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I. Karakteristika të përgjithshme 

 

Vrojtimet në terren të subjekteve të caktuara, për qëllime të ndryshme studimore, janë kthyer në 

një mjet të përdorur gjerësisht nga bankat qendrore. Këto vrojtime përdoren si për të plotësuar 

bazën e të dhënave zyrtare, ashtu edhe për të marrë informacion cilësor mbi perceptimet dhe 

pritjet e subjekteve për të ardhmen. Banka e Shqipërisë kryen disa vrojtime që plotësojnë analizat 

ekonomike dhe financiare, dhe publikohen si analiza të veçanta ose si pjesë e analizave periodike 

si Raportet e Politikës Monetare dhe Raportet e Stabilitetit Financiar.  

 

Që prej vitit 2013, në bashkëpunim me Institutin e Statistikave (INSTAT), Departamenti i Stabilitetit 

Financiar (DSF), pranë Bankës së Shqipërisë, zhvillon çdo 6 muaj1 (në maj dhe në nëntor), një 

vrojtim mbi “Ecurinë e Tregut të Pasurive të Paluajtshme”. Kampioni përbëhet nga 230 kompani 

që merren me shitblerjen dhe dhënien me qira të pasurive të paluajtshme në pronësi ose të marra 

me qira në të gjithë territorin e vendit, dhe pjesa më e madhe e subjekteve përfaqësohet nga 

kompani ndërtimi dhe agjenci të tregtimit të pronave të paluajtshme. Banka e Shqipërisë ka 

bashkëpunuar me INSTAT-in për përcaktimin e karakteristikave të kampionit të vrojtuar dhe 

shtrirjen gjeografike të tij, si edhe për anketimin në terren të kampionit të përzgjedhur. Kampioni 

është pothuaj i fiksuar dhe rishikohet për të përjashtuar ndërmarrjet që nuk janë përgjigjur për 

një kohë të gjatë, ndërmarrjet e fjetura, ndërmarrjet që kanë ndryshuar aktivitet, ndërmarrjet e 

mbyllura etj. Ndërmarrjet e larguara nga kampioni zëvendësohen me ndërmarrje të reja, me 

karakteristika të ngjashme të marra nga grupe të njëjta ose të përafërta të aktivitetit sipas 

Nomenklaturës2 së Veprimtarive Ekonomike. Procesi i rishikimit është i kufizuar dhe nuk e tejkalon 

10% të kampionit gjatë një viti.  

Mbledhja e informacionit bëhet në bazë të pyetësorit të përgatitur nga Banka e Shqipërisë. 

Intervista zhvillohet mbi bazë vullnetare, zakonisht me ekonomistin apo një përfaqësues tjetër të 

shoqërisë. Informacioni i mbledhur duke përfshirë të dhënat demografike të ndërmarrjeve të 

intervistuara, mbetet konfidencial dhe përdoret vetëm për qëllime studimore të Bankës së 

Shqipërisë. 

 

II. Qëllimi i vrojtimit 

 

Monitorimi i zhvillimeve në çmimet e banesave paraqet një rëndësi të veçantë për zbatimin e 

politikës monetare dhe politikave makroprudenciale të një vendi. Analiza e zhvillimeve në tregjet 

e banesave dhe pronave të paluajtshme në përgjithësi ndihmon analizën dhe njohjen më të mirë 

të zhvillimeve në çmimet e aktiveve, në shpenzimet e lidhura me to, në kreditë për blerje ose 

zhvillim të pronave të paluajtshme etj. Pronat e paluajtshme zënë një pjesë të rëndësishme të 

pasurisë së popullsisë, dhe shpenzimet në lidhje me to (kredi imobiliare ose qira) zënë një peshë 

të konsiderueshme në shpenzimet e përgjithshme, duke ndikuar kërkesën agregate dhe 

inflacionin.  

 

                                                           
1 Në vitin 2015, frekuenca e vrojtimit u ndryshua nga 3- në 6-mujore për shkak të natyrës jolikuide të këtij tregu. 
2 Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike NVE Rev.2. 
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Kriza financiare e fundit tregoi se zhvillimet në çmimet e aktiveve, veçanërisht çmimet e banesave, 

mund të kenë efekte të konsiderueshme negative në ekonominë reale. Menjëherë pas krizës, u 

arrit një konsensus i përgjithshëm midis ekonomistëve dhe politikëbërësve, sipas së cilit çdo bankë 

qendrore duhet të monitorojë në vazhdimësi ecurinë e vlerës së aktiveve. Një pjesë e rëndësishme 

e këtyre analizave fokusohet në identifikimin dhe parashikimin e flluskave3, të cilat pasohen nga 

rënie të forta çmimesh (“bust”) me pasoja negative në ekonomitë e familjeve dhe bizneseve, 

bilancet e bankave dhe ekonominë reale në përgjithësi. Zhvillimet në tregjet e banesave mund të 

monitorohen duke përdorur një gamë të gjerë treguesish sasiorë si numri i ndërtimeve të reja që 

shtohen në treg në çdo periudhë, numri i pronave që shiten ose rishiten në çdo periudhë, së 

bashku me karakteristikat përkatëse të transaksionit si sipërfaqja, çmimi, zona etj., numri i lejeve 

të ndërtimit, ecuria e kredisë për ndërtim dhe blerje pronash për banim ose përdorim tregtar, 

ecuria e kostove të ndërtimit etj. Ky vrojtim motivohet nga nevoja për të pasuruar bazën e të 

dhënave zyrtare të lidhura me tregun e pasurive të paluajtshme dhe për të plotësuar analizat e 

tregjeve financiare dhe stabilitetit financiar. Në përgatitjen e pyetësorit, ndërtimin e kampionit, 

zgjedhjen e metodologjisë dhe analizën e treguesve të mbledhur nga vrojtimi merren në 

konsideratë karakteristikat e tregut vendas dhe aspektet që paraqesin interes për analizat dhe 

studimet e Bankës së Shqipërisë.  

 

Përdorimi i rezultateve të vrojtimit në mënyrë të vazhdueshme siguron ndërtimin e serive kohore, 

të cilat jo vetëm plotësojnë bashkësinë e të dhënave zyrtare ekzistuese, por edhe bëjnë të mundur 

ndërtimin e treguesve të ndryshëm. Këto të dhëna janë të nevojshme në përgatitjen e analizave 

ekonomike dhe në parashikimin e prirjeve në të ardhmen, duke ndihmuar procesin e 

vendimmarrjes në Bankën e Shqipërisë. Një përmbledhje e rezultateve të këtij vrojtimi paraqitet 

në Raportin 6-mujor të Stabilitetit Financiar.   

  

Pyetësori i vrojtimit dhe analiza e rezultateve të tij mund të jenë subjekt ndryshimesh sipas 

nevojës, me qëllim përshtatjen me praktikat më të mira, rritjen e cilësisë së informacionit të 

mbledhur dhe përmirësimin e mëtejshëm të analizës së zhvillimeve në tregun e pasurive të 

paluajtshme. 

 

III. Metodologjia  

 

Në përgjithësi, pyetësori përbëhet nga dy kategori kryesore pyetjesh: a) pyetje cilësore, dhe b) 

pyetje sasiore.  

 

III.1  Llogaritja e rezultateve për pyetjet cilësore  

 

Pyetjet e natyrës cilësore, iu kërkojnë subjekteve të japin vlerësimin e tyre sipas shkallës “më 

mirë/më keq” ose “më shumë/më pak” për situatën e periudhës referuese në krahasim me situatën 

e periudhës së kaluar ose për situatën e periudhës së ardhshme në krahasim me periudhën 

                                                           
3 Me “flluska” nënkuptohen rritje të shpejta të çmimeve të aktiveve, të cilat nuk janë të mbështetura në 
fondamente ekonomike. 
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referuese4. Për të analizuar përgjigjet e këtyre pyetjeve përdoret treguesi i “balancës neto”. Hapi i 

parë për të llogaritur balancën neto është llogaritja e peshës së numrit të përgjigjeve për secilën 

alternativë, ndaj numrit total të përgjigjeve për atë pyetje. Hapi i dytë është shumëzimi i secilit 

grup përgjigjesh me koeficientët e përshkallëzuar që marrin vlerat (-1, -0.5, 0, +0.5, +1) për pyetjet 

me 5 alternativa dhe vlerat (-1, 0, +1) për pyetjet me 3 alternativa. Balanca neto është shuma e 

thjeshtë e vlerave të përftuara në hapin 2 (Tabela 1).  

 

Tabelë 1: Shembull ilustrues i llogaritjes së balancës neto për pyetjen “Si ishin çmimet mesatare të shitjes 

gjatë periudhës referuese në krahasim me periudhën e mëparshme?” 

 
 

Për treguesit që nuk paraqiten në formën e balancave neto ose indekseve, llogaritet mesatarja e 

thjeshtë, frekuenca e shpërndarjes së përgjigjeve ndaj totalit të përgjigjeve ose shuma e 

frekuencave sipas rastit.  

 

 

III.2 Llogaritja e Indeksit të Çmimit të Banesave 

 

Indekset e Çmimit të Banesave 

 

Procedurat standarde për ndërtimin e indekseve të çmimeve mbështeten mbi monitorimin e 

ecurisë në kohë5 të çmimeve të një kampioni përfaqësues asetesh ose produktesh, siç është 

shporta e artikujve të konsumit, për Indeksin e Çmimeve të Konsumit. Kjo qasje nuk mund të 

përdoret për të ndërtuar indekse të çmimeve të banesave ose pronave të paluajtshme duke qenë 

se, për këtë treg, është e pamundur të ndërtohet një kampion produktesh me karakteristika të 

njëjta ose të qëndrueshme në kohë, që shiten në mënyrë të rregullt në çdo periudhë. Për këtë 

arsye, pjesa më e madhe e indekseve të çmimeve të banesave shfrytëzojnë të dhëna mbi 

transaksionet e ndodhura gjatë periudhës. Metodat më të përdorura për të ndërtuar këto lloje 

                                                           
4 Si “periudhë referuese” konsiderohet gjashtëmujori që përfshin periudhën e kryerjes së vrojtimit në terren.  
5 P.sh. nga muaji në muaj ose nga tremujori në tremujor. 

A B C D

Hapi 1 Hapi 2

Numri i  

përgjigjeve

Llogaritja e 

peshave ndaj 

totalit të 

përgjigjeve Koeficientët

Shumëzimi i  

peshave me 

koeficientët 

përkatës (B*C)

Shumë më të ulëta 30 14% -1.0 -14%

Më të ulëta 75 34% -0.5 -17%

Pothuaj të njëjta 60 27% 0.0 0%

Më të larta 20 9% 0.5 5%

Shumë  më të larta 35 16% 1.0 16%

Total 220 100%

Hapi 3 (Balanca neto - shuma e vlerave të kolonës D) -10%
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indeksesh janë: Metoda e Shitjeve të Përsëritura6 , Metoda Hedonike7 dhe Metoda e Çmimit 

Qendror të Shtresëzuar.  

 

Për llogaritjen e Indeksit të Çmimit të Banesave nga të dhënat e mbledhura nëpërmjet këtij vrojtimi 

është përzgjedhur Metoda e Çmimit Qendror të Shtresëzuar. Përdorimi i kësaj metode është në 

linjë me formatin e informacionit të disponueshëm, që konsiston në çmimet e transaksioneve për 

m2 pa përfshirë të dhëna të detajuara mbi pronat e shitura. Ashtu si edhe për metodat e tjera, 

cilësia e indeksit të prodhuar me këtë metodë varet nga numri i të dhënave ose transaksioneve të 

raportuara për çdo periudhë në nivel shtrese/zone. Në thelb të kësaj metode qëndron supozimi 

që për çdo shtresë, banesat e shitura brenda saj, kanë karakteristika të ngjashme dhe rrjedhimisht 

çmime/m2 të përafërta.  

 

Ndarja territoriale 

 

Për plotësimin e pyetësorit, subjekteve iu kërkohet të raportojnë për shitjet sipas tre zonave të 

qytetit ku ata ushtrojnë aktivitet. Tre zonat janë: a) zonat më të preferuara brenda qytetit, b) zonat 

në periferi dhe c) zonat jashtë qytetit (niveli I). Territori i vendit ndahet në tre ndarje të mëdha 

territoriale që janë Tirana, Bregdeti (Durrës, Vlorë dhe Sarandë) dhe zonat e tjera (niveli II). Si 

shtresa konsiderohen zona (a), zona (b) dhe zona (c) për Tiranën dhe Tirana, bregdeti dhe zonat 

e tjera për të gjithë territorin.  

 

Llogaritja e indeksit 

 

Të dhënat bazë për llogaritjen e indeksit janë çmimet/m2 (të kthyera në të njëjtën monedhë) dhe 

numri i pronave të shitura nga çdo subjekt i intervistuar sipas ndarjes (a), (b), (c) të përshkruar më 

lart. Në vijim paraqiten hapat për llogaritjen e indeksit.  

 

Hapi 1: Në hapin e parë të llogaritjes së indeksit përcaktohet çmimi përfaqësues i çdo shtrese 

(ÇM). Si i tillë merret vlera e mesit (mesorja) e shpërndarjes së çmimeve për atë shtresë. Përdorimi 

i mesores në vend të vlerës mesatare argumentohet me faktin që mesorja zbut efektin e vlerave 

ekstreme.  

 

Hapi 2: Për secilën shtresë llogaritet shpenzimi total për blerjen e pronave duke mbledhur 

produktin e secilit çmim me numrin e pronave të shitura me atë çmim (SHT).  

 

                                                           
6 Metoda e çmimeve të përsëritura krahason çmimet e shitjes për të njëjtën banesë sipas një shpërndarjeje zonale, 
kur shitja ka ndodhur të paktën dy herë gjatë periudhës së marrë në shqyrtim. Indeksi përftohet duke marrë 
raportin e çmimit të shitjes së parë me çmimin e shitjes së dytë. Vështirësia në përdorimin e kësaj metode qëndron 
në faktin që cilësia e një banese mund të ndryshojë me kalimin e kohës, dhe në faktin që transaksionet e lidhura 
me një banesë të vetme janë të rralla dhe të vështira për t’u ndjekur. 
7 Metoda hedonike qëndron në formimin e një modeli regresioni ku ndryshorja e varur është çmimi i shtëpive dhe 
ndryshore shpjeguese janë ato që përfaqësojnë cilësinë e banesave, të cilat kanë ndikim të konsiderueshëm mbi 
çmimet. Pra, teknikat e kësaj metode kanë si qëllim identifikimin e ndikimit të një sërë karakteristikash në çmimin 
e një banese, e më tej eliminimin ose kufizimin e këtyre faktorëve, për të dhënë si rezultat përfundimtar 
ndryshimin e çmimit që vjen vetëm si pasojë e ndryshimit të faktorëve kërkesë-ofertë.   
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Hapi 3: Për secilën shtresë llogaritet vëllimi i shitjeve të shtresës (VSh) duke pjesëtuar shpenzimin 

total (SHT) me çmimin përfaqësues të shtresës (ÇM).  

 

Hapi 4: Për të llogaritur indeksin e çmimit të banesave për të dy nivelet e zonave përdoret Indeksi 

Fischer që është mesatarja gjeometrike e indekseve Paasche dhe Laspeyers. Këto dy indekse 

ndërtohen për tre zonat përbërëse të Tiranës (a, b dhe c) dhe për dy zonat e tjera pa konsideruar 

ndarjen sipas zonave a, b dhe c për shkak të numrit të kufizuar të të dhënave për secilën prej tyre. 

Indeksi Laspeyers mban të fiksuar vëllimin (numrin e shitjeve) e periudhës bazë dhe llogarit 

ndryshimin e çmimit duke e peshuar me këtë vëllim. Indeksi Paasche nga ana tjetër, për të peshuar 

çmimin mban të fiksuar vëllimin e periudhës aktuale. Për të korrigjuar efektin e ndryshimit të 

vëllimeve midis këtyre dy indekseve, përdoret Indeksi Fischer që është një mesatare gjeometrike 

e këtyre dy indekseve.  

 

Si periudhë bazë për llogaritjen e Indeksit është marrë viti 2013 (mesatare e katër tremujorëve) që 

përkon me kohën e fillimit të mbledhjes së këtij informacioni nëpërmjet vrojtimit.  

IV. Aneks: Pyetësor mbi ecurinë e tregut të pasurive të paluajtshme 

 
 HYRJE 

 
Ky seksion plotësohet nga subjekti për pasuritë e paluajtshme (pa përfshirë “TOKËN”). Subjekti mund të jetë agjenci e 
tregtimit të pasurive të paluajtshme (në vijim, ”agjenci”) ose kompani ndërtimi që ndërton dhe shet të tilla prona.  
 
1. Duke konsideruar tregun e pasurive të 
paluajtshme në territorin ku veproni, si e 
gjykoni situatën në periudhën referuese 
krahasuar me periudhën e mëparshme? 

 
□ më mirë           □ e pandryshuar            □ më keq 

2. Duke konsideruar tregun e pasurive të 
paluajtshme në territorin ku veproni, si e 
gjykoni situatën në periudhën referuese 
krahasuar me periudhën e mëparshme sipas 
këtyre aspekteve? 
Shënim: Alternativat me shënimin “N” plotësohen vetëm nga 

kompanitë e ndërtimit; ato me shënimi “A” nga agjencitë; dhe 

ato me shënimin “N+A” nga të dyja.   
SEKSIONI A  - SHITJET 

 
Ky seksion kërkon informacion mbi shitjet e pronave të kryera nga subjekti Juaj gjatë periudhës referuese. Në rast se 
subjekti është kompani ndërtimi, pyetja A.2 plotësohet vetëm për shkronjën “a” (pronë e re). 

(a) Pronë e re 
(b) Pronë ekzistuese 

A.1. Duke marrë parasysh numrin e përgjithshëm  
të pronave të shitura nga Ju në periudhën referuese, 
sa muaj kanë kaluar mesatarisht mes 
nxjerrjes/shpalljes së pronës për shitje dhe shitjes 
së saj? 

BANESË 

 
(a) [______] muaj 
(b) [______] muaj 

TREGTARE 

 
(a) [______] muaj 
(b) [______] muaj 
 

N Kërkesa për leje ndërtimi  (nga ndërtues i t) Më e ulët         [_] E njëjtë       [_] Më e lartë    [_]

N Numri  i  lejeve të ndërtimit të dhëna nga Bashkia  Më i ulët          [_] I njëjtë       [_] Më i lartë     [_]

N Kostot e ndërtimit (për ndërtues i t) Më të ulëta      [_] Të njëjta     [_] Më të larta   [_]

N Kërkesa për kredi  për ndërtim (nga ndërtues i t) Më e ulët         [_] E njëjtë       [_] Më e lartë    [_]

A Kërkesa për marrje prone me qera Më e ulët         [_] E njëjtë       [_] Më e lartë    [_]

N+A Kërkesa për blerje prone (nga blerës i t) Më e ulët         [_] E njëjtë       [_] Më e lartë    [_]

N+A Cmimet e pronave të paluajtshme Më të ulëta      [_] Të njëjta     [_] Më të larta   [_]
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A.2. Ju lutem plotësoni tabelën në vijim për shitjet që keni realizuar gjatë periudhës referuese (në çdo kuti 
vendosni numrin e pronave të shitura sipas karakteristikave të rreshtit dhe kolonës përkatëse, p.sh. banesa 
të reja në periferi brenda qytetit): 

 
Shënim 1: Plotësimi i rreshtave ‘Total A’, ‘Total B’ dhe ‘Total C’ dhe i kolonave ‘Total’ në ndarjet Banesë dhe Tregtare nuk është i detyrueshëm, por nëse i plotësoni, 

kujdesuni që vlera të përputhet me shumën e vlerave në rreshtat ose kolonat përkatëse.  

Shënim 2: Kolona “Total” (sipas kolonave) mund të shfrytëzohet për plotësimin e seksioneve B dhe C – blerësit sipas rezidencës, dhe shitjet sipas qëllimit të 

përdorimit në rast se informacioni i ndarë sipas kolonave të tjera (e re/ekzistuese; banesë/tregtare) mungon. 

Shënim 3: Plotësimi i kutive gri në kolonën “Total sipas kolonave” është i detyrueshëm dhe vlera në të tre kutitë duhet të jetë e njëjtë dhe e barabartë me numrin 

total të pronave të shitura nga subjekti gjatë periudhës.  
(*)"Qyteti" nënkupton territorin ku lejet e ndërtimit jepen nga Bashkia. "Hipoteka" nënkupton regjistrimin në ZRPP-të përkatëse. 
A3. Duke marrë parasysh numrin e pronave të 
pashitura në librat tuaj në fund të periudhës 
referuese, si ishte ky numër krahasuar me 
fundin e periudhës së kaluar? 
(Ju lutemi, numëroni pronat e 

administruara/regjistruara nga Ju para dhe gjatë 

periudhës referuese.) 

  

BANESË 

 

TREGTARE 

 

Shumë më i ulët         

Më i ulët                      

Pothuajse i njëjtë   

Më i lartë   

Shumë më i lartë   
 

A4. Duke marrë parasysh numrin e pronave të 
regjistruara rishtazi nga Ju në periudhën 
referuese, krahasuar me periudhën e 
mëparshme, si ishte ky numër? 
(Ju lutemi, mbështeteni krahasimin vetëm në pronat 

e regjistruara në librat tuaj gjatë periudhës referuese, 

duke përfshirë edhe ato që mund të jenë shitur gjatë 

së njëjtës periudhë.) 

  

BANESË 

 

TREGTARE 

 

Shumë më i ulët         

Më i ulët                      

Pothuajse i njëjtë   

Më i lartë   

Shumë më i lartë   
 

A5. (Vetëm për Agjencitë) 
Nëse keni pasur ndërprerje të marrëveshjeve 
të shitjes për periudhën referuese, cilat ishin 
arsyet kryesore? 
(Ju lutemi, zgjidhni jo më shumë se tre arsye nga 

lista në të djathtë.) 

[__] Shitësit mendojnë se ofertat e marra ishin shumë të ulëta            

[__] Pronarët vendosin të presin rritje të çmimeve 

[__] Nuk ka oferta të bëra pasi blerësit mendojnë se çmimi është i lartë 

[__] Ka kaluar shumë kohë prej nxjerrjes së pronës për shitje 

[__] Shitësit mendojnë se tarifat janë të larta 

[__] Blerësi ka vështirësi në sigurimin e një kredie  

[__] Shitësi ka hasur probleme të papritura (konfiskimi i pasurisë, ndarje, etj.)                   

[__] Arsye të tjera (jepni detajet) 

A6. Duke marrë parasysh të gjitha pronat e 
shitura nga Ju në periudhën referuese, nëse 
jeni në dijeni, sa prej tyre janë shitur me kredi 
bankare dhe në çfarë mase kredia mbulon 
vlerën e pronës?  
Shënim: Totali (A+B+C) duhet të përputhet me totalin e 

kolonave përkatëse (banesë, tregtare dhe total) në tabelën e 

pyetjes A.2. 

  Banesë Tregtare Total 

A. Pa kredi                                           

B. Me kredi                                         

Me kredi që mbulon deri në 60% të vlerës      

Me kredi që mbulon deri në 80% të vlerës      

Me kredi që mbulon deri në 100% të vlerës      

C. Nuk e di    

TOTAL (A+B+C)    
 

SEKSIONI B  - ÇMIMET 

Ky seksion kërkon informacion mbi çmimet e shitjes gjatë periudhës referuese. 

Në rast se subjekti është kompani ndërtimi, pyetja B1 plotësohet vetëm për shkronjën “a” (pronë e re). 
B1. (Për subjektet që kanë shitur)  
Sipas llojit të pronës së shitur gjatë periudhës 
referuese, sa ishte çmimi mesatar (për m2)? 
 
Vlerat janë në (zgjidh dhe përdor vetëm 
njërën):  
Lek [__];  Euro [__] 

  BANESË TREGTARE 

  a b a b 

  E re Ekzistuese E re Ekzistuese 

Në zonat më të preferuara brenda 

qytetit         

Në periferi brenda qytetit         

Jashtë qytetit         
 

B1. (Për subjektet që NUK kanë shitur) Në 
territorin ku veproni, sipas informacionit që 

  BANESË TREGTARE 

Shumë më të ulëta         

Total  

a  (E re) b (Ekzis tuese) Total a  (E re) b (Ekzis tuese) Total (s ipas  kolonave)

A. Shitjet sipas zonave (Total A = A.1+A.2+A.3)

A.1. Në zonat më të preferuara  brenda qyteti t*

A.2. Në peri feri  brenda qyteti t*

A.3. Jashtë qyteti t*

/Me hipotekë

B. Shitjet sipas rezidencës së blerësve (Total B = B.1+B.2+B.3)

B.1. Prona të shi tura  për rezidentë në Shqipëri

B.2. Prona të shi tura  për jorezidentë që jetojnë në Bashkimin Evropian

B.3. Prona të shi tura  për jorezidentë që jetojnë në vende të tjera

C. Shitjet sipas qëllimit të përdorimit të banesës (Total C = C.1+C.2+C.3)

C. 1. Banesë e parë

C. 2. Banesë e dytë

C. 3. Nuk e di  

Banesë Tregtare
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keni, si ishin çmimet mesatare të shitjes gjatë 
periudhës referuese në krahasim me periudhën 
e mëparshme? 

Më të ulëta                      

Pothuajse të njëjta   

Më të larta   

Shumë më të larta   
 

 
Për subjektet që nuk kanë shitur, kaloni në pyetjen C1. 
B2. Duke marrë në konsideratë pronat 
kryesore që keni shitur gjatë periudhës 
referuese, si ishte çmimi i shitjes në krahasim 
me çmimin e parë të kërkuar nga shitësi? 

  BANESË TREGTARE 

Më i ulët me më shumë se 30%   

Midis 20-30% më i ulët   

Midis 10-20% më i ulët   

Midis 5-10% më i ulët   

Më pak se 5% më i ulët   

I njëjtë   
 

SEKSIONI C  - PRITJET PËR TË ARDHMEN  

Ky seksion vlerëson pritjet e subjekteve për ecurinë e tregut të pasurive të paluajtshme. 
C1. Përsa i përket llojit të pasurisë së shitur nga 
Ju, si mendoni se do të ndryshojnë çmimet në 
periudhën e ardhshme në krahasim me 
periudhën referuese? 

  BANESË TREGTARE 

Do të ulen ndjeshëm    

Do të ulen                                  

Do të jenë të qëndrueshme                                                           

Do të rriten                                

Do të rriten   
 

C2. Në periudhën e ardhshme, si e prisni numrin 
e pronave të regjistruara/të administruara 
rishtazi nga Ju, në krahasim me periudhën 
referuese?  

 Shumë më të ulët                    [_] 

 Më të ulët                               [_] 

 Të njëjtë                                 [_] 

 Më të lartë                              [_] 
 Ndjeshëm më të lartë              [_] 

C3. Duke konsideruar tregun e pasurive të 
paluajtshme vetëm në territorin ku veproni, 
si prisni të jetë ecuria e tij gjatë periudhës së 
ardhshme në krahasim me periudhën referuese?  

 
 

□ më mirë            □ e pandryshuar            □ më keq 

C4. Duke konsideruar tregun e pasurive të 
paluajtshme në të gjithë territorin e vendit, 
si prisni të jetë ecuria e tij në krahasim me 
periudhën referuese? 

 
 Më e mirë E pandryshuar Më keq 

Në periudhën e ardhshme:    

Në dy vitet e ardhshme    
 

SEKSIONI D  - QIRATË 
Ky seksion plotësohet vetëm nga përfaqësuesit e agjencive të pronave të paluajtshme.  

D1. Si vlerësoni se ka qenë kërkesa për marrje 
prone me qira gjatë periudhës referuese në 
krahasim me periudhën e kaluar?  

  BANESË TREGTARE 

Më e ulët         

E njëjtë                 

Më e lartë   
 

D2. Si vlerësoni se ka qenë ecuria e qirasë 
(çmimit) gjatë periudhës referuese në krahasim 
me periudhën e kaluar?  

 BANESË 

 Më e ulët Njësoj Më e lartë 

Në zonat më të preferuara brenda qytetit    

Në periferi brenda qytetit    

Jashtë qytetit    

    

TREGTARE Më e ulët Njësoj Më e lartë 

    
 

D3. Nëse ka pasur raste kur prona të listuara 
për shitje janë dhënë me qira, si ka qenë ecuria 
e numrit të këtyre pronave në krahasim me 
periudhën e kaluar?  

  BANESË TREGTARE 

Më i ulët        

I njëjtë                 

Më i lartë   
 

 

 


