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Abstrakt

Ky hulumtim vlerëson performancën e bankave komerciale në Kosovë duke përfshirë
strukturën e kredive joperformuese në Sistemin Bankar të Republikës së Kosovës. Gjetjet
kryesore të kësaj analize janë krahasueshmëria, varshmëria dhe ndikimi kryesisht i kredive me
probleme në sistemin bankar.
Hulumtimi është bërë duke marr për bazë treguesit financiar të bankave komerciale,
këta tregues janë marr nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës dhe periudha e
ekzaminimit është 10 vjeçare 2006-2015.
Portofolio kreditore në bankat komerciale në Kosovë shfaqet si aseti me i lartë dhe i cili
është burim kryesor i të hyrave të këtij sektori. Po ashtu, ai është edhe burimi më i lartë i rrezikut
financiar dhe i reputacionit të bankës. Bazuar në këtë, në hulumtimin tonë kemi studiuar kreditë
problematike të cilat mund ta përkeqësojnë portofolion kreditore të bankës. Pyetja që shtrohet
në këtë studim është: A ndikojnë kreditë joperformuese në sistemin bankar të Kosovës? Është
studiuar struktura e treguesve financiar, marrëdhënia e tyre dhe ndikimi i variablave të pavarura
në ato të varura përmes modelit të regresionit linear të thjeshtë.
Gjitha hipotezat dhe nën hipotezat të shtruara në studim janë vërtetuar, pra gjetjet
tregojnë se kemi lidhshmëri dhe ndikim në mes të variablave të shqyrtuara në hulumtim.
Nga shqyrtimi i literaturës së huaj ekzistojnë më tepër studime që japin lidhje direkte të
treguesve financiar në kreditë joperformuese, përderisa ne e kemi hulumtuar ndikimin dhe
varshmërinë e kredive joperformuese në ata tregues financiar.
Realizimi i këtij studimi duke përfshirë brenda tij edhe krahasimin e gjetjeve për
variablat e studimit përbën një kontribut të rëndësishëm që mund të shfrytëzohet në hulumtimet
e ardhshme.

Fjalë kyqe: Kreditë joperformuese, mjetet e peshuara me rrezik, total kapitali, profiti, rrisku
kreditor dhe dividenda.

Abstract

This research evaluates the performance of commercial banks in Kosovo, including the
structure of non-performing loans in the banking system of the Republic of Kosovo. The main
Findings of this analysis are comparability, Mainly Dependence and impact of non-performing
loans in the banking system.
The survey conducted was taking into account the financial Indicators of commercial
banks, Indicators these are taken from the Central Bank of the Republic of Kosovo and the
examination is 10 years period 2006-2015.
Loan portfolio in commercial banks in Kosovo appears as high the asset and which is
the main source of revenue in this sector. Also, he is the highest source of financial and
reputational risk to the bank. Based on this, in our research, we have studied problematic loans
that may exacerbate the credit portfolio of the bank. The question in this study is: Do nonperforming loans affect in the banking sector?
It was studied the structure of financial indicators, their relationship and the influence
of the independent and dependent variables on them through linear regression model and
multiple simple.
All hypotheses and sub-hypotheses Raised in the study are verified, so findings show
that we have a connection and influence between the variables examined in the research.
From the review of the foreign literature, there are more studies That Provide direct
links to the financial Indicators in non-performing loans, while we explored the impact of nonperforming loans and dependence in those financial indicators.
The Realization of this research including within it a comparison study of the Findings
of the study variables is an Important Contribution That Can Be Used in future research.
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