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Anketa e Kreditimit Bankar dhe Pritjeve të Inflacionit 
 

Ndërmarrjet  
 

1. Gjatë tremujorit të fundit, si kanë ndryshuar standardet kreditore të bankës gjatë shqyrtimit 

të aplikacioneve për kredi nga ndërmarrjet në krahasim me tremujorin paraprak? Si prisni 

të ndryshojnë gjatë tremujorit të ardhshëm në krahasim me tremujorin e fundit?   

  

Ju lutem përdorni opsionet e mëposhtme: 

- Shtrënguar konsiderueshëm 

- Shtrënguar deri në një masë 

- Kryesisht pa ndryshim 

- Lehtësuar deri në një masë 

- Lehtësuar konsiderueshëm 

 

 Si kanë ndryshuar gjatë tremujorit të 
fundit? 

Si prisni të ndryshojnë gjatë 
tremujorit të ardhshëm? 

Në përgjithësi   

Kreditë për NVM₁   

Kreditë për ndërmarrjet e mëdha   

Kreditë afatshkurtra   

Kreditë afatgjata   

Valuta vendore   

Valuta e huaj   
1/NVM – Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme 

2. Faktorët që ndikuan në standardet kreditore të bankës (ofertën kreditore). Gjatë tremujorit 

të fundit, si i kanë ndikuar faktorët e listuar më poshtë standardet kreditore të bankës gjatë 

shqyrtimit të aplikacioneve për kredi nga ndërmarrjet? Si prisni të ndikojnë gjatë tremujorit 

të ardhshëm në krahasim me tremujorin e fundit?   

                                                                                                                                                                      

Ju lutem vlerësoni kontributin e faktorëve të listuar në shtrëngimin apo lehtësimin e 

standardeve kreditore duke përdorur opsionet e mëposhtme: 

- Ndikoi konsiderueshëm në shtrëngim 

- Ndikoi deri në një masë në shtrëngim 

- Kryesisht nuk ndikoi në ndryshim 

- Ndikoi deri në një masë në lehtësim 

- Ndikoi konsiderueshëm në lehtësim 

 

 Gjatë tremujorit të fundit Gjatë tremujorit të ardhshëm 

A) Përceptimi i rrezikut   

i) Perspektiva e tregut vendor   

ii) Perspektiva e bankave vendore   

iii) Rreziku i kolateralit të kërkuar   

iv) Ndryshim në rregulloret vendore   

B)Kosto e financimit dhe 
kufizimet në bilancin e gjendjes 

  

i) Qasja në gjithsej financimin e 
bankave vendore 
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i.a) prej të cilës: vendore   

i.b) prej të cilës: ndërkombëtare   

ii) Kufizimet në kapitalin e bankave 
vendore 

  

iii) Pozita e likuiditetit  të bankës   

C) Cilësia e portfolios kreditore   

i) Cilësia e kredive (kreditë jo-
performuese) 

  

D) Presionet nga konkurrenca   

i) Konkurrenca nga bankat tjera   

ii) Konkurrenca nga institucionet 
tjera jo-bankare 

  

E) Toleranca për rrezikun   

i) Toleranca për rrezikun nga banka 
e juaj 

  

F) Faktorët ndërkombëtar - që 
ndikojnë bankën tuaj 

  

i) Perspektiva e Bankës Amë   

ii) Perspektiva e tregjeve globale   

iii) Qasja në financim e bankës amë   

iv) Rregullativat e BE-së   

v) Kufizimet në kapitalin e bankës 
amë 

  

vi) Konkurrenca globale   

vii) Cilësia e kredive (kreditë jo-
performuese) 

  

G) Faktorë tjerë (që nuk janë 
specifikuar më sipër) 

  

i) Mbështetja nga Fondi për Garanci 
Kreditore 

  

ii) Masat për parandalimin e 
përhapjes së Covid-19 

  

 

3. Si ka ndryshuar niveli i aprovimit të aplikacioneve për kredi nga ndërmarrjet gjatë 

tremujorit të fundit në krahasim me tremujorin e kaluar? Si prisni të ndryshojë niveli i 

aprovimit gjatë tremujorit të ardhshëm në krahasim me tremujorin e fundit? 

 

Ju lutem përdorni opsionet e mëposhtme: 

- Rënie e konsiderueshme 

- Rënie deri në një masë 

- Kryesisht pa ndryshim 

- Rritje deri në një masë 

- Rritje e konsiderueshme 

 

 Si ka ndryshuar gjatë tremujorit të 
fundit? 

Si prisni të ndryshoj gjatë tremujorit 
të ardhshëm? 

Në përgjithësi   

Kreditë për NVM   

Kreditë për ndërmarrjet e mëdha   

Kreditë afatshkurtra   

Kreditë afatgjata   

Valuta vendore   

Valuta e huaj   
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4. Gjatë tremujorit të fundit, si kanë ndryshuar kushtet dhe rregullat për kreditë e reja për 

ndërmarrjet? Si prisni të ndryshojnë gjatë tremujorit të ardhshëm në krahasim me 

tremujorin e fundit? 

              

Ju lutem përdorni opsionet e mëposhtme: 

- Shtrënguar konsiderueshëm 

- Shtrënguar deri në një masë 

- Kryesisht pa ndryshim 

- Lehtësuar deri në një masë 

- Lehtësuar konsiderueshëm 

 

Gjatë tremujorit të fundit 

 Në përgjithësi Kreditë për NVM Kreditë për ndërmarrjet 
e mëdha 

A) Margjina e NI₂ në 
kreditë mesatare 

   

B) Madhësia e kredisë 
mesatare 

   

C) Maturiteti    

D) Pagesat tjera përveç 
NI 

   

E) Kërkesat e kolateralit    

Gjatë tremujorit të ardhshëm 

 Në përgjithësi Kreditë për NVM Kreditë për ndërmarrjet 
e mëdha 

A) Margjina e NI₂ në 
kreditë mesatare 

   

B) Madhësia e kredisë 
mesatare 

   

C) Maturiteti    

D) Pagesat tjera përveç 
NI 

   

E) Kërkesat e kolateralit    

 

5. Faktorët që ndikuan në kushtet dhe rregullat e bankës (ofertën kreditore). Gjatë tremjuorit 

të fundit, si i kanë ndikuar faktorët e listuar më poshtë kushtet dhe rregullat e bankës të 

aplikuara në kreditë e reja për ndërmarrjet? Si prisni të ndikojnë gjatë tremujorit të 

ardhshëm në krahasim me tremujorin e fundit?   

                                                                                                                                                                                  

Ju lutem vlerësoni kontributin e faktorëve të listuar në shtrëngimin apo lehtësimin e kushteve 

dhe rregullave duke përdorur opsionet e mëposhtme: 

- Ndikoi konsiderueshëm në shtrëngim 

- Ndikoi deri në një masë në shtrëngim 

- Kryesisht nuk ndikoi në ndryshim 

- Ndikoi deri në një masë në lehtësim 

- Ndikoi konsiderueshëm në lehtësim 

 

 Gjatë tremujorit të fundit Gjatë tremujorit të ardhshëm 

A) Përceptimi i rrezikut   

i) Perspektiva e tregut vendor   

ii) Perspektiva e bankave vendore   

iii) Rreziku i kolateralit të kërkuar   

iv) Ndryshim në rregulloret vendore   
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B) Kosto e financimit dhe 
kufizimet në bilancin e gjendjes 

  

i) Qasja në gjithsej financimin e 
bankave vendore 

  

i.a) prej të cilës: vendore   

i.b) prej të cilës: ndërkombëtare   

ii) Kufizimet në kapitalin e bankave 
vendore 

  

iii) Pozita e likuiditetit  të bankës   

C) Cilësia e portfolios kreditore   

i) Cilësia e kredive (kreditë jo-
performuese) 

  

D) Presionet nga konkurrenca   

i) Konkurrenca nga bankat tjera   

ii) Konkurrenca nga institucionet 
tjera jo-bankare 

  

E) Toleranca për rrezikun   

i) Toleranca për rrezikun nga banka 
e juaj 

  

F) Faktorët ndërkombëtar - që 
ndikojnë bankën tuaj 

  

i) Perspektiva e Bankës Amë   

ii) Perspektiva e tregjeve globale   

iii) Qasja në financim e bankës amë   

iv) Rregullativat e BE-së   

v) Kufizimet në kapitalin e bankës 
amë 

  

vi) Konkurrenca globale   

vii) Cilësia e kredive (kreditë jo-
performuese) 

  

G) Faktorë tjerë (që nuk janë 
specifikuar më sipër) 

  

i) Mbështetja nga Fondi për Garanci 
Kreditore 

  

ii) Masat për parandalimin e 
përhapjes së Covid-19 

  

 

6. Aplikacionet për kredi: Gjatë tremujorit të fundit, si ka ndryshuar kërkesa për kredi apo 

linja kreditore nga ndërmarrjet në bankën tuaj? Si prisni të ndryshojë kërkesa gjatë 

tremujorit të ardhshëm në krahasim me tremujorin e fundit? 

 

Ju lutem përdorni opsionet e mëposhtme: 

- Rënie e konsiderueshme 

- Rënie deri në një masë 

- Kryesisht pa ndryshim 

- Rritje deri në një masë 

- Rritje e konsiderueshme 

 Si ka ndryshuar gjatë tremujorit të 
fundit? 

Si prisni të ndryshoj gjatë tremujorit 
të ardhshëm? 

Në përgjithësi   

Kreditë për NVM   

Kreditë për ndërmarrjet e mëdha   

Kreditë afatshkurtra   

Kreditë afatgjata   

Valuta vendore   

Valuta e huaj   
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7. Gjatë tremujorit të fundit, si ka ndryshuar cilësia e aplikacioneve për kredi nga ndërmarrjet? 

Si prisni të ndryshojë gjatë tremujorit të ardhshëm në krahasim me tremujorin e fundit? 

 

Ju lutem përdorni opsionet e mëposhtme: 

- Rënie e konsiderueshme 

- Rënie deri në një masë 

- Kryesisht pa ndryshim 

- Rritje deri në një masë 

- Rritje e konsiderueshme 

 Si ka ndryshuar gjatë tremujorit të 
fundit? 

Si prisni të ndryshoj gjatë tremujorit 
të ardhshëm? 

Në përgjithësi   

Aplikacionet për kreditë për NVM   

Aplikacionet për ndërmarrjet e 
mëdha 

  

Aplikacionet për kreditë afatshkurtra   

Aplikacionet për kreditë afatgjata   

Aplikacionet për kreditë në valutë 
vendore 

  

Aplikacionet për kreditë në valutë të 
huaj 

  

 

8. Faktorët që e ndikojnë kërkesën e ndërmarrjeve për kredi.                                                                                                                                                               

Gjatë tremujorit të fundit, si e kanë ndikuar faktorët e listuar më poshtë kërkesën për kredi 

nga ndërmarrjet? Si prisni të ndikojnë gjatë tremujorit të ardhshëm në krahasim me 

tremujorin e fundit? 

                                                                                                                                                                     

Ju lutem vlerësoni kontributin e faktorëve të listuar në rritjen apo rënien e kërkesës për kredi 

duke përdorur opsionet e mëposhtme: 

- Ndikoi konsiderueshëm në kërkesë më të ulët 

- Ndikoi deri në një masë në kërkesë më të ulët 

- Ndikoi në kërkesë kryesisht të pandryshuar 

- Ndikoi deri në një masë në kërkesë më të lartë 

- Ndikoi konsiderueshëm në kërkesë më të lartë 

 

 Si kanë ndryshuar gjatë tremujorit të 
fundit? 

Si prisni të ndryshojnë gjatë 
tremujorit të ardhshëm? 

Investime fikse   

Inventarët dhe kapitali punues   

Bashkimet, blerjet dhe ristrukturimi i 
korporatave 

  

Ristrukturimi i borxhit   

 

9. Gjatë tremujorit të fundit, si ka ndryshuar raporti i kredive joperformuese të ndërmarrjeve? 

Si prisni të ndryshojë gjatë tremujorit të ardhshëm në krahasim me tremujorin e fundit? 
 

Ju lutem përdorni opsionet e mëposhtme: 

- Rënie  

- Pa ndryshim 

- Rritje 
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 Si ka ndryshuar  gjatë tremujorit të 
fundit? 

Si prisni të ndryshoj gjatë tremujorit 
të ardhshëm? 

Gjithsej   

Ndërmarrjet   

 

Ekonomitë Familjare 
 

1. Gjatë tremujorit të fundit, si kanë ndryshuar standardet kreditore të bankës gjatë 

shqyrtimit të aplikacioneve për kredi nga ekonomitë familjare (EF) në krahasim me 

tremujorin paraprak? Si prisni të ndryshojnë ato gjatë tremujorit të ardhshëm në 

krahasim me tremujorin e fundit? 

 

Ju lutem përdorni opsionet e mëposhtme: 

- Shtrënguar konsiderueshëm 

- Shtrënguar deri në një masë 

- Kryesisht pa ndryshim 

- Lehtësuar deri në një masë 

- Lehtësuar konsiderueshëm 

 

 

 Si kanë ndryshuar gjatë tremujorit të 
fundit? 

Si prisni të ndryshojnë gjatë 
tremujorit të ardhshëm? 

Në përgjithësi   

Kreditë për EF për blerjen e 
shtëpive 

  

Kreditë konsumuese   

Kreditë afatshkurtra   

Kreditë afatgjata   

Valuta vendore   

Valuta e huaj   

 

2. Faktorët që ndikuan në standardet kreditore të bankës (ofertën kreditore). Gjatë 

tremujorit të fundit, si i kanë ndikuar faktorët e listuar më poshtë standardet kreditore të 

bankës gjatë shqyrtimit të aplikacioneve për kredi nga ekonomitë familjare? Si prisni të 

ndikojnë gjatë tremujorit të ardhshëm në krahasim me tremujorin e fundit?   

                                                                                                                                                                      

Ju lutem vlerësoni kontributin e faktorëve të listuar në shtrëngimin apo lehtësimin e 

standardeve kreditore duke përdorur opsionet e mëposhtme: 

- Ndikoi konsiderueshëm në shtrëngim 

- Ndikoi deri në një masë në shtrëngim 

- Kryesisht nuk ndikoi në ndryshim 

- Ndikoi deri në një masë në lehtësim 

- Ndikoi konsiderueshëm në lehtësim 
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 Gjatë tremujorit të fundit Gjatë tremujorit të ardhshëm 

A) Përceptimi i rrezikut   

i) Perspektiva e tregut vendor   

ii) Perspektiva e bankave vendore   

iii) Rreziku i kolateralit të kërkuar   

iv) Perspektiva e tregut të 
patundshmërive (përfshirë edhe 
pritjet për zhvillimet në çmimet e 
patundshmërive) 

  

v) Besueshmëria ndaj 
kredimarrësit 

  

vi) Ndryshim në rregulloret 
vendore 

  

B) Kosto e financimit dhe 
kufizimet në bilancin e gjendjes 

  

i) Qasja në gjithsej financimin e 
bankave vendore 

  

i.a) prej të cilës: vendore   

i.b) prej të cilës: ndërkombëtare   

ii) Kufizimet në kapitalin e 
bankave vendore 

  

iii) Pozita e likuiditetit  të bankës   

C) Cilësia e portfolios kreditore   

i) Cilësia e kredive (kreditë jo-
performuese) 

  

D) Presionet nga konkurrenca   

i) Konkurrenca nga bankat tjera   

ii) Konkurrenca nga institucionet 
tjera jo-bankare 

  

E) Toleranca për rrezikun   

i) Toleranca për rrezikun nga 
banka e juaj 

  

F) Faktorët ndërkombëtar - që 
ndikojnë bankën tuaj 

  

i) Perspektiva e Bankës Amë   

ii) Perspektiva e tregjeve globale   

iii) Qasja në financim e bankës 
amë 

  

iv) Rregullativat e BE-së   

v) Kufizimet në kapitalin e bankës 
amë 

  

vi) Konkurrenca globale   

vii) Cilësia e kredive (kreditë jo-
performuese) 

  

G) Faktorë tjerë (që nuk janë 
specifikuar më sipër) 

  

i) Masat për parandalimin e 
përhapjes së Covid-19 

  

 

3. Si ka ndryshuar niveli i aprovimit të aplikacioneve për kredi nga ekonomitë familjare 

(EF) gjatë tremujorit të fundit në krahasim me tremujorin e kaluar? Si prisni të ndryshojë 

niveli i aprovimit gjatë tremujorit të ardhshëm në krahasim me tremujorit e fundit? 

Ju lutem përdorni opsionet e mëposhtme: 

- Rënie e konsiderueshme 

- Rënie deri në një masë 

- Kryesisht pa ndryshim 

- Rritje deri në një masë 

- Rritje e konsiderueshme 
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 Si ka ndryshuar gjatë tremujorit 
të fundit? 

Si prisni të ndryshoj gjatë 
tremujorit të ardhshëm? 

Në përgjithësi   

Kreditë për EF për blerjen e 
shtëpive 

  

Kreditë konsumuese   

Kreditë afatshkurtra   

Kreditë afatgjata   

Valuta vendore   

Valuta e huaj   

 

4. Gjatë tremujorit të fundit, si kanë ndryshuar kushtet dhe rregullat për kreditë e reja për 

ekonomitë familjare (EF)? Si prisni të ndryshojnë ato gjatë tremujorit të ardhshëm në 

krahasim me tremujorin e fundit?  

   

Ju lutem përdorni opsionet e mëposhtme: 

- Shtrënguar konsiderueshëm 

- Shtrënguar deri në një masë 

- Kryesisht pa ndryshim 

- Lehtësuar deri në një masë 

- Lehtësuar konsiderueshëm 

 

Gjatë tremujorit të fundit 

 Në përgjithësi Kreditë për EF për 
blerjen e shtëpive 

Kreditë konsumuese 

A) Margjina e NI₂ në 
kreditë mesatare 

   

B) Madhësia e kredisë 
mesatare 

   

C) Maturiteti    

D) Pagesat tjera përveç 
NI 

   

E) Kërkesat e kolateralit    

Gjatë tremujorit të ardhshëm 

 Në përgjithësi Kreditë për EF për 
blerjen e shtëpive 

Kreditë konsumuese 

A) Margjina e NI₂ në 
kreditë mesatare 

   

B) Madhësia e kredisë 
mesatare 

   

C) Maturiteti    

D) Pagesat tjera përveç 
NI 

   

E) Kërkesat e kolateralit    

 

5. Faktorët që ndikuan në kushtet dhe rregullat e bankës (ofertën kreditore). Gjatë 

tremjuorit të fundit, si i kanë ndikuar faktorët e listuar më poshtë kushtet dhe rregullat e 

bankës të aplikuara në kreditë e reja për ekonomitë familjare (EF)? Si prisni të ndikojnë 

gjatë tremujorit të ardhshëm në krahasim me tremujorin e fundit? 

                                                                                                                                                                                    

Ju lutem vlerësoni kontributin e faktorëve të listuar në shtrëngimin apo lehtësimin e 

kushteve dhe rregullave duke përdorur opsionet e mëposhtme: 

- Ndikoi konsiderueshëm në shtrëngim 
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- Ndikoi deri në një masë në shtrëngim 

- Kryesisht nuk ndikoi në ndryshim 

- Ndikoi deri në një masë në lehtësim 

- Ndikoi konsiderueshëm në lehtësim 

 

 Gjatë tremujorit të fundit Gjatë tremujorit të ardhshëm 

A) Përceptimi i rrezikut   

i) Perspektiva e tregut vendor   

ii) Perspektiva e bankave vendore   

iii) Rreziku i kolateralit të kërkuar   

iv) Perspektiva e tregut të 
patundshmërive (përfshirë edhe 
pritjet për zhvillimet në çmimet e 
patundshmërive) 

  

v) Besueshmëria ndaj 
kredimarrësit 

  

vi) Ndryshim në rregulloret 
vendore 

  

B) Kosto e financimit dhe 
kufizimet në bilancin e gjendjes 

  

i) Qasja në gjithsej financimin e 
bankave vendore 

  

i.a) prej të cilës: vendore   

i.b) prej të cilës: ndërkombëtare   

ii) Kufizimet në kapitalin e 
bankave vendore 

  

iii) Pozita e likuiditetit  të bankës   

C) Cilësia e portfolios kreditore   

i) Cilësia e kredive (kreditë jo-
performuese) 

  

D) Presionet nga konkurrenca   

i) Konkurrenca nga bankat tjera   

ii) Konkurrenca nga institucionet 
tjera jo-bankare 

  

E) Toleranca për rrezikun   

i) Toleranca për rrezikun nga 
banka e juaj 

  

F) Faktorët ndërkombëtar - që 
ndikojnë bankën tuaj 

  

i) Perspektiva e Bankës Amë   

ii) Perspektiva e tregjeve globale   

iii) Qasja në financim e bankës 
amë 

  

iv) Rregullativat e BE-së   

v) Kufizimet në kapitalin e bankës 
amë 

  

vi) Konkurrenca globale   

vii) Cilësia e kredive (kreditë jo-
performuese) 

  

G) Faktorë tjerë (që nuk janë 
specifikuar më sipër) 

  

i) Masat për parandalimin e 
përhapjes së Covid-19 

  

 

6. Aplikacionet për kredi: Gjatë tremujorit të fundit, si ka ndryshuar kërkesa për kredi apo 

linja kreditore nga ekonomitë familjare (EF) në bankën tuaj? Si prisni të ndryshojë 

kërkesa gjatë tremujorit të ardhshëm në krahasim me tremujorin e fundit? 
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Ju lutem përdorni opsionet e mëposhtme: 

- Rënie e konsiderueshme 

- Rënie deri në një masë 

- Kryesisht pa ndryshim 

- Rritje deri në një masë 

- Rritje e konsiderueshme 

 

 Si ka ndryshuar gjatë tremujorit 
të fundit? 

Si prisni të ndryshoj gjatë 
tremujorit të ardhshëm? 

Në përgjithësi   

Kreditë për EF për blerjen e 
shtëpive 

  

Kreditë konsumuese   

Kreditë afatshkurtra   

Kreditë afatgjata   

Valuta vendore   

Valuta e huaj   

 

7. Gjatë tremujorit të fundit, si ka ndryshuar cilësia e aplikacioneve për kredi nga 

ekonomitë familjare (EF)? Si prisni të ndryshojë gjatë tremujorit të ardhshëm në 

krahasim me tremujorin e fundit? 

 

Ju lutem përdorni opsionet e mëposhtme: 

- Rënie e konsiderueshme 

- Rënie deri në një masë 

- Kryesisht pa ndryshim 

- Rritje deri në një masë 

- Rritje e konsiderueshme 

 

 Si ka ndryshuar gjatë tremujorit 
të fundit? 

Si prisni të ndryshoj gjatë 
tremujorit të ardhshëm? 

Në përgjithësi   

Aplikacionet për kreditë për EF 
për blerjen e shtëpive 

  

Aplikacionet për kreditë 
konsumuese 

  

Aplikacionet për kreditë 
afatshkurtra 

  

Aplikacionet për kreditë afatgjata   

Aplikacionet për kreditë në valutë 
vendore 

  

Aplikacionet për kreditë në valutë 
të huaj 

  

 

8. Faktorët që e ndikojnë kërkesën e ndërmarrjeve për kredi.                                                                                                                                                                               

Gjatë tremujorit të fundit, si e kanë ndikuar faktorët e listuar më poshtë kërkesën për 

kredi nga ekonomitë familjare (EF)? Si prisni të ndikojnë gjatë tremujorit të ardhshëm në 

krahasim me tremujorin e fundit?                                                                                                                                                                                                           

Ju lutem vlerësoni kontributin e faktorëve të listuar në rritjen apo rënien e kërkesës për 

kredi duke përdorur opsionet e mëposhtme: 

- Ndikoi konsiderueshëm në kërkesë më të ulët 

- Ndikoi deri në një masë në kërkesë më të ulët 
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- Ndikoi në kërkesë kryesisht të pandryshuar 

- Ndikoi deri në një masë në kërkesë më të lartë 

- Ndikoi konsiderueshëm në kërkesë më të lartë 

 

 Si kanë ndryshuar gjatë tremujorit të 
fundit? 

Si prisni të ndryshojnë gjatë 
tremujorit të ardhshëm? 

Perspektiva e tregut të 
patundshmërive 

  

Konfidenca e konsumatorëve   

Shpenzime të tjera për konsum (jo 
për patundshmëri) 

  

Ristrukturimi i borxhit   

 

9. Gjatë tremujorit të fundit, si ka ndryshuar raporti i kredive joperformuese të ekonomive 

familjare (EF)? Si prisni të ndryshojë gjatë tremujorit të ardhshëm në krahasim me 

tremujorin e fundit? 

 

Ju lutem përdorni opsionet e mëposhtme: 

- Rënie  

- Pa ndryshim 

- Rritje 

 
 Si ka ndryshuar  gjatë tremujorit të 

fundit? 
Si prisni të ndryshoj gjatë tremujorit 
të ardhshëm? 

Gjithsej   

Ekonomitë familjare   

 

Financimi 
 

1. Sa i përket financimit, gjatë tremujorit të fundit, si ka ndryshuar qasja në financim e 

bankës? Si prisni të ndryshojë gjatë tremujorit të ardhshëm në krahasim me tremujorin e 

fundit? 

 

Ju lutem përdorni opsionet e mëposhtme: 

- Rënie e konsiderueshme 

- Rënie deri në një masë 

- Kryesisht pa ndryshim 

- Rritje deri në një masë 

- Rritje e konsiderueshme 

 

 

 Gjatë tremujorit të fundit Gjatë tremujorit të ardhshëm 

Gjithsej financimi   

Financimi brenda grupit (banka 
amë) 

  

Financimi nga IFN₁   

Financimi nga depozitat e EF₂   

Financimi nga depozitat e 
ndërmarrjeve 
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Tregu i parasë ndërbankare   

Financimi përmes valutës vendore   

a) prej të cilës :Afatshkurtër (më pak 
se 1 vjet) 

  

b) prej të cilës: Afatgjatë (mbi 1 vit)   

Financimi përmes valutës së huaj   

 

 

Pyetje e hapur 
 

1. Gjatë tremujorit të fundit, cilat ngjarje apo faktorë të rëndësishëm për bankën tuaj kanë 

ndikuar në kreditimin e ndërmarrjeve dhe ekonomive familjare, e që nuk janë përfshirë në 

pyetësor? 

 

2. Gjatë tremujorit të ardhshëm, cilat ngjarje apo faktorë të rëndësishëm për bankën tuaj 

prisni të ndikojnë në kreditimin e ndërmarrjeve dhe ekonomive familjare, e që nuk janë 

përfshirë në pyetësor? 

 

Pritjet e Inflacionit 
 

1. Vlerёsimi i pritjeve tё inflacionit nё Kosovё pёr tremujorin aktual pritjet pёr tremujorin e 

ardhshëm dhe pёr krejt vitin aktual: 

 Gjatë tremujorit tё fundit Gjatë tremujorit të ardhshëm Gjatë vitit aktual  

IHÇK inflacioni (%)    
Definuar sipas Indeksit të Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit nga ASK 

 

2. Probabiliteti i pritjeve tё inflacionit 

 Gjatë tremujorit tё fundit Gjatë tremujorit të ardhshëm Gjatë vitit aktual  

<-1.0%    

-1.0 to -0.6%    

-0.5 to -0.1%    

0.0 - 0.4%    

0.5 - 0.9%    

1.0 - 1.4%    

1.5 - 1.9%    

2.0 - 2.4%    

2.5 - 2.9%    

3.0 - 3.4%    

3.5 - 3.9%    

≥ 4.0%    

Gjithsej    
Gjithsej probaliliteti duhet të rezultojë në 100%. Shembull: Nëse jeni 100% të sigurtë se inflacioni do të jetë në shkallën prej 2.5-2.9%, atëherë vendosni 100% në qelulën 
përkatëse. Nëse nuk jeni të sigurtë dhe mendoni që inflacioni mund të jetë në mes 2.5-2.9% dhe 3.0-3.4%, atëherë vendosni përqindjen e ndarë në mes këtyre dy opsioneve 
sipas pritjeve tuaja. 

 

3. Specifikoni faktorët kyç ekonomik që i ndikuan pritjet e juaja për inflacionin në vend: 
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Pyetje shtesë 
 

1. Sipas vlerësimeve të fundit të bankës, a prisni që pas përfundimit të ristrukturimeve për 

shkak të Covid-19, një pjesë e kredive të ristrukturuara të kalojnë në kredi joperformuese? 

Nëse po, sa përqind e kredive të ristrukturuara prisni të kalojnë në kredi joperformuese deri 

në fund të vitit 2021? 

 

2. Gjatë tremujorit të fundit, si kanë ndryshuar standardet kreditore, kushtet dhe rregullat si 

dhe kërkesa për kredi në bankën tuaj sipas sektorëve ekonomik? Si prisni të ndryshojnë 

gjatë tremujorit të ardhshëm?  

Ju lutem përdorni opsionet përkatëse të aplikuara në pyetjet standarde. 

 

 
 Si kanë ndryshuar gjatë 

tremujorit të fundit? 
Si prisni të ndryshojnë gjatë 
tremujorit të ardhshëm? 

Standardet kreditore   

Prodhimi   

Ndërtimtaria   

Shërbimi   

Tregtia me shumicë dhe pakicë   

Patundshmëri   

a) Pasuri të paluajtshme 
banesore 

  

b) Pasuri të paluajtshme 
komerciale 

  

Kushtet dhe rregullat   

Prodhimi   

Ndërtimtaria   

Shërbimi   

Tregtia me shumicë dhe pakicë   

Patundshmëri   

a) Pasuri të paluajtshme 
banesore 

  

b) Pasuri të paluajtshme 
komerciale 

  

Kërkesa për kredi   

Prodhimi   

Ndërtimtaria   

Shërbimi   

Tregtia me shumicë dhe pakicë   

Patundshmëri   

a) Pasuri të paluajtshme 
banesore 

  

b) Pasuri të paluajtshme 
komerciale 

  

 

 


