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Резиме на резултатите од Анкетата за кредитната активност
по групи банки1;2
Големи банки
Кредити на претпријатијата


Кредитна политика: нето-олеснување на вкупните услови за одобрување
корпоративни кредити, но послабо во споредба со претходниот квартал.



Кредитна побарувачка: натамошно нето-зголемување на побарувачката на
корпоративните кредити, засилено во однос на претходната анкета.



Очекувања за првиот квартал на 2016 година: натамошно олеснување на
кредитните услови и зголемување на побарувачката на корпоративните кредити
на нето-основа, со ист интензитет како и во претходната анкета.

Кредити на населението


Кредитна политика: умерено посилно нето-олеснување на кредитните услови за
одобрување станбени и потрошувачки кредити во однос на претходната анкета,
при непроменетост на кредитните услови на останатите кредити.



Кредитна побарувачка: нето-зголемување на побарувачката на станбените и
потрошувачки кредити кај сите големи банки, при истовремено зголемување на
побарувачката за останатите кредити на нето-основа.



Очекувања за првиот квартал на 2016 година: минимално затегнување на
вкупните кредитни услови на нето-основа, што во целост произлегува од
умереното нето-заострување на кредитните услови за одобрување потрошувачки
кредити, при натамошно нето-зголемување на побарувачката на вкупните
кредити, пред сѐ под влијание на повисоката побарувачка на станбени кредити.

Средни банки
Кредити на претпријатијата


Кредитна политика: благо нето-олеснување на вкупните кредитни услови за
одобрување корпоративни кредити, со сличен интензитет како и во претходните
четири анкети.



Кредитна побарувачка: натамошно благо нето-зголемување на побарувачката за
сите типови корпоративни кредити со исклучок на долгорочните кредити, каде
што се забележува минимално намалување на побарувачката на нето-основа.

1

Методологијата на Анкетата за кредитната активност по групи банки е претставена во посебен прилог којшто може да
се најде на следнава врска: Методологија на анкетата за кредитната активност.
2
Временска серија од податоците на Анкетата за кредитната активност по групи банки може да се најде на следнава
врска: Временска серија по групи банки.
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Очекувања за првиот квартал на 2016 година: иста динамика на нето-олеснување
на кредитните услови како и во претходните три анкети, при натамошно
зголемување на побарувачката на корпоративни кредити на нето-основа, со
сличен интензитет како и во претходната анкета.

Кредити на населението


Кредитна политика: нето-олеснување на вкупните кредитни услови, но посилно во
споредба со претходната анкета, што главно произлегува од посилното нетоолеснување на условите за одобрување потрошувачки кредити.



Кредитна побарувачка: понатамошно нето-зголемување на вкупната побарувачка
на кредити, но послабо во споредба со претходната анкета.



Очекувања за првиот квартал на 2016 година: посилно нето-олеснување на
вкупните кредитни услови во однос на очекувањата во претходната анкета, при
ист интензитет на очекувањата за натамошно зголемување на побарувачката на
кредити на нето-основа.

Мали банки
Кредити на претпријатијата


Кредитна политика: исти оценки за непроменетост на кредитните услови за
одобрување корпоративни кредити, четврта анкета по ред.



Кредитна побарувачка: непроменетост на вкупната побарувачка на корпоративни
кредити, наспроти оценките за нето-намалување на побарувачката во претходните
две анкети.



Очекувања за првиот квартал на 2016 година: непроменетост на кредитните
услови на речиси сите типови корпоративни кредити, со исклучок на кредитите на
малите и средните претпријатија каде што се очекува умерено нето-олеснување
на кредитните услови, при сличен интензитет на зголемување на побарувачката
на нето-основа како и во претходните три анкети.

Кредити на населението


Кредитна политика: исти оценки за нето-олеснување на кредитните услови, со
слична динамика како и во претходните три анкети.



Кредитна побарувачка: натамошно зголемување на побарувачката на кредити на
нето-основа, со слична динамика како и во претходниот период.



Очекувања за првиот квартал на 2016 година: натамошно олеснување на
кредитните услови и зголемување на побарувачката на нето-основа, со сличен
интензитет како и во претходната анкета.
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