimin e këtyre kredive. 

Një tjetër arsye që ka ndikuar në akumulimin e kredive me probleme lidhet edhe me 

normat e larta të interesit të kredive që bankat e nivelit të dytë aplikojnë mbi klientët e 

tyre, qofshin këto klientë individualë ose klientë biznese.  

Pavarësisht se bankat e nivelit të dytë vitet e fundit kanë bërë disa përpjekje për të ulur 

normën mesatare të kredisë duhet të themi, se aktualisht jemi në nivelet më të larta në 

rajon. Sipas një studimi
108

 të kryer nga autori vërehet se interesat më të larta të kredive 

janë për sektorin individual dhe specifikisht në monedhën lekë kemi: overdraft me 16 – 

17%, kreditë konsumatore me 16 – 18%, kredi me hipotekë 6 – 8%. Ndërsa interesat për 

kreditë në euro janë: kreditë konsumatore 8 – 10%, kredi me hipotekë 6 – 8% dhe kreditë 

konsumatore me hipotekë 6 – 8%.  

Në lidhje me interesat e kredive për bizneset sipas studimit shikojmë se për interesat në 

lekë kemi: overdraft 13 – 15%, kredi për investime 8 – 10%, kredi për kapital qarkullues 
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9 – 15%. Ndërsa interesat për kreditë në euro janë: overdraft  8 – 11%, kredi për kapital 

qarkullues 8 – 11%, kredi për investime 8.75 – 9.5%. 

 

Gjithashtu marzhi interesit midis interesave të kredive dhe depozitave kohët e fundit ka 

pësuar një rritje të ndjeshme sidomos në Raiffeisen Bank ku shkon për kreditë 

individuale pothuajse në 13.03% në lekë dhe 7.53% në monedhën euro. Ndërsa për 

kreditë e biznesit ky marzh shkon në 11.63% në lekë dhe 9.20% në euro.  

 

Duhet të theksojmë gjithashtu se Banka e Shqipërisë ka ulur vazhdimisht normën bazë të 

interesit me qëllim uljen e kostos së kredisë bankare, por ky vendim nuk është reflektuar 

me të njëjtën shkallë në një ulje të normave të kredisë bankare.        

4.2 Modeli ekonometrik 

Në këtë kapitull, me anën e një modeli regresioni, shqyrtohet hollësisht lidhja ndërmjet 

nivelit të kredive me probleme të sistemit bankar shqiptar dhe disa faktorëve 

makroekonomikë dhe bankarë.  

Kredive me probleme i kushtohet një vëmendje e veçantë në të gjithë botën pasi rritja e 

madhe dhe e pakontrolluar e tyre do të çonte në falimentimin e mundshëm të sistemit 

bankar në tërësi dhe një kolaps në gjithë sistemin financiar. Faktikisht disa ekspertë 

bankarë shqiptarë janë përpjekur të gjejnë përgjigje të ndryshme për nivelin e lartë të 

kredive me probleme në vendin tonë.  

Studimet e ndryshme të kryera nga specialistë të Bankës së Shqipërisë (Shijaku dhe 

Ceca,2009), riskun e kredisë në sistemin bankar shqiptar e identifikojnë me nivelin e 

kredive me probleme ndërsa Kalluci dhe Kodra (2010) nëpërmjet studimit të faktorëve 

përcaktues të kredive me probleme në sistemin bankar Shqiptar i ndajnë ato në dy nën 

kategori: kredi për biznese dhe kredi për individë.    

Sipas shumë studiuesve shkaku i falimentimit të bankave është cilësia e aktiveve të tyre, 

e cila është një parashikuese e rëndësishme e paaftësisë paguese të bankave dhe 

institucioneve financiare jobankare, të cilat në prag falimentimi kanë nivele shumë të 

larta të kredive me probleme.  

Në studimet e kryera për kreditë me probleme shumë analistë janë përpjekur, që nivelin e 

kredive me probleme ta lidhin në mënyrë të drejtpërdrejtë me dy grupe faktorësh:         

(1) faktorët makroekonomikë dhe (2) faktorët me natyrë bankare. 

1. Faktorët makroekonomikë, analizohen si ngjarje të jashtme si për shembull kushtet e 

përgjithshme makroekonomike që ndikojnë në aftësinë paguese të kredimarrësve; 

2. Faktorët me natyrë bankare ose faktorët bankarë synojnë të shpjegojnë 

ndryshueshmërinë e nivelit të kredive me probleme midis bankave të ndryshme. 

  



103 

4.2.1 Faktorët makroekonomikë dhe bankarë 

Për të shqyrtuar lidhjen ndërmjet nivelit të kredive me probleme dhe faktorëve 

makroekonomikë dhe bankarë në këtë studim do të përdorim një model regresioni të 

mbështetur në metodën e katrorëve më të vegjël (OLS)
109

.  

Ky studim mbështet dhe frymëzohet edhe nga studimet e mëparshme të kryera nga 

kërkues të ndryshëm si: Khemraj dhe Pasha (2005), Hess, Grimes dhe J. Holmes (2008), 

Kumar Dash dhe Gaurav Kobra (2010), Kalluci dhe Kodra (2010), Bofondi dhe Ropele 

(2011).  

Të gjithë këta autorë kanë studiuar lidhjen ndërmjet variablit të varur, kredisë me 

probleme, si dhe variablave të pavarur makroekonomikë dhe bankarë.  

Në modelin tonë si variabël i varur përdoret niveli i kredive me probleme të sistemit 

bankar shqiptar për një periudhë njëmbëdhjetëvjeçare me të dhëna tremujore që fillojnë 

nga tremujori i parë i vitit 2002 deri në tremujorin e katërt të vitit 2012.  

Arsyeja kryesore e zgjedhjes së variablit të varur
110

 lidhet me faktin e rëndësisë së madhe 

që ka marrë çështja e kredive me probleme në sistemin bankar shqiptar si pasojë e 

problematikës së tyre sidomos 5 vitet e fundit.  

Për të karakterizuar konceptin e kredive me probleme kemi përdorur kriteret klasifikuese 

të Bankës së Shqipërisë, të cilat i ndajnë në: kredi nënstandarde, kredi të dyshimta dhe 

kredi të humbura.  

Sipas këtyre kritereve, Banka e Shqipërisë konsideron kredi me probleme çdo kredi që 

paraqet më shumë se 90 ditë vonesa si në shlyerjen e principalit ashtu dhe të interesit. 

Në lidhje me variablat e pavarur në modelin tonë ato do t’i klasifikojmë në dy  grupe: 

1. Faktorët makroekonomikë; 

2. Faktorët bankarë. 

Si faktorë makroekonomikë pas një analize të kërkimeve në këtë fushë janë përzgjedhur 

tregues me interes edhe për kontekstin në të cilin ndodhet vendi ynë. Këto faktorë janë: 

1. Rritja e PBB (RR/PBB); 

2. Niveli inflacionit (INF); 

3. Norma e papunësisë (NRP); 

4. Norma e interesit (INT); 

5. Kursi këmbimit Euro/Lekë (K/K).  
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 Niveli i kredive me probleme 
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Në grupin e faktorëve bankarë përfshihen shumë tregues, por nga rishikimi i hollësishëm 

e literaturës si dhe në kontekstin korent do të përdorim treguesit bankarë të mëposhtëm: 

1. Rritja e nivelit të kredisë (RR/KR); 

2. Niveli i kapitalizimit bankar (CAR); 

3. Marzhi i ndërmjetësimit (MN); 

4. Kthimi mbi kapitalin e vet (ROE); 

5. Raporti kredi mbi aktive gjithsej (KR/AK). 

Të gjithë variablat e pavarur njësoj si variabli i varur konsiderohen për një periudhë 

njëmbëdhjetëvjeçare me të dhëna tremujore, që fillojnë nga tremujori i parë i vitit 2002 

deri në tremujorin e katërt të vitit 2012. Kjo periudhë është marrë në konsideratë pasi 

duke filluar nga viti 2002 të dhënat për sistemin bankar kanë qenë më të plota dhe më ta 

sakta.  

4.2.2 Ecuria e variablave makroekonomikë e bankarë 

Periudha e studimit të punimit përfshin një kohë relativisht të gjatë që shkon nga 

tremujori parë i vitit 2002 deri në tremujorin e katërt të vitit 2012.  

Ecurinë e kredive me probleme (variabli i varur) sipas grafikut 4.1 mund ta ndajmë në 

dy nënperiudha. Nënperiudha e parë përfshin vitet 2002 – 2007 ndërsa nënperiudha e 

dytë vitet 2008 – 2012. Nëse analizojmë nënperiudhën e parë shikojmë se norma 

mesatare tremujore e kredive me probleme në sistemin bankar shqiptar është 4.29% 

ndërsa për nënperiudhën e dytë e norma mesatare tremujore e kredive me probleme ka 

qenë 13.13%. Gjatë nënperiudhës 2002 – 2007 vërejmë një prirje të qëndrueshme të 

kredive me probleme ndërsa gjatë nënperiudhës 2008 – 2012 vërejmë rritje progresive ku 

pikën maksimale e arrin në tremujorin e katërt të vitit 2012 me 23.86%.  

Grafiku 4.1: Ecuria e kredive me probleme, 2002 – 2012 (në %) 

 
            Burimi: Banka e Shqipërisë, përshtatur nga autori 
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Në studimin tonë do të analizohet ecuria e variablave të pavaruar të modelit ekonometrik 

duke i ndarë ato në dy grupe kategori: 

 Variablat makroekonomikë; 

 Variablat bankarë. 

Në grupin e variablave makroekonomikë analizojmë ecurinë e: normës së papunësisë, 

PBB-së, normës së inflacionit, normës mesatare të interesit dhe kursin e këmbimit 

lekë/euro.  

Në grupin e variablave bankarë analizojmë ecurinë e: normës së rritjes së kredisë, marzhi 

i interesit neto, raportit kredi / aktive, niveli kapitalizimit dhe të treguesit ROE. 

Grafiku. 4.2 Ecuria e normës së papunësisë, 2002 – 2012 (në %) 

 
            Burimi: INSTAT, përshtatur nga autori 

Norma e papunësisë është raporti midis numrit të të papunëve të regjistruar dhe numrit 

të popullsisë aktive. Gjatë periudhës së studimit norma e papunësisë ka pasur një trend 

relativisht të qëndrueshëm duke arritur pikën maksimale në 16% dhe pikën minimale në 

12.8%. Duhet nënvizuar se, për këtë tregues, të dhënat reale në krahasim më të dhënat e 

publikuara nga INSTAT mendohet të jenë më të larta pasi shumë të papunë nuk 

regjistrohen në zyrat përkatëse të punës duke ulur shumë numrin real të të papunëve.  

Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) është një tregues i vlerës së tregut të të gjitha 

prodhimeve dhe shërbimeve përfundimtare të prodhuara në një shtet. PBB-ja përfshin të 

gjitha prodhimet e shërbimet aktuale të destinuara për treg si dhe ato të prodhuara për 

konsum për vete nga të gjitha njësitë rezidente që veprojnë në territorin e një shteti. 

PBB në Shqipëri është rritur progresisht (shih grafikun 4.3). 
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Megjithatë kjo prirje rritjeje nuk ka qenë konstante, sepse gjatë viteve 2001 – 2004 rritja 

ka qenë e moderuar ndërsa nga viti 2005 deri në vitin 2010 rritja ka qenë më e lartë, kurse 

gjatë dy viteve të fundit vërehet një ngadalësim i ndikuar edhe nga efektet e krizës 

globale financiare në ekonominë e vendit tonë.   

Grafiku 4.3 Ecuria e PBB-së, 2002 – 2012 (në mil. lekë) 

 
         Burimi: INSTAT, përshtatur nga autori 

Grafiku 4.4 Ecuria e normës së inflacionit, 2002 – 2012 (në %) 

 
           Burimi: INSTAT, përshtatur nga autori 

Inflacioni është tregues i ndryshimit të nivelit të përgjithshëm të çmimeve në një 

ekonomi.  
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Ai matet si ndryshimi i indeksit të çmimeve të konsumit (IÇK), i cili mat ndryshimin e 

çmimit të një shporte artikujsh që përfaqëson ato mallra që konsumohen zakonisht nga 

një familje. Gjatë periudhës së studimit norma inflacionit ka arritur pikën maksimale në 

tremujorin e dytë të vitit 2002 me 7.2% ndërsa pikën minimale në tremujorin e dytë të 

vitit 2003 me 0.8%. 

Nga grafiku 4.4 shikojmë se norma inflacionit ka qenë jo shumë e qëndrueshme. 

Megjithatë, pavarësisht kësaj prirjeje, mund të thuhet se norma inflacionit ka qenë brenda 

objektivave të vendosura nga Banka e Shqipërisë (3% ± 1%) me qëllim sigurimin e një 

rritje të qëndrueshme ekonomike.       

Grafiku 4.5 Ecuria e normës mesatare të interesit, 2002 – 2012 (në %) 

 
                Burimi: Banka e Shqipërisë, përshtatur nga autori 

Grafiku. 4.6 Ecuria e kursit të këmbimit Euro/Lekë, 2002 - 2012 

 
                Burimi: Banka e Shqipërisë, përshtatur nga autori 
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Norma mesatare e interesit është norma mesatare interesit të kredive të dhëna nga 

bankat e nivelit të dytë për afate të ndryshme kohore. Sipas grafikut 4.5 shikojmë se 

norma mesatare e interesit të kredive nga viti 2002 deri në vitin 2012 ka pësuar një rënie 

graduale duke kaluar nga 17% në vitin 2002 në 11.95% në vitin 2012.  

Rënia e normës mesatare të interesit tregon se bankat kanë ulur normat e tyre të 

interesave aktive edhe si pasojë e rritjes së konkurencës midis tyre.  

Pavarësisht rënies së normave të interesit vitet e fundit duhet të theksojmë se ato 

paraqiten në nivele shumë më të larta në krahasim me normat e interesit të vendeve të 

rajonit siç tregohet edhe nga tabela e mëposhtme. 

Tabela 4.1 Norma mesatare e interesit të kredive në disa vende të Ballkanit (në %) 

Vitet 2009 2010 2011 2012 Mesatarja 

Shqipëri 12.7 12.8 12.4 10.9 11.95 

Maqedoni 10.1 9.5 8.9 8.5 9.25 

Mal i Zi 9.4 9.5 9.7 9.6 9.55 

Bullgari 11.3 11.1 10.6 9.7 10.67 

Bosnjë 7.9 7.9 7.4 6.9 7.52 

            Burimi: http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND  

Kursi këmbimi euro/lekë gjatë periudhës së studimit nuk ka shfaqur një trend konstant, 

ndërsa vlerën maksimale e ka arritur në tremujorin e dytë të vitit 2011 me 141.47 ndërsa 

vlerën minimale e ka arritur në dhjetor të vitit 2007 me 121.76. Sipas grafikut 4.6 

shikojmë se kursi i këmbimit euro / lekë gjatë dy viteve të para të periudhës së studimit, 

2002 – 2004, ka pasur një ecuri të paqëndrueshme: pasi ka pësuar një rritje të shpejtë për 

tu kthyer sërisht në nivelet fillestare.  

Grafiku 4.7 Ecuria e normës së rritjes së kredisë, 2002 – 2012 (në %) 

 
             Burimi: Banka e Shqipërisë, përshtatur nga autori 
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Më pas për periudhën 2005 – 2007 kursi këmbimit euro / lekë ka patur një ecuri 

pothuajse të qëndrueshme. Për periudhën e fundit nga viti 2008 – 2012 shikojmë se kursi 

këmbimit euro/lekë është ngritur progresisht për të arritur në nivelin e 140 – 141 lekë. 

Norma e rritjes së kredisë gjatë periudhës së studimit ka patur një ecuri jokonstante me 

luhatje shumë të forta. Norma e rritjes së kredisë për vitet 2002 – 2005 (shih grafikun 4.7) 

ka pasur një ecuri pozitive duke arritur pikën maksimale në tremujorin e dytë të vitit 

2005. Pas vitit 2005 shikojmë se kemi ulje dhe rritje të nivelit të kredisë dhe kjo vazhdon 

deri në tremujorin e tretë të vitit 2008.  

Më pas duke filluar nga tremujori katërt i vitit 2008 kemi rënien progresive të normës së 

rritjes së kredisë në sistemin bankar shqiptar, dhe në tremujorin e fundit të vitit 2012 rritja 

ka qenë vetëm 0.23%. 

Marzhi neto i ndërmjetësimit është diferenca ndërmjet normës mesatare te interesave 

aktive të kredisë dhe normës mesatare te interesave pasive të depozitave. Sipas grafikut 

4.8 të paraqitur më poshtë shihet se marzhi neto i ndërmjetësimit në sistemin bankar 

shqiptar paraqitet i paqëndrueshëm, megjithatë gjatë periudhës së studimit (2002 – 2012) 

ky tregues paraqet një tendencë rënëse.  

Grafiku 4.8 Ecuria marzhit të ndërmjetësimit, 2002 – 2012 (në %) 

 
             Burimi: Banka e Shqipërisë, përshtatur nga autori 

Nëse e ndajmë periudhën e studimit në dy nënperiudha mund të konkludojmë se ky 

tregues ka patur mesatare prej 8.27% gjatë viteve 2002 – 2007, ndërsa gjatë viteve 2008 – 

2012 treguesi ka një mesatare prej 6.81%.  

Pikën më të lartë treguesi e arrin në tremujorin e dytë të vitit 2004 me 9.98% ndërsa 

pikën më të ulët e arrin në tremujorin e katërt të vitit 2011 me 5.68%.  
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Raporti kredi gjithsej / aktive gjithsej tregon se sa përqind e aktiveve të bankës 

përdoren për aktivitetin e kredidhënies. Sipas grafikut 4.9, pesha e kredive gjithsej 

kundrejt shumës së aktiveve gjithsej është rritur dukshëm duke bërë që të kalojë nga 

9.39% në viti 2002 deri në 48.38% në vitin 2012. 

Megjithatë, nga një analizë më e imët, vërehet se periudha me rritjen më të madhe të këtij 

treguesi shkon nga viti 2002 – 2008, ndërsa për periudhën nga viti 2009 – 2012 shikojmë 

frenimin e ritmit të rritjes së treguesit.  

Kjo lidhet me faktin se bankat kohët e fundit kanë shtrënguar kriteret e kredidhënies duke 

tkurrur ofertën për kredi në sistemin bankar shqiptar.  

Grafiku 4.9 Ecuria e raportit kredi/aktive, 2002 – 2012 (në %) 

 
             Burimi: Banka e Shqipërisë, përshtatur nga autori 

Niveli kapitalizimit bankar tregon kapitalin e bankës dhe shprehet si përqindje ndaj 

aktiveve të peshuara sipas riskut. Banka e Shqipërisë ka vendosur që minimumi 

rregullator i raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit të jetë 12%.  

Sipas grafikut 4.10 shihet se, gjatë periudhës 2002 – 2005, ky tregues ka pësuar një rënie 

të dukshme nga 35% (viti 2002) në 19% (viti 2005). Ndërsa për periudhën nga viti 2006 

– 2012 niveli i këtij treguesi ka qenë pothuajse i qëndrueshëm ose me ndryshime shumë 

të vogla.        

Treguesi ROE
111

 shprehet në përqindje dhe tregon nivelin e kthimit nga kapitali i vet. 

Ky tregues llogaritet si raporti i fitimi neto ndaj kapitalit të aksionarëve dhe mat 

përfitueshmërinë. Ai tregon sa fitim gjeneron banka me paratë që kanë investuar 

aksionarët.   
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 Return on equity 
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Grafiku 4.10 Ecuria e nivelit të kapitalizimit bankar 2002 – 2012 (në %) 

 
             Burimi: Banka e Shqipërisë, përshtatur nga autori 

Grafiku 4.11 Ecuria e treguesit ROE, 2002 – 2012 (në %) 

 
             Burimi: Banka e Shqipërisë, përshtatur nga autori 

Analiza e ecurisë së treguesit ROE gjatë periudhës së studimit tregon se niveli më i lartë i 

përfitueshmërisë është arritur në tremujorin e tretë të vitit 2004 me 24% ndërsa, niveli më 

i ulët ka qenë në tremujorin e parë të vitit 2009 me 1%. Nga grafiku 4.11 shihet se, për 

periudhën nga viti 2002 – 2008 treguesi ROE ka pasur një ecuri pozitive dhe të 

kënaqshme me nivele mesatare prej 20%, ndërsa për periudhën nga viti 2009 – 2012 

treguesi ROE ka pësuar një rënie drastike me një mesatare prej 3.87%. Kjo tregon se 

përfitueshmëria e sistemit bankar shqiptar është ndikuar nga efektet e krizës globale 

financiare, por me një vonesë një vjeçare.        
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4.2.3 Hipotezat dhe pyetjet e kërkimit 

Qëllimi i këtij studimi është të përcaktojë dhe të analizojë lidhjen që ekziston midis 

variablit të varur (kredisë me probleme) dhe variablave të pavarur makroekonomikë dhe 

bankarë në sistemin bankar shqiptar.  

Nga shqyrtimi literaturës në këtë fushë specifike është vënë re një prirje konverguese e 

shumë autorëve drejt disa pohimeve dhe vërtetimeve për lidhjet që ekzistojnë midis 

kredive me probleme dhe faktorëve makroekonomikë dhe bankarë.  

Ky studim mbështetet në ngritjen e disa hipotezave të cilat priten të vërtetohen me anën e 

modelit të regresionit që do të përdoret.  

Hipoteza zero e studimit tonë është: asnjë nga variablat makroekonomikë dhe bankarë në 

shqyrtim nuk ndikon në nivelin e kredive me probleme.   

Hipoteza alternative, të paktën njëri nga variablat makroekonomikë dhe bankarë ka 

ndikim në nivelin e kredive me probleme.   

Nën hipotezat e studimit përqëndrohen në lidhjen që ekziston midis kredive me probleme 

dhe variablave të pavarur si më poshtë: 

H0,1. Rritja e PBB-së nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,1. Rritja e PBB- së ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

H0,2. Norma e inflacionit nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,2. Norma e inflacionit ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

H0,3. Niveli i papunësisë nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,3. Niveli i papunësisë ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

H0,4. Norma e interesit nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,4. Norma e interesit ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

H0,5. Kursit i këmbimit euro/lekë nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,5. Kursit i këmbimit euro/lekë ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

H0,6. Niveli i kapitalizimit nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,6. Niveli i kapitalizimit ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 
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H0,7. Rritja e nivelit të kredisë nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,7. Rritja e nivelit të kredisë ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

H0,8. Treguesi ROE nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,8. Treguesi ROE ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

H0,9. Raportit kredi/aktive nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,9. Raportit kredi/aktive ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

H0,10. Marzhi i ndërmjetësimit nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme. 

H0,10. Marzhi i ndërmjetësimit ka ndikim në nivelin e kredive me probleme. 

Hipoteza 1, lidhja  midis rritjes së PBB-së dhe nivelit të kredive me probleme teorikisht 

pritet të jetë një lidhje e zhdrejtë. Faktikisht rritja e PBB-së shkakton rritjen e të 

ardhurave të një vendi në përgjithësi. Rritja e të ardhurave do të thotë se si bizneset ashtu 

edhe individët kanë më shumë të ardhura në dispozicion, çka nënkupton që tanimë ato 

janë më të aftë të shlyejnë kreditë e tyre, dhe si rrjedhim pritet të ketë një rënie të nivelit 

të kredive me probleme (Fernández de Lis, Martínez Pagés dhe Saurina  2000), 

(Khemraj dhe Pasha 2005), (Hess, Grimes dhe J. Holmes 2008). 

Hipoteza 2, teorikisht pritet të kemi lidhje të zhdrejtë midis normës së inflacionit dhe 

nivelit të kredive me probleme dhe faktikisht një rritje e inflacionit do të çonte në një ulje 

të vlerës reale së principalit të mbetur pa paguar, dhe kredimarrësit do të kishin më shumë 

mundësi të paguanin këstet e tyre të kredisë çka do të përkthehej në një nivel më të ulët 

kredish me probleme (Kumar Dash dhe Gaurav Kobra 2010). 

Hipoteza 3, teorikisht pritet të kemi lidhje të drejtë midis nivelit të papunësisë dhe nivelit 

të kredive me probleme, dhe në fakt një rritje e nivelit të papunësisë do të çonte në një 

ulje të të ardhurave të përgjithshme të një vendi çka do të përkthehej më vonë në një ulje 

të aftësisë paguese të kredive të marra, dhe si përfundim në një rritje të mëtejshme të 

nivelit të kredive me probleme (P. Louzis, T. Vouldis dhe Metaxas 2010), (Bofondi dhe 

Ropele (2011).  

Hipoteza 4, teorikisht pritet të kemi lidhje të drejtë midis normës së interesit të kredisë 

dhe nivelit të kredive me probleme. Në të vërtetë, ngritja e normës së interesit të kredisë 

do të çonte në një rritje të këstit të kredisë, dhe si pasojë kredimarrësit do ta kishin edhe 

më të vështirë të paguanin këstet e tyre të reja tashmë më të larta se sa përpara ngritjes së 

normës së interesit (Fofack 2005), (Shijaku dhe Ceca 2009). 

Hipoteza 5, teorikisht pritet të kemi lidhje të drejtë midis kursit të këmbimit euro / lekë 

dhe nivelit të kredive me probleme. Kjo lidhje shpjegohet nga fakti se nëse kushtet e tjera 

mbahen të pandryshueshëm nëse ka ngritje të kursit të këmbimi euro/lekë, për kreditë e 
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dhëna në euro, shlyerja e kësteve do të vështirësohej meqenëse kredimarrësit do të 

paguanin këste më të larta si pasojë e rritjes së kursit të këmbimit.  

Hipoteza 6, teorikisht pritet të kemi lidhje të zhdrejtë midis nivelit të kapitalizimit dhe 

nivelit të kredive me probleme. Në fakt bankat që kanë një nivel kapitalizimi më të lartë 

pritet që të kenë një nivel më të ulët kredish me probleme dhe kjo si pasojë e mbulimit të 

humbjeve nga kreditë me anën e kapitalit të vet (Boudriga, Taktak dhe Defi 1997). 

Hipoteza 7, teorikisht pritet të kemi lidhje të drejtë midis rritjes së nivelit të kredisë dhe 

nivelit të kredive me probleme. Në fakt një rritje e shpejtë e nivelit të kredisë pritet që të 

ndikojë në rritjen e nivelit të kredive me probleme, por me një vonesë e cila shkon nga 1 

– 3 vjet. Gjithashtu disa autorë të tjerë kanë arritur në përfundimin se rritja e shpejtë e 

kredive çon në humbje të larta për shkak të zhvendosjes së ofertës, dmth me rritjen e 

dëshirës së bankave për të kredituar (Keeton 1999), (Fernández de Lis, Martínez Pagés 

dhe Saurina 2000), (Kumar Dash dhe Gaurav Kobra 2010), (Espinoza dhe Prasad 2010).  

Hipoteza 8, teorikisht pritet të kemi lidhje të zhdrejtë midis nivelit të treguesit ROE dhe 

nivelit të kredive me probleme. Një rritje e nivelit të kredive me probleme do të çonte 

bankat në një reduktim të nivelit të ROE-s. Në rastin e kredive me probleme bankat kanë 

vështirësi në kthimin e këtyre kredive dhe si pasojë kjo do të çonte në një përkeqësim të 

performancës së tyre, që si përfundim do të përkthehej në një tregues ROE më të ulët (P. 

Louzis, T. Vouldis dhe Metaxas 2010).  

Hipoteza 9, teorikisht pritet të kemi lidhje të drejtë midis raportit kredi gjithsej /aktive 

gjithsej dhe nivelit të kredive me probleme. Në fakt lidhja midis raportit kredi / aktive 

dhe kredive me probleme është pozitive duke pohuar që bankat me “oreks” të lartë për të 

mbartur risk hasin në nivele më të larta të kredive me probleme (Khemraj dhe Pasha 

2005), (Kumar Dash dhe Gaurav Kobra 2010). 

Hipoteza 10, teorikisht pritet të kemi lidhje të drejtë midis marzhit të ndërmjetësimit dhe 

nivelit të kredive me probleme. Duket e arsyeshme që një ngritje e nivelit të marzhit të 

ndërmjetësimit do të përkeqësonte kushtet e kredimarrësve, të cilët tanimë do të 

detyroheshin të paguanin këste më të larta për kreditë e tyre. Si pasojë e kësteve më të 

larta kredimarrësit do të kishin vështirësi në pagesat e tyre çka do të përkthehej në një 

rritje të përgjithshme të nivelit të kredive me probleme (Fofack 2005).   

  

4.2.4 Testimi i hipotezave dhe interpretimi i rezultateve të studimit  

Për të analizuar lidhjen ndërmjet variablit të varur (kredi me probleme) dhe variablave të 

pavaruar makroekonomikë dhe bankarë në këtë studim përdorim analizën e regresionit 

linear
112

 (SPSS statistic 21).  

                                                           
112

 Metoda e katrorëve të vegjël (Ordinary Least Squares)  
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Në analizë janë shqyrtuar të dhënat për të gjitha variablat nga tremujori parë i vitit 2002 

deri në tremujorin e katërt të vitit 2012, pra 44 vrojtime për secilin variabël. 

Testimi i hipotezave kryhet sipas kritereve të F, t dhe probabiliteteve dhe Ho hidhet 

poshtë nëse probabiliteti rezulton më i vogël se α=0.05 ose kur F-statistikore rezulton më 

e lartë se ajo kritike sipas shkallëve të lirisë.  

Ekuacioni final i modelit ekonometrik pritet të ketë formën e mëposhtme: 

NPLi,t = Consti,t + PBBi,t + INFi,t + NRPi,t + INTi,t + K/Ki,t + RR/KRi,t + CARi,t + MNIi,t 

+ ROEi,t + KR/Ki,t + µi,t 

Pas përpunimit të të dhënave u përftuan rezultatet e mëposhtme: 

Koefiçenti përcaktueshmërisë
113

 (R²=0.907) tregon se variablat e pavarur në regresion 

shpjegojnë 90.7% të ndryshimit të variablit të varur, pra të nivelit të kredive me 

probleme.  

Në lidhje me rëndësinë statistikore të modelit ekonometrik marrim në shqyrtim treguesin 

F-statistic, i cili ka një vlerë F = 32.166 me nivel probabiliteti p = 0.000 çka konfirmon 

se modeli është i rëndësishëm statistikisht pasi kemi një vlerë të lartë të F-së dhe një 

probabilitet mjaft të vogël se niveli i gabimit  =0.05.  

Treguesi statistikor që tregon autokorelacionin e gabimeve DW
114

 është i barabartë me 

1.357. Kjo vlerë e treguesit është afër vlerës 2, që do të thotë se gabimet (lidhja e 

mbetjeve me një hap) nuk shprehin autokorelacion midis tyre, duke evidentuar pavarësinë 

mbetjeve si një kusht i metodës së katrorëve më të vegjël (OLS).                                     

Në tabelën 4.1 paraqesim rezultatet e analizës së regresionit.  

Nëse analizojmë rezultatet e regresionit në lidhje me multikolinearitetin midis variablave 

sipas treguesit VIF
115

 shikojmë se raporti kredi / aktive dhe niveli i kapitalizimit bankar 

(CAR) kanë vlera shumë të larta të treguesit përkatësisht me 23.383 dhe 20.522.  

Vlerat e treguesit VIF që lidhen me variablat e tjerë të studimit nuk paraqesin probleme 

me multikolinearitetin pasi ato janë më të vogla se sa 10.   

Për të shmangur problemet që shfaq multikolineariteti në një regresion linear të 

shumëfishtë heqim nga të dhënat pikërisht variablin kredi / aktive dhe nivelin e 

katapitalizimit bankar.  
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 R square 
114

 Durbin - Watson 
115

 Treguesi VIF (variance inflation factor) përcakton ashpërsinë e multikolinearitetit në metodën e 

regresionit të katorëve të vegjël (OLS), nëse ky tregues është më i madh se 10 atëherë multikolineariteti 

është i lartë 
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Tabela 4.2 Rezultatet e analizës së regresionit parë*  

Variablat Beta G -gabimi standard Vlera t Vlera p 

Konstantja -0.196 0.153 -1.278 0.210 

RR/PBB 0.015 0.035 0.412 0.683 

INF 0.205 0.373 0.551 0.586 

NRP 0.226 0.131 1.720 0.095 

INT -2.975 0.637 -4.673 0.000 

K/K 0.004 0.001 5.077 0.000 

CAR 0.227 0.247 0.920 0.364 

RR/KR -0.328   0.131 -2.502 0.017 

ROE -0.223 0.106 -2.100 0.043 

KR/AK 0.009 0.104 0.086 0.932 

MIN 1.979 0.743 2.662 0.012 

    *Variabël i varur kreditë me probleme 

 

Tabela 4.3 Vlerat e treguesit VIF, regresioni parë 

Variablat VIF 

RR/PBB 1.357 

INF 1.566 

NRP 1.136 

INT 8.074 

K/K 2.846 

CAR 20.528 

RR/KR 3.884 

ROE 6.389 

KR/AK 23.383 

MIN 5.571 

Pasi ripërpunohen të dhënat me anën e programit SPSS, por këtë herë pa përfshirë dy 

variablat (raporti kredi/aktive dhe raporti niveli kapitalizimit bankar CAR) që kishin 

probleme me multikolinetaritetin, marrim rezultatet sipas tabelës 4.4.  

Koefiçenti përcaktueshmërisë
116

 (R²=0.898) tregon se variablat e pavarur në regresion 

shpjegojnë 89.8% të ndryshimit të variablit të varur, pra të nivelit të kredive me 

probleme.  

Në lidhje me rëndësinë statistikore të modelit ekonometrik marrim në shqyrtim treguesin 

F-statistic, i cili ka një vlerë F = 30.607 me nivel probabiliteti p = 0.000 çka rikonfirmon 

se modeli është i rëndësishëm statistikisht pasi kemi një vlerë të lartë të F-së dhe një 

probabilitet mjaft më të vogël se niveli i gabimit  =0. 

                                                           
116

 R square 
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Treguesi statistikor që tregon autokorelacionin e gabimeve DW është i barabartë me 

1.305. Kjo vlerë e treguesit është afër vlerës 2, që do të thotë se gabimet (lidhja e 

mbetjeve me një hap) nuk shprehin autokorelacion midis tyre, duke evidentuar pavarësinë 

mbetjeve si kusht i metodës së katrorëve më të vegjël (OLS).  

Në lidhje me analizën e multikolinearitetit të variablave në regresionin e dytë sipas 

tabelës 4.5 vërehet se asnjë nga variablat e marra në shqyrtim nuk paraqet probleme me 

multikolinearitetin pasi të gjitha vlerat e treguesit VIF janë më të vogla se 10. 

Tabela 4.4 Rezultatet e analizës së regresionit dytë* 

Variablat Beta Gabimi standard Vlera t Vlera p 

Konstantja -0.278 0.104 -2.678 0.011 

RR/PBB 0.022 0.035 0.618 0.541 

INF 0.026 0.356 0.074 0.941 

NRP 0.264 0.128 2.062 0.049 

INT -2.163 0.373 -5.804 0.000 

K/K 0.004 0.001 5.913 0.000 

RR/KR -0.318 0.126 -2.527 0.016 

ROE -0.154 0.071 -2.169 0.045 

MIN 1.355 0.556 2.439 0.020 

                    *Variabël i varur kreditë me probleme 

Tabela 4.5 Treguesit e VIF, regresioni dytë 

Variablat VIF 

RR/PBB 1.297 

INF 1.384 

NRP 1.084 

INT 2.682 

K/K 2.494 

RR/KR 3.466 

ROE 3.603 

MIN 3.019 

Nga analiza e rezultateve të tabelës 4.4 kemi ndërtuar modelin ekonometrik që shpjegon 

variablin e varur (nivelin e kredive me probleme), i cili paraqitet në formën e mëposhtme: 

NPLi,t = -0.278 + 0.022RR/PBBi,t + 0.026INFi,t + 0.264NRPi,t - 2.163INTi,t                               

+ 0.004K/Ki,t  - 0.318RR/KRi,t  - 0.154ROE + 1.355MINi,t 

Për të analizuar lidhjen dhe rëndësinë statistikore të koefiçentëve beta të variblave të 

pavarur shqyrtohen vlerat që merr probabiliteti p.  

Për vlera të p-së (niveli i vrojtuar i rëndësisë) më të mëdha se 0.05 ndikimi i variablit të 

pavarur mbi variablin e varur është i parëndësishëm në kushtet kur variablat e tjerë 
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mbeten të pandryshuar në ekuacion dhe për vlera të p-së më të vogla se 0.05 hipoteza 

zero mbi mungesën e lidhjes do të refuzohet, pra lidhja midis variablave është e 

rëndësishme.  

Gjithashtu do të analizohen të gjithë koefiçentët beta në lidhje me shenjën dhe vlerën e 

tyre sipas rezultateve të regresionit.  

 

Analizojmë me rradhë të gjitha hipotezat e studimit sipas vlerës së p-së: 

H0,1. Rritja e PBB-së nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,1. Rritja e PBB-së ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Koefiçenti beta i rritjes së PBB-së është pozitiv 0.022, duke treguar se kemi një lidhje të 

drejtë midis rritjes së PBB-së dhe nivelit të kredive me probleme. Vlera e “p” e variablit 

të rritjes së PBB-së është e barabartë me 0.541 pra më e madhe se 0.05. Kjo tregon se në 

rastin konkret vërtetohet hipoteza zero, pra në sistemin bankar shqiptar rritja e PBB-së 

nuk ndikon në nivelin e kredive me probleme. Ky rezultat nuk është në një linjë me 

studimet e realizuara në këtë fushë
117

 ku vërehet një lidhje e zhdrejtë midis rritjes së 

PBB-së dhe nivelit të kredive me probleme. Faktikisht rasti Shqipërisë është i veçantë: në 

të njëjtën kohë rritet PBB-ja dhe niveli i kredive me probleme. Kjo do të thotë që 

pavarësisht se gjatë periudhës së studimit vihet re një rritje e PBB-së kjo nuk ka pasur 

ndikim në uljen e nivelit të kredive me probleme. 

H0,2. Norma e inflacionit nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,2. Norma e inflacionit ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Koefiçenti beta i normës së inflacionit (INF) është pozitiv 0.026, duke treguar se kemi një 

lidhje të drejtë midis normës së inflacionit dhe nivelit të kredive me probleme. Vlera e 

“p” është e barabartë me 0.941, pra më e madhe se 0.05. Kjo tregon se vërtetohet 

hipoteza zero dhe norma inflacionit nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme.   

Ky rezultat lidhet edhe me faktin se gjatë periudhës së studimit niveli inflacionit ka qenë 

shumë i qëndrueshëm, duke u luhatur brenda objektivave të Bankës së Shqipërisë, ndërsa 

niveli kredive me probleme ka pësuar rritje progresive nga viti 2008 deri në vitin 2012.    

H0,3. Niveli i papunësisë nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,3. Niveli i papunësisë ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Koefiçenti beta i normës së papunësisë (NRP) është 0.264, duke treguar se kemi një 

lidhje të drejtë midis normës së papunësisë dhe nivelit të kredive me probleme.  

Vlera e “p” është 0.049 pra më e vogël se 0.05. Kjo do të thotë se bie hipoteza zero dhe 

vërtetohet hipoteza alternative, që do të thotë se niveli papunësisë ka ndikim në nivelin e 
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 Fernández de Lis, Martínez Pagés dhe Saurina  2000), Khemraj dhe Pasha 2005, Hess, Grimes dhe J. 

Holmes 2008 
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kredive me probleme. Shenja e koefiçentit beta është në një linjë me studimet e tjera në 

këtë fushë
118

 ku vërehet një lidhje e drejtë midis normës së papunësisë dhe nivelit të 

kredive me probleme, pasi një rritje e nivelit të papunësisë do të përkeqësonte kushtet 

financiare të kredimarrësve dhe si pasojë do të rriste nivelin e kredive me probleme.     

Në lidhje me interpretimin e koefiçentit beta themi se një rritje prej 1 njësi e nivelit të 

papunësisë çon në një rritje prej 0.264 njësi të nivelit të kredive me probleme.      

H0,4. Norma e interesit nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,4. Norma e interesit ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Koefiçenti beta i normës së interesit (INT) është -2.163, duke treguar se kemi një lidhje të 

zhdrejtë midis normës së interesit të kredisë dhe nivelit të kredive me probleme. Vlera e 

“p” është 0.000 pra, më e vogël se 0.05. Kjo do të thotë se bie hipoteza zero dhe 

vërtetohet hipoteza alternative, e cila thotë se norma interesit të kredisë ka ndikim të 

zhdrejtë në nivelin e kredive me probleme. Kjo do të thotë se norma interesit ndikon në 

nivelin e kredive me probleme, dhe se ky nivel i koefiçentit beta tregon se një rritje prej 1 

njësi e normës së interesit sjell uljen e nivelit të kredive me probleme prej 2.163 njësi. 

Ndryshe nga sa na rezulton më sipër, sipas studimeve të autorëve të tjerë të realizuara në 

këtë fushë
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 lidhja ndërmjet normës së interesit të kredive dhe nivelit të kredive me 

probleme duhej të ishte e drejtë pasi rritja e normës së interesit të kredisë do të sillte 

rritjen e kësteve të kredisë duke bërë që kredimarrësit ta kishin më të vështirë shlyerjen e 

kësteve, të cilët tashmë do të ishin më të lartë se sa këstet që paguheshin përpara ngritjes 

së normës së interesit. Bankat e nivelit të dytë në Shqipëri kanë bërë përpjekje për uljen e 

normave të interesit për kreditë.  

H0,5. Kursit i këmbimit euro / lekë nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,5. Kursit i këmbimit euro / lekë ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Koefiçenti beta i kursit të këmbimit (K/K) është 0.004, duke treguar se kemi një lidhje të 

drejtë midis kursit të këmbimit euro / lekë dhe nivelit të kredive me probleme. Vlera e 

“p” është 0.000 pra më e vogël se 0.05 dhe kjo do të thotë se bie hipoteza zero dhe 

vërtetohet hipoteza alternative e cila thotë se kursi këmbimit euro / lekë ka ndikim të 

drejtë në nivelin e kredive me probleme.  

Në këtë rast, ky nivel i koefiçentit beta tregon se një rritje prej 1 njësi e kursit të 

këmbimit euro / lekë do të sillte rritjen e nivelit të kredive me probleme me 0.004 njësi. 

Ky rezultat mbështetet edhe nga ecuria e kursit të këmbimit gjatë periudhës së studimit 

ku vërehet se nga viti 2002 deri në vitin 2012 kursi këmbimit ka pësuar një rritje prej gati 

15%.  
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Ky është një fakt shumë i rëndësishëm duke pasur parasysh se në sistemin bankar 

shqiptar pothuajse 60% e totalit të kredisë është në monedhën euro dhe kjo ndikon shumë 

në shtimin dhe akumulimin e kredive me probleme në këtë monedhë.   

H0,7. Rritja e nivelit të kredisë nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,7. Rritja e nivelit të kredisë ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Koefiçenti beta i rritjes së nivelit të kredisë (RR/KR) është -0.318, duke treguar se kemi 

një lidhje të zhdrejtë midis rritjes së nivelit të kredisë dhe nivelit të kredive me probleme. 

Pra, p=0.016, pra më e vogël se 0.05 do të thotë se vërtetohet hipoteza alternative dhe 

themi se rritja e nivelit të kredisë ka ndikim në mënyrë të zhdrejtë në nivelin e kredive me 

probleme. Konkretisht, shtimi me 1 njësi i nivelit të kredisë do të sillte rënien e nivelit të 

kredive me probleme me 0.318 njësi. Edhe ky rezultat nuk është në një linjë me studimet 

e tjera të kësaj fushe
120

 meqenëse sipas tyre duhej të kishte lidhje të drejtë midis rritjes së 

nivelit të kredisë dhe nivelit të kredive me probleme. Sipas studimeve të autorëve të tjerë, 

rritja e shpejtë e kredive çon në humbje të larta për shkak të zhvendosjes së ofertës, 

d.m.th me rritjen e dëshirës së bankave për të kredituar. Kurse sipas studimit në Shqipëri 

ka ndodhur e kundërta. Bankat, duke parë nivelin e lartë të kredive me probleme, vitet e 

fundit kanë shtrënguar kushtet e kredidhënies duke ndikuar tërthorazi në nivelin e kredive 

me probleme.      

H0,8. Treguesi ROE nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Ha,8. Treguesi ROE ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Koefiçenti beta i treguesit ROE është -0.154, duke treguar se kemi një lidhje të zhdrejtë 

midis treguesit ROE dhe nivelit të kredive me probleme. Pra, p= 0.045 (më e vogël se 

0.05) tregon se vërtetohet hipoteza alternative, ROE ka ndikim në nivelin e kredive me 

probleme. Faktikisht kjo lidhje është e diskutueshme pasi këto dy variabla kanë 

ndërvarësi të ndërsjelltë: niveli i kredive me probleme ndikon në përfitueshmërinë e 

bankave duke ulur më pas nivelin e treguesit ROE. Koefiçenti beta i treguesit ROE 

interpretohet në këtë mënyrë: një rritje prej 1 njësi e treguesit ROE do të shkaktonte 

zvogëlimin me 0.154 njësi të nivelit të kredive me probleme. Ky rezultat është në një 

linjë me studimet e realizuara në këtë fushë
121

 pasi shtimi i nivelit të kredive me 

probleme do të çonte bankat në një reduktim të nivelit të ROE-s.  

Edhe të dhënat e sistemit bankar shqiptar tregojnë se përfitueshmëria e matur sipas 

treguesit ROE ka pësuar një rënie të madhe sidomos pas viteve të krizës globale 

financiare të vitit 2008
122

.    
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H0,10. Marzhi i ndërmjetësimit nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme. 

H0,10. Marzhi i ndërmjetësimit ka ndikim në nivelin e kredive me probleme. 

Koefiçenti beta i marzhit të ndërmjetësimit (MN) është 1.355, duke treguar se kemi një 

lidhje të drejtë midis marzhit të ndërmjetësimit dhe nivelit të kredive me probleme.     

Pra, p=0.020 (më e vogël se 0.05) tregon që bie hipoteza zero dhe vërtetohet hipoteza 

alternative, pra marzhi ndërmjetësimit ka ndikim në nivelin e kredive me probleme.       

Ky rezultat është në një linjë me përfundimet e arritura nga studimet e autorëve të tjerë në 

këtë fushë
123

 ku thuhet se rritja e marzhit të ndërmjetësimit ndikon në përkeqësimin e 

kushteve të kredimarrësve të cilët tanimë do të detyroheshin të paguanin këste më të larta 

për kreditë e tyre. Koefiçenti beta i treguesit të marzhit të ndërmjetësimit interpretohet në 

këtë mënyrë: një rritje prej 1 njësi e treguesit do të shkaktonte rritjen me 1.355 njësi të 

nivelit të kredive me probleme.        

Hipoteza 6 tregon lidhjen që ekziston midis nivelit të kapitalizimit bankar dhe nivelit të 

kredive me probleme. Mund të themi që pavarësisht se variabli i kapitalizimit bankar 

(CAR) paraqet probleme me multikolinearitetin në regresionin linear kjo nuk do të thotë 

se ai nuk ka rëndësi në nivelin e kredive me probleme. Nëse analizojmë lidhjen që 

ekziston midis nivelit të kapitalizimit bankar dhe nivelit të kredive me probleme sipas 

koefiçentit të korrelacionit
124

 vërehet një lidhje e zhdrejtë (-0.375), e cila është në një 

linjë me studimet e tjera në këtë fushë
125

. Kjo do të thotë se në sistemin bankar shqiptar 

rritja e nivelit të kapitalizimit bankar shpie në uljen e nivelit të kredive me probleme.  

Hipoteza 9 që tregon lidhjen midis raportit kredi / aktive (KR/AK) nuk shqyrtohet në 

modelin e regresionit pasi variabli kredi / aktive paraqiste probleme me 

multikolinearitetin. Këtu mund të themi që pavarësisht se për arsye statistikore ky 

variabël hiqet nga modeli i regresionit, nëse analizojmë lidhjen e tij me nivelin e kredive 

me probleme me anë të koefiçentit të korrelacionit (+0.61) lidhja është e drejtë. Ky 

përfundim është në një linjë me studimet e tjera në këtë fushë
126

. Në sistemin bankar 

shqiptar rritja e raportit kredi / aktive shpie në rritjen e kredive me probleme, pra bankat 

që kanë “oreks” të lartë për të dhënë kredi pritet të kenë nivele kredish me probleme të 

larta.       

4.3 Pёrfundimet kryesore të kreut 

Ky studim është një përpjekje për të analizuar lidhjen ndërmjet nivelit të kredive me 

probleme dhe disa faktorëve makroekonomikë e bankarë në Shqipëri.  

Në këtë studim u përdorën të dhënat tremujore që fillojnë nga tremujori parë i vitit 2002 

deri në tremujorin e katërt të vitit 2012.  
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Me anën e një modeli ekonometrik dhe sipas analizës së regresionit linear të shumëfishtë 

u synua shqyrtimi i lidhjeve dhe u arrit në përfundimin se niveli i kredive me probleme në 

sistemin bankar shqiptar varet si nga faktorë makroekonomike ashtu dhe nga faktorë 

bankarë.   

Faktorët makroekonomikë që u shqyrtuan në këtë studim janë: 

1. Rritja e prodhimit të brendshëm bruto (RR/PBB); 

2. Niveli inflacionit (INF); 

3. Norma e papunësisë (NRP); 

4. Norma interesit (INT); 

5. Kursi këmbimit Euro/Lekë (K/K).  

Kurse si faktorë bankarë u vlerësuan: 

1. Rritja e nivelit të kredisë (RR/KR); 

2. Niveli i kapitalizimit bankar (CAR); 

3. Marzhi i ndërmjetësimit (MN); 

4. Kthimi mbi kapitalin e vet (ROE); 

5. Raporti kredi mbi aktive gjithsej (KR/AK). 

Në modelin e regresionit linear të shumëfishtë niveli i kredive me probleme u konsiderua 

si variabël i varur ndërsa të gjithë treguesit makroekonomikë dhe bankarë u vlerësuan si 

variabla të pavarur.  

Pasi analizuam të dhënat me anën e programit statistikor SPSS, testuam hipotezat e 

ngritura sipas kritereve të F, t dhe probabiliteteve dhe Ho hidhet nëse probabiliteti 

rezulton më i vogël se α=0.05 ose kur F-statistikore do të rezultojë më e lartë se ajo 

kritike sipas shkallëve të lirisë.  

Sipas rezultateve të regresionit të parë doli se:  

 Koefiçenti përcaktueshmërisë (R²) ishte i barabartë me 0.907;  

 Rëndësia statistikore që matet me treguesin F-statistic, ka një vlerë F = 32.166 me 

nivel probabiliteti p = 0.000 çka rikonfirmon se modeli është i rëndësishëm 

statistikisht;        

 Treguesi statistikor që tregon autokorelacionin e gabimeve DW rezultoi i barabartë 

me 1.357.  

Pasi u analizuan rezultatet e regresionit në lidhje me multikolinearitetin midis variablave 

sipas treguesit VIF u vërejt se variablat kredi / aktive dhe niveli kapitalizimit bankar 

(CAR) kishin vlera shumë të larta të treguesit VIF, përkatësisht me 23.383 dhe 20.522. 

Variablat e tjerë të studimit nuk paraqitën probleme me multikolinearitetin pasi treguesi 

VIF i tyre kishte vlera më të vogla se sa 10.   
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Për të shmangur problemet që shfaq multikolineariteti në një regresion linear të 

shumëfishtë u hoqën nga të dhënat pikërisht variabli kredi / aktive dhe variabli i nivelit të 

kapitalizimit bankar.  

Të dhënat u ripërpunuan sërisht më anën e programit SPSS, por këtë herë pa përfshirë dy 

variblat që kishin probleme me multikolinetaritetin.   

Sipas rezultateve të regresionit të dytë doli se:  

 Koefiçenti përcaktueshmërisë (R²) ishte i barabartë me 0.898;  

 Rëndësia statistikore që matet me treguesin F-statistic, ka një vlerë F = 30.607 me 

nivel probabiliteti p = 0.000 çka rikonfirmon se modeli është i rëndësishëm 

statistikisht;        

 Treguesi statistikor që tregon autokorelacionin e gabimeve DW rezultoi i barabartë 

me 1.305.  

 Treguesi VIF i cili mat multikolinearitetin është më i vogël se 10 për të gjithë 

variablat e marra në shqyrtim në regresionin e dytë, çka do të thotë se asnjë nga 

variablat nuk paraqet probleme me multikolinearitetin.  

Nga analiza e rezultateve të regresionit të dytë u ndërtua modeli ekonometrik që shpjegon 

variablin e varur (nivelin e kredive me probleme), i cili paraqitet në formën e mëposhtme: 

NPLi,t= -0.278 + 0.022RR/PBBi,t + 0.026INFi,t + 0.264NRPi,t - 2.163INTi,t + 0.004K/Ki,t  

- 0.318RR/KRi,t  -  0.154ROE + 1.355MINi,t 

Për analizën e lidhjes dhe rëndësisë statistikore të koeficentëve beta të variablave të 

pavarur shikuam vlerat që mori probabiliteti p.  

Sipas analizës së rezultateve të regresionit të dytë u vërejt se, nga 8 variabla të pavarur 

vetëm 6 prej tyre (NRP, INT, K/K, RR/KR, ROE, MIN) ishin të rëndësishëm statistikisht 

ndërsa 2 variablat e tjerë (RR/PBB dhe INF) nuk ishin të rëndësishëm. 

Nga analiza e rezultateve të regresionit të dytë arritëm në përfundimin se faktorët e 

mëposhtëm nuk kanë lidhje me nivelin e kredive me probleme. Kështu: 

 Rritja e nivelit të PPB-së nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

 Norma e inflacionit INF nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme; 

Bazuar në rezultatet e regresionit të dytë arritëm në këto përfundime: 

1. Ndërmjet normës së papunësisë (NPR) dhe nivelit të kredive me probleme ka lidhje të 

drejtë. Nga këtu themi se niveli papunësisë ka ndikim pozitiv në nivelin e kredive me 

probleme si dhe shenja e koefiçentit beta është në një linjë me studimet e tjera në këtë 

fushë. Në lidhje me interpretimin e koefiçentit beta themi se rritja me 1 njësi e 

treguesit të nivelit të papunësisë çon në shtimin prej 0.264 njësi të nivelit të kredive 

me probleme. 
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2. Ndërmjet normës mesatare të interesit të kredisë (INT) dhe nivelit të kredive me 

probleme ka një lidhje të zhdrejtë. Teorikisht pritet një lidhje e drejtë midis normës së 

interesit të kredive dhe nivelit të kredive me probleme, ndërsa në sistemin bankar 

shqiptar vërehet e kundërta pasi edhe pse bankat e nivelit të dytë janë përpjekur të 

ulin normat e interesit ato nuk kanë arritur të ulin nivelin e kredive me probleme.     

3. Ndërmjet kursit të këmbimit euro / lekë (KK) dhe nivelit të kredive me probleme ka 

lidhje të drejtë. Kursi i këmbimit ka ndikim në nivelin e kredive me probleme dhe ky 

rezultat mbështetet nga ecuria e kursit të këmbimit gjatë periudhës së studimit tonë ku 

vërehet se nga viti 2002 deri në vitin 2012 kursi i këmbimit ka pësuar një rritje prej 

gati 15%, gjë që ka ndikuar negativisht në akumulimin e nivelit të kredive me 

probleme duke ditur që pothuajse 60% e tërësisë së kredisë është në monedhën euro.     

4. Ndërmjet shtimit të nivelit të kredive (RR/KR) dhe nivelit të kredive me probleme ka 

lidhje të zhdrejtë. Rritja e nivelit të kredive ka ndikim në nivelin e kredive me 

probleme, por shenja e lidhjes nuk është në një linjë me studimet e realizuara në këtë 

fushë. Ky rezultat ka ardhur kryesisht si pasojë e ndryshimit të politikave shtrënguese 

të kredidhënies së bankave të nivelit të dytë sidomos pas viteve 2008 – 2009 që 

korespondojnë me krizën globale financiare. 

5. Ndërmjet treguesit ROE dhe nivelit të kredive me probleme ka lidhje të zhdrejtë. 

ROE ka ndikim në nivelin e kredive me probleme dhe kjo është në një linjë me 

studimet e realizuara në këtë fushë. Në sistemin bankar të vendit tonë vëheret se 

përfitueshmëria e matur sipas treguesit ROE ka pësuar një rënie të madhe sidomos 

pas viteve të krizës globale financiare të vitit 2008.     

6. Ndërmjet marzhit të ndërmjetësimit MNI dhe nivelit të kredive me probleme ka lidhje 

të drejtë. Ky rezultat është në një linjë me përfundimet e arritura nga studimet e 

autorëve të tjerë në këtë fushë ku thuhet se rritja e marzhit të ndërmjetësimit do të 

ndikonte në përkeqësimin e kushteve të kredimarrësve, të cilët tanimë do të 

detyroheshin të paguanin këste më të larta për kreditë e tyre.  
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KREU 5. PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME TË STUDIMIT 

Në dhjetëvjeçarin e fundit kreditë me probleme kanë pasur një vëmendje të madhe 

pothuajse në të gjithë botën, meqenëse shtimi i  madh dhe i pakontrolluar i tyre do të 

çonte në falimentimin e mundshëm të sistemit bankar në tërësi.  

Në studimet për kreditë me probleme analistët e ndryshëm janë përpjekur, që nivelin e 

kredive me probleme ta lidhin në mënyrë të drejtpërdrejtë me dy kategori faktorësh:  

(1) Faktorët makroekonomikë; 

(2) Faktorët me natyrë bankare ose specifik bankarë. 

Në lidhje me faktorët makroekonomikë këtu mund të përmendim: nivelin e rritjes së 

PBB-së, normën e inflacionit, normën e papunësisë, kurset e këmbimit etj, ndërsa tek 

faktorët me natyrë bankare përfshihen: treguesi ROE, rritja e nivelit të kredisë, raporti 

kredi / aktive, niveli kapitalizimit dhe nivelin e marzhit të ndërmjetësimit.  

Nga shqyrtimi i literaturës ndërkombëtare dhe kombëtare konstatohet se kreditë me 

probleme kanë lidhje me faktorët makroekonomikë dhe bankarë: 

 Lidhje e zhdrejtë midis rritjes së PBB-së dhe nivelit të kredisë me probleme;  

 Lidhje e zhdrejtë midis normës së inflacionit dhe nivelit të kredive me probleme; 

 Lidhje e drejtë midis nivelit të papunësisë dhe nivelit të kredive me probleme; 

 Lidhje e drejtë midis normës së interesit dhe nivelit të kredive me probleme; 

 Lidhje e drejtë midis rritjes së nivelit të kredisë dhe nivelit të kredive me 

probleme; 

 Lidhje e zhdrejtë midis nivelit të kapitalizimit bankar dhe nivelit të kredive me 

probleme; 

 Lidhje e drejtë midis kursit efektiv të këmbimit dhe nivelit të kredive me 

probleme;  

 Lidhje e zhdrejtë midis ROE dhe nivelit të kredive me probleme; 

 Lidhje e drejtë midis raportit kredi/aktive dhe nivelit të kredive me probleme; 

 Lidhje e drejtë midis marzhit të ndërmjetësimit dhe nivelit të kredive me 

probleme.  

Studimi përqëndrohet posaçërisht në metodat e matjes dhe të vlerësimit të riskut të 

kredisë dhe në analizën e hollësishme të marrëveshjeve të Bazel II, Bazel III si dhe 

rregullores së re të raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit, e cila pritet të hyjë në fuqi në 

fund të vitit 2014.    

Literatura bashkëkohore modelet e trajtimit dhe menaxhimit të riskut të kredisë i ndan në 

modele tradicionalë dhe modele të rinj. Ndërmjet modeleve tradicionalë dallohen: 

 Analiza themelore e riskut të kredisë; 

 Sistemet e vendimmarrjes me ekspertë; 
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 Rrjetet neurale; 

 Sistemet e brendshme të vlerësimit; 

 Sistemet e pikëzimit të kredisë. 

Ndërsa ndërmjet modeleve më të rinj dallohen: 

 Metrika e kredisë;  

 Modeli Kamakura; 

 Modeli KMV i Moody’s. 

Avantazhet kryesore të modeleve tradicionalë lidhen më thjeshtësinë e të kuptuarit dhe 

aplikimit të tyre ndërsa disavantazhet kanë të bëjnë me përdorimin e të dhënave historike, 

numrin e kufizuar të faktorëve të marra në shqyrtim si dhe subjektivitetin në proçesin e 

vendimmarrjes.  

Avantazhet kryesore të modeleve të reja kanë të bëjnë me risitë e tyre në lidhje me 

ngjarjet që merren në shqyrtim për llogaritjen e riskut të kredisë
127

 dhe integrimin e të 

dhënave të shoqërisë me kushtet e përgjithshme makroekoenomike. Disavantazhet 

kryesore kanë të bëjnë me nivelin e lartë të kompleksitetit dhe vështirësitë në përcaktimin 

e peshave që do ti caktohet secilit prej faktorëve.   

Aktualisht në sistemin bankar shqiptar bankat e nivelit të dytë për matjen e riskut të 

kredisë përdorin modelet në varësi të llojit të klientit:  

 nëse klienti është biznes, bankat përdorin modelin e analizës themelore të riskut të 

kredisë;  

 nëse klienti është individ, bankat përdorin kryesisht sistemet e pikëzimit të 

kredisë.  

Vëmendje e veçantë në këtë punim i kushtohet shqyrtimit të marrëveshjeve të Bazel II 

dhe Bazel III të cilat kanë marrë një rëndësi të madhe sidomos vitet e fundit veçanërisht 

pas krizës financiare globale të vitit 2007.  

 

Duke qenë se marrëveshja e Bazel II ishte e papërshtatshme për të përballuar goditjet e 

forta që pësoi sistemi bankar ndërkombëtar nga kriza globale financiare e vitit 2007 u 

propozua marrëveshja e Bazel III.  

Duke iu referuar disa kërkesave konkrete të Bazel II janë shfaqur disa vështirësi për 

implementimin e tij në vendin tonë. Kjo lidhet kryesisht me mungesën e agjencive 

vendase të vlerësimit apo me zhvillimin e tyre të dobët në vendet në zhvillim. Kjo do të 

thotë se, shumë risqe të brendshëm të pavlerësuar do të peshohen me 100%.  

Kur pjesa më e madhe e risqeve të brendshëm do të vendosen në kategorinë e risqeve të 

pavlerësuar, kredimarrësit e vlerësuar më mirë në këto vende do të kenë mundësi të 
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marrin kredi me një kosto më të ulët nga bankat ndërkombëtare në krahasim më bankat 

vendase. 

Në Shqipëri ndonëse nuk mund të flitet për implementim të plotë të Bazel II, si pasojë e 

disa marrëveshjeve të Bankës së Shqipërisë me disa banka qëndrore të Eurozonës, herë 

pas here janë implementuar rregulla të caktuara të Bazel II në përshtatje me kushtet 

konkrete të sistemit bankar të vendit tonë. 

Në Korrik të vitit 2013 Banka e Shqipërisë në bashkëpunim me Bankën e Italisë miratoi 

rregulloren e re për Raportin e Mjaftueshmërisë së Kapitalit (RMK). Objekt i kësaj 

rregulloreje është përcaktimi i rregullave për llogaritjen e raportit të mjaftueshmërisë së 

kapitalit si dhe përcaktimin e nivelit minimal të raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit.  

Sipas rregullores së re të RMK bankat llogarisin mjaftueshmërinë e kapitalit si raport 

ndërmjet shumës së kapitalit rregullator me shumën e ekspozimeve të ponderuara me 

riskun, dhe ky raport nuk duhet të jetë më ulët se 12%.  

Rregullorja e re e RMK ka ngjashmëri të madhe me marrëveshjen e Bazel II në lidhje me 

klasifikimin e ekspozimeve të qeverive qëndrore ose bankave qëndrore. Njësoj si Bazel II 

edhe rregullorja e re e RMK i ndan ekspozimet ndaj qeverive qëndrore dhe bankave 

qëndrore në disa klasa në varësi të cilësisë së kredisë.  

Studimi përpëndrohet në sistemin bankar shqiptar duke u fokusuar në sistemin kreditues 

dhe problematikat e tij që janë hasur sidomos 5 vitet e fundit.  

Sistemi bankar shqiptar është sektori më i rëndësishëm i sistemit financiar në Shqipëri, 

duke zënë rreth 85% të sistemit financiar, dhe duke nënkuptuar rolin e dobët të tregut të 

kapitaleve. 

Zhvillimet në ekonominë globale dhe veçanërisht kriza ekonomike botërore kanë ushtruar 

ndikim negativ mbi tregun shqiptar dhe po shkaktojnë ndrydhjen e tregut të kredive rritja 

e të cilit është ngadalësuar. Kështu, nëse të dhënat e tremujorit të katërt të vitit 2008 

tregojnë një rritje prej 5.02%, të dhënat e tremujorit të tretë të vitit 2013 japin një  rënie 

prej 1.86%.   

Bankat e nivelit të dytë pretendojnë
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 se kanë disa arsye që janë detyruar të shtrëngojnë 

standartet e kredisë sidomos këto tre vitet e fundit ndërmjet të cilave përmenden: 

 Problemet që karakterizojnë sektorin ku zhvillon veprimtarinë ndërmarrja. 

Sektorë si ndërtimi, industria përpunuese dhe tregtia, riparimi automjeteve dhe i 

artikujve shtëpiakë vitet e fundit kanë qenë në vështirësi financiare.  

 Gjendja e kredive me probleme në tërë sistemin bankar e cila ka filluar të 

përkeqësohet duke filluar nga tremujori katërt i vitit 2008 dhe deri në ditët e 

sotme ku niveli tyre arrin në 24%.   

                                                           
128

 Banka e Shqipërisë, Vrojtime për aktivitetin kreditues 2012 



128 

 Situata e përgjithshme makroekonomike e cila vitet e fundit pavarësisht se ka 

pësuar një rritje pozitive nuk ka mundur të mbështesë prirjen rritëse të nivelit të 

kredive me probleme.  

Pas analizës së veprimtarisë kredituese të sistemit bankar shqiptar sipas subjekteve për 

periudhën 2007 – 2012 vërehet një rritje e peshës që zë sektori privat nga 62.83% në 

69.48% dhe në të njëjtën kohë kemi një rënie të peshës së sektorit individual nga 35.81% 

në 25.16%.   

Sipas analizës së të dhënave bankare për periudhën 2007 – 2012 rritja mesatare e kredive 

në sistemin bankar të vendit tonë ka qenë me 14.18% në shkallë vjetore.   

Vitet e fundit si pasojë e krizës financiare globale bankat e nivelit të dytë kanë shtrënguar 

standartet e kreditimit kryesisht në dy aspekte: 

 Në rritjen e kërkesës për kolateral në raport me shumën e kredisë; 

 Në zgjerimin i marzhit mesatar dhe atij për kreditë në risk. 

Këto dy aspekte kanë bërë që bizneset ta kenë akoma më të vështirë të marrin kredi të 

reja pranë bankave të nivelit të dytë.  

Në analizën e kredisë sipas sektorëve ekonomikë në fund të vitit 2012 vërehet një 

përqëndrim i madh në disa sektorë si: industria përpunuese, ndërtimi dhe tregtia, riparimi 

i automjeteve dhe i artikujve shtëpiakë të cilët, së bashku, kanë një peshë të barabartë me 

47.7% të totalit të kredisë së ekonomisë në sistemin bankar shqiptar. Kjo do të thotë se 

edhe risku i përqëndrimit të bankave në këto sektorë është shumë i lartë në krahasim me 

sektorët e tjerë të ekonomisë, të cilët të gjithë se bashku zënë 25.8% të totalit të kredisë 

akorduar ekonomisë.  

Ndërmjet sektorëve me probleme në shlyerjen e kredisë rritjen me të madhe e ka patur 

sektori i biznesit me 256% nga viti 2008 në vitin 2012. Kjo rritje ka ardhur si pasojë e 

kombinimit të cilësisë së portofolit të kredisë sipas sektorëve të ekonomisë me peshën e 

secilit sektor në nivel sistemi.  

Sektorët ekonomikë si: tregtia, riparimi i automjeteve dhe artikujve shtëpiakë, industria 

përpunuese dhe ndërtimi e kanë  nivelin e kredive me probleme më të lartë (29.55%) se 

gjithë bizneset të marra së bashku (17.99%).  

Kreditë me probleme ndaj tepricës së kredisë janë më të larta në sektorin e biznesit 

(25.3%) se sa në kreditë individuale (17.7%) duke vënë në dukje vështirësitë e mëdha që 

po kalon biznesi në vendin tonë vitet e fundit.   

Klasifikimi i kredive në sisteme bankare të ndryshme është i ndryshëm por, megjithatë, 

mund të kryhet një ndarje e tyre në 2 kategori të mëdha si: 
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1. Klasifikimi i kredive sipas vendeve të zhvilluara, ku mund të përfshijmë: SHBA-të, 

Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar, Hollandën dhe Francën. Në këto vende i jepet 

një autonomi e madhe menaxherëve bankarë në lidhje me zhvillimin e politikave dhe 

të proçedurave të brendshme për klasifikimin e kredive dhe provigjoneve.  

Në këto vende modelet e vlerësimit të brendshëm të riskut të kredisë marrin rëndësi të 

dorës së parë pasi bankat kanë mundësi t’i përdorin ato duke përfituar edhe nga 

kushtet favorizuese që të lejojnë këto modele në lidhje me nivelin minimal të kapitalit 

rregulator.       

2. Klasifikimi i kredive sipas vendeve në zhvillim, ku mund të përfshijmë: Brazilin, 

Republikën Çeke, Kinën, Shqipërinë, Argjentinën dhe Kilin. Në këto vende përdoren 

sistemet e klasifikimit të kredive me anë të kategorive të ndryshme. Kreditë grupohen 

në klasa të ndryshme në varësi të kushteve dhe ditëvonesave duke filluar nga 5 

kategori deri në 9 kategori. Vendi ynë bën pjesë në këtë klasifikim pasi mbikëqyrësi i 

ndan kreditë në 5 kategori të mirëspecifikuara dhe nuk lejon asnjë hapësirë ne lidhje 

me zbatimin e këtij klasifikimi.          

Në këtë punim kryhet një analizë e detajuar e kredive me probleme për periudhën e 

studimit nga viti 2002 deri në vitin 2012. Periudha e studimit ndahet në 2 nënperiudha 

specifikisht 2002 – 2007 dhe 2008 – 2012 ku vërehen disa fakte interesante:  

Së pari, sipas të dhënave me frekuencë tremujore për nënperiudhën e parë vërehet se 

pesha mesatare e kredive me probleme ndaj tepricës së kredisë në sistemin bankar 

shqiptar ishte 4.29%. Ndërsa për nënperiudhën e dytë (tremujori parë i vitit 2008 deri në 

tremujorin e katërt të vitin 2012) pesha mesatare e kredive me probleme ndaj tepricës së 

kredisë ka qenë 13.13%. 

Së dyti, nënperiudha e parë është shoqëruar edhe me kushte makroekonomike të 

favorshme për sistemin bankar shqiptar duke pasur parasysh se gjatë kësaj periudhe PBB-

ja ka një rritje mesatare në shkallë tremujore të barabartë me 4.35%. Kurse sistemi bankar 

shqiptar ka patur rritjen mesatare më të madhe të nivelit të kredisë e cila shënon 10.50% 

në shkallë  tremujore.  

Së treti niveli i kredive me probleme në sistemin bankar shqiptar pati një kërcim të 

menjëhershëm nga 3.33% që ishte tremujorin e funditvitit 2007 në 3.92% në tremujorin e 

parë të vitit 2008 për të vazhduar më tej me një rritje progresive duke e çuar në dhjetor të 

vitit 2012 në nivelin më të lartë 23.86%.  

Kriza globale financiare e cila pati fillimet e veta në SHBA si pasojë e krizës së kredive 

hipotekore pati ndikimin e vet edhe në Shqipëri në lidhje me rritjen e nivelit të kredive 

me probleme, edhe pse duhet thënë se me një vonesë prej 1 deri në 2 vjet.   

Kushtet makroekonomike të Shqipërisë kanë ndikuar negativisht në akumulimin e kredive 

me probleme. Sidomos ritmi mesatar i shtimit të PBB-së nga tremujori parë i vitit 2008 

deri në tremujorin e katërt të vitin 2012 (1.38%) ka qenë shumë më i ulët nëse krahasohet 

me periudhën tjetër nga viti 2002 – 2007 gjatë së cilës ka qenë 4.35%.  
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Gjatë analizës së periudhës së studimit për vitet 2008 – 2012 vërehet se ritmi i shtimit të 

kredive me probleme ka qenë më i lartë se ritmi i shtimit të tepricës së kredisë të sistemit 

bankar, dhe kreditë me probleme ndaj tepricës gjithsej të kredisë të sistemit bankar arrijnë 

vlerën e tyre më të lartë ne tremujorin e katërt të vitit 2012 me 23.86%.  

Banka e Shqipërisë është përpjekur vazhdimisht për zvogëlimin e peshës së kredive me 

probleme. Duke qenë se pas vitit 2008 niveli kredive me probleme pësoi një rritje 

progresive Banka e Shqipërisë mori masa për ruajtjen e sistemit bankar nga efektet e 

krizës financiare globale si:  

 Ulja e limitit të ekspozimit ndaj investimeve të bankave mëmë; 

 Ndërprerja e shpërndarjes së fitimit të bankave për vitin 2008 dhe 2009; 

 Propozimi për rritjen e nivelit të sigurimit të depozitave të miratuar nga Kuvendi 

Shqipërisë; 

 Prezantimi i rregullores së re për menaxhimin e riskut të likuiditetit me një 

tregues minimal prej 20% që më pas u rrit në nivelin 25%.  

Pavarësisht ndërhyrjeve të Bankës së Shqipërisë, niveli kredive me probleme sërisht 

mbeti shumë i lartë dhe në këto kushte Banka e Shqipërisë në Mars të vitit 2013 i 

propozoi bankave një paketë të re masash antikrizë, e cila pritet të rigjallërojë kreditimin 

e ekonomisë dhe të ulë nivelin e kredive me probleme. Kjo paketë e miratuar në korrik të 

vitit 2013 bazohej në tri shtylla (kolona): kolona ligjore; kolona e politikës monetare dhe 

kolona prudenciale. Pavarësisht miratimit të kësaj pakete deri më sot
129

 nuk vërehet 

ndonjë përmirësim në rigjallërimin e kreditimit dhe aq më pak në tkurrjen e nivelit të 

kredive me probleme.  

Lehtësimi i kritereve për ristrukturimin e kredive përbën një tjetër element shumë të 

rëndësishëm në të cilin ka ndërhyrë Banka e Shqipërisë. Aktualisht kërkohet që kreditë e 

ristrukturuara të provigjonohen më 20% dhe të klasifikohen si kredi “nënstandarde” duke 

iu shtuar portofolit të kredive me probleme.                                                                                                          

Banka e Shqipërisë ka nxitur vazhdimisht bankat e nivelit të dytë të kryejnë 

ristrukturimet e nevojshme për lehtësimin e kredimarrësve me vështirësi të përkohshme. 

Kjo kërkon që bankat të jenë në gjendje të dallojnë kredimarrësit cilësorë (me vështirësi 

të përkohshme) nga kredimarrësit jo cilësorë (me pamundësi rikuperimi). Bankat duhet të 

luajnë rolin e këshilluesit me bizneset e ndryshme kredimarrëse, por edhe këta të fundit 

duhet të marrin një rol aktiv në evidentimin në kohë të vështirësive, të bashkëbisedojnë 

me bankat për gjetjen e rrugëzgjidhjeve sa më të përshtatshme dhe me kosto sa më të 

ulët. Për të lehtësuar këtë bashkëveprim të domosdoshëm të bankave me huamarrësit, 

Banka e Shqipërisë ka hartuar dy udhëzues mbi çështjen e ristrukturimeve të kredive 

individuale dhe të bizneseve.            

Pavarësisht ndërhyrjeve të Bankës së Shqipërisë edhe bankat e nivelit dytë kanë marrë 

masat e tyre individuale për frenimin e rritjes së kredive me probleme.  
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Tashmë çdo bankë ka krijuar përvojën edhe në fushën e kredive me probleme dhe janë 

munduar ti japin zgjidhje sa më të mira sipas mënyrave të tyre.  Nëse situata e kredive me 

probleme në sistemin bankar shqiptar nuk zgjidhet kjo do të thellojë ashpërsinë dhe 

kohëzgjatjen e krizës financiare si dhe të komplikojë menaxhimin e situatës 

makroekonomike. 

Kreditë me probleme mund të pengojnë përmirësimin e ekonomisë duke dobësuar 

sistemin financiar dhe për këtë arsye bëhet e detyrueshme që të zbatohen politika efektive 

të menaxhimit të kredive me probleme. Bankat kanë disa opsione në lidhje me 

menaxhimin e kredive me probleme si: 

 Krijimi në brendësi të bankës të një departamenti ristrukturues, i cili duhet të 

kryejë vetë menaxhimin e kredive me probleme.  

 Blerja nga ana e bankës së kompentencave të nevojshme për menaxhimin e 

kredive me probleme. Një version i kësaj strukture është krijimi i një “joint 

venture” në të cilën banka fiton ose bashkëpunon për aftësitë më të rëndësishme, 

eksperiencën dhe kapacitetet për menaxhimin e kredive me probleme; 

 Shitja e të gjithë portofolit të kredive e cila i transferohet investitorëve që janë 

kryesisht fonde të ndryshme ose banka investimesh. Ky version thekson 

transferimin e kredive me probleme tek një subjekt i jashtëm si dhe shitjen e 

portofolit të kredisë tek një bankë e keqe.  

 Fshirja e kredive me probleme nga bilanci i bankave. Faktikisht ky është një 

proçes shumë burokratik pasi duhen plotësuar disa kushte bazë për realizimin e tij 

si: klasifikimi kredisë në kategorinë “të humbura” si dhe kryerja dhe përfundimi i 

proçesit ligjor për ekzekutimin e kolateralit.     

Në sistemin bankar shqiptar aktualisht bankat e nivelit të dytë kanë preferuar për opsionin 

e parë, ndërsa opsionet e tjera të lartpërmendura duket se deri tani nuk kanë gjetur 

aplikim në sistemin bankar të vendit tonë. 

Në situatën aktuale ku gjendet sistemi bankar shqiptar fshirja e kredive nga bilanci mund 

të jetë një alternativë e fuqishme e bankave të nivelit të dytë për të dalë nga situata 

vështirë e akumulimit të kredive me probleme.  

Rritja e nivelit të kredive me probleme në sistemin bankar shqiptar sidomos pas vitit 

2008 ka disa arye kryesore të cilat i përmbledhim si më poshtë:  

1. Tkurrja e ritmeve te rritjes së PBB-së ka ndikuar në rritjen e nivelit të kredive me 

probleme në sistemin bankar shqiptar duke filluar nga tremujori i parë i vitit 2008 e 

deri në ditët e sotme.  

 

2. Pasojat e krizës financiare globale në ekonominë shqiptare kanë ndikuar në 

zvogëlimin e shitjeve të bizneseve dhe shtimin e problemeve të likuiditetit. Kjo ka 

patur efekt zinxhir në të gjithë ekonominë e vendit tonë. Situata e vështirë ekonomike 

ka ndikuar edhe tek individët. Natyrisht, humbja e vendeve të punës, frenimi ose 

mosrritja e pagave apo kufizimi dhe pakësimi i orëve të punës kanë ndikuar 

negativisht në akumulimin e kredive me probleme. 
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3. Kriza ekonomike dhe financiare e viteve të fundit në Greqi dhe Itali, vështirësitë 

ekonomike të dy vendeve fqinjë janë pasqyruar edhe në ekonominë e Shqipërisë sipas 

dy këndvështrimeve të ndryshme:  

 

 Nga njëra anë, kemi pakësimin e dërgesave të emigrantëve që jetojnë në këto dy 

vende si pasojë e shkurtimeve nga puna që janë bërë nga kriza ekonomike që po 

kalojnë këto vende. Rënia e këtyre dërgesave ka shkaktuar rënien e të ardhurave 

të individëve duke shtuar vështirësitë në shlyerjen e kredive në kohë. 

 Nga ana tjetër, ndërmarrjet shqiptare që eksportojnë në vendet fqinje apo punojnë 

me nënkontraktim për këto vende kanë ulur ndjeshëm punën e tyre si pasojë e 

uljes së kërkesës nga vendet fqinje. Rezultati i uljes së punës nga këto ndërmarrje 

ka bërë që shumë prej tyre të gjenden në vështirësi financiare dhe në shumë raste 

të mos jenë në gjendje të shlyejnë detyrimet e tyre pranë bankave ku janë 

kredituar. Në disa raste këto ndërmarrje kanë qenë të detyruara të pushojnë shumë 

punonjës duke rritur numrin gjithsej të të papunëve, dhe për rrjedhojë duke 

përkeqësuar më tej treguesin e kredive me probleme në sistemin bankar shqiptar.  

   

4. Rritja e kursit të këmbimit të euro/lek, nëse krahasojmë kursin e këmbimit të euros me 

lekun nga viti 2008 në vitin 2012 shihet se kemi një zhvlerësim pothuajse me 15% të 

monedhës vendase. Kjo do të thotë se kredimarrësit për shlyerjen e huave të marra në 

monedhën euro tani paguajnë 15% më shumë se sa në vitin 2008. 

 

5. Mosshlyerja e borxheve të qeverisë kundrejt kompanive private, në nëntor të vitit 

2013 qeveria e re kontraktoi kompaninë ndërkombëtare financiare Deloitte & Touche, 

me qëllim evidentimin e borxhit të qeverisë ndaj punëve publike të kryera nga 

kompanitë private. Pas një analize të hollësishme të kompanisë Deloitte & Touche u 

pa se borxhi arrinte vlerën e 250 milion dollarëve. Qeveria e re ka parashikur që të 

shlyejë kompanitë private me 3 këste për borxhin ndaj tyre duke marrë një kredi nga 

Fondi Monetar Ndërkombëtar.     

 

6. Rritja e shpejtë e tepricës së kredisë në sistemin bankar shqiptar, sidomos në 

periudhën nga viti 2002 deri në vitin 2007 ka ndikuar në rritjen e nivelit të kredive me 

probleme. Gjatë kësaj periudhe rritja mesatare tremujore e nivelit të kredisë në 

sistemin bankar shqiptar ka qenë 10.50%.  

 

7. Rritja e raportit kredi / aktive, nëse krahasojmë nivelin e kredive kundrejt tërësisë së 

aktiveve të vitit 2002 me atë të vitit 2012 vërejmë një rritje të madhe që shkon nga 

11.47% shkon në 48.38%. Ndonjëherë agresiviteti i bankave në politikat e kreditimit, 

sidomos për kreditë për shtëpi si dhe dhënia e kredive të pastudiuara mirë, ka ndikuar 

negativisht në akumulimin e kredive me probleme. 

 

8. Pengesat që kanë ndeshur bankat me ekzekutimin e kolateralit të kredisë, shpesh herë 

bankat e kanë të vështirë ose pothuajse te pamundur të çojnë deri në fund proçedurat 

e ekzekutimit të kolateralit për shkak të ankimimeve të klientëve në gjykata duke e 
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ngadalësuar shumë këtë proçes. Ekzekutimi kolateralit nuk do të ishte edhe aq i 

thjeshtë pasi do të lindnin disa probleme për të gjithë sistemin bankar: 

 

 Jo të gjithë llojet e kredive janë të kolaterizuara. Kreditë konsumatore si dhe 

kreditë e përfituara nëpërmjet tejtërheqjes (overdraftit) nuk janë të kolaterizuara. 

Kështu që kolaterali në këto raste nuk ka asnjë ndikim në minimizimin e nivelit të 

kredive me probleme në sistemin bankar.  

 Edhe për kreditë e kolaterizuara bankat nuk janë gjithmonë të interesuara për 

ekzekutimin e kolateraleve sepse kjo mund të përkeqësonte më tej kushtet 

financiare të kompanive duke sjell falimentimin e tyre. Në këto raste, ky proçes 

mund të kthehej në bumerang për vetë bankën. Nga ana tjetër, nxitja për 

ekzekutimin e kolateralit mund të jetë edhe burim abuzimesh të stafit të bankave 

të nivelit të dytë.  

 Fillimi i proçedurave për ekzekutimit masiv të kolateraleve mund të ndikojë në 

rënien e mëtejshme të vlerës së tregut për shkak të rritjes së fortë të ofertës. 

Kështu që, në këto raste, ekzekutimi masiv i kolateraleve do të thellonte akoma 

më tej krizën në të cilën ndodhet sektori i ndërtimit duke pasur parasysh, që pesha 

e kredisë së sektorit të ndërtimit në sektorin bankar zë rreth 20% të kredisë 

gjithsej.  

 

9. Mungesa e regjistrit të kredisë deri në vitin 2008 në sistemin bankar shqiptar u 

mundësonte bizneseve apo individëve kreditimin e njëkohshëm nga disa banka pa 

dijeninë e njera-tjetrës. Fillimi i funksionimit të regjistrit të kredive, në janar të vitit 

2008, krijoi mundësinë bankave të verifikonin me saktësi klientët kredimarrës, 

numrin dhe shumën e kredive, që kishte secili prej tyre në bankat e tjera. Në këtë 

periudhë shumë kredimarrës u gjendën nën presionin e bankave për të shlyer kreditë e 

marra prej tyre ku në shumë raste ishin dhe abuzive.  

 

10. Përqëndrimi i madh i kredive me probleme në sektorin e ndërtimit po ndikon 

negativisht në akumulimin e tyre. Sektori i ndërtimit në Shqipëri u prek shumë nga 

kriza ekonomike e viteve të fundit dhe aktualisht po përjeton një periudhë 

problematike në lidhje me shitjet dhe likuiditetin duke ndikuar në mënyrë të 

drejtpërdrejtë aftësinë e shlyerjes së kredive nga ana e kompanive të ndërtimit. 

 

11. Normat e larta të interesit të kredive që bankat e nivelit të dytë aplikojnë mbi klientët 

e tyre, qofshin këto klientë individualë ose klientë biznesë. Pavarësisht se bankat vitet 

e fundit kanë bërë disa përpjekje për të ulur normën mesatare të kredisë duhet të 

themi se aktualisht jemi në nivelet më të larta në rajon. 

 

 

Qëllimi kryesor i këtij punimi ishte analiza e lidhjes ndërmjet nivelit të kredive me 

probleme dhe disa faktorëve makroekonomikë e bankarë i cili u krye duke u mbështetur 

në dy hipoteza që u testuan me anën e modelit të regresionit.  
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Hipoteza bazë e studimit jepet si më poshtë: 

Hipoteza zero, asnjë nga variablat makroekonomikë dhe bankarë në shqyrtim nuk ndikon 

në nivelin e kredive me probleme.   

 

Hipoteza alternative, të paktën njëri nga variablat makroekonomikë dhe bankarë ka 

ndikim në nivelin e kredive me probleme.   

Niveli i kredive me probleme u konsiderua si variabël i varur, ndërsa të gjithë treguesit 

makroekonomikë dhe bankarë u vlerësuan si variabla të pavarur.  

Me anën e një modeli ekonometrik dhe sipas analizës së regresionit linear të shumëfishtë 

u synua shqyrtimi i lidhjeve dhe u arrit në përfundimin, se niveli kredive me probleme në 

sistemin bankar shqiptar varet si nga faktorë makroekonomike ashtu dhe nga faktorë 

bankarë.  

Në këtë studim bëhet një ndarje e rezultateve të marra nga regresioni linear në tre 

kategori:  

1. Rezultatet që janë në një linjë me studimet e tjera në këtë fushë; 

2. Rezultatet që bien në kundërshtim me studimet e tjera në këtë fushë; 

3. Rezultatet që nuk janë të rëndësishme statistikisht për rastin e Shqipërisë.   

Në kategorinë e parë arrijmë në këto përfundime: 

 Ndërmjet normës së papunësisë (NRP) dhe nivelit të kredive me probleme ka 

lidhje të drejtë. Niveli papunësisë ka ndikim të drejtë në nivelin e kredive me 

probleme si dhe shenja e koefiçentit beta është në një linjë me studimet e tjera në 

këtë fushë, pasi një rritje e nivelit të papunësisë do të përkeqësonte kushtet 

financiare të kredimarrësve, dhe si pasojë do të rriste nivelin e kredive me 

probleme. Rritja e nivelit të papunësisë në Shqipëri na çon në një rritje të nivelit të 

kredive me probleme.  

 Ndërmjet kursit të këmbimit euro / lekë (K/K) dhe nivelit të kredive me probleme 

ka lidhje të drejtë. Kursi i këmbimit euro / lekë ka ndikim në nivelin e kredive me 

probleme. Rezultati mbështetet edhe nga ecuria e kursit të këmbimit gjatë 

periudhës së studimit ku vërehet se nga viti 2002 deri në vitin 2012 kursi 

këmbimit ka pësuar një rritje prej gati 15%. Ky është një fakt shumë i 

rëndësishëm duke pasur parasysh se në sistemin bankar shqiptar pothuajse 60% e 

totalit të kredisë është në monedhën euro dhe kjo ndikon shumë në shtimin dhe 

akumulimin e kredive me probleme në këtë monedhë.   

 Ndërmjet treguesit ROE dhe nivelit të kredive me probleme ka lidhje të zhdrejtë. 

ROE ka ndikim në nivelin e kredive me probleme dhe kjo është në një linjë me 

studimet e realizuara në këtë fushë. Faktikisht kjo lidhje është e diskutueshme 

pasi këto dy variabla kanë ndërvarësi të ndërsjelltë: niveli i kredive me probleme 

ndikon në përfitueshmërinë e bankave duke ulur më pas nivelin e treguesit ROE. 
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Në sistemin bankar të vendit tonë vëheret se përfitueshmëria e matur sipas 

treguesit ROE ka pësuar një rënie të madhe sidomos pas viteve të krizës globale 

financiare të vitit 2008.     

 Ndërmjet marzhit të ndërmjetësimit (MN) dhe nivelit të kredive me probleme ka 

lidhje të drejtë. Ky rezultat është është në një linjë me përfundimet e arritura nga 

studimet e autorëve të tjerë në këtë fushë ku thuhet se rritja e marzhit të 

ndërmjetësimit do të ndikonte në përkeqësimin e kushteve të kredimarrësve të 

cilët tanimë do të detyroheshin të paguanin këste më të larta për kreditë e tyre. Në 

sistemin bankar shqiptar kohët e fundit është vëne re një rritje e lartë  marzhit të 

ndërmjetësimit.   

Në kategorinë e dytë arrijmë në këto përfundime:  

 Ndërmjet normës mesatare së interesit të kredisë (INT) dhe nivelit të kredive me 

probleme ka lidhje të zhdrejtë. Sipas studimeve të autorëve të tjerë të realizuara në 

këtë fushë lidhja ndërmjet normës së interesit të kredive dhe nivelit të kredive me 

probleme duhej të ishte e drejtë, pasi rritja e normës së interesit të kredisë do të 

sillte rritjen e kësteve të kredisë duke bërë, që kredimarrësit t’a kishin më të 

vështirë shlyerjen e kësteve, të cilët tashmë do të ishin më të lartë se sa këstet që 

paguheshin përpara ngritjes së normës së interesit.. Edhe pse bankat e nivelit të 

dytë janë përpjekur të ulin normat e interesit ato nuk kanë arritur të ulin nivelin e 

kredive me probleme.     

 Ndërmjet shtimit të nivelit të kredive (RR/KR) dhe nivelit të kredive me probleme 

ka lidhje të zhdrejtë. Rritja e nivelit të kredive ka ndikim në nivelin e kredive me 

probleme, por shenja e lidhjes nuk është në një linjë me studimet e realizuara në 

këtë fushë. Sipas studimeve të autorëve të tjerë, rritja e shpejtë e kredive çon në 

humbje të larta për shkak të zhvendosjes së ofertës, d.m.th me rritjen e dëshirës së 

bankave për të kredituar.  Ky rezultat ka ardhur kryesisht si pasojë e ndryshimit të 

politikave shtrënguese të kredidhënies së bankave të nivelit të dytë sidomos pas 

viteve 2008 – 2009, që korespondojnë me krizën globale financiare. 

Në kategorinë e tretë arrijmë në këto përfundime:  

 Ndërmjet rritjes së PBB-së dhe nivelit të kredive me probleme ka lidhje të drejtë.  

Duke qenë se ky variabël nuk është i rëndësishëm statistikisht, themi që në 

sistemin bankar shqiptar rritja e PBB-së nuk ndikon në nivelin e kredive me 

probleme. Ky rezultat nuk është në një linjë me studimet e realizuara në këtë 

fushë ku vërehet një lidhje e zhdrejtë midis rritjes së PBB-së dhe nivelit të kredive 

me probleme. Faktikisht rasti Shqipërisë është i veçantë: në të njëjtën kohë rritet 

PBB-ja dhe niveli i kredive me probleme. Kjo do të thotë pavarësisht se gjatë 

periudhës së studimit vihet re një rritje e PBB-së, sipas studimit kjo nuk ka pasur 

ndikim në uljen e nivelit të kredive me probleme. 

 Ndërmjet normës së inflacionit (INF) dhe nivelit të kredive me probleme ka lidhje 

të drejtë. Duke qenë se ky variabël nuk është i rëndësishëm statistikisht themi që 
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në Shqipëri norma inflacionit nuk ka ndikim në nivelin e kredive me probleme. 

Ky rezultat lidhet edhe me faktin se gjatë periudhës së studimit niveli inflacionit 

ka qenë shumë i qëndrueshëm, duke u luhatur brenda objektivave të Bankës së 

Shqipërisë, ndërsa niveli kredive me probleme ka pësuar rritje progresive nga viti 

2008 deri në vitin 2012.    

 

Pas analizës së hollësishme të literaturës, sistemit kreditues dhe kredive me probleme në 

sistemin bankar shqiptar në këtë studim japim disa rekomandime si më poshtë:  

 

 Duhet bërë më shumë kujdes për diversifikimin sektorial të kredisë. Sot vihet re 

përqëndrim i madh i kredive në disa sektorë të veçantë si për shembull: industria 

përpunuese, ndërtimi dhe tregtia, riparimi i automjeteve dhe i artikujve shtëpiakë, 

të cilët së bashku kanë një peshë të barabartë me 47.7% të totalit të kredisë së 

ekonomisë në sistemin bankar shqiptar; 

 

 Bankat duhet të fitojnë kohën e humbur në lidhje me ekzekutimin e kolateraleve 

të klientëve të tyre. Faktikisht kjo proçedure pengohet shumë nga sistemi gjyqësor 

aktual, dhe duhet theksuar se pavarësisht ndërhyrjeve të Bankës së Shqipërisë në 

zhbllokimin e situatës së vështirë mbetet akoma shumë për tu bërë; 

 

 Duke qenë se rritja e kursit të këmbimit euro / lek është një nga faktorët 

përcaktues të kredive me probleme i sugjerojmë bankave të ulin më tej kreditë në 

monedhën euro, pasi kjo do të çonte në një ulje të nivelit të kredive me probleme;  

 

 Bankat duhet të ulin normat e interesit që aplikojnë mbi kreditë për bizneset dhe 

individët. Vërehet se normat e interesit të kredive në sistemin bankar shqiptar janë 

nga më të lartat në rajon, dhe kjo ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në rritjen 

nivelit të kredive me probleme;  

 

 Duke qenë se vërehet lidhje e drejtë midis marzhit të ndërmjetësimit dhe nivelit të 

kredive me probleme, atëherë ky përfundim na shtyn të mendojmë se bankat 

duhet të ulin nivelin e marzhit të ndërmjetësimit. Kjo do të ndikonte në uljen e 

nivelit të kredive me probleme;   

 

 Bankat duhet të rishikojnë strategjitë e politikave të kredidhënies. Vërehet lidhje e 

zhdrejtë midis nivelit të kredisë dhe kredive me probleme. Prandaj bankat duhet të 

rrisin nivelin e kredisë, pasi kjo do të sillte uljen e nivelit të kredive me probleme; 

 

 Lidhja e drejtë e rikonfirmuar e normës së papunësisë me nivelin e kredive me 

probleme paraqitet si një argument më tepër për dobinë dhe nevojën e masave të 

organeve qeveritare për intensifikimin e politikave, që ulin nivelin e papunësisë 

duke ndikuar më pas në uljen e nivelit të kredive me probleme në sistemin bankar 

shqiptar;  
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 Themelimin e një shoqërie aksionare shtetërore
130

 “ad hoc” me qëllimin blerjen 

dhe menaxhimin e kredive me probleme si dhe të kolateralave të cilët mbështeten 

këto kredi. Kjo shoqëri mund të financohet fillimisht me kapital shtetëror dhe më 

pas mund të emetojë obligacione me emrin e vet.   

 

 Bankat duhet të fillojnë të përgatisin stafin e tyre me ndryshimet të cilat priten të 

vijnë nga hyrja në fuqi e rregullores së re të mjaftueshmërisë së kapitalit (RMK) 

në fund të vitit 2014. Kjo rregullore paraqet shumë sfida dhe mundësi të reja, të 

cilat bankat duhet ti kapin në kohën e duhur për të përfituar prej tyre.  

 

 Për të parandaluar lindjen e kredive të reja me probleme mendojmë se do të ishte i 

vlefshëm krijimi i shoqërive të garancisë kolektive
131

. Themelimi i këtyre 

shoqërive pritet të ndikojë në rritjen e nivelit të kredisë duke ndihmuar ato 

kompani që paraqesin një risk të lartë kredie, dhe që e kanë të pamundur të 

kreditohen pranë bankave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130

 Rasti i sistemit bankar në Vietnam dhe ndërhyrja e shtetit duke krijuar një shoqëri për menaxhimin dhe 

ristrukturimin e kredive me probleme (Vietnam Asset Management Company VAMC) 
131

 Confidi, janë institucione financiare që mbështesin NVM me qëllim që këto të fundit të marrin kredi 

bankare nëpërmjet: lëshimit të garancive, vlerësimit të cilësisë së kredisë dhe konsulencës 
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ANEKS 1.  

 

Tabela 1. 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

 NPL .08394769342651 .063690512743502 44 

 NRP .1442 .02741 44 

K/K 131.25 7.433 44 

INF .029773 .0113442 44 

INT .140059 .0150936 44 

RR/PBB .03004472962280 .111513121443832 44 

RR/KR .0721 .05077 44 

MIN .0761 .01074 44 

ROE .13864 .080636 44 

 
 

Tabela 2. 

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .948
a
 .898 .875 .0225226061 .898 30.607 8 35 .000 1.305 

a. Predictors: (Constant), ROE, INF, NRP, RR/PBB, INT, K/K, MIN, RR/KR 

b. Dependent Variable: NPL 

 

 

Tabela 3. 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .157 8 .020 30.607 .000
b
 

Residual .018 35 .001   

Total .174 43    

a. Dependent Variable: NPL 

b. Predictors: (Constant), ROE, INF, NRP, RR/PBB, INT, K/K, MIN, RR/KR 
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Tabela 4. 

Correlations 

 NPL NRP K/K INF INT RR/PBB RR/KR MIN ROE 

Pearson 

Correlation 

NPL 1.000 .196 .755 -.091 -.596 -.135 -.734 -.653 -.815 

NRP .196 1.000 .172 -.043 .070 -.035 -.146 -.039 -.026 

K/K .755 .172 1.000 .200 -.140 -.145 -.650 -.563 -.654 

INF -.091 -.043 .200 1.000 .370 .112 .019 .015 .025 

INT -.596 .070 -.140 .370 1.000 -.058 .268 .623 .485 

RR/PBB -.135 -.035 -.145 .112 -.058 1.000 .382 .031 .191 

RR/KR -.734 -.146 -.650 .019 .268 .382 1.000 .591 .762 

MIN -.653 -.039 -.563 .015 .623 .031 .591 1.000 .643 

ROE -.815 -.026 -.654 .025 .485 .191 .762 .643 1.000 

Sig. (1-tailed) 

NPL . .101 .000 .278 .000 .191 .000 .000 .000 

NRP .101 . .132 .390 .326 .411 .172 .401 .433 

K/K .000 .132 . .096 .182 .175 .000 .000 .000 

INF .278 .390 .096 . .007 .235 .452 .463 .436 

INT .000 .326 .182 .007 . .353 .039 .000 .000 

RR/PBB .191 .411 .175 .235 .353 . .005 .420 .107 

RR/KR .000 .172 .000 .452 .039 .005 . .000 .000 

MIN .000 .401 .000 .463 .000 .420 .000 . .000 

ROE .000 .433 .000 .436 .000 .107 .000 .000 . 

N 

NPL 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

NRP 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

K/K 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

INF 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

INT 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

RR/PBB 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

RR/KR 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

MIN 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

ROE 44 44 44 44 44 44 44 44 44 
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Tabela 5. 

Coefficients
a
 

 

 

Model 

 

Unstd.Coef. 

  Std. 

Coef. 

 

 

 

t 

 

 

 

Sig. 

95.0% 

Confidence 

Interval for B 

 

Correlations 

 

Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order 

Partial Part Tolerance VIF 

1 

(Const) -.278 .104 
 

-2.678 .011 -.489 -.067 
     

NRP .264 .130 .114 2.026 .049 .000 .529 .196 .324 .109 .922 1.084 

K/K .004 .001 .504 5.913 .000 .003 .006 .755 .707 .319 .401 2.494 

INF .026 .356 .005 .074 .941 -.697 .749 -.091 .013 .004 .723 1.384 

INT -2.163 .373 -.513 -5.804 .000 -2.919 -1.406 -.596 -.700 -.313 .373 2.682 

RR/PBB .022 .035 .038 .618 .541 -.050 .093 -.135 .104 .033 .771 1.297 

RR/KR -.318 .126 -.254 -2.527 .016 -.574 -.063 -.734 -.393 -.136 .289 3.466 

MIN 1.355 .556 .229 2.439 .020 .227 2.484 -.653 .381 .132 .331 3.019 

ROE -.154 .071 -.195 -2.169 .045 -.318 .010 -.815 -.307 -.103 .278 3.603 

a. Dependent Variable: NPL 
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Tabela 6. 

Coefficient Correlations
a
 

Model ROE INF NRP RR/PBB INT K/K MIN RR/KR 

1 

Correl 

ROE 1.000 .069 -.134 .037 -.388 .355 .038 -.531 

INF .069 1.000 .117 -.140 -.429 -.152 .192 -.112 

NRP -.134 .117 1.000 -.056 -.054 -.158 -.015 .131 

RR/PBB .037 -.140 -.056 1.000 .092 -.041 .115 -.372 

INT -.388 -.429 -.054 .092 1.000 -.281 -.595 .218 

K/K .355 -.152 -.158 -.041 -.281 1.000 .323 .163 

MIN .038 .192 -.015 .115 -.595 .323 1.000 -.293 

RR/KR -.531 -.112 .131 -.372 .218 .163 -.293 1.000 

Covar 

ROE .007 .002 -.001 .000 -.012 2.093E-005 .002 -.005 

INF .002 .127 .005 -.002 -.057 -3.940E-005 .038 -.005 

NRP -.001 .005 .017 .000 -.003 -1.508E-005 -.001 .002 

RR/PBB .000 -.002 .000 .001 .001 -1.043E-006 .002 -.002 

INT -.012 -.057 -.003 .001 .139 -7.652E-005 -.123 .010 

K/K 2.093E-005 -3.940E-005 -1.508E-005 -1.043E-006 -7.652E-005 5.325E-007 .000 1.494E-005 

MIN .002 .038 -.001 .002 -.123 .000 .309 -.021 

RR/KR -.005 -.005 .002 -.002 .010 1.494E-005 -.021 .016 

a. Dependent Variable: NPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 
 

 

  

 



143 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



144 

Aneks 2.  

Tabela 1. Shpërndarja e Kredisë sipas Qëllimit dhe Monedhave 

Dhjetor 2007 

('000 Lek) 

Teprica kredisë 

në fillim të 

muajit  

 Kredi të 

reja gjatë 

muajit  

  Interesi 

për kreditë 

e reja  

 Teprica e 

kredisë në 

fund të muajit 

  1  2  3  4  

Biznes   

Lek 33,795,914 5,993,383 

 

35,106,901 

Overdraft  8,164,923 3,551,540 10.67 8,535,422 

 Kapital qarkullues  8,160,840 1,566,414 11.10 8,322,309 

 Investime në blerje 

pajisjesh  10,456,867 475,322 13.06 10,480,413 

 Investime për pasuri të 

paluajtshme  7,013,286 400,107 12.18 7,768,758 

US 19,243,005 1,788,445 

 

20,097,806 

Overdraft  7,403,363 1,140,655 8.79 7,984,015 

 Kapital qarkullues  4,788,751 489,719 8.93 4,979,689 

 Investime në blerje 

pajisjesh  3,896,479 154,573 8.43 4,046,951 

 Investime për pasuri të 

paluajtshme  3,154,412 3,498 10.38 3,087,151 

EURO 116,553,782 16,506,978 

 

127,801,916 

Overdraft  27,258,859 5,441,711 7.95 31,430,936 

 Kapital qarkullues  22,989,304 3,463,592 8.95 24,488,667 

 Investime në blerje 

pajisjesh  43,389,251 3,972,278 8.69 45,031,163 

 Investime për pasuri të 

paluajtshme  22,916,369 3,629,397 8.88 26,851,150 

Monedha të tjera 1,425,928 5,954 

 

1,402,271 

Overdraft  429,764 62 2.75 431,595 

 Kapital qarkullues  241,707 5,892 8.43 237,046 

 Investime në blerje 

pajisjesh  504,119 - 

 

484,021 

 Investime për pasuri të 

paluajtshme  250,339 - 

 

249,609 

Biznes Nëntotal 171,018,630 24,294,760 

 

184,408,894 
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    Individë 

 Lek 43,515,533 3,280,329 

 

44,557,512 

 Overdraft 2,877,779 421,566 5.54 2,747,672 

 Konsum i mallrave jo të 

qëndrueshëm  1,687,980 154,255 15.80 1,650,946 

 Konsum i mallrave të 

qëndrueshëm  15,033,496 1,283,644 17.24 15,429,206 

 Për pasuri të paluajtshme  16,856,847 844,798 12.68 17,508,435 

 Për ushtrim aktiviteti  7,059,430 576,065 19.14 7,235,104 

US 2,588,628 23,285 

 

2,541,656 

 Overdraft 151,863 17,290 4.98 112,507 

 Konsum i mallrave jo të 

qëndrueshëm  19,959 15 8.20 27,644 

 Konsum i mallrave të 

qëndrueshëm  104,360 1,906 8.54 119,972 

 Për pasuri të paluajtshme  2,167,393 1,243 7.24 2,141,783 

 Për ushtrim aktiviteti  145,053 2,830 11.21 139,751 

EURO 52,886,248 3,218,055 

 

55,912,065 

 Overdraft 1,663,565 138,550 6.40 1,698,678 

 Konsum i mallrave jo të 

qëndrueshëm  504,779 93,218 8.09 433,390 

 Konsum i mallrave të 

qëndrueshëm  3,855,708 181,422 8.93 4,038,490 

 Për pasuri të paluajtshme  43,478,279 2,678,323 7.32 46,223,293 

 Për ushtrim aktiviteti  3,383,918 126,543 11.93 3,569,868 

Monedha të tjera 16,089 9,980 

 

35,689 

 Overdraft 14,395 9,980 5.05 18,741 

 Konsum i mallrave jo të 

qëndrueshëm  - - 

 

- 

 Konsum i mallrave të 

qëndrueshëm  - - 

 

- 

 Për pasuri të paluajtshme  1,694 - 

 

16,948 

 Për ushtrim aktiviteti  - - 

 

- 

Individë Nëntotal 99,006,497 6,531,649 

 

103,046,923 

  

 TOTAL 270,025,127 30,826,408 

 

287,455,817 
Burimi: Shoqata Shqiptare e Bankave 
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Tabela 2. Shpërndarja e Kredisë sipas Qëllimit dhe Monedhave 

Dhjetor 2012 

('000 Lek) 

Teprica 

kredisë në 

fillim të 

muajit  

 Kredi të reja 

gjatë muajit  

  Interesi për 

kreditë e 

reja  

 Teprica e 

kredisë në 

fund të muajit 

  1 2 3 4 

Biznes 

 Lek 141,551,938 11,427,551 

 

142,844,762 

Overdraft  43,000,997 5,787,608 10.14 42,857,008 

 Kapital qarkullues  43,346,964 4,115,954 11.04 44,283,259 

 Investime në blerje 

pajisjesh  22,518,197 385,495 13.27 22,145,000 

 Investime për pasuri 

të paluajtshme  32,685,780 1,138,494 10.79 33,559,495 

US 34,655,270 3,499,611 

 

34,546,156 

Overdraft  13,857,448 3,103,084 8.50 14,513,944 

 Kapital qarkullues  6,254,824 396,451 7.45 6,114,003 

 Investime në blerje 

pajisjesh  9,430,396 - 

 

9,176,882 

 Investime për pasuri 

të paluajtshme  5,112,602 76 8.01 4,741,327 

EURO 223,909,828 13,542,689 

 

224,224,044 

Overdraft  63,159,505 5,866,512 6.48 62,521,784 

 Kapital qarkullues  27,919,519 1,636,910 7.62 28,140,033 

 Investime në blerje 

pajisjesh  58,096,760 2,061,982 6.75 57,525,427 

 Investime për pasuri 

të paluajtshme  74,734,044 3,977,286 8.53 76,036,800 

Monedha të tjera 85,755 - 

 

84,118 

Overdraft  774 - 

 

786 

 Kapital qarkullues  - - 

 

- 

 Investime në blerje 

pajisjesh  - - 

 

- 

 Investime për pasuri 

të paluajtshme  84,980 - 

 

83,332 

Biznes Nëntotal 400,202,791 28,469,850 

 

401,699,080 

  

    Individë 

 Lek 63,587,636 1,951,893 

 

63,553,867 

 Overdraft 5,676,906 281,539 13.93 5,617,313 

 Konsum i mallrave 15,519,970 577,121 14.88 15,500,962 
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jo të qëndrueshëm  

 Konsum i mallrave 

të qëndrueshëm  5,427,772 257,440 12.21 5,442,226 

 Për pasuri të 

paluajtshme  32,817,821 744,170 7.14 33,014,834 

 Për ushtrim 

aktiviteti  4,145,167 91,622 17.51 3,978,532 

US 1,875,448 91,682 

 

1,900,926 

 Overdraft 164,221 65,048 5.06 223,007 

 Konsum i mallrave 

jo të qëndrueshëm  51,060 22,514 4.91 62,610 

 Konsum i mallrave 

të qëndrueshëm  45,693 4,120 4.76 44,899 

 Për pasuri të 

paluajtshme  1,393,705 - 

 

1,354,084 

 Për ushtrim 

aktiviteti  220,769 - 

 

216,326 

EURO 76,405,391 1,551,466 

 

76,371,585 

 Overdraft 2,723,262 225,271 8.45 2,759,246 

 Konsum i mallrave 

jo të qëndrueshëm  1,771,473 110,296 7.73 1,761,032 

 Konsum i mallrave 

të qëndrueshëm  3,209,305 109,643 6.12 3,194,753 

 Për pasuri të 

paluajtshme  66,065,706 1,046,580 5.99 66,055,275 

 Për ushtrim 

aktiviteti  2,635,645 59,675 9.20 2,601,280 

Monedha të tjera 490,462 - 

 

444,437 

 Overdraft 42,306 - 

 

943 

 Konsum i mallrave 

jo të qëndrueshëm  - - 

 

- 

 Konsum i mallrave 

të qëndrueshëm  - - 

 

- 

 Për pasuri të 

paluajtshme  448,156 - 

 

443,494 

 Për ushtrim 

aktiviteti  - - 

 

- 

Individë Nëntotal 142,358,937 3,595,041 

 

142,270,815 

  

 TOTAL 542,561,728 32,064,892 - 543,969,895 
Burimi: Shoqata Shqiptare e Bankave 
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Tabela 3. Kredia në Ekonomi sipas Subjekteve dhe Monedhave 

Dhjetor 2007 

('000 Lek) 

Teprica kredisë 

në fillim të 

muajit  

 Kredi të 

reja gjatë 

muajit  

 Teprica e 

kredisë në 

fund të muajit  

  1  2  3  

Kredi afatshkurtër 80,928,266 15,751,699 87,218,662 

Lek 18,852,826 5,099,687 19,141,251 

Sektori publik 25 0 6 

Biznesi vogël 3,815,640 873,730 5,708,269 

Biznesi mesëm 6,361,643 703,941 4,578,999 

Biznesi madh 5,029,651 2,984,383 5,310,929 

Individët 3,645,867 537,633 3,543,047 

Valutë 62,075,439 10,652,012 68,077,411 

Sektori publik 2,012,018 0 3,513,498 

Biznesi vogël 9,828,761 1,774,925 11,766,069 

Biznesi mesëm 14,842,659 3,260,148 14,041,421 

Biznesi madh 32,926,073 5,345,627 36,277,354 

Individët 2,465,929 271,312 2,479,068 

Kredi afatmesme 73,372,499 4,965,186 74,857,650 

Lek 27,972,314 2,228,415 28,355,219 

Sektori publik 0 0 0 

Biznesi vogël 4,516,619 621,072 5,460,424 

Biznesi mesëm 3,186,470 260,629 2,909,186 

Biznesi madh 2,685,715 53,662 2,360,089 

Individët 17,583,511 1,293,051 17,625,520 

Valutë 45,400,185 2,736,771 46,502,431 

Sektori publik 399,686 0 401,825 

Biznesi vogël 11,767,781 677,774 12,357,100 

Biznesi mesëm 12,479,599 1,220,055 13,147,801 

Biznesi madh 12,998,739 591,498 13,045,081 

Individët 7,754,380 247,444 7,550,624 

Kredi afatgjatë 115,724,363 10,109,522 125,379,505 

Lek 30,486,024 1,945,608 32,167,659 

Sektori publik 0 0 0 
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Biznesi vogël 4,744,213 395,975 5,194,663 

Biznesi mesëm 2,258,435 55,000 2,095,301 

Biznesi madh 1,347,885 40,000 1,631,604 

Individët 22,135,490 1,454,633 23,246,091 

Valutë 85,238,339 8,163,914 93,211,846 

Sektori publik 0 0 0 

Biznesi vogël 14,253,146 1,577,985 16,281,788 

Biznesi mesëm 12,476,358 2,546,152 12,872,926 

Biznesi madh 13,233,003 1,268,855 15,571,626 

Individët 45,275,832 2,770,921 48,485,506 

TOTAL 270,025,127 30,826,408 287,455,817 
Burimi: Shoqata Shqiptare e Bankave 
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Tabela 4. Kredia në Ekonomi sipas Subjekteve dhe monedhave 

Dhjetor 2012 

('000 Lek) 

Teprica kredisë 

në fillim të 

muajit  

 Kredi të 

reja gjatë 

muajit  

 Teprica e kredisë në 

fund të muajit  

  1 2 3 

Kredi afatshkurtër 194,816,840 20,741,469 193,161,488 

Lek 84,519,439 9,830,700 84,917,754 

Sektori publik 16,163,185 5,000 16,495,373 

Biznesi vogël 7,771,081 1,119,375 8,101,070 

Biznesi mesëm 10,322,603 486,107 8,941,451 

Biznesi madh 43,211,227 7,733,104 44,373,201 

Individët 7,051,343 487,113 7,006,660 

Valutë 110,297,402 10,910,769 108,243,734 

Sektori publik 6,400,426 286,572 5,298,208 

Biznesi vogël 7,175,016 1,606,923 7,270,299 

Biznesi mesëm 16,107,577 1,298,539 14,821,883 

Biznesi madh 76,824,351 7,241,841 76,963,932 

Individët 3,790,032 476,893 3,889,412 

Kredi afatmesme 97,833,003 5,996,731 99,374,924 

Lek 42,072,498 2,002,636 42,491,177 

Sektori publik 1,952,500 - 1,917,000 

Biznesi vogël 11,577,407 917,757 11,942,522 

Biznesi mesëm 4,264,359 383,960 4,524,994 

Biznesi madh 10,311,105 160,000 10,300,157 

Individët 13,967,127 540,919 13,806,505 

Valutë 55,760,505 3,994,096 56,883,747 

Sektori publik - - - 

Biznesi vogël 7,137,809 331,011 7,136,324 

Biznesi mesëm 10,784,645 447,675 10,388,419 

Biznesi madh 32,615,645 3,106,174 34,202,266 

Individët 5,222,406 109,236 5,156,738 

Kredi afatgjatë 249,911,884 5,326,692 251,433,484 
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Lek 78,547,637 1,546,109 78,989,698 

Sektori publik 13,738 - 13,738 

Biznesi vogël 11,633,086 573,919 12,224,118 

Biznesi mesëm 8,336,561 48,328 8,684,342 

Biznesi madh 15,995,087 - 15,326,799 

Individët 42,569,165 923,861 42,740,702 

Valutë 171,364,248 3,780,582 172,443,786 

Sektori publik - - - 

Biznesi vogël 18,973,266 471,194 18,780,515 

Biznesi mesëm 22,869,908 1,536,186 24,446,980 

Biznesi madh 59,762,210 716,184 59,545,493 

Individët 69,758,864 1,057,019 69,670,798 

TOTAL 542,561,728 32,064,892 543,969,896 
Burimi: Shoqata Shqiptare e Bankave 
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