
Kalimi i Vrojtimeve të Besimit në Programin e Harmonizuar të Vrojtimeve të Besimit 

 

 

Vrojtimet e Besimit të Biznesit dhe të Konsumatorit janë kryer nga Banka e Shqipërisë, me frekuencë 

tremujore, duke filluar nga viti 2002. Rezultatet e tyre janë përdorur për të plotësuar informacionin e 

marrë nga statistikat zyrtare në analizat periodike të Departamentit të Politikës Monetare, në formimin e 

treguesit paraprijës, si dhe në modelet e parashikimit afatshkurtër të rritjes ekonomike. Metodologjia e 

kryerjes së vrojtimeve të besimit është përditësuar në kohë, duke u përafruar me metodologjinë e vendeve 

të tjera më të zhvilluara dhe me metodologjinë e unifikuar të Komisionit Evropian (KE).  

Duke filluar nga muaji maj i vitit 2016, Banka e Shqipërisë do të vijojë të organizojë këto vrojtime nën 

programin e KE-së për Harmonizimin e Vrojtimeve të Besimit Konsumator dhe të Biznesit për vendet 

anëtare dhe kandidate të Bashkimit Evropian (BE). Programi për harmonizimin e vrojtimeve të besimit 

është krijuar në vitin 1961, i drejtuar nga Drejtoria e Përgjithshme për Çështjet Ekonomike dhe 

Financiare
1
. Duke filluar nga viti 1996, vrojtimet e besimit kryhen në sektorët e industrisë, të tregtisë, të 

ndërtimit, të shërbimeve dhe për konsumatorët, nën një metodologji të harmonizuar në të gjithë vendet 

anëtare të BE-së. Në bashkëpunim me OECD-në, KE-ja synon implementimin e standardeve të 

harmonizuara nga vende të ndryshme të vrojtimeve të besimit dhe përdorimin e rezultateve të tyre për 

analiza ekonomike afatshkurtra. Aktualisht në këtë program bëjnë pjesë 28 vendet e Bashkimit Evropian 

si dhe 5 vendet kandidate: Shqipëria, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia dhe Turqia
2
. 

 

Ndryshimet kryesore që sjell përfshirja në Programin e Komisionit Evropian janë: (i) frekuenca me të 

cilën kryhen vrojtimet rritet (12 herë në vit); (ii) pyetësorët harmonizohen plotësisht me pyetësorët e KE-

së dhe (iii) metodologjia përafrohet edhe më shumë me rekomandimet dhe praktikat më të mira të  KE-së. 

 

Përfshirja e Vrojtimeve të Besimit të Shqipërisë në Programin e Harmonizimit ka këto avantazhe: 

I. Baza e të dhënave me frekuencë mujore do të pasurohet, pasi me standardin e ri të kërkuar nga 

Komisioni Evropian, vrojtimet e besimit do të bëhen me frekuencë mujore dhe jo më tremujore. 

Seritë kohore të treguesve të besimit dhe të balancave do të fillojnë të publikohen së shpejti nën 

rubrikën e vrojtimeve në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë. 

II. Përafrimi më i mirë me metodologjinë e vendeve të tjera të Bashkimit Evropian do të 

mundësojë analiza krahasuese mbi sinkronizimin e cikleve të biznesit. 

III. Metodologjia e zgjedhjes së kampionit të bizneseve dhe të konsumatorëve është përmirësuar 

më tej, duke zgjedhur një prej varianteve të sugjeruara në praktikat e kryerjes së vrojtimeve të 

besimit. Metoda e zgjedhjes bazohet në “zgjedhjen rastësore sipas shtresave
3
”. Nga njëra anë 
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Directorate-General for Economic and Financial Affairs, DG ECFIN . 

2
 Institucionet që do të kryejnë vrojtimet e harmonizuara zgjidhen nëpërmjet një oferte për aplikim nga Komisioni 

Evropian (KE) dhe mbështeten me anë të një granti, i cili financon deri në 50% koston totale të kryerjes së 

vrojtimeve. Të dhënat e mbledhura nga vrojtimet e besimit të harmonizuara mbeten në pronësi të institucionit që i 

kryen ato, por KE-ja ka të drejtën që paralelisht të përdorë këto të dhëna. 
3
 Metoda e zgjedhjes rastësore është pjesë e metodave probabilitare, të cilat lejojnë nxjerrjen e konkluzioneve për 

popullatën nëpërmjet treguesve të matur nga zgjedhja. Metoda e mëparshme e zgjedhjes ishte “zgjedhje qëllimore 



zgjedhja rastësore mundëson nxjerrjen e rezultateve më përfaqësuese për popullatën (të gjithë 

konsumatorët mbi 15 vjeç në rastin e VBK-së dhe pothuajse të gjitha bizneset e regjistruara në 

Regjistrin Statistikor të Ndërmarrjeve të INSTAT-it). Nga ana tjetër, ndarja e kampionit në disa 

shtresa ka avantazhin që zgjedhja rastësore kryhet mbi grupe më homogjene, me karakteristika të 

përbashkëta. Për bizneset, shtresat zgjidhen duke përdorur kriterin e madhësisë (matur me numrin 

e punonjësve) dhe aktivitetin ekonomik (kodi NACE). Ndërmarrjet me më shumë se 250 të 

punësuar përfshihen plotësisht në zgjedhje. Në rastin e konsumatorëve, kriteret për zgjedhjen e 

shtresave janë gjeografia dhe densiteti i rajonit. 

IV. Rezultatet e vrojtimit përfaqësojnë më mirë popullsinë e bizneseve dhe të konsumatorëve në 

studim duke u peshuar në dy nivele
4
. Për këtë përdoret formula standarde Horvitz-Thompson 

(HT): 

      
 

  
 ∑

  
  

   

    

Ku Y
HT

 është vlerësimi HT i popullatës për treguesin Y; p është zgjedhja; πi është probabiliteti i 

përfshirjes, wi  është pesha bazuar në madhësinë e njësisë, W është pesha e popullatës (totali i 

peshave të madhësisë së të gjithë njësive të përfshira në popullatë). 

Në fazën e parë të peshimit, përgjigjet e secilit biznes dhe konsumator peshohen në nivel 

individual për arritur në një vlerësim të popullatës, duke përdorur peshat e zgjedhjes (
 

  
). Këto 

pesha rishikohen çdo muaj dhe rishpërndahen në rast se ka biznese ose individë të cilët nuk janë 

përgjigjur. Në një fazë të dytë përgjigjet e bizneseve peshohen përsëri, për të reflektuar më mirë 

strukturën e ekonomisë, duke përdorur peshat e madhësisë (wi). Peshimi i fazës së dytë bëhet për 

të llogaritur tregues në nivele më të larta agregimi (në nivel NACE 2-shifror). Grupimet me 

xhiron më të madhe u caktohet një peshë më e madhe gjatë mesatarizimit të vlerësimeve për të 

arritur në treguesin e agreguar
5
. Pra pesha e madhësisë bie në formulën më lart dhe përdoret 

vetëm në nivel më të lartë agregimi (wi në formulën më lart është 1). 

 

Pavarësisht avantazheve që sjell përfshirja në programin e harmonizimit të KE-së, përdoruesit e të 

dhënave nga vrojtimet e besimit duhet të konsiderojnë disa ndryshime në analizën e rezultateve dhe në 

seritë kohore, duke filluar nga tremujori i dytë i vitit 2016: 

I. Së pari, disa seri kohore të treguesve të vrojtimit të biznesit nuk do të vijojnë të publikohen, 

pasi pyetësori i ri nuk i përfshin pyetjet përkatëse. Njëkohësisht, seri të reja do të fillojnë të 

ndërtohen, si për bizneset ashtu edhe për konsumatorët, të bazuara në pyetje të reja të përfshira në 

pyetësorët e VBB-së dhe VBK-së. Në pyetësorët e VBK-së, baza e krahasimit për pyetjet do të 

                                                                                                                                                                                           
sipas shtresave. Edhe kjo metodë sugjerohet në praktikat statistikore të vrojtimeve të besimit, dhe merr në 

konsideratë edhe kufizime sasiore në vrojtime.  
4
 Peshimi në dy nivele kryhet vetëm për bizneset, kurse konsumatorët peshohen vetëm në fazën e parë duke përdorur 

peshat e zgjedhjes. 
5
 Peshat llogariten bazuar mbi statistikën zyrtare të vlerës së xhiros së bizneseve nga të dhënat e Anketës Strukturore 

pranë Ndërmarrjeve. 



jetë vjetore (ishte tremujore) dhe pritjet për të ardhmen do të shtrihen në horizontin kohor një 

vjeçar
6
. 

 

II. Si rrjedhojë e ndryshimeve në pikën e parë, do të ketë disa ndryshime në kompozimin e 

Treguesve të Besimit (TB)
7
. Treguesi i besimit të industrisë (TBI) do të jetë mesatarja e thjeshtë 

aritmetike e balancave të prodhimit, inventarëve dhe porosive të reja. Treguesi i besimit në 

ndërtim (TBN) do të jetë mesatarja aritmetike e aktivitetit ndërtues dhe porosive. Treguesi i 

besimit të shërbimeve (TBSH) do të jetë mesatarja aritmetike e gjendjes së biznesit dhe e 

kërkesës. Treguesi i besimit në tregti (TBT) do të jetë mesatarja aritmetike e balancave të 

gjendjes së biznesit dhe pritjeve për punësimin. Kriteri për zgjedhjen e balancave përbërëse të 

treguesve të besimit sipas sektorëve është i njëjtë me praktikën e mëparshme: lidhje më e fortë 

lineare pozitive midis treguesve të vrojtimeve të rregulluara për sezonalitet me serinë e referencës 

(fortësia e lidhjes e matur nga koeficienti i korrelacionit). Në rastin e Shqipërisë si seri reference 

shërben rritja vjetore e prodhimit të brendshëm bruto. Në aneks paraqiten grafikët të cilët 

krahasojnë TB-në e ndërtuar me metodën e re me TB-në e mëparshëm. Siç duket edhe nga pamja 

grafike, TB-të paraqesin dinamikë shumë të ngjashme
8
. 

 

III. Ndryshimet metodologjike lidhur me mënyrën e zgjedhjes, ndryshimin në kampion dhe 

pyetësorët e rinj do të fillojnë të zbatohet duke filluar nga tremujori i dytë i vitit 2016. Analiza në 

këtë tremujor do të bazohet në rezultatet e papeshuara (pika IV te avantazhet) për të shmangur 

luhatjet e mundshme që vijnë si rezultat i aplikimit të peshave. Duke filluar nga tremujori i tretë, 

analiza e rezultateve do të bazohet në rezultate të peshuara. Treguesit e besimit do të publikohen 

pa shkëputje duke tërhequr vëmendjen në tremujorët përkatës për ndryshimet e lartpërmendura 

metodologjike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Gjykohet që ndryshimi në mënyrën se si formulohet pyetja (duke kërkuar krahasime vjetore) nuk do të sjellë 

shkëputje të serive kohore të treguesve që merren nga VBK-ja, pasi nga analiza të mëparshme kanë treguar se 

bizneset dhe konsumatorët mbajnë parasysh një periudhë më të gjatë krahasimi kur japin përgjigjet (pavarësisht se u 
kërkohet të bëjnë krahasime tremujore). Analiza e rezultateve të cilat kryhen për të nxjerrë në pah periudhën e 

krahasimit jep rezultate të ngjashme me analizat e kryera nga vendet e BE-së për treguesit e vrojtimeve të besimit. 
7
 Kombinimi optimal i pyetjeve të cilat ndjekin më mirë serinë e referencës dhe si pasojë përfshihen në llogaritjen e 

Treguesve të Besimit mund të ndryshojë me kalimin e kohës. Komisioni Evropian thekson rëndësinë e kontrollit 

periodik të informacionit që përmbajnë Treguesit e Besimit. “The joint harmonised EU Programme of Business and 

Cosnumer Sruveys”, Komisioni Evropian, Udhëzues për përdoruesit, 2015. TB-të janë rishikuar vetëm për bizneset 

ndërsa TBK-ja ka ruajtur të njëjtat balanca përbërëse. 
8
 Ky konkluzion mbështetet edha nga rezultatet e analizës së koeficientëve të korrelacionit të cilët luhaten në 

intervalin nga 0.86 për sektorin e tregtisë në 0.97 për sektorin e ndërtimit. 



Aneks 1. Grafikët krahasues të Treguesve të Besimit. 

 

Grafik 1. TNE-ja e re krahasuar me TNE-në e mëparshme 

 

 

Grafik 2. TBI-ja e re krahasuar me TBI-në e mëparshëm (ndryshime nga mesataret afatgjatë respektive, në kllapa 

koeficientët e korrelacionit me serinë e referencës) 
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Grafik 3. TBN-ja e re krahasuar me TBN-në e mëparshëm (ndryshime nga mesataret afatgjatë respektive, në kllapa 

koeficientët e korrelacionit me serinë e referencës) 

 
 

Grafik 4. TBSH-ja e re krahasuar me TBSH-në e mëparshëm (ndryshime nga mesataret afatgjatë respektive, në 

kllapa koeficientët e korrelacionit me serinë e referencës). 

 

Grafik 5. TBT-ja e re krahasuar me TBT-në e mëparshme (ndryshime nga mesataret afatgjatë respektive, në kllapa 

koeficientët e korrelacionit me serinë e referencës). 
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Aneks 2: Pyetësorët e harmonizuar të VBB-së dhe VBK-së. 

A. Sektori i industrisë 

Pyetje mujore 

 

1. Si ka qenë prodhimi në firmën tuaj gjatë tre muajve të kaluar?  

[__] 1. Është rritur    

[__] 2. I njëjtë    

[__] 3. Është ulur   

2. Si i vlerësoni porositë (kontratat porositëse) aktualisht? 

 

[__] 1.Mëse mjaftueshëm (mbi normalen)   

[__] 2.Mjaftueshëm (normal për sezonin)   

[__] 3.Jo mjaftueshëm (nën normalen)  

 

3. Si i vlerësoni porositë nga eksportet (kontratat porositëse) aktualisht? 

 

[__] 1.Mëse mjaftueshëm (mbi normalen)   

[__] 2.Mjaftueshëm (normal për sezonin)   

[__] 3.Jo mjaftueshëm (nën normalen) 

[__] 4.Nuk ka aktivitet eksporti 

  

 

4. Si e vlerësoni inventarin e produkteve tuaja të përfunduara? 

[__] 1.Shumë i lartë (mbi normalen)   

[__] 2. I mjaftueshëm (normal për sezonin)   

[__] 3.Shumë i ulët (nën normalen)   

 

 

5. Si e prisni ecurinë e prodhimit në firmën tuaj gjatë tre muajve të ardhshëm?  

[__] 1. Do të rritet   

[__] 2. Do të mbetet e njëjtë   

 [__] 3. Do të ulet   

 

 

6. Si prisni se do të ndryshojnë çmimet e produkteve që prodhoni gjatë tre muajve të ardhshëm? 

[__] 1. Do të rriten   

[__] 2. S’do të ndryshojnë  

 [__] 3. Do të bien   

 

7.Si prisni se do të ndryshojë niveli i punësimit në firmën tuaj gjatë tre muajve të ardhshëm? 

[__] 1. Do të rritet  

[__] 2. S’do të ndryshojë  

[__] 3. Do të ulet   

 

Pyetje tremujore 

 

8. Cilët janë faktorët kryesorë që aktualisht po kufizojnë prodhimin tuaj? (mund të zgjidhni më shumë se 1 alternativë) 

[__] 1. Asnjë   

[__] 2. Kërkesë e pamjaftueshme    

[__] 3. Mungesë në forca pune    

[__] 4. Mungesë e materialeve dhe/ose makineri  

[__] 5. Kufizime financiare    

[__] 6. Të tjera, specifikoni_____________   

 



 

9. Duke marrë parasysh kërkesën aktuale dhe pritjet për kërkesën në muajt e ardhshëm, si e vlerësoni kapacitetin aktual të 

prodhimit? 

[__] 1. Mëse i mjaftueshëm  

[__] 2. I mjaftueshëm   

[__] 3. Aspak i mjaftueshëm   

 

10. Sa muaj prodhim keni të mbuluar ju me kontratat aktuale porositëse? 

 Prodhimi  ynë është i siguruar për ______muaj   

 

11. Si kanë ndryshuar porositë (kontratat porositëse) gjatë tre muajve të kaluar? 

[__] 1. Janë rritur    

[__] 2. Njësoj    

[__] 3. Janë ulur   

12. Si prisni të ndryshojnë porositë nga eksportet (kontratat porositëse) gjatë tre muajve të ardhshëm? 

[__] 1. Do të rriten    

[__] 2. Do të mbeten njësoj  

[__] 3. Do të ulen 

[__] 4. Nuk ka aktivitet eksporti 

 

13. Në çfarë mase po e shfrytëzoni aktualisht kapacitetin tuaj prodhues? 

        ________ në % të kapacitetit të plotë 

 

14. Si ka ndryshuar pozita juaj konkurruese në tregun vendas gjatë tre muajve të kaluar? 

[__] 1.Është përmirësuar    

[__] 2.E pandryshuar    

[__] 3.Është keqësuar    

 

15. Si ka ndryshuar pozita juaj konkurruese në tregjet e huaja brenda BE-së gjatë tre muajve të kaluar? 

[__] 1.Është përmirësuar     

[__] 2.E pandryshuar     

[__] 3.Është keqësuar 

 

16. Si ka ndryshuar pozita juaj konkurruese në tregjet e huaja jashtë BE-së gjatë tre muajve të kaluar? 

[__] 1.Është përmirësuar     

[__] 2.E pandryshuar     

[__] 3.Është keqësuar 

  

17. Si ka qenë gjendja financiare e firmës suaj gjatë 3 muajve të kaluar? 

[__] 1. Më e mirë    

[__] 2. E njëjtë   

[__] 3. E përkeqësuar   

 

18. Sa mendoni se do të ndryshojë inflacioni vjetor pas një viti? 

[__] 1. Do të rritet 0-2%    

[__] 2. Do të rritet 2-4%    

[__] 3. Do të rritet mbi 4%   

[__] 4. Do të ulet  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Sektori i ndërtimit 

Pyetje mujore  

 

1. Si ka qenë aktiviteti juaj ndërtues gjatë 3 muajve të kaluar?  

[__] 1. Është rritur    

[__] 2. Ka mbetur njësoj   

[__] 3. Është ulur    

2. Cilët janë faktorët kryesorë që kufizojnë aktivitetin tuaj ndërtues? (mund të zgjidhni më shumë se 1 alternativë) 

[__] 1. Asnjë     

[__] 2. Kërkesë e pamjaftueshme    

[__] 3. Kushtet atmosferike    

[__] 4. Mungesë në forca pune    

[__] 5. Mungesë në materiale dhe/ose makineri  

[__] 6. Kufizime financiare    

[__] 7. Të tjera, specifikoni_____________   

 

3. Si i vlerësoni porositë (kontratat porositëse) aktualisht? 

 

[__] 1.Mëse mjaftueshëm (mbi normalen)   

[__] 2.Mjaftueshëm (normal për sezonin)   

[__] 3.Jo mjaftueshëm (nën normalen)    

 

4. Si do të ndryshojë niveli i punësimit në firmën tuaj gjatë 3 muajve të ardhshëm? 

[__] 1. Do të rritet   

[__] 2. S’do të ndryshojë   

[__] 3. Do të ulet    

 

5. Si do të ndryshojnë çmimet që ju do të vendosni gjatë 3 muajve të ardhshëm? 

[__] 1. Do të rriten    

[__] 2. S’do të ndryshojnë   

[__] 3. Do të bien    

 

Pyetje tremujore 

 

6. Nëse punoni me kohëzgjatje normale, sa muaj punë mbuloni me punën që keni aktualisht në dorë dhe punën e kontraktuar? 

numri i muajve_______ 

 

7. Në çfarë mase po e shfrytëzoni aktualisht kapacitetin tuaj prodhues? 

 _____në % të kapacitetit të plotë 

 

8. Si ka ndryshuar niveli i punësimit në firmën tuaj gjatë 3 muajve të kaluar? 

[__] 1. Është rritur    

[__] 2. Ka mbetur njësoj   

[__] 3. Është ulur   

 

9. Si ka qenë gjendja financiare e firmës suaj gjatë 3 muajve të kaluar? 

[__] 1. Më e mirë     

[__] 2. E njëjtë    

[__] 3. E përkeqësuar   

 

10. Sa mendoni se do të ndryshojë inflacioni vjetor pas një viti? 

[__] 1. Do të rritet 0-2%    

[__] 2. Do të rritet 2-4%    

[__] 3. Do të rritet mbi 4%   

[__] 4. Do të ulet  



C. Sektori i shërbimeve 

Pyetje mujore 

1. Si ka qenë ecuria e biznesit tuaj gjatë 3 muajve të kaluar?  

[__] 1. Është përmirësuar (rritur)    

 [__] 2. E njëjtë    

 [__] 3. Është keqësuar (ulur)   

 

2. Si ka ndryshuar kërkesa (xhiro) për shërbimet e kompanisë tuaj gjatë 3 muajve të kaluar? 

[__] 1. Është rritur     

[__] 2. E njëjtë    

[__] 3. Është ulur    

3. Si prisni të ndryshojë kërkesa (xhiro) për shërbimet e kompanisë tuaj gjatë 3 muajve të ardhshëm? 

[__] 1. Do të rritet     

[__] 2. Do të mbetet njësoj   

[__] 3. Do të ulet    

4. Si ka ndryshuar niveli i punësimit në firmën tuaj gjatë 3 muajve të kaluar? 

[__] 1. Është rritur     

[__] 2. E njëjtë    

[__] 3. Është ulur    

5. Si e prisni se do të ndryshojë niveli i punësimit në firmën tuaj gjatë 3 muajve të ardhshëm? 

[__] 1. Do të rritet     

[__] 2. S’do të ndryshojë    

[__] 3. Do të ulet    

 

6. Si mendoni se do të ndryshojnë çmimet që ju do të vendosni gjatë 3 muajve të ardhshëm? 

[__] 1. Do të rriten     

[__] 2. S’do të ndryshojnë    

[__] 3. Do të bien    
 

Pyetje tremujore 

7. Cilët janë faktorët kryesorë që kufizojnë biznesin tuaj? (mund të zgjidhni më shumë se 1 alternativë) 

[__] 1. Asnjë     

[__] 2. Kërkesë e pamjaftueshme   

[__] 3. Mungesë e fuqisë punëtore    

[__] 4. Mungesë në hapësira dhe/ose pajisje   

[__] 5. Kufizime financiare    

[__] 6. Të tjera, specifikoni_____________    

 

8. Nëse kërkesa rritet, keni mundësi të rrisni vëllimin e aktivitetit tuaj me burimet aktuale që keni? 

 

[__] 1.Po  → kalo te 8.1   

[__] 2.Jo  → kalo te 9   

 

8.1 Nëse po, sa?   _____% 

 

 

9. Në çfarë mase po e shfrytëzoni aktualisht kapacitetin e biznesit tuaj? 

 

 _____në % të kapacitetit të plotë 

 

 



10. Si ka qenë gjendja financiare e firmës suaj gjatë 3 muajve të kaluar? 

[__] 1. Më e mirë     

[__] 2. E njëjtë     

[__] 3. E përkeqësuar   

 

11. Sa mendoni se do të ndryshojë inflacioni vjetor pas një viti? 

[__] 1. Do të rritet 0-2%     

[__] 2. Do të rritet 2-4%     

[__] 3. Do të rritet mbi 4%    

[__] 4. Do të ulet 

D. Sektori i tregtisë 

Pyetje mujore 

1. Si ka qenë ecuria e biznesit tuaj (shitjet) gjatë 3 muajve të kaluar?  

[__] 1. Është përmirësuar (rritur)    

 [__] 2. E njëjtë    

[__] 3. Është keqësuar (ulur)  
  

2. Si paraqitet inventari i produkteve që keni aktualisht? 

[__] 1.Shumë i lartë (mbi normalen)    

[__] 2. I mjaftueshëm (normal për sezonin)   

[__] 3.Shumë i ulët (nën normalen)    

 

3. Si prisni të ndryshojnë porositë me furnizuesit gjatë 3 muajve të ardhshëm? 

[__] 1. Do të rriten     

[__] 2. Do të mbeten njësoj   

[__] 3. Do të ulen    

4. Si prisni të ndryshojë ecuria e biznesit tuaj (shitjet) gjatë 3 muajve të ardhshëm?  

[__] 1. Do të përmirësohen (rriten)   

[__] 2. Do të mbeten njësoj   

[__] 3. Do të keqësohen (ulen)  

  

5. Si prisni të ndryshojë niveli i punësimit në firmën tuaj gjatë 3 muajve të ardhshëm? 

[__] 1. Do të rritet     

[__] 2. S’do të ndryshojë   

[__] 3. Do të ulet    

 

6. Si mendoni se do të ndryshojnë çmimet që ju do të vendosni gjatë 3 muajve të ardhshëm? 

[__] 1. Do të rriten    

[__] 2. S’do të ndryshojnë   

[__] 3. Do të bien   

 

Pyetje tremujore 

7. Cilët janë faktorët kryesorë që aktualisht po kufizojnë aktivitetin tuaj? (mund të zgjidhni më shumë se 1 alternativë) 

 

[__] 1. Asnjë     

[__] 2. Kërkesë e pamjaftueshme   

[__] 3. Mungesë e fuqisë punëtore    

[__] 4. Mungesë në hapësira dhe/ose pajisje   

[__] 5. Kufizime financiare    

[__] 6. Të tjera, specifikoni_____________ 

 



8. Në çfarë mase po i shfrytëzoni aktualisht kapacitetet tuaja? 

 

 _____në % të kapacitetit të plotë 

 

 

9. Si ka qenë gjendja financiare e firmës suaj gjatë 3 muajve të kaluar? 

[__] 1. Më e mirë    

[__] 2. E njëjtë   

[__] 3. E përkeqësuar   

 

10. Si ka ndryshuar niveli i punësimit në firmën tuaj gjatë 3 muajve të kaluar? 

[__] 1. Është rritur    

[__] 2. Ka mbetur njësoj   

[__] 3. Është ulur  

 

11. Sa mendoni se do të ndryshojë inflacioni vjetor pas një viti? 

[__] 1. Do të rritet 0-2%    

[__] 2. Do të rritet 2-4%    

[__] 3. Do të rritet mbi 4%    

[__] 4. Do të ulet 

E. Pyetësori i konsumatorëve 

Pyetje mujore 

1. Si ka ndryshuar situata financiare e familjes suaj gjatë 12 muajve të fundit? 

[  ] 1. Është përmirësuar shumë 

[  ] 2. Është përmirësuar 

[  ] 3. Nuk ka ndryshuar 

[  ] 4. Është keqësuar 

[  ] 5. Është keqësuar shumë 

[  ] 9. Nuk e di 

 

2. Si prisni të ndryshojë situata financiare në familjen tuaj gjatë 12 muajve të ardhshëm? 

[  ] 1. Do të përmirësohet shumë 

[  ] 2. Do të përmirësohet 

[  ] 3. Nuk do të ndryshojë 

[  ] 4. Do të keqësohet 

[  ] 5. Do të keqësohet shumë 

[  ] 9. Nuk e di 

 

3. Si ka ndryshuar situata e përgjithshme ekonomike në vend gjatë 12 muajve të kaluar? 

[  ] 1. Është përmirësuar shumë 

[  ] 2. Është përmirësuar 

[  ] 3. Nuk ka ndryshuar 

[  ] 4. Është keqësuar 

[  ] 5. Është keqësuar shumë 

[  ] 9. Nuk e di 

 

 

4. Si prisni të ndryshojë situata e përgjithshme 

ekonomike në vend gjatë 12 muajve të ardhshëm? 

[  ] 1. Do të përmirësohet shumë 

[  ] 2. Do të përmirësohet 

[  ] 3. Nuk do të ndryshojë 

[  ] 4. Do të keqësohet 



[  ] 5. Do të keqësohet shumë 

[  ] 9. Nuk e di 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5. Si mendoni se kanë ndryshuar çmimet gjatë 12 muajve të fundit? 

[  ] 1. Janë rritur shumë → kalo te pyetja 5.1.A 

[  ] 2. Janë rritur në mënyrë të moderuar → kalo te 5.1.A 

[  ] 3. Janë rritur pak → kalo te → kalo te pyetja 5.1.A 

[  ] 4. Pothuajse të pandryshuar → kalo te pyetja 6 

[  ] 5. Janë ulur → kalo te pyetja 5.1.B 

[  ] 9. Nuk e di → kalo te pyetja 6 

 

 

5.1. Nëse përgjigja e pyetjes 5 është 1, 2, 3 ose 5, sa për qind mendoni se janë rritur/ulur çmimet e konsumit gjatë 12 muajve të 

kaluar? 

A. Rritur me ____% ose  

B. Ulur me ____% 

 

6. Në krahasim me 12 muajt e kaluar, si mendoni se do të ndryshojnë çmimet e konsumit në vend në 12 muajt e ardhshëm? 

[  ] 1. Do të rriten shumë shpejt → kalo te pyetja 6.1.A 

[  ] 2. Do të rriten me të njëjtin ritëm → kalo te 6.1.A 

[  ] 3. Do të rriten me ritëm më të ulët → kalo te 6.1.A 

[  ] 4. Do të ngelen të pandryshuar → kalo te 7 

[  ] 5. Do të ulen → kalo te 6.1.B 

[  ] 9. Nuk e di → kalo te 7 

 

 

6.1. Nëse përgjigja e pyetjes 6 është 1, 2, 3, ose 5, sa për qind mendoni se do të rriten/ulen çmimet e konsumit gjatë 12 muajve të 

ardhshëm? 

A. Do të rriten me _____% ose  

B. Do të ulen me _____% 

 

7. Si mendoni se do të ndryshojë numri i personave të papunë në vend gjatë 12 muajve të ardhshëm? 

 

[  ] 1. Do të rritet shumë 

[  ] 2. Do të rritet pak 

[  ] 3. Nuk do të ndryshojë 

[  ] 4. Do të ulet pak 

[  ] 5. Do të ulet shumë 

[  ] 9. Nuk e di 

 

8. Duke pasur parasysh situatën e përgjithshme ekonomike, a mendoni se tani është koha më e mirë për të bërë blerje në shuma të 

mëdha (si për shembull, mobilie, elektro-shtëpiake etj.)? 

[  ] 1. Po, tani është momenti i duhur 

[  ] 2. Nuk është as momenti i duhur as momenti i gabuar 

[  ] 3. Jo, nuk është momenti i duhur 

[  ] 9. Nuk e di 

 

9. Krahasuar me 12 muajt e fundit, planifikoni të bëni më shumë apo më pak blerje në shuma të mëdha (si për shembull, mobilie, 

elektro-shtëpiake etj.)? 

[  ] 1. Shumë më shumë 

[  ] 2. Pak më shumë 

[  ] 3. Pothuaj të njëjtën sasi 

[  ] 4. Pak më pak 



[  ] 5. Shumë më pak 

[  ] 9. Nuk e di 

 

 

10. Duke pasur parasysh situatën e përgjithshme 

ekonomike në vend, a mendoni se tani është: 

[  ] 1. Moment shumë i mirë për të kursyer 

[  ] 2. Moment mjaftueshëm mirë për të kursyer 

[  ] 3. Moment jo i mirë për të kursyer 

[  ] 4. Moment shumë i keq për të kursyer 

[  ] 9. Nuk e di 

 

11. Gjatë 12 muajve të ardhshëm sa e mundshme do të jetë të kurseni: 

[  ] 1. Shumë e mundshme 

[  ] 2. E mundshme 

[  ] 3. E pamundur 

[  ] 4. Krejtësisht e pamundshme 

[  ] 9. Nuk e di 

 

12. Cila nga fjalitë e mëposhtme përshkruan më mirë gjendjen aktuale financiare të familjes suaj? 

[  ]  1. Po kursejmë shumë 

[  ]  2. Po kursejmë pak 

[  ] 3. Po mundohemi të përballojmë shpenzimet me të ardhurat që kemi 

[  ]  4. Na duhet të përdorim kursimet për të përballuar shpenzimet 

[  ]  5. Po marrim borxh 

[  ] 9. Nuk e di 

 

Pyetje tremujore 

13. Sa mundësi ka të blini një makinë gjatë 12 muajve të ardhshëm? 

[  ] 1. Shumë e mundshme 

[  ] 2. E mundshme 

[  ] 3. E pamundur 

[  ] 4. Krejtësisht e pamundur 

[  ] 9. Nuk e di 

 

14. A keni në plan të blini ose të ndërtoni një shtëpi gjatë 12 muajve të ardhshëm (për të jetuar vetë ju, një anëtar i familjes, si 

shtëpi pushimi, për ta dhënë me qira etj.)? 

[  ] 1. Po, me siguri 

[  ] 2. E mundshme 

[  ] 3. Ka shumë mundësi që jo 

[  ] 4. Jo 

[  ] 9. Nuk e di 

 

15. Sa mundësi ka që të shpenzoni shuma të mëdha për përmirësime ose rinovim në shtëpinë tuaj gjatë 12 muajve të ardhshëm? 

[  ] 1. Shumë e mundshme 

[  ] 2. E mundshme 

[  ] 3. E pamundur 

[  ] 4. Krejtësisht e pamundshme 

[  ] 9. Nuk e di 

 

16. Sa mendoni se do të ndryshojnë çmimet në 12 

muajt e ardhshëm? 

[  ] 1. Do të rriten 0-2% 



[  ] 2. Do të rriten 2-4% 

[  ] 3. Do të rriten mbi 4% 

[  ] 4. Do të ulen 

 

 

Të dhëna të përgjithshme 

 

A. E ardhura mesatare mujore e familjes suaj: 

(ju lutem vendosni një vlerë të përafërt) 

 

[  ] 1. -----------------------Lek  në muaj → kalo tek pyetja C 

[  ] 9. Nuk e di → kalo tek pyetja B  

 

B. Zgjidhni njërin nga intervalet e të ardhurave ku futet e ardhura mesatare mujore e familjes suaj: 

 

[  ] 1. 0 – 18 000 Lekë 

[  ] 2. 18 001 – 35 000 Lekë 

[  ] 3. 35 001 – 87 000 Lekë 

[  ] 4. Më shumë se 87 000 Lekë 

 

C. Gjinia e personit që iu përgjigj pyetësorit:    

[  ] 1. Mashkull   

[  ] 2. Femër 

    

D. Mosha e personit që iu përgjigj pyetësorit:     

[  ] 1. 16-29 vjeç 

[  ] 2. 30-49 vjeç 

[  ] 3. 50-64 vjeç 

[  ] 4. 65+ vjeç 

 

E. Edukimi i personit që iu përgjigj pyetësorit:     

[  ] 1. 8-vjeçar ose më pak   

[  ] 2. Arsim i mesëm    

[  ] 3. Arsim i lartë ose më shumë 

 

F. Statusi në tregun e punës: 

(për detajime dhe shembuj konkretë ju lutem referojuni udhëzuesit) 

 

[  ] 11. Drejtues dhe specialistë  

[  ] 12. Teknikë dhe asistentë të specializuar  

[  ] 13. Nëpunës zyrash dhe punonjës të shërbimeve  

[  ] 14. Punonjës të kualifikuar të bujqësisë dhe artizanë  

[  ] 15. Punonjës në industri, montues dhe punëtor  

[  ] 21. Të papunë  

[  ] 22. Në pension, në paaftësi  

[  ] 23. Angazhime të tjera (student, të tjera)  

[  ] 9. Nuk e di  

 

G. Lloji i punës së personit: 

 

[  ] 1. Punë me kohë të plotë 

[  ] 2. Punë me kohë të pjesshme 

 


