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Abstrakt 

 

Kriza financiare globale e vitit 2008 theksoi rolin kyç që ka tregu i banesave për 

ekonominë. Në veçanti mbas krizës, elaborimi i faktorëve që përcaktojnë kërkesën për 

banesa ka fituar më shumë vëmendje në studimet akademike. Ky studim, nëpërmjet 

metodave kointegruese, VECM dhe FMOLS, synon të vlerësojë rolin që kanë disa 

faktorë të kërkesës në ecurinë e çmimeve të banesave në Shqipëri. Rezultatet e 

analizës empirike tregojnë se në periudhën afatgjatë kredia bankare dhe çmimet e 

banesave janë të lidhura pozitivisht. Ndërkohë, ecuria e çmimeve të banesave në 

periudhën afatgjatë ndikohet negativisht nga norma e kthimit nga investimet në bono 

thesari. Një risi e këtij studimi është përfshirja e kursit të këmbimit në përcaktuesit e 

çmimeve të banesave. Mbiçmimi i kursit të këmbimit dhe luhatshmëria e tij ndikojnë 

pozitivisht dhe janë statistikisht të rëndësishëm në ecurinë e çmimeve të banesave. 

Gjetjet e këtij studimi janë në linjë me konkluzionet e studimeve të tjera si dhe 

ndihmojnë në plotësimin e literaturës për tregun e banesave në Shqipëri.   

 

Fjalë kyçe: Çmimet e banesave, kredia hipotekore, norma e interesit, kursi i 

këmbimit, analiza kointegruese. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The latest financial crisis emphasizes the importance that the housing market has for 

the economy. The comprehensive assessment of the housing price determinants from 

the demand perspective in particular, has gained more importance among academic 

studies. This study aims to assess the role that the demand factors play in the 

performance of the housing prices for Albania through the cointegration analysis of 

VECM and FMOLS. The empirical findings show that housing prices are positively 

influenced by the banks’ lending contribution. Meanwhile the long-term housing price 

fluctuation is negatively influenced by the yield of Treasury bill. The inclusion of the 

exchange rate in the empirical analysis in determining the housing prices is a novelty 

of this study. The role of the exchange rate appreciation and ER volatility resulted 

positive and statistically significant. These findings are broadly in line with the 

empirical literature and complement the literature that exists on the determinants of 

housing prices for Albania. 

Keywords: House prices, mortgage, interest rate, exchange rate, cointegration 

analyses. 
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HYRJE 

 

I.1. Fokusi i punimit 

Blerja e një banese është një nga vendimmarrjet më komplekse të njerëzve, sepse 

ndërlidh në vetvete nevojën për të jetuar në kushte të mira dhe për të investuar në një 

produkt jetëgjatë, që pritet të sjellë fitime në të ardhmen. Gjithashtu, tregu i banesave 

është një treg me ndërhyrje të shumta të politikave shtetërore si në drejtim të 

menaxhimit urban, ashtu edhe me politika strehimi apo sociale, të cilat ndikojnë 

rrënjësisht vendimmarrjen e njerëzve për të blerë banesën. Krahas kësaj, me këtë treg 

është i ndërlidhur ngushtësisht edhe sistemi bankar dhe veprimtaria bazë e tij, 

kreditimi. Nëpërmjet rolit të tyre si ndërmjetës financiar, bankat përhapin si spirale 

problematikat e tregut të banesave në disa degë të ekonomisë dhe anasjelltas, duke 

ndikuar vendimmarrjen e agjentëve ekonomikë. Për më tepër, çmimet e banesave 

luajnë një rol të rëndësishëm edhe për politikat makroekonomike të bankave qendrore, 

ku debati nëse bankat qendrore duhet të targetojnë këto çmime është rikthyer më me 

forcë mbas krizës më të fundit botërore të vitit 2007/2008. Kjo krizë, e cila kishte si 

pikënisje tregun e banesave dhe financimin e tij nga sistemi bankar, theksoi akoma më 

shumë rëndësinë që ka tregu i banesave për ekonominë. Të kuptuarit e fenomeneve 

ekonomike në një treg me dinamikë të lartë dhe influencë të gjerë në ekonomi, është 

një nga sfidat që mbetet e tillë për studiuesit dhe akademikët, edhe pse është elaboruar 

gjerësisht. Në këtë kontekst, një rëndësi të veçantë ka vlerësimi i ndërlidhjes që kanë 

faktorët e kërkesës në dinamikën e çmimeve. Në veçanti, për rastin e Shqipërisë, ku 

literatura ekonomike me fokus çmimet e banesave është e pakët, ky studim pritet të 

kontribuojë në pasurimin e literaturës dhe në vendimmarrjen e politikëbërësve. 

I.2. Qëllimi dhe objektivat e punimit  

Ekonomia shqiptare ka pësuar ndryshime të rëndësishme gjatë periudhës së 

tranzicionit. Këto ndryshime kanë qenë evidente, si në drejtim të rritjes së aktivitetit 

ashtu edhe në aspektin institucional dhe rregullativ. Në veçanti, sektori i ndërtimit dhe 

tregu i banesave kanë përjetuar ndryshime të rëndësishme si dhe kanë dhënë 

kontributin kryesor në rritjen ekonomike gjatë kësaj periudhe. Gjithashtu, sektori 

bankar ka qenë një nga ata sektorë që ka pësuar ndryshime rrënjësore, dhe me rritjen e 

ndërmjetësimit financiar ka mbështetur rritjen ekonomike në Shqipëri. Duke u nisur 

nga këto fakte si dhe duke marrë shkas nga literatura e bollshme akademike për 

ndërlidhjen mes tregut të banesave dhe sistemit bankar, ky studim synon të hulumtojë 

rolin që luajnë disa faktorë të kërkesës në ecurinë e çmimeve të banesave në Shqipëri. 

Paraqitja në material e eksperiencave të vendeve të Eurozonës dhe në veçanti të 

vendeve të Evropës Qendrore dhe Juglindore, synon të sjellë faktorët përcaktues të 

ecurisë së çmimeve të banesave. Në studim trajtohen edhe veçoritë që ka tregu i 

banesave në Shqipëri, të cilat i bëjnë më pak evidente lidhjet ekonomike të 

identifikuara në shumë vende të tjera. Për më tepër, ky studim, nëpërmjet gjetjeve 

empirike, synon të plotësojë literaturën e pakët ekzistuese mbi përcaktuesit e çmimeve 

të banesave në Shqipëri.  
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Dy janë drejtimet kryesore ku përqendrohet analiza e këtij punimi: analiza e ecurisë 

historike të çmimeve të banesave në vend, duke sjellë faktorët kryesorë që kanë 

ndikuar trajektoren e çmimeve; së dyti, analiza empirike e ndikimit të faktorëve nga 

ana e kërkesës mbi çmimet e banesave. Analiza empirike bazohet në aplikimin e 

metodave kointegruese për ti dhënë përgjigje hipotezave të studimit. Pyetjet 

kërkimore ku bazohet ky punim janë: 

 Si ka qenë ecuria e çmimeve të banesave në Shqipëri gjatë periudhës të 

tranzicionit?  

 Si kanë ndikuar kredia, yield-i i bonove të thesarit dhe kursi i këmbimit në 

ecurinë e çmimeve të banesave?  

 A ndikojnë faktorët makroekonomikë të identifikuar në lidhjen afatgjatë edhe 

në dinamikën afatshkurtër të çmimeve? 

I.3. Struktura e punimit 

Ky punim është i strukturuar në pesë pjesë kryesore. Në kapitullin e parë është 

paraqitur një përmbledhje e literaturës së shumëllojshme që trajton kompleksitetin e 

tregut të banesave. Nëpërmjet një navigimi në literaturë është synuar të sillen çështjet 

kryesore që diskutohen sot mbi tregun e banesave dhe në veçanti roli i sistemit bankar 

në zhvillimet e çmimeve të banesave. Kriza më e fundit financiare botërore nxori në 

pah rolin e rëndësishëm që luajti “martesa” mes çmimeve të banesave dhe kredisë 

hipotekore, duke nënvizuar pasojat e saj dhe nevojën për adresimin e kësaj 

marrëdhënie me politika makroekonomike. Ky kapitull përmbyllet me një 

përmbledhje të literaturës së deritanishme për tregun e banesave në Shqipëri. Për vetë 

natyrën relativisht të re të këtij tregu dhe në kontekst me zhvillimet e përgjithshme 

ekonomike, politike dhe institucionale në vend, ky treg vlerësohet të jete pak i 

eksploruar për problematikat ekonomike që e shoqërojnë atë, si dhe faktorët 

makroekonomikë që e ndikojnë.  

Më pas studimi vazhdon me kapitullin e dytë, i cili synon të sjellë një përmbledhje të 

ecurisë së tregjeve të banesave dhe financimit të tyre në vendet e zhvilluara të 

Evropës, si dhe në vendet e Evropës Juglindore dhe Qendrore. Kjo panoramë e 

përmbledhur e zhvillimit të tregut të banesave dhe të financimit në këto vende synon 

që të pasqyrojë shumëllojshmërinë e financimit të tregjeve të banesave si dhe të 

veçantat dhe ngjashmëritë që mund të kenë me realitetin shqiptar. Për më tepër, sjellja 

në vëmendje e tregut të banesave të Evropës Qendrore Juglindore nxjerr në pah se 

përveç karakteristikave individuale që kanë tregjet e banesave në këto vende, ato kanë 

tipare të përbashkëta, të trashëguara edhe nga regjimi i shkuar komunist. Ndërkohë, 

elaborimi dhe investigimi i plotë i tregut të banesave për këto vende, sikurse edhe në 

rastin e Shqipërisë, mbetet një sfidë, në kushte të mungesave të serive të gjata kohore 

si dhe të treguesve të detajuar për karakteristikat e tregut të banesave në këtë rajon.   

Në kapitullin e tretë janë pasqyruar zhvillimet në tregun e banesave në Shqipëri për 

periudhën 1998-2013, me një fokus të veçantë në ecurinë e çmimeve dhe faktorëve 

përcaktues nga ana e kërkesës. Në këtë kapitull janë trajtuar më në detaje kanali i 

financimit të kërkesës për banesa, duke u fokusuar tek ecuria e të ardhurave të 

disponueshme, remitancat dhe kredia bankare. Më pas në këtë kapitull është analizuar 

kanali i kërkesës për banesa si një formë investimi i pasurisë, ku në veçanti është parë 

ndërlidhja me normën e interesit të bonove të thesarit si një normë alternative 
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investimi. Gjithashtu, kjo normë përbën edhe një normë referencë për koston e parasë 

në ekonomi. Krahas kësaj norme është analizuar edhe ndërlidhja e çmimeve të 

banesave dhe normës së interesit të kredisë në euro dhe lekë si nja kanal që ndikon 

kërkesën për financim nga bankat dhe indirekt kërkesën për banesa. Kapitulli 

përmbyllet me analizën e çmimeve të banesave dhe kursit të këmbimit, si një faktor 

që ka një përdorim të gjerë në tregun e banesave dhe luan një rol të rëndësishëm në 

formimin e çmimit.   

Në kapitullin e katërt pasqyrohet analiza empirike e të dhënave të mbledhura për 

tregun e banesave, ku nëpërmjet dy modeleve ekonometrike të lidhjes afatgjatë 

FMOLS dhe VECM është ekzaminuar ndërlidhja midis kredisë, normës së interesit 

dhe kursit të këmbimit me çmimet e banesave. Gjetjet e provave empirike mbështesin 

pritjet teorike për një lidhje të fortë pozitive të financimit bankar me çmimet e 

banesave për periudhën afatgjatë. Po kështu, pozitive dhe statistikisht e rëndësishme 

ka dalë edhe lidhja në afatgjatë e çmimeve të banesave me luhatjet e kursit të 

këmbimit. Ndërkohë, lidhja e çmimeve të banesave me normën e interesit të kredisë 

nuk rezulton të jetë statistikisht e rëndësishme edhe pse ka shenjën e pritur. Një tjetër 

gjetje interesante ishte lidhja e zhdrejtë statistikisht e rëndësishme e çmimit të 

banesave me normën e interesit të bonove të thesarit. Kjo gjetje konfirmon rolin e 

rëndësishëm që ka tregu i banesave si një mjet alternativ investimi për kursimet e 

individëve. Gjithashtu, testimi i modeleve, nëpërmjet përdorimit të variablave të 

kontrollit, konfirmoi se koeficientët përpara variablave kryesor ishin të qëndrueshëm 

dhe konsistent nga një metodë në tjetrën apo me shkurtimin e periudhës. Ndërkohë, 

modelimi për periudhën afatshkurtër tregon se një rol të rëndësishëm në krijimin e 

çmimeve të banesave luan inercia dhe sezonaliteti. Në modelet afatshkurtra nuk u 

konfirmua ndikimi i kredisë hipotekore, normës së interesit dhe kursit të këmbimit në 

krijimin e çmimit të banesave.  

Në kapitullin e pestë, punimi përmbyllet me konkluzionet kryesore të tij, duke 

nënvizuar kontributin e shtuar në literaturën ekzistuese si dhe disa piketa për thellimin 

dhe përmirësimin e tij në të ardhmen.   

I.4. Kontributi i këtij studimi në literaturë  

Ky studim sjell për herë të parë përdorimin e modeleve kointegruese FMOLS dhe 

VECM për të identifikuar rolin që luajnë disa faktorë të kërkesës në ecurinë e 

çmimeve të banesave për rastin e Shqipërisë. Procesi i vlerësimit me këto dy modele, 

të cilat janë përdorur gjerësisht në literaturën e huaj për të analizuar lidhjet 

kointegruese, kërkon gjithashtu të tregojë nëse këto gjetje janë në linjë me 

eksperiencat ndërkombëtare. Metodologjia e përzgjedhur është e ngjashme me atë të 

ndjekur nga Fitzpatrick dhe Macquinn (2007), Valverde dhe Fernandez (2010) dhe 

Zhang et al (2012). Në dallim nga studimet e deritanishme për Shqipërinë, është 

vëzhguar edhe ndikimi që ka kursi i këmbimit në ecurinë e çmimeve të banesave, 

duke qenë se ky është një treg me përdorim të lartë të monedhës së huaj. Më 

konkretisht, në material është studiuar roli që luajnë në dinamikën e çmimeve të 

banesave kredia hipotekore, e ardhura e disponueshme, norma e interesi të kredisë në 

euro dhe kursi i këmbimit. Krahas investigimit të lidhjes afatgjatë, këto metoda 

ndihmojnë për t’i dhënë përgjigje edhe pyetjes nëse këta faktorë kanë ndikuar edhe në 

ecurinë e çmimeve të banesave në periudhën afatshkurtër. Burimi i të dhënave janë 

Banka e Shqipërisë dhe INSTAT dhe këto të dhëna mbulojnë periudhën 1998-2013. 
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Metodat e zgjedhura mendohet se i përshtaten më së miri qëllimit të këtij studimi, 

sepse marrin parasysh endogjenitetin midis variablave si dhe i shërbejnë analizës së 

kësaj lidhje, si në kontekstin afatgjatë ashtu edhe afatshkurtër. Gjithashtu, gjetjet e 

kësaj pune kërkimore u konfirmuan jo vetëm nëpërmjet rezultateve të ngjashme të 

përftuara nga aplikimi i dy metodave ekonometrike, por edhe nëpërmjet 

specifikimeve alternative të këtyre metodave. Ky fakt na bën konfident për gjetjet 

cilësore të kësaj pune kërkimore. Aplikimi i këtyre metodave u bë në paketën 

statistikore EVIEWS 7.  
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KAPITULLI 1 

NJË VËSHTRIM MBI LITERATURËN 

 

Ecuria dhe dinamikat në ndryshimet e çmimeve të banesave janë diskutuar në mënyrë 

të thelluar në literaturën akademike për një sërë arsyesh. Banesat janë konsideruar të 

jenë investimi më i madh privat që një person ndërmerr në jetën e tij. Për më tepër, 

tregu i banesave konsiderohet si një treg me produkte shumë heterogjene, me 

transaksione të rralla dhe ku kosto për të marrë informacion është e lartë. Gjithashtu, 

vetë natyra specifike e produktit të tregut të pasurive të paluajtshme, që është e 

kushtëzuar nga një ofertë e ngurtë dhe nga periudha lulëzimi të herëpashershme, 

krijon premisa për krijimin e pritshmërive optimiste dhe vendimmarrjeve në kushte 

euforie, disa prej të cilave mund të rezultojnë edhe me dështim (Carpozza 2002). Të 

gjithë këta elementë e bëjnë akoma me kompleks investimin e individëve në këtë treg, 

si dhe rolin që ka banesa për individët (konsumatorin). Po kështu, banesat luajnë një 

rol shumë të rëndësishëm edhe për sektorin e ndërtimit të një vendi, si produkt 

kryesor i këtij sektori, i cili në shumë vende, dhe në veçanti në vendet në zhvillim, 

përbën dhe promotorin e rritjes ekonomike dhe të punësimit (OECD 2011). 

Ndërlidhja me këtë sektor padyshim përforcon rolin madhor që luan banesa në 

ekonomi. Gjithashtu, për vetë rëndësinë që ka në ekonomi dhe jetën e njerëzve, tregu i 

banesave është një nga tregjet me ndërhyrje të lartë të politikave shtetërore dhe 

institucioneve qeveritare. Për pasojë, zhvillimet në këtë treg influencohen ndjeshëm 

nga politikat shtetërore për menaxhimin e territorit, kuadri ligjor i vendit si dhe 

politikat sociale të qeverisë për strehim.  

Një tjetër kanal po kaq i rëndësishëm është edhe roli “qendror” që kanë banesat për 

ecurinë dhe mbarëvajtjen e aktivitetit të sistemit bankar (Doling 2013). Duke qenë se 

pjesa më e madhe e kredive bankare, jepen përkundrejt kolateralit në formën e 

banesës ose pasurisë së paluajtshme, influenca që çmimi i banesave ka në 

vendimmarrjen për kredinë dhe në përgjithësi gjithë aktivitetin bankar, është shumë 

thelbësor. Pikërisht, ky rol u vu në dukje edhe nga kriza financiare globale e viteve 

2007/2008, ku çmimet e banesave treguan që ishin një faktor i rëndësishëm në ecurinë 

e sistemit bankar, çka e ka bërë veçanërisht të domosdoshme njohjen e përcaktuesve 

të tyre. Në veçanti pas krizës, filloi të diskutohet më fort edhe roli që luajnë banesat 

në vendimmarrjen e bankave qendrore për politikat makroekonomike. Debati 

ekonomik nga shumë ekspertë u përqendrua në përfshirjen e çmimit të banesave në 

objektivat që politikat e bankave qendrore duhet të targetojnë. Për të gjitha këto arsye, 

shumë studime janë bërë në dekadat e fundit në lëmin e dinamikës së çmimeve të 

banesave në nivel kombëtar e ndërkombëtar.  

1.1. Fakte të përgjithshme  

Pasuria e paluajtshme/banesa është ndër objektet më të rëndësishëm për ruajtjen e 

pasurisë në ekonomi. Përveç kësaj, shumica e familjeve kanë tendencë të mbajnë 

pasurinë në shtëpitë e tyre përkundrejt investimit të kësaj pasurie në blerjen e 

aksioneve në tregun e kapitalit. Veçanërisht kjo është e vërtetë në ekonomitë e 

zhvilluara, ku më pak se gjysma e individëve kanë investuar direkt ose indirekt në 

tregun e kapitaleve për të blerë aksione, ndërsa më shumë se 65% e popullatës kanë 
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blerë shtëpi (Guiso et al., 2004a). Për vendet në zhvillim, ku tregu i kapitaleve nuk 

është shumë i zhvilluar, kjo sjellje është akoma më e theksuar. Në veçanti, 

zotërimi/pronësia (mundësia për të qenë pronar) i një shtëpie lidhet më traditën apo 

kulturën familjare të edukuar, e cila e bënte investimin në banesa mënyrën bazë të 

akumulimit të pasurisë së një individi. Përveç kësaj, efektet nga ana e ofertës, që janë 

të lidhura me dinamikën e çmimeve të banesave, mund të jenë thelbësore. Po kështu, 

sektori i ndërtimit në një ekonomi është një kontribuues i rëndësishëm në vlerën e 

shtuar dhe ky sektor udhëhiqet nga çmimet e pronës si një sinjal dhe përshtat sasinë e 

ndërtesave të prodhuara në përputhje me kërkesat në treg. Në një publikim të FMN 

(Igan et al, 2009) theksohet se lidhja midis tregut të banesave edhe ekonomisë është 

një ndërlidhje jo vetëm në rast krizash, por edhe në kohë normale, kështu që tregu i 

banesave është si një promotor i aktivitetit të bizneseve, që nxit investimet private/ 

konsumin dhe më pas rritjen e kreditimit.  

Ciklet e rritjes së shpejtë të çmimeve dhe, më pas, të tkurrjes së tyre, janë një tipar i 

brendshëm i tregjeve të pasurive të paluajtshme/ banesave. Kjo sepse çmimet e 

banesave në vetvete, reflektojnë inelasticitetin e ofertës për tu përshtatur me kërkesën 

në treg. Më konkretisht, nga njëra anë ato reflektojnë vonesën e ofertës për t’u 

përgjigjur goditjeve të kërkesës dhe, nga ana tjetër, reflektojnë ritmin e ngadaltë të 

përcaktimit të saktë të çmimeve, për shkak të mungesës së transparencës dhe tregtimit 

të rrallë të banesave. Në të njëjtën kohë, çmimi i banesave reflekton edhe koston e 

lartë dhe natyrën jolikuide të transaksionit dhe pamundësinë e shitjes së banesës në 

një periudhë të shkurtër kohore. Me fjalë të tjera, çmimet e pasurive të paluajtshme 

dhe aktiviteti ekonomik i sektorit të ndërtimit pritet që të shfaqin luhatje të mëdha 

gjatë periudhave të gjata, madje edhe në mungesë të shtrembërimeve të tregut. Kjo 

ndodh për shkak të karakteristikave institucionale të financimit të pasurive të 

paluajtshme dhe efekteve të masave rregullative të ndërmarra nga autoritetet e një 

vendi (Igan dhe Loungani, 2010).               

E gjithë kjo panoramë komplikohet më tej në rast se do të merren parasysh 

eksternalitetet e ambientit përreth. Pronarët e banesave, të cilët janë nën stres financiar 

(dhe në veçanti ata që janë me kapital negativ), nuk kanë më iniciativë që ta mbajnë 

banesën e tyre dhe nuk marrin aspak parasysh efektin që mund të ketë kjo sjellje tek 

fqinjët e zonës përreth. Në mënyrë të ngjashme, shtëpitë e përvetësuara nga bankat 

(apo edhe shtëpitë bosh) tentojnë të zvogëlojnë vlerën e pronave të fqinjëve përtej 

efektit të tyre nëpërmjet shitjes së nxituar (impulsive). Roli i dyfishtë i pasurisë së 

paluajtshme, si objekt investimi dhe konsumi në të njëjtën kohë, mund të ulë lëvizjet 

në tregun e punës dhe të rrisë papunësinë strukturore në këtë treg. Ndërkohë, nëse 

individët kalojnë me kapital negativ, ata mund të ngurrojnë ta shesin banesën dhe 

mund të heqin dorë nga mundësitë për tu punësuar në një vend tjetër. Trajtimi 

preferencial tatimor i pronarëve të banesave e përkeqëson më tej këtë problem, duke 

krijuar një përçarje në mes kostos së blerjes apo marrjes me qira të banesës. Për këtë 

arsye, një rënie e çmimit të banesave mund të dobësojë lidhjen pozitive midis rritjes 

së punësimit dhe lëvizjeve në tregun e punës. Kështu, eksperienca amerikane ka 

treguar se shtetet që kanë përjetuar rënie të ndjeshme të çmimeve të banesave, dhe për 

pasojë një rritje të numrin të individëve me kapital neto negativ, kanë demonstruar 

edhe rënien më të madhe të lëvizjes demografike nga një rajon në tjetrin. 

Literatura empirike trajton gjerësisht faktorët përcaktues të çmimeve të banesave. Në 

shumë studime janë vlerësuar faktorët kryesorë, të cilët ndikojnë në kërkesën për 
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banesa dhe në çmimet e tyre. Këto studime vlerësojnë se, nga ana e kërkesës, 

dinamika e çmimeve të shtëpive përcaktohet në periudhën afatgjatë kryesisht nga: 

rritja e të ardhurave të disponueshme të individëve; zhvendosja graduale demografike; 

karakteristikat e sistemit të taksave në ekonomi; kredia bankare; si edhe, niveli 

mesatar i normave të interesit. Nga ana e ofertës, si tregues që përcaktojnë në 

periudhën afatgjatë dinamikën e çmimeve të banesave përmenden: disponueshmëria 

dhe kosto e truallit; kostoja e ndërtimit; investimet në përmirësimin e cilësisë së 

stokut ekzistues të shtëpive; etj.  

Holmans (1994) ishte ndër të parët që studiuan këtë fushë në mënyrë krahasimore mes 

vendeve të ndryshme, duke publikuar një studim ku sjell së bashku informacion në 

lidhje me çmimet e banesave, çmimet e tokës, transaksionet e tregut të strehimit dhe 

financimin për banesa në disa shtete si USA, Angli, Francë, Gjermani, Holandë, Suedi 

dhe Itali. Ky punim përshkrues ilustron qartë variacionin dhe shumëllojshmërinë në 

kuadrin institucional të pranishëm në sistemet e strehimit të vendeve të studiuara. 

Po në këtë frymë, Englund dhe Ioannides (1997) krahasojnë dinamikat e çmimeve të 

banesave në 15 vende të OECD-së, ndër të cilat 11 shtete evropiane. Testet 

ekonometrike të ndërmarra nga këta studiues tregojnë një shkallë të theksuar të 

ngjashmërisë midis vendeve, si dhe dokumentojnë një korrelacion të rëndësishëm 

ndërmjet çmimeve reale të banesave në njërën anë dhe normës së rritjes së PBB-së 

dhe ndryshimit të normës reale të interesit nga ana tjetër. 

Ekonomistët janë larg arritjes së një konsensusi të plotë në lidhje me shkaqet e 

luhatjeve të mëdha të çmimeve në tregun e strehimit. Case dhe Shiller (2003) e 

modelojnë çmimin e banesave kryesisht nga këndvështrimi i kërkesës, duke përfshirë 

këta faktorë themelorë: të ardhurat personale për frymë, popullsinë, punësimin, 

nivelin e papunësisë, stokun e banesave dhe normën e interesit të kredive hipotekore. 

Ata, gjithashtu, theksojnë edhe lidhjen ndërmjet kërkesës për banesa dhe luhatjeve në 

tregun e letrave me vlerë. Studimi i Case dhe Shiller (2003) prek pak edhe kanalin e 

pritshmërive, ku blerësit e banesave kishin pritshmëri jorealiste në lidhje me rritjen e 

ardhshme të çmimeve gjatë periudhës së “bum-it” dhe për pasojë ata rrisnin kërkesën 

për banesa dhe çmimin e tyre.  

Shiller (2005, 2006) thellohet më tej në studimin e rolit që kanë pritshmëritë e 

individëve në çmimet e banesave. Në këto punime, Shiller ka argumentuar gjerësisht 

se, perceptimi për efektet e masave të marra nga qeveritë dhe krijimi i pritshmërive të 

njerëzve për ndikimin e tyre, apo për ecurinë e çmimeve të banesave, është më e 

rëndësishme sesa të gjitha mekanizmat e sugjeruara nga hulumtimet e studimet e 

akademikëve. Në studimin e tij Shiller thekson rolin e madh të kanalit të pritshmërive 

në formimin e kërkesës për banesa dhe, për rrjedhojë, në krijimin e çmimeve të tyre, 

që përcjellin me tej efektet në gjithë ekonominë.  

Një tjetër rrymë e literaturës në këtë fushë fokusohet në këndvështrimin e ofertës. 

Glaeser, Gyourko dhe Saks (2005) përqendrohen në kufizimet rregullative që 

ndikojnë në elasticitetin e ofertës së banesave. Ata argumentojnë se, elasticiteti në 

rënie i ofertës, që rezulton nga forcimi i rregullimit të zhvillimit lokal në qytete të 

caktuara, ka bërë që çmimet të rriten jashtë mase në vitet e fundit. Këto argumente 

janë në përputhje me Malpezzi (1999) dhe Malpezzi dhe Maclennan (2001), të cilët 

mbrojnë tezën që ndryshimet ndërsektoriale në kufizimet rregullatore mund të 
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shpjegojnë ndryshimet në dinamikën e çmimeve të banesave, nëpërmjet efektit në 

elasticitetin e ulët të ofertës. 

Këndvështrimi teorik mbi modelet e dinamikave afat shkurtra sugjeron se axhustimet 

afat shkurtra të çmimeve të banesave ndikohen nga tendencat e çmimeve (inercia) dhe 

një sërë faktorësh të tjerë ekonomikë, si papunësia apo ndryshimet rregullative dhe 

institucionale, që mund të shkaktojnë devijimin e çmimeve nga vlerat e parashikuara 

për një ekuilibër afatgjatë (Abraham dhe Hendershott (1996); Capozza et al (2002)). 

Ndërkohë që pjesa më e madhe e modelimeve afatshkurtra të dinamikave të çmimeve 

të banesave përfshijnë variabla për të evidentuar faktorët që kundërshtojnë 

autokorrelacionin dhe rikthimin në ekuilibër. Capozza et al (2002) shkojnë një hap më 

tej për të shqyrtuar ndikimin që efikasiteti i tregut të banesave mund të ketë në 

korrelacionin serial (inercinë) dhe tendencat e rikthimit në ekuilibër të çmimeve të 

banesave, në vende të ndryshme, në momente kohore të ndryshme. Duke vërejtur se 

një pjesë e mirë e literaturës mbi vlerat e pronave gjen korrelacion serial në periudhën 

afatshkurtër, por rikthim në mesatare vetëm në periudhën afatgjatë, Capozza dhe 

kolegët e tij shqyrtojnë ndikimin që efikasiteti i tregut mund të ketë në këto dy 

tendenca të kundërta. Ata sugjerojnë se kostot e informacionit, kostot e ofertës, dhe 

pritshmëritë mbi çmimet e banesave, janë ato që përcaktojnë efikasitetin e tregut dhe 

për rrjedhim, influencojnë gjithashtu edhe këto tendenca. Kostot reale të ndërtimit
1
 

janë përdorur si një zëvendësues (përafrues) për barrierat konkurruese, për hyrjen dhe 

rregullimet në një treg të tillë; madhësia e popullsisë dhe ndryshimi i popullatës janë 

përdorur si përafrues i kostove të informacionit; dhe ndryshimi me kohëvonesë në 

çmimet reale të banesave, është përdorur si përafrues për pritshmëritë ndaj çmimeve. 

Tregjet me numër të lartë transaksionesh paraqesin kosto më të ulët informacioni dhe, 

për këtë arsye, çmimet do të rregullohen më shpejt drejt nivelit ekuilibër, e shpejtësia 

e kthimit drejt mesatares (ekuilibër) është e lartë.  

Nga ana tjetër, faktorët që potencialisht do të pakësojnë efikasitetin e tregut, të tilla si 

të ardhura të larta reale dhe rritja e popullsisë, kostot e larta reale të ndërtimit, dhe 

kufizimet e tokës, sipas këtyre autorëve, forcojnë korrelacionin serial të serisë së 

çmimeve të banesave. Teorikisht, këta tregues mund të shikohen si përafrues për 

treguesin që mat ekzistencën e bollëkut në tregun e banesave dhe pengesat për 

zhvillim, të cilat, që të dyja, mund të shkaktojnë rritjen e çmimeve të banesave në 

mënyrë të vazhdueshme, përtej vlerave afatgjata të parashikuara. 

Pavarësisht rritjes së konsensusit mbi përcaktuesit e çmimeve afatgjatë të banesave, 

modelet e përdorura për çmimet e banesave nuk arrijnë plotësisht të shpjegojnë të 

gjitha variacionet ndër-sektoriale në çmimet e banesave ndërmjet zonave të ndryshme 

metropolitane, apo ndryshimet në çmimet e banesave edhe brenda këtyre zonave. Kjo 

do të thotë se duhet të ketë edhe faktorë të tjerë që ndërhyjnë. Për më tepër, këto 

modele të ekuilibrit afatgjatë nuk e shpjegojnë se çfarë i shkakton shmangiet nga 

çmimet e ekuilibrit afatgjatë në periudhën afatshkurtër. Këto modele, gjithashtu, nuk 

                                                 
1
 Në studimin e Capozza et al (2002), është vlerësuar që kosto të larta në ndërtim e ndikojnë firmën që 

ti përgjigjen me vështirësi ndryshimeve në kërkesë nga ana e ofertës, duke e bërë ofertën më pak 

elastike. Kështu faktorë që nuk kanë lidhje me çmimin, sikurse mund të jenë ndryshimet rregullative 

ndikojnë në rritjen e kostos reale në ndërtim. Ndryshimet rregullative mund te shoqërohen paralelisht 

me dy efekte, ato mund të rrisin direkt koston e ndërtimit të objektit, por njëkohësisht ato pakësojnë 

aftësinë e ndërtuesit për të ndryshuar ofertën. Capozza et al (2002) kanë gjetur se një kosto e lartë në 

ndërtim do të ndikonte në një efekt korrelacioni serial më të lartë dhe një rikthim të çmimeve në 

ekuilibër me vështirësi dhe ngadalë.    
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merren drejtpërdrejtë me çështjen e kthimit në mesatare (nëse çmimet do të kenë apo 

jo tendencë të kthehen në nivelin mesatar, kur ato shmangen nga vlerat e parashikuara 

afatgjatë) apo të ndërlidhjes (korrelacionit) në seri (nëse vlerat e mëparshme të çmimit 

influencojnë çmimet aktuale në periudhën afatshkurtër apo trendin e çmimeve në 

periudhën afatgjatë). Nën dritën e provave për një korrelacion serial të tillë në 

periudhat afatshkurtra dhe afatgjata, si dhe të shmangieve të shpeshta të çmimeve 

aktuale nga ato të pritshme (të parashikuara nga modelet afatgjatë), të tjera modele 

janë zhvilluar nga akademikët për të shqyrtuar këto ndryshime dinamike (Malpezzi 

(1996); Abraham dhe Hendershott (1996); Capozza, Hendershott, Mack, dhe Mayer 

(2002); Capozza, Hendershott, dhe Mack (2004). 

1.2. Çmimet e banesave dhe faktorët makroekonomikë  

Literatura ekzistuese sugjeron se dinamika e çmimeve të banesave është e lidhur 

ngushtë me  ecurinë e variablave makroekonomikë, me kushtet e tregut të banesave 

dhe me karakteristikat e financimit për strehim. 

Lidhur me ndjeshmërinë e çmimeve të banesave ndaj faktorëve makroekonomikë, 

duhen përmendur në mënyrë të veçantë tre studime të kryera gjatë dekadave të fundit. 

Iacoviello (2000) përdor një model vektori autoregresiv strukturor për të identifikuar 

faktorët kryesorë ekonomikë që shkaktojnë luhatjet në çmimet e banesave në Francë, 

Gjermani, Itali, Spanjë dhe Angli. Ai konstaton se vendimmarrja e politikës monetare 

dhe goditjet që ato japin në ekonomi
2
, kanë në përgjithësi një ndikim të rëndësishëm 

në rritjen e luhatshmërisë së çmimeve reale të banesave, me një efekt më të ndjeshëm 

në periudhën afatshkurtër. Ndërkohë, madhësia e reagimit të çmimeve të banesave 

ndaj goditjeve në politikën monetare është e ndryshme në varësi të zhvillimit dhe 

kushteve të ndryshme institucionale të tregjeve në këto vende. Capozza, Hendershott, 

dhe Mack (2004) argumentojnë se ekziston edhe më tej konsensus në atë që çmimet e 

banesave duhet të rriten me rritjen e të ardhurave dhe të lëvizin në mënyrë të kundërt 

me nivelin e normave të interesit apo, më gjerësisht, me koston e kapitalit. Po kështu, 

McCarthy dhe Peach (2004) argumentojnë se rritja në çmimet e banesave i atribuohet 

kryesisht faktorëve fondamentalë të tregut, në mënyrë të veçantë, rritjes së të 

ardhurave dhe rënies së normave të interesit. 

Goodman dhe Thibodeau, 2008, në studimin e tyre për të kuptuar boom-in e çmimeve 

të banesave në shumë shtete në Amerikë, theksojnë se në gati në gjysmën e vendeve, 

rritja e shpejtë e çmimeve është mbështetur nga faktori spekulativ, duke qëndruar 

përtej rritjes së përcaktuar nga faktorët fondamental. Dallime të rëndësishme të 

shpejtësisë së rritjes së çmimeve midis shteteve në Amerikë, tregojnë se në disa prej 

tyre, rritja ishte më e lartë nga sa mund të mbështesnin faktorët fondamentalë, të tillë 

si: norma e pronësisë së banesave dhe oferta jo elastike e banesave të zotëruara nga 

pronarët, të cilët janë të kushtëzuar edhe nga çmimet e tokës apo kostot e ndërtimit. 

Këta studiues nënvizojnë se një rol të madh, pikërisht në këto shtete, ka luajtur faktori 

spekulativ, i cili nuk mbështetet në trendin që përcaktojnë faktorët fondamentalë. 

Kasparova dhe White (2001) analizuan me kujdes shkallën e ngjashmërisë në 

reagimet e tregut të strehimit ndaj ndryshimeve të variablave themelorë që 

                                                 
2
Të quajtura gjithashtu shock monetar, i cili përfaqëson rastet e ndryshimit të kahut të politikës 

monetare ose të vendimmarrjes mbi normës bazë të interesit, apo edhe instrumente të tjerë që ndikojnë 

hedhjen e likuiditetit në ekonomi.  
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përcaktojnë kërkesën dhe ofertën në disa vende Evropiane. Ata tregojnë se kombinimi 

i faktorëve të kërkesës dhe të ofertës në secilin nga vendet shpjegon dallimet në 

shkallën e ndryshueshmërisë së çmimeve kombëtare të banesave dhe ndjeshmërinë e 

çmimeve të banesave ndaj faktorëve të tillë si të ardhurat e disponueshme reale, 

gjendja ekzistuese e banesave si dhe në veçanti ndaj ndryshimit në normat e interesit 

të kredive hipotekore. Si rezultat i këtyre dallimeve, Anglia dhe Suedia – ku kontratat 

e huave hipotekore me norma interesi të ndryshueshme janë dominuese – evidentonin 

një ndjeshmëri më të lartë të çmimeve të banesave ndaj ndryshimeve në politikat 

monetare sesa Gjermania dhe Holanda – ku dominojnë kontratat e kredive hipotekare 

me normë fikse interesi. Këto përfundime u mbështetën më vonë edhe nga gjetjet e 

reja nga Tsatsaronis dhe Zhu (2004), të cilët, gjithashtu arritën në përfundimin se 

çmimet e banesave në përgjithësi varen nga inflacioni, ndryshimet në normat e 

interesit dhe kredia bankare, por se dallimet kombëtare në tregjet hipotekare janë 

gjithashtu të rëndësishme. Kur analizuan dinamikën e çmimeve të banesave në 17 

vende nga e gjithë bota, ata zbuluan se çmimet e banesave janë më të ndjeshme ndaj 

normave afatshkurtra (bazë) në vendet ku përdoren më gjerësisht kreditë hipotekare 

me norma interesi të ndryshueshme.  

Skeptikët ndaj një roli veçanërisht të fortë të normave të interesit përfshijnë Glaeser 

dhe Gyourko (2008) dhe Greenspan (2010). Kështu Glaeser dhe Gyourko (2008) 

evidentojnë në materialin e tyre se, edhe pse sjellja e normave të interesit ishte e njëjtë 

për të gjithë shtetet në USA, ecuria shumë e ndryshme e çmimeve të banesave në këto 

vende dëshmon për rolin e faktorëve spekulativ dhe pritshmërive në krijimin e 

çmimeve. Greenspan (2010) thekson se më shumë se sa ulja e normave afatgjata të 

interesit, ishte prezantimi i produkteve të reja financiare dhe mungesa e mbikëqyrjes 

të tyre, e cila ndikoi në rritjen e shpejtë të çmimeve të banesave. Ndërkohë, Crowe et 

al (2011) në materialin e tyre krahasues ndërmjet vendeve, nuk gjetën fakte empirike 

që të mbështesnin rolin e normave të interesit në çmimet e banesave. Crowe et al 

(2011) theksojnë se, mungesa e evidencave empirike për korrelacionin e rritjes së 

shpejtë të çmimeve të banesave dhe normave të interesit në shumë prej vendeve, 

mund të vijë si rezultat i presioneve të përmbajtura inflacioniste në ekonomi. Më 

konkretisht, integrimi global në marrëdhëniet tregtare midis vendeve (kryesisht atyre 

të zhvilluara me vendet në zhvillim) ka ndikuar në rënien e shpejtë të çmimeve të 

importit, duke kundër-balancuar inflacionin e mallrave të patregtueshme dhe duke 

fshehur kështu marrëdhënien/ndikimin e normës së interesit në çmimet e banesave 

(një mall i patregtueshëm). 

Një tjetër faktor, i trajtuar gjerësisht ndër faktorët makroekonomikë që ndikojnë 

ecurinë e çmimeve të banesave, është edhe kursi i këmbimit. Veçanërisht, ky faktor 

merr një rol të rëndësishëm në kushtet e liberalizimit global dhe mundësive të 

investitorëve të huaj, që janë në kërkim të fitimeve, për të investuar në tregun e 

pasurive të paluajtshme të vendeve në zhvillim. Kursi i këmbimit luan rol të veçantë 

edhe për ato vendet që kanë përdorim të lartë të monedhës së huaj në ekonomitë e 

tyre, ku transaksionet për blerjen e  banesave bëhen gjerësisht në monedhë të huaj. 

Zhang, Hua, Zhao (2012) në materialin e tyre për përcaktuesit fondamental të 

çmimeve të banesave në Kinë, vlerësojnë se një faktor i rëndësishëm monetar që 

ndikon zhvillimet e çmimeve të banesave është kursi real i këmbimit. Ata gjejnë 

lidhje pozitive ndërmjet çmimeve të banesave dhe mbiçmimit të kursit real të 

këmbimit, ku në veçanti forcimi i monedhës vendase ka ndikuar vendimet e 

investitorëve të huaj për të përfshirë në strategjitë e tyre të investimit edhe atë të 
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blerjes së banesave në Kinë. Të njëjtën gjetje për Kinën e konfirmuan edhe autorët 

Yang dhe Zhiqiang (2012), të cilët u fokusuan më shumë në ndikimin që kanë çmimet 

e pasurive të paluajtshme në ecurinë e kursit të këmbimit. Ata, pasi konstatuan 

ndërlidhjen e fortë pozitive midis kursit të këmbimit dhe çmimit të banesave, 

konkluduan se në periudhën afatshkurtër lidhja ndërmjet tyre ishte fillimisht negative, 

por në periudhën afatgjatë rritja e çmimeve të banesave do ndikonte në forcimin e 

monedhës.    

1.3. Çmimet e banesave dhe financimi i tyre 

Një nga faktorët e kërkesës, të cilit i është kushtuar një vëmendje e veçantë në 

literaturë, është ndikimi i kredisë, sidomos asaj hipotekare, në çmimin e banesave. 

Analiza e kësaj lidhjeje ka marrë rëndësi të veçantë për vetë implikimet që ka në dy 

sektorët e rëndësishëm të ekonomisë (në sektorin e ndërtimit dhe atë bankar), si dhe 

pasojat direkte apo indirekte që këta sektorë përcjellin për gjithë ekonominë dhe 

stabilitetin financiar në vend.  

Kredia hipotekore ndikon në çmimet e banesave nëpërmjet të ashtuquajturit 

mekanizmi i nxitësit financiar. Sipas Bernanke dhe Gertler (1989), mekanizmi i 

nxitësit financiar konsiston në fenomenin vet-përforcues të ndërlidhjes së kredisë me 

çmimin e banesave. Kështu, nëpërmjet kredisë së dhënë nga bankat nxitet kërkesa për 

blerjen e banesave. Në përgjigje të kërkesës së shtuar çmimet e banesave do të rriten, 

dhe ndërkohë kolaterali i lënë peng për marrjen e kredisë do të shtohet, duke 

mundësuar marrjen e një kredie shtesë për banesa dhe duke nxitur kështu më tej 

kërkesën për kredi dhe përshpejtuar procesin. 

Gjithashtu, Bernanke & Gertler (1989), Kioytaki & Moore (1997) në materialet e tyre, 

trajtojnë edhe një kanal tjetër të ndërlidhjes së kredisë me çmimet e banesave. Sipas 

tyre, rritja e ndjeshme e kredisë nuk influencon vetëm çmimet e banesave, por, 

nëpërmjet tyre, ajo ndikon edhe variabla të tjera makroekonomikë, të tilla si konsumi 

dhe inflacioni. Së pari, çmimet e larta të banesave do të shkaktonin shfaqjen e efektit 

“pasuror”, sipas të cilit pronarët e banesave do të ndihen më të pasur, për shkak të 

rritjes së çmimeve të banesave të tyre, dhe për pasojë do të shpenzonin më shumë 

duke ushtruar presion për rritjen e çmimeve në ekonomi. Së dyti, disa individë do të 

preferonin të shfrytëzonin vlerën e shtuar të kolateralit të tyre për të rritur më tej 

kërkesën për kredi për konsum. Kjo sjellje do të krijonte mundësinë për marrjen e një 

kredie të re, e cila mund të përdoret për të rritur më tej konsumin
3
. Rritja e konsumit 

dhe e kërkesës agregate do të nxiste aktivitetin ekonomik, e për pasojë do të 

shoqërohej jo vetëm me shtimin e presioneve inflacioniste për ekonominë, por edhe 

me pritje për kthim të lartë nga asetet, të cilat do të sillnin një rritje të mëtejshme të 

çmimit të banesave të kushtëzuar nga një ofertë e ngurtë për banesa në periudhën 

afatshkurtër 

Periudhat e një boom-i në kredidhënie dhe në çmimet e banesave do të përfundonin 

nëse një faktor i jashtëm
4
 do të kthente në të kundërt ndikimin e këtyre dy faktorëve 

tek njëri tjetri. Një vlerë më e ulët e kolateralit dhe rritja e pasigurisë do të reduktonte 

mundësitë e bankave për të arkëtuar kredinë. Po kështu, rritja e kostos se individëve 

për të paguar kredinë mund të sjellë potencialisht falimentimin e tyre, sidomos kur 

                                                 
3
Kjo situatë përshkruhet në literaturë si “largimi i pasurisë” (wealth withdrawl). 

4
Si p.sh. lëkundjet e besimit ne sistemin bankar, ndjekja e një politike monetare shtrënguese, etj. 



16 

 

bëhet fjalë për huamarrës jo shumë cilësorë. Eksperiencat kanë treguar se, në periudha 

boom-i, bankat, për të qenë sa më konkurruese, iu adresohen më tepër se ç’duhet 

segmenteve të popullatës që mbartin rrezik të shtuar. Gjithashtu, në kushtet e 

pasigurisë së lartë, individët do të orientoheshin drejt kursimit, duke ulur ndjeshëm 

konsumin si dhe kërkesën e tyre për të investuar në pasuri të paluajtshme. Rënia e 

kërkesës për blerje të banesave mund të reflektohet në çmimet e tyre, dhe më tej në 

uljen e vlerës së kolateralit që mbulon kredinë. Efekti pasuror do të vepronte në kah të 

kundërt, duke rezultuar në një konsum më të ulur. Së fundi,  aktiviteti ekonomik në 

përgjithësi do të ulej nëpërmjet të njëjtave instrumente që u vunë në lëvizje edhe gjatë 

periudhës së boom-it ekonomik, dhe për pasojë do të vihej re rritja e presioneve 

disinflacioniste. Annett (2005) argumenton se, kostoja e vërtetë e një periudhe me 

rritje të shpejtë të çmimeve të banesave, nuk është presioni inflacionist që ajo 

shkakton, por fakti se, plasja e tullumbaces së çmimeve të banesave, do të ngadalësojë 

ndjeshëm aktivitetin ekonomik dhe do të induktojë presione 

disinflacioniste/deflacioniste në ekonomi. Plasja e efektit tullumbace në çmimet e 

banesave, e cila shpesh shoqërohet me një destabilitet financiar dhe një ngërç të 

aktivitetit kreditues të diktuar nga vlera e kolateralit, bëhet shumë e kushtueshme në 

terma të ngadalësimit të aktivitetit ekonomik të vendit. Shumë prej këtyre 

mekanizmave u konfirmuan nga zhvillimet e krizës financiare më të fundit (në vitet 

2007/2008) si tek ekonomitë e zhvilluara, ashtu tek edhe ato në zhvillim.  

Një aspekt tjetër i rëndësishëm për të studiuar ndërveprimin midis çmimeve të 

banesave dhe financimit nëpërmjet kredive hipotekare është sjellja ciklike e këtyre dy 

variablave, përcaktimi i trendeve, dhe identifikimi i marrëdhënieve kointegruese mes 

tyre. Karakteristika ciklike e kredisë hipotekare dhe ndërveprimi i saj me çmimet e 

pronave të paluajtshme është theksuar, ndër të tjerë, nga Borio dhe Lowe (2002) për 

një numër të konsiderueshëm vendesh të industrializuara, nga Coleman et al. (2008) 

për USA, apo nga Oikarinen (2009) për Finlandën. Megjithatë, siç tregohet në disa 

nga këto studime, nuk është e qartë nëse është pikërisht kredia hipotekare ajo që 

shkakton rritjen e çmimeve të banesave apo anasjelltas.  

Studimet mbi marrëdhënien specifike ndërmjet çmimeve të banesave dhe financimit 

nëpërmjet kredive hipotekare mund të klasifikohen në dy drejtime kryesore: ato të 

tipit financiar, ose me përqasje ndaj tregut të pasurive, dhe ato me një përqasje më 

makroekonomike.  

Studimet e përqasjes ndaj tregjeve të pasurive të paluajtshme (Brown et al, (1997); 

Holly dhe Jones (1997); Ayuso dhe Restoy (2006), (2007)) bazohen ose në kushtet e 

një ekuilibri afatgjatë (në kohë), ose në kërkesat më të pakta spekulative si pasojë e 

mundësive të kufizuara për arbitrazh. Në këto studime, abstragohet nga imperfeksioni 

i tregjeve financiare. Ndërkohë që, në pjesën më të madhe të tyre, ndeshen shpesh 

raste specifike të ngurtësisë në anën e ofertës për banesa në ekonomi. Shumica e 

modeleve të kësaj përqasjeje përpiqen të krijojnë një ekuacion ekuilibri për raportin e 

çmimit të banesave me nivelin e qirasë, çka shërben për të verifikuar nëse çmimet 

aktuale janë të devijuar apo të fryrë nga flluska spekulative. Këto modele tentojnë të 

kuptojnë se sa zhvillimet në çmimet e banesave kanë devijuar nga nivelet që 

përcaktojnë faktorët fondamental. Këto studime janë të rëndësishme, sepse ato 

tregojnë jo vetëm qëndrueshmërinë në kohë të këtyre treguesve, por në veçanti 

rrezikun që ato përcjellin në sistemin bankar dhe më gjerë në ekonomi. Gjithashtu,  
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këto studime tregojnë rastet kur fenomenet ekonomike tërhiqen si spirale pas njëra 

tjetrës.   

Valverde dhe Fernandez (2010) ndjekin metodologji të ndryshme empirike për të 

analizuar marrëdhëniet ndërmjet financimit me kredi hipotekare dhe çmimeve të 

banesave në Spanjë, duke përdorur të dhëna tremujore që nga T1-1987 deri në T4-

2008. Ato përfshijnë gjithashtu edhe një tregues raporti mes çmimit për banesë dhe 

qirasë (P / R) në mënyrë që të analizojnë madhësinë e mbivlerësimit të çmimeve të 

banesave. Rezultatet në këtë material studimor sugjerojnë se në Spanjë kredidhënia 

hipotekare dhe dinamikat e çmimeve të banesave kanë ndërvepruar reciprokisht si në 

periudhën afatgjatë ashtu dhe në atë afatshkurtër, edhe pse ndikimi afatshkurtër i 

kredidhënies hipotekare në çmimet e banesave mund të jetë rritur në mënyrë të 

konsiderueshme, duke nisur që nga T1-2001 e në vijim. 

Në modelet e tipit të dytë, atij makroekonomik, dinamikat e çmimeve të banesave 

janë shprehur si funksion i variablave të cilat përcaktojnë ofertën dhe kërkesën për 

strehim. Literatura empirike, që përdor këtë tip kornize makroekonomike, përfshin 

edhe studime ndërmjet vendeve të ndryshme (si Annett (2005); Egert dhe Mihaljek 

(2007); Tsatsaronis dhe Zhu (2004)), edhe studime specifike për vende të veçanta 

(Fitzpatrick dhe McQuinn (2007); Gerlach dhe Peng (2005); dhe Gimeno dhe 

Martínez-Carrascal (2006). 

Studimet krahasuese midis vendeve me zhvillim ekonomik dhe financiar të ndryshëm 

të autorëve si Ayuso et al (2006), Tsatsaronis dhe Zhu (2004), Annet (2005) dhe Egert 

dhe Mihaljek (2007), konkludojnë se koeficientët e elasticitetit për ndryshimet e 

çmimeve të banesave ndaj faktorëve fondamentalë luhaten ndjeshëm në varësi të: 

përmasave të vendit; zhvillimit të tregjeve financiare; si dhe periudhës që shqyrtohet. 

Megjithatë, në të gjithë këto studime, dy janë karakteristikat që duket se konvergjojnë. 

Së pari, elasticitetet e variablave kryesorë janë më të larta për vendet e vogla
5
 si dhe 

për ekonomitë që janë në fazën e konvergjimit
6
, krahasuar me vendet e mëdha 

industriale. Së dyti, krahas 2 faktorëve kryesorë, të ardhurat reale dhe normat e 

interesit, faktorë statistikisht të rëndësishëm janë edhe rritja e kredisë për sektorin 

privat, faktori demografik si dhe faktorët e tjerë të ofertës së banesave, siç janë lejet e 

ndërtimit, disponibiliteti i tokës, cilësia fillestare e banesave ekzistuese, etj. Këta 

faktorë vlerësohen të luajnë një rol të rëndësishëm në dinamikën e çmimeve të 

banesave. 

Egert dhe Mihaljek (2007) në materialin e tyre bëjnë një analizë krahasuese midis 

vendeve të Evropës Qendrore Juglindore dhe vendeve të OECD. Ata nënvizojnë se 

dinamika e çmimeve në vendet e Evropës Qendrore dhe Juglindore, përveç faktorëve 

të mësipërm, është ndikuar ndjeshëm edhe nga faktorë specifikë, si mungesa e 

institucionalizimit të tregut të banesave; oferta e kufizuar e banesave të reja në treg 

menjëherë pas liberalizimit të tregut; përmirësimi në cilësi i banesave; si dhe, rritja e 

kërkesës nga jorezidentët. Në këto vende, një tjetër faktor me rendësi të veçantë, është 

niveli fillestar i nënvlerësuar i çmimeve të banesave në periudhën e tranzicionit. Egert 

dhe Mihaljek kanë vlerësuar se ky faktor ka influencuar dinamikën e çmimeve të 

banesave gjatë konvergjimit ekonomik të këtyre vendeve.  

                                                 
5
Vende të tilla si Danimarka, Finlanda Holanda etj.. 

6
Vende që ndryshe njihen me emrin “Ekonomi në procesin e integrimit (Catching up economy)” si 

Spanja dhe Irlanda. 
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Shumë vëzhgues e studiues të krizës së fundit financiare kanë sugjeruar se aksesi i 

lehtë në kredi dhe kostoja e reduktuar e kredisë kanë qenë faktorët kryesorë që nxitën 

si rritjen e menjëhershme të çmimeve të banesave, ashtu edhe ndryshimin e 

menjëhershëm të situatës në çmimet e banesave kur kredia shteroi (Favilukis, 

Ludvigson dhe Van Nieuwerburgh (2010); Mayer dhe Hubbard (2008), Mayer 

(2011)). Përkrahësit e një këndvështrimi të ndryshëm në këtë debat argumentojnë se 

vetëm kostoja e ulët e kredisë nuk mund të shpjegojë fryrjen apo shfryrjen e 

konsiderueshme të çmimeve të banesave, dhe se faktorë të tjerë ka të ngjarë të kenë 

luajtur një rol të rëndësishëm (Glaeser , Gottlieb dhe Gyourko (2010)). 

Wheaton dhe Nechayev (2007) hulumtojnë në studimin e tyre nëse rritja në çmimet e 

banesave mes viteve 1998 dhe 2005 mund të shpjegohet nga rritja e faktorëve 

fondamentalë të kërkesës, të tilla si popullsia, rritja e të ardhurave dhe rënia e 

normave të interesit. Ata vlerësojnë modele të serive kohore për shumë tregje, duke 

përdorur të dhënat e periudhës 1975 deri në 1998, dhe i përdorin këto modele për të 

parashikuar rritjen e çmimeve të banesave përgjatë periudhës 1998 deri në 2005, duke 

zbuluar se, në të gjitha tregjet, rritja aktuale e çmimeve të banesave tejkalonte rritjen 

që parashikohej duke marrë në konsideratë faktorët fondamentalë ekonomikë, me një 

diferencë të konsiderueshme. Këta studiues supozojnë se kjo rritje shtesë lidhet me 

shfaqjen e kreditimit ndaj huadhënësve jocilësorë, dhe më konkretisht, me përfshirjen 

e politikave lehtësuese në përcaktimin e vetë rrezikut të kredisë për këtë grup 

klientësh dhe rritjen e pazakontë të kërkesës për banesa të dyta dhe / ose prona 

investimi, gjatë periudhës kohore të studiuar.  

Rezultatet sugjerojnë një lidhje statistikore midis masave të kredidhënies potenciale 

dhe vëllimit të blerjeve të banesave të dyta, dhe gabimit të parashikimit ndër-sektorial 

në ndryshimin e çmimeve të banesave, por, vetë studiuesit pohojnë se është e vështirë 

të interpretosh në mënyrë shkakësore  këtë lidhje.  

Mian dhe Sufi (2009) dhe Glaeser, Gottlieb dhe Gyourko (2010) kanë përdorur të 

dhëna të publikuara nga Akti i Publikimit të Kredive Hipotekore (HMDA) për të 

studiuar kreditë hipotekore dhe çmimet e banesave në Amerikë. Mian dhe Sufi 

tregojnë se rritja e kredisë hipotekare lidhej me rritjen e çmimeve të banesave në 

periudhën mes viteve 2002 dhe 2005, vit në të cilën kredia hipotekore u mbështet 

edhe nga përdorimi i instrumentave të rinj financiarë me kolateralizimin e kredisë dhe 

huadhënien në huamarrës jocilësor. Ata, theksojnë se, pikërisht kjo periudhë si pasojë 

e këtyre instrumentave të rinj, është e vetmja periudhë ku kredia hipotekore nuk është 

pozitivisht e korreluar me të ardhurat, ndërkohë që më tej kjo lidhje është transmetuar 

edhe në rritjen e çmimeve të banesave. Glaeser, Gottlieb dhe Gyourko nuk gjejnë 

dëshmi se kredia hipotekore lidhet me ndryshimet në çmimet e banesave. Por, as ata 

nuk nxjerrin përfundime shkakësore, pasi ata nuk identifikojnë ndryshime ekzogjene 

në kredinë hipotekare. 

1.4. Tregu i banesave, krizat dhe politikat makroekonomike  

Ciklet ekonomike në tregun e pasurive të paluajtshme, të cilat karakterizohen nga një 

rritje e shpejtë e çmimeve dhe më pas nga një rënie e menjëhershme, kanë një 

influencë shumë të madhe në zhvillimet ekonomike të një vendi. Kjo sepse, në shumë 

raste, gjatë fazës së boom-it ekonomik, rritja e përshpejtuar e çmimeve të banesave 

mbështetet me rritjen e shpejtë të kredisë si dhe me përdorimin më të madh të levës 

financiare nga agjentët ekonomikë, ndërsa në pjesën rënëse të ciklit ekonomik, 
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zhvillimet në tregun e banesave shoqërohen me një ngërç të kredidhënies dhe një 

përdorim gjithmonë e më të pakët të levës financiare, duke kërcënuar kështu 

stabilitetin financiar dhe atë makroekonomik. Në krizën më të fundit globale, shumë 

prej këtyre pasojave janë përjetuar dhe autoritete qeverisës, si të vendeve të zhvilluara 

edhe të atyre në zhvillim, po ndërmarrin masa të njëpasnjëshme, për të adresuar 

pikërisht pasojat e rënies së shpejtë të çmimeve të banesave në ekonomi dhe në 

sektorin financiar, i cili ka qenë tërësisht i përfshirë në ciklin ekonomik të çmimeve të 

banesave.  

Përpara krizës, në përgjithësi mbizotëronte ideja se trajtimi më i mirë i një boom-

i/efekti tullumbace në rritjen e çmimeve të banesave do të ishte të mos ndërmerrej 

asnjë masë paraprake, por të lihej që të plaste dhe më pas të adresoheshin problemet 

që ajo përcillte në ekonomi. Kjo përqasje u has më shpesh në vendet e zhvilluar dhe 

më pak në vendet në zhvillim. Ndërkohë, në fakt eksperienca në vite në përballje me 

krizat ka treguar se ajo që është më e rëndësishme nuk është rritja e shpejtë e 

çmimeve, por mënyra se si është financuar ky boom. Pasojat e plasjes së efektit 

tullumbace të çmimeve të aseteve janë më të kushtueshme në rast se ky fenomen është 

financuar nga përdorimi i kredisë dhe levës financiare, dhe institucionet financiare 

janë të përfshirë direkt. Kjo ndodh sepse bilancet e huamarrësit përkeqësohen më 

shpejtësi në rast të rënies së çmimeve të aseteve, dhe kur bankat janë të përfshira kjo 

do të sjellë një ngërç në aktivitetin kreditues dhe pasoja negative për gjithë 

ekonominë. Prandaj pasuritë e paluajtshme luajnë një rol të veçantë në të dyja këto 

drejtime, pasi blerja e një banese, shpesh herë është e shoqëruar me një financim nga 

institucionet financiare, në veçanti nga bankat, të cilat janë të përfshira aktivisht në 

tregun e pasurive të paluajtshme. Por në të njëjtën kohë edhe individëve u është dhënë 

mundësia që të përdorin një levë financiare për përfshirjen në tregun e pasurive të 

paluajtshme shumë më tepër se sa për qëllime të tjera. Dhe janë pikërisht këta dy 

faktorë që e bëjnë një cikël rritje dhe rënie të çmimeve të banesave shumë të 

rrezikshëm për zhvillimet ekonomike në vend, si dhe përcaktojnë masën në të cilën 

autoritetet e një vendi do të ndërhyjnë për zgjidhjen e krizës, me qëllim evitimin e 

kostove të mëdha që do të sillte plasja e këtij efekti (Crowe et al 2011).  

Duke u bazuar në këto dy elementë mund të kuptohen shumë mirë edhe fillesa e 

krizës ekonomike e vitit 2008, ndryshe e njohur si periudha e depresionit të madh.  

Gjatë krizës më të fundit, rol kryesor luajti një treg banesash që pati përdorur 

intensivisht levën financiare (Crowe et.al 2011). Në veçanti, rënia e çmimeve të 

banesave në USA ishte arsyeja kryesore e panikut në tregun e letrave më vlerë të 

mbështetura në huat hipotekore. Në rastet kur çmimet e banesave fillojnë të bien nën 

vlerën nominale të kredisë, të dy llojet e blerësve, si ata spekulativë dhe ata pronarë të 

këtyre banesave, do të ishin të gatshëm ta shisnin këtë banesë, që të mos paguajnë 

kredinë hipotekore. Por, në periudhat e rënies së çmimeve të banesave, ata do ta 

kishin të pamundur të rinovonin këtë kredi ose të shisnin banesën, duke bërë që ata të 

falimentojnë (Mayer et al., 2008). Dhe, në momentin kur pasiguria për titullëzimet 

(kreditë e kolateralizuar) fillon të rritet, vlera e këtyre letrave me vlerë fillon të bjerë. 

Investitorët që mbajnë këto letra dhe ata që i kanë lëshuar, të cilët kanë përdorur 

intensivisht levën financiare, e gjejnë vetën në vështirësi për të gjetur financim të ri 

dhe disa prej tyre detyrohen të largohen nga tregu. Kjo, nga ana tjetër, zvogëlon 

fondet që vihen në dispozicion për të mbështetur një kredi hipotekore, duke përbërë 

kështu fillesat e një spirale tkurrëse për aktivitetin ekonomik. Crowe et al (2011) në 
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materialin e tyre tregojnë se vendet që kanë përjetuar njëkohësisht, si krijimin e një 

brom-i në tregun e banesave ashtu edhe në kredinë hipotekore, janë përfshirë në një 

krizë financiare të thellë ose në një rënie të ritmeve të rritjes së të ardhurave. Krizat që 

lidhen me tregun e banesave dhe përfshirjen intensivisht të sistemit bankar në boom-in 

e tregut të banesave, kanë qenë më të forta dhe më gjithëpërfshirëse në shumë vende 

të botës. Në përgjithësi, krizat që shoqërohen me plasje të efektit tullumbace në tregun 

e pasurive të paluajtshme tentojnë të jenë më të thella dhe të zgjasin më shumë në 

kohë, në veçanti në vendet e zhvilluara.         

Kriza më e fundit globale e vitit 2007 duket të ketë përkrahur atë pjesë (grup) të 

akademikëve që mbrojnë pikëpamjen për ndërhyrjen e autoriteteve që në fazat e 

hershme të cikleve të rritjes dhe të rënies së tregut të pasurive të paluajtshme. Politikat 

e ndjekura nga autoritetet e vendeve treguan se kanë një efektivitetit të kufizuar në 

adresimin e pasojave të krizës globale 2007/2008. Në disa vende, lehtësimi i politikës 

monetare, stimuli fiskal, mbështetja e drejtpërdrejtë e sektorit financiar, si dhe 

iniciativa të veçanta që mbështesin zhvillimet në tregun e strehimit kanë ndihmuar, 

por nuk kanë mundur të parandalojnë recesionin më të madh që nga Depresioni i 

Madh. Përmbi të gjitha, kjo krizë është shoqëruar me shpenzime të mëdha, duke iu 

referuar si elementeve sociale, ashtu dhe njerëzore, për shkak të përvetësimit të 

banesës nga banka dhe humbjes së vendit të punës, e cila është e lidhur dhe me ciklin 

në rënie të aktivitetit ekonomik. Ndërkohë që çështja kryesore mbetet dallimi i 

fenomeneve të krijimit të një flluske në çmimet e banesave, që do të thotë devijimin e 

çmimeve nga nivelet e përcaktuar nga faktorët bazë. Për këtë, janë krijuar disa tregues 

sensitiv, të tillë si raporti i çmimeve të banesave ndaj të ardhurave, raporti i çmimit të 

banesave ndaj qirave, masa e rritjes së kredisë, dhe përdorimi i levës financiare. Këta 

tregues ndihmojnë autoritet mbikëqyrëse në vlerësimin sa më të mirë të rreziqeve që 

vijnë nga tejkalimi i një niveli tavan të zhvillimit të këtyre treguesve, dhe për pasojë 

do i ndihmojnë ata për të ndërmarrë veprime kundër plasjes së këtij fenomeni. Crowe 

et al 2011 në materialin e tyre theksojnë që rregullat që duhet të ndiqen nga autoritet 

për të evituar krijimin e efekteve tullumbace në treg, duhet të merren në kohë dhe të 

shoqërohen me një kosto sa më të ulët.  

Duke parë kompleksitetin dhe rëndësinë e tregut të banesave, në veçanti për krizat e 

forta që mund të shkaktojë, akademikët vlerësojnë se tre janë politikat kryesorë që 

ndiqen për adresimin në kohë të kësaj problematike. Këto janë, politika monetare; ajo 

fiskale dhe politikat makroprudenciale. Secila politikë ka kosto dhe efikasitetin e vet 

dhe marrja e vendimit se cila rrugë do të ndiqet, varet nga karakteristikat e secilës 

ekonomi. Kështu, politikat që mund të ndiqen janë:  

1 – Politika monetare: me rritjen e normës bazë të interesit, bën më të shtrenjtë 

financimin për blerjen e banesave dhe për rrjedhojë dekurajon kërkesën për të dhe 

ndikon në rënien e çmimeve të banesave. Krahas rritjes së normës së interesit për 

financim, ndryshimi i normës bazë ndikon direkt treguesin e përballueshmërisë
7
 së 

kredisë hipotekore dhe, njëkohësisht, ul numrin e bizneseve/individëve që 

kualifikohen për të marrë kredi. Ndërkohë, për aq sa mund të ndikojë në uljen e 

përdorimit të levës financiare, politika monetare nuk mund të ndikojë në evitimin e 

                                                 
7
 Ky tregues llogaritet si raporti i këstit të kredisë (e cila ndikohet nga norma e interesit) ndaj të 

ardhurës mesatare të një individi. 
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"plasjen e tullumbaces"
8
, por mund të ndihmojë në lehtësimin e pasojave të kësaj 

plasje për sistemin financiar (Adrian and Shin, 2009; De Nicolò et al., 2010). 

Gjithsesi, instrumenti i politikës monetare për këtë qëllim është i kufizuar për dy arsye 

kryesore: e para rritja e çmimit të parasë mund të ndikojë në frenimin e rritjes 

ekonomike në përgjithësi. Ndërkohë, rënia e çmimeve të banesave mund të çojë edhe 

në thellimin e hendekut negativ të prodhimit, i cili do të shoqërohet me rritjen e 

papunësisë dhe me presione të ulëta inflacioniste, duke ndikuar edhe devijimin për 

poshtë të normës së inflacionit, objektivit kryesor të një banke qendrore.  

Grafik 1.1: Politikat që ndikojnë tregun e banesave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Crow et al 2011.  

Një aspekt i dytë, që mund të ndikojë në efikasitetin e politikës monetare, lidhet 

drejtpërdrejti me konceptin e kostos oportune. Edhe pse mund të rritet kosto e parasë, 

rritja e çmimeve të banesave është shumë më e madhe se kjo rritje, dhe për pasojë 

blerësit spekulativë janë indiferentë ndaj shtrëngimit të kushteve monetare. Nëse ky 

do të ishte fenomeni kryesor që do të dominonte në ekonomi, mund të sillte një efekt 

në kah të kundërt nga ai i dëshiruari. Kështu, kjo mund të nxiste huamarrësit (të cilët 

do të ishin kualifikuar për një kredi hipotekore) të kërkojnë forma më të rrezikshme të 

financimit nga banka, si p.sh. të marrin kredi në monedhë të huaj, të favorizuar nga 

zgjerimi i diferencialit të normave të interesit me monedhën vendase. Ky fenomen 

haset shpesh në vendet e Evropës Qendrore dhe Juglindore ku kredia hipotekore në 

monedhë të huaj është dominuese për kredinë dhënë individëve (Steiner 2010). 

Gjithashtu, një variant tjetër i marrjes përsipër të një financimi më të rrezikshëm, 

është edhe kredia me norma variabël të interesit ose interes të lartë. Për më tepër, në 

prani të lëvizjes së lirë të kapitalit, efektiviteti i politikës monetare do të 

                                                 
8
"Plasja e tullumbaces", i referohet situatave kur çmimet e rritura të banesave fillojnë bien me shpejtësi, 

duke u personifikuar nga plasje e një tullumbace të krijuar nga fryrja e çmimeve të banesave përtej 

faktorëve bazë. 

Masat makroprudenciale 
që targetojnë financimin e 

blerjeve të banesave: 

 Raporti i kredisë ndaj 

kolateralit (LTV) 

 raporti i këstit ndaj të 

ardhurave 

 Kapitali i kërkuar i peshuar 

sipas rrezikut 

 Rezerva e detyrueshme 

Masat me karakter fiskal 
që lidhen me taksimin:  

 Lidhur direkt me pronarët 

e banesave ose me shtëpitë 

që jepen me qira 

 Lidhur direkt me të 

ardhurat 

 Masa indirekte me veprim 

të njëhershëm  

Masat me karakter 

strukturor: 

 

 Rregullimi i tregut të 

qeramarrjes 

 Masa për shtëpitë sociale  

 Subvencione dhe ndihma 

për grupet në vështirësi 

 Zbatimi i regjsitrimit të 

tokës 

Norma e interesit të 

huasë 
Kostoja e marrjes me 

qira të banesës 

Përballueshmëria me të 

ardhurat 

Tregu i banesave 
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komprometohej dhe do të ishte i limituar, në veçanti për regjime të kursit të këmbimit 

jo plotësisht fleksibël. Po kështu, efikasiteti i një mase të politikës monetare do të 

kushtëzohej edhe nga struktura e tregut të kredisë hipotekore. Në ato sisteme ku 

normat e interesit të kredisë hipotekore përcaktohen parimisht nga norma interesi 

afatgjata, efektiviteti i politikës monetare do të varej ndjeshëm nga marrëdhëniet 

midis normave afatshkurtra të interesit dhe atyre afatgjata.  

Literatura empirike e ditëve të sotme ka treguar se këto shqetësime për efektivitetin e 

masave të politikës monetare janë reale, duke nënvizuar idenë se politika monetare 

mund ta ndalë një rritje të shpejtë të çmimeve të banesave, por me një kosto shumë të 

lartë për ekonominë. Crowe et al në materialin e tyre të publikuar në vitin 2011, në një 

analizë VAR (autoregresioni në vektor), për një numër të përzgjedhur vendesh në 

gjithë botën, kanë treguar se brenda një periudhë kohore prej 5 vjet, një rritje e 

normës bazë së interesit më 100 pikë përqindje, do të ulte çmimet e banesave vetëm 

me 1 pikë përqindje. Këto konkluzione nënvizojnë se, kundërpërgjigjja që duhet të 

bëjë politika monetare ndaj rritjes së shpejtë të çmimeve të banesave duhet të jetë 

shumë e fortë në mënyrë që të ketë një impakt të dukshëm në çmimet e banesave dhe 

në kredinë hipotekore, duke ndikuar në të njëjtën kohë negativisht rritjen ekonomike 

dhe inflacionin në vend.   

2 – Politika fiskale është një tjetër instrument me një ndikim të gjerë në tregun e 

pasurive të paluajtshme. Kështu elementë të rëndësishëm të politikës fiskale të një 

vendi (si për shembull: taksa për transaksione, taksa mbi pasuri të paluajtshme, njohja 

e shpenzimeve për interesa të kredisë hipotekore si të zbritshme ndaj detyrimeve 

fiskale etj..) ndikojnë në vendimin për të investuar në tregun e pasurive të 

paluajtshme. Rezultati përfundimtar është kryesisht një trajtim favorizues social për të 

nxitur pronësinë. Përgjithësisht, vlerësohet se instrumentet fiskalë mund të përshtaten 

me ecurinë e ciklit ekonomik në mënyrë që të ndikojë luhatshmërinë e çmimeve të 

banesave. Gjithsesi, në realitet është vlerësuar që kjo nuk është edhe aq produktive 

për dy arsye. Së pari, lidhjet midis cikleve të çmimeve të banesave dhe instrumenteve 

fiskale nuk është vlerësuar të jenë plotësisht të korreluara dhe së dyti, politikat fiskale 

ndikohen shumë nga politikat e autoriteteve dhe ato të qeverisë dhe si të tilla, 

problemet politike dhe ekonomike të një vendi, mund të komplikojnë më tej këtë 

lidhje. Eksperienca empirike që merr në studime shumë vende, tregon se ka vende ku 

ka patur rritje të ndjeshme të çmimeve edhe pse nuk kanë patur aspak një kuadër 

favorizues fiskal. Ndërkohë, po ashtu kuadri fiskal i përshtatshëm nuk ka nxitur aspak 

rritjen e çmimeve të banesave. Mungesa e konfirmimit empirik të kësaj ndërlidhjeje e 

lë të amullt ndërlidhjen e masave fiskale me ecurinë e çmimeve të banesave (Crowe et 

al (2011)).  

Instrumentet në të cilat bazohet politika fiskale: 

Taksa e transaksionit, që mund të jetë një kuotë fikse ose një përqindje ndaj shumës së 

transaksionit, dhe kjo ndryshon në varësi të kushteve të tregut të pasurive të 

paluajtshme,  vlerësohet nga autorët Allen dhe Carletti (2010) si një instrument i 

përshtatshëm për adresimin e situatave të mbinxehjes së çmimeve të banesave. 

Gjithashtu, ata përshkruajnë se ky instrument shkakton deformim në tregun e 

banesave dhe mund të ketë ndikim edhe në punësim, duke patur parasysh ndërlidhjen 

e tregut të banesave dhe lëvizjes së forcës punëtore. Eksperienca e vende të zhvilluara 

si USA dhe Angli, kanë treguar se gjatë një periudhe të rënies së çmimeve (të plasjes 

së efektit tullumbace) përdorimi i një takse me kohë të kufizuar në USA mbi blerjen e 
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banesave si dhe heqja e taksës fikse për pasuri të paluajtshme, ndihmuan në 

stabilizimin e tregut të banesave.   

Një element tjetër i politikës fiskale mund të jetë taksa mbi pronën. Kjo taksë në 

mënyrë indirekte takson rentën e imputuar, duke rrezikuar efektin e taksave të tjera, të 

cilat kërkojnë të përkrahin zotërimin e një banese dhe, në të njëjtën kohë, dekurajojnë 

blerjet spekulative të një banese.   

Një tjetër instrument i rëndësishëm, i përdoruar nga kuadri fiskal, është njohja si 

shpenzim i zbritshëm i shpenzimeve për interes të kredisë për qëllime fiskale. 

Teorikis njohja si shpenzim i zbritshëm i interesit të kredisë hipotekore do të ndikonte 

në uljen e kostos së marrjes së një kredie dhe në këtë mënyrë do të nxiste blerjen e 

banesave nëpërmjet përdorimit të levës financiare, kredisë bankare. Kjo do të 

nënkuptonte një huamarrje më të madhe të individëve dhe më shumë hua të 

ndërmjetësuar nga sektori bankar, duke treguar për një ndërlidhje më të fortë midis 

sektorit financiar dhe atij të tregut të banesave, si dhe një stres më të madh në sektorin 

financiar nga një rënie e çmimeve të banesave. Evidencat nga studime empirike 

sugjerojnë se reformat fiskale, të cilat kanë ulur përfitimin nga interesi i zbritshëm i 

një kredie hipotekore, janë shoqëruar gjithashtu edhe me një mbulim me kolateral më 

të ulët, duke dekurajuar marrjen e kredisë së re. Në përgjithësi, gjetjet empirike 

tregojnë se trajtimi neutral në këndvështrimin e taksave të shpenzimeve për interes të 

kredisë hipotekore do të ndihmonte në mos krijimin e disbalancave në ekonomi dhe 

do e bënte atë më pak të ekspozuar nga goditjet në tregun e banesave, nëpërmjet uljes 

së përdorimit të levës financiare, dhe njëkohësisht duke mënjanuar rritjen e 

panevojshme/artificiale të pronësisë së banesave dhe rritjen e shpejtë të çmimeve të 

tyre. Gjithsesi, në materialin e tyre, Crowe et al. tregojnë se këto rezultate duhen 

interpretuar me kujdes, sepse këto janë vlerësime të bëra për periudha të caktuara 

kohore dhe përgjithësisht të fundme në kohë, duke e bërë të vështirë ndjekjen e efektit 

të këtyre ndryshimeve përgjatë një cikli të plotë të aktivitetit ekonomik. Për më tepër, 

heqja e kësaj lehtësie fiskale nuk do të thotë se në tregun e pasurive të paluajtshme 

nuk do të ketë presion për krijimin e fenomeneve “tullumbace”. Eksperienca e krizës 

së fundit financiare tregoi se kishte vende që përjetuan rritje të shpejtë të çmimeve të 

banesave edhe pse nuk përdornin këtë lehtësi (si në rastin e Australisë). Ndërkohë që 

kishte edhe vende të tjera, ku edhe pse kjo lehtësi ishte plotësisht disponibël, nuk u 

përjetuan aspak rritje çmimesh (sikurse ishte rasti i Zvicrës). 

3 – Masat makroprudenciale, të lidhura me kuadrin rregullator, janë një instrument 

tjetër i rëndësishëm, të cilat mund të adresojnë rritjen e përshpejtuar të çmimeve të 

banesave. Këto masa prekin kryesisht kuadrin rregullator mbikëqyrës të sistemit 

bankar dhe si të tilla, ato janë masa të drejtpërdrejta që targetojnë përdorimin e levës 

financiare nga banka apo nga individët, në lidhje me produktin e kredisë hipotekore. 

Këto masa targetojnë një grup të caktuar dhe në përgjithësi shoqërohen me një kosto 

më të ulët krahasuar me masat e politikës monetare apo ato fiskale. Gjithashtu këto 

masa, duke adresuar përdorimin e levës financiare, ndikojnë në parandalimin e rritjes 

së shpejtë të çmimeve të banesave, duke ndihmuar edhe në trajtimin e problemeve që 

do të sillte një boom në tregun e pasurive të paluajtshme. Në përgjithësi, këto masa 

shoqërohen me dy përparësi kryesore. Njëra, është adresimi i nivelit të përdorimit të 

levës financiare nga individët dhe, e dyta, është forcimi i parametrave të stabilitetit të 

sistemit financiar, si pasojë e një kuadri më konservator dhe më të mbrojtur nga ciklet 

e rritjes së shpejtë të tregut të pasurive të paluajtshme. Gjithsesi, edhe këto masa 
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shoqërohen me dy disavantazhe kryesore. Duke qenë se këto masa janë të 

drejtpërdrejta dhe për agjentë ekonomikë të caktuar, mund të gjenden mënyra për të 

shmangur përmbushjen e këtyre masave dhe për të ulur në këtë mënyrë efektivitetin 

dhe dobishmërinë e tyre. Për pasojë, ato mund të rezultojnë kundër-produktive dhe 

mund të shoqërohen me ndryshime strukturore të anës së pasivit të bilancit të 

bankave, duke ndikuar në lindjen e problemeve të tjera më madhore, të cilat do të 

kërkonin ndërmarrjen e masave të tjera për t’u korrektuar, duke e vështirësuar të 

gjithë procesin. Po kështu marrja e këtyre masave mund të shoqërohen me një kosto 

"reputacioni" më të lartë. Shpesh herë, zbatimi i këtyre masave do të ndikonte në 

rritjen e kostove për grupin e targetuar dhe si të tilla mund të hasin kundërshtime dhe 

mund të konsiderohen si ndërhyrje të panevojshme në funksionimin e tregjeve. 

Zbatimi i tyre do të bëhet edhe më i vështirë përderisa ata që humbin dhe fitojnë nga 

këto masa, mund të jenë të mirë përcaktuar dhe të dallueshëm, duke e bërë më të 

vështirë zbatimin e tyre krahasuar me masat gjithëpërfshirëse të politikës monetare, të 

cilat në çdo rast pranohen gjerësisht si një e keqe e domosdoshme. Në zbatimin e 

këtyre masave vihet më shumë në lojë reputacioni i një banke qendrore dhe 

njëkohësisht kundërshtitë apo aprovimet për politikën makroprudenciale të ndjekur 

për saj. Gjithsesi, eksperienca globale ka treguar që ka shumë vende, të cilat kanë 

ditur të përdorin me sukses këto masa për të adresuar problemin e rritjes së shpejtë të 

çmimeve të banesave dhe zbutur ciklin e brom-it në tregun e pasurive të paluajtshme 

në vendin e tyre. Këto eksperienca suksesi nënvizojnë se gjetja dhe përdorimi i 

instrumenteve të caktuar, në harmoni me strukturën ekonomike dhe të tregjeve 

financiare të një vendi, është çelësi i suksesit për të arritur përfundimin e dëshiruar 

(Crowe et al (2011).     

Sipas Crowe et al (2011) masat makroprudenciale konsistojnë në tre grupe kryesore. 

Në grupin e parë këto masa synojnë kërkesa për kapital për mbulim më të lartë me 

kolateral të rrezikut të kredisë në varësi të cikleve të tregut të pasurive të paluajtshme. 

Prezantimi i një kuadri rregullativ për mbajtjen e kapitalit me natyrë pro ciklike 

nënkupton kërkesa më të larta për kapital në periudha boom-i, e cila do të krijonte 

rezervat e nevojshme për kohë të këqija. Dhe kjo mund të lidhet drejtpërdrejt me 

kredinë hipotekore dhe me ciklin e çmimeve të banesave, duke ndikuar 

drejtpërsëdrejti në adresimin e problemit të lidhjes së fortë të sistemit financiar dhe 

ekspozimit të tij ndaj goditjeve nga tregu i pasurive të paluajtshme. Një grup tjetër 

masash është provigjonimi dinamik prociklik. Skema bazë e funksionimit të kësaj 

mase është e njëjtë me atë të kapitalit minimal të kërkuar, por në ndryshim nga kjo 

masë, nëpërmjet kësaj rregullore kërkohet krijimi i provegjoneve/ fondeve rezervë të 

bankave në periudhën e rritjes së shpejtë të kredisë, për ti përdorur më pas këto fonde 

në periudha të rënies ekonomike. Në dallim nga masa e kapitalit rregullator, kjo masë 

mund të përdoret në ato raste kur bankat i kanë përmbushur lehtësisht kriteret për 

kapitalin minimal dhe gjendja e kapitalit të sistemit është e lartë. Kjo masë nuk lidhet 

me kufizime minimale si ajo e kapitalit dhe si e tillë mund të përdoret lehtësisht. Një 

instrument tjetër i masave makroprudenciale janë standardet e kreditimit për të marrë 

kredi të tilla si raporti i vlerës së kredisë ndaj kolateralit dhe raporti i të ardhurave 

ndaj këstit të kredisë. Sa më të lartë këto raporte aq më e mbrojtur është banka nga 

rënia e çmimeve të banesave, apo nga goditjet ciklike të tregut të banesave. 

Gjithashtu, këto raporte do të dekurajonin kërkesën për financim nga individët, duke 

penguar, nga këndvështrimi makroekonomik, krijimin e disbalancave të mëdha në 

sektorë të caktuar të ekonomisë. Po kështu, përdorimi i këtyre masave do të kufizonte 
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numrin e huamarrësve që mund të përfitonin financim nga bankat dhe do të ulte në 

këtë mënyrë presionet në kërkesat për banesat dhe për pasojë në çmimet e tyre. 

1.5. Tregu i banesave në Shqipëri  

Përsa i përket rastit të Shqipërisë, studimet mbi tregun e pasurive të paluajtshme janë 

të pakta. Një nga materialet e para që jep informacion të detajuar mbi shumë nga 

dimensionet sociale, ekonomike dhe urbanistike mbi tregun e banesave është ai i 

UNECE (2002), i cili paraqet një profil të plotë të vendit përsa i përket këtij sektori.  

Ky studim është i fokusuar më së shumti në studimin e tregut të banesave në 

kontekstin e politikave qeveritare dhe ato urbane për zhvillimin e tij. Sipas këtij 

studimi, deri në vitet 1990, tregu i strehimit në Shqipëri kishte karakteristika të 

dallueshme urbane dhe rurale. Pjesa më e madhe e rregullimeve në zonat rurale 

ndoqën traditën e viteve para 1945, me banesat familjare. Po kështu, strehimi urban 

ishte siguruar nga shteti në formën e apartamenteve. Krahasuar me pjesën tjetër të 

Evropës, strehimi në Shqipërisë kishte standarde ndër më të ulëtat.   

Krahas trajtimit nga ana e politikave të zhvillimit urban të tregut të banesave, një 

këndvështrim i rëndësishëm është ai mbi tregun e banesave nga pikëpamja 

ekonomike, apo ndërlidhja e ecurisë së çmimeve të banesave me sektorë të 

rëndësishëm të ekonomisë si dhe me treguesit kryesor makroekonomik. Për vetë 

natyrën e re të tregut të banesave si dhe mungesës së të dhënave të detajuara për 

çmimet dhe karakteristikat e tij, në veçanti studimet ekonomike për tregun e banesave 

në Shqipëri kanë qenë të pakta. Duke patur parasysh rolin kyç që luajnë çmimet e 

banesave në ekonomi si dhe për shkak se në statistikat zyrtare që publikohen nga 

INSTAT mungon informacioni për to, një pjesë e literaturës për Shqipërinë fokusohet 

në ndërtimin e indeksit të çmimeve të banesave. Për shkak të shumëllojshmërisë së 

banesave si dhe të dhënave të kufizuara, ndërtimi i një Indeksi të Çmimeve të 

Banesave në Shqipëri, ashtu si edhe për vendet e zhvilluara, apo në veçanti për ato në 

zhvillim, është një sfidë. Ky fenomen është studiuar nga Kristo e Bollano (2011), 

Agalliu (2013), Kripa, Kufo dhe Korbi (2013). 

Kristo e Bollano (2011) në materialin e tyre “Indeksi i Çmimeve të Banesave - 

Metodologjia dhe përdorimi” kanë shpjeguar metodologjinë e ndjekur për krijimin e 

indeksit të ecurisë së çmimeve të banesave, që përpilohet dhe publikohet nga Banka e 

Shqipërisë. Autoret tregojnë se, ky indeks vlerësohet nëpërmjet metodës hedonike, e 

cila merr parasysh disa karakteristika të banesave në qytetin e Tiranës. Aktualisht ky 

është i vetmi indeks disponibël për çmimet e banesave në Shqipëri, historia e të cilit 

fillon që nga tremujori i parë i vitit 1998. Autoret në material pasqyrojnë gjithashtu 

avantazhet e përdorimit të metodës hedonike për ndërtimin e çmimeve të banesave. 

Kjo metodologji përdoret gjerësisht në literaturë për të kuptuar më mirë zhvillimet në 

çmimet e banesave si dhe për përdorimin e tij në analizat makroekonomike. 

Gjithashtu, shtrirja për një kohë të gjatë e serisë mundëson përdorimin e këtij treguesi 

në studimet ekonomike që bazohen në seritë kohore.  

Agalliu (2013) paraqet një alternativë për llogaritjen e Indeksit të Çmimit të Banesave 

në Shqipëri. Ajo është bazuar në të dhënat primare të mbledhura nga vlerësuesit e 

jashtëm të bankave, me shpërndarje gjeografike në të gjithë vendin për periudhën 

2007-2012. Metodologjia e përdorur për llogaritjen e indeksit bazohet në krahasimin e 

çmimit të vlerësuar me vitin referencë. Ndërkohë që çmimi përcaktohet si mesatare e 

çmimeve të banesave të zgjedhura.   
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Kripa, Kufo dhe Korbi (2013) pasqyrojnë një mënyrë tjetër të llogaritjes së indeksit 

për çmimet e banesave për Shqipërinë. Duke u bazuar në opinionin e vlerësuesve të 

pasurive të paluajtshme, ato kanë krijuar një indeks mbi një seri 5 vjeçare (2007-

2012) të çmimit për 100 banesa të përfshirë në samplin e tyre. Më pas në studimin e 

tyre arrijnë në përfundimin se tregu i banesave në Shqipëri nuk vuan nga fenomeni 

“flluskë”, dhe as ulja e çmimeve nuk ka lidhje me një shpërthim të kësaj flluske. 

Përkundrazi, ata sugjerojnë se ecuria e çmimeve evidenton kërkesën dhe ofertën reale 

në treg, i cili ka qenë i prekur nga kriza e përgjithshme botërore. 

Paralelisht me këto studime janë publikuar edhe studime për ndikimin që ka kredia në 

ecurinë e çmimeve të banesave. Bollano dhe Ziu (2009) janë përpjekur të hulumtojnë 

lidhjen midis kredisë dhe çmimeve të banesave në Shqipëri, si dhe ndikimin që 

luhatjet e kreditit dhe çmimet e banesave kanë në ekonomi. Analiza e tyre empirike, 

bazuar në një model VAR, për periudhën nga 1999 deri në 2008, ka evidentuar një 

ndikim të fortë të aktivitetit ekonomik në kredinë dhënë sektorit privat dhe në 

zhvillimin e çmimeve të banesave. Rezultatet e tyre sugjerojnë që stabiliteti ekonomik 

ka mbështetur aktivitetin e kredidhënies si dhe tregun e strehimit, ndërkohë që rritja e 

kreditimit ka nxitur rritjen e çmimeve të banesave.  

Këto gjetje janë konfirmuar më pas edhe nga Suljoti dhe Hashorva (2012), të cilët në 

hulumtimin e tyre përdoren metodën kointegruese DOLS dhe përfshinë zhvillimet nga 

viti 1998 deri më 2011. Në ndryshim nga Bollano dhe Ziu (2009), ata kanë përfshirë 

në model si faktorë shpjegues të ecurisë së çmimeve të banesave edhe të ardhurat e 

përgjithshme, normën e interesit të kredisë si dhe indeksin e kushteve në ndërtim. Ky i 

fundit përfshin një element të kostos në krijimin e çmimit të banesave. Rezultatet 

empirike të studimit konfirmuan lidhjen pozitive midis çmimit të banesave dhe 

kredisë, të ardhurave të përgjithshme dhe kostove në ndërtim. Ndërkohë, lidhja midis 

çmimeve të banesave dhe normave të interesit, edhe pse kishte shenjën e pritur, nuk 

rezultoi statistikisht e rëndësishme.  

Materiali më i fundit i publikuar për tregun e banesave është ai i Ibrahimaj dhe 

Mattaroci (2014), i cili analizon faktorët që kanë ndikuar ecurinë e sektorit të 

ndërtimit. Autorët marrin në analizë si faktorë përcaktues tregues të ekonomisë reale 

(prodhimin e brendshëm bruto, remitancat, lejet në ndërtim dhe indeksi i kostove në 

ndërtim), tregues monetarë (kredia për individë, norma e interesit të depozitave) dhe 

tregues të vet tregut të banesave (çmimet e banesave dhe qiratë). Analiza e tyre 

empirike, nëpërmjet modelit VAR dhe "impulse response", tregon se prodhimi në 

ndërtim është ndikuar pozitivisht nga rritja e PBB-së së sektorëve të tjerë jo-ndërtim, 

nga kredia dhënë individëve, remitancat si dhe nga raporti i çmimeve ndaj kostove në 

ndërtim. Për më shumë, nëpërmjet analizës së zbërthimit të variancës, autorët 

konkludojnë që ndikimi i kredisë për individë vjen duke u rritur në periudhën 

afatgjatë. Gjithashtu pjesë e gjetjeve së punës të tyre ishte edhe marrëdhënia pozitive 

që çmimet e banesave kanë me kredinë për individë dhe remitancat, si dy nga burimet 

kryesore të financimit në ekonomi. 



27 

 

Përmbledhje 

Çmimet e banesave zënë një rol të rëndësishëm në literaturën akademike, përvet 

kompleksitetin që ka tregu i banesave si dhe për ndikimin e gjerë që ai ka në shumë 

sektorë të ekonomisë. Në veçanti kriza më e fundit globale nënvizoi edhe njëherë 

rëndësinë që ka tregu i banesave për ekonominë dhe politikat makroekonomike dhe 

financiare. Në literaturë si kanale kryesore të ndikimit të çmimit të banesave në 

ekonomi përmenden: kanali i kredisë ku nëpërmjet mekanizmit të nxitësit financiar 

vihet re një ndërlidhje e fortë e shëndetit të sistemit bankar dhe ecurisë së tregut të 

banesave dhe më gjerë për gjithë ekonominë; kanali i pasurisë, ku si pasojë e rritjes 

së çmimeve të banesave njerëzit ndihen më të pasur dhe shpenzojnë më shumë duke 

rritur konsumin dhe investimet; kanali i pritshmërive ku si pasojë e një ofertë të 

ngurtë për banesa në periudhën afatshkurtër çmimet rriten dhe në kushtet e një rritje 

të vazhdueshme ato priten të rriten më tej dhe kanali i investimeve ku shumë njerëz 

blerjen e një banese e konsiderojnë si një investim për të rritur të ardhurat e tyre në të 

ardhmen nëpërmjet mundësisë së rritjes së çmimeve si dhe qiradhënies. Tregu i 

banesave luan një rol të rëndësishëm edhe në politikat makroekonomike të një vendi, 

si psh në politikat monetare, fiskale, strukturore etj.  

Me gjithë rolin qendror që zënë banesat në ekonominë e një vendi, për rastin e 

Shqipërisë ky është një treg shumë pak i eksploruar. Materialet e pakta për tregun e 

banesave janë kushtëzuar nga mungesa e të dhënave të detajuar, nga shtrirja e 

shkurtër kohore e të dhënave të disponueshme si dhe nga pengesat ligjore e 

institucionale në ecurinë e kërkesës- ofertë në këtë treg. Në këtë kuadër është e 

nevojshme thellimi i studimeve të fenomeneve ekonomike në tregun e banesave dhe në 

veçanti eksplorimi i faktorëve përcaktues të ecurisë së çmimeve të banesave. Kjo punë 

kërkimore nëpërmjet investigimit të faktorëve përcaktues të çmimit të banesave nga 

ana e kërkesës, kërkon të japi një kontribut të rëndësishëm në plotësimin e literaturës 

për rastin e Shqipërisë.    
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KAPITULLI 2 

EKSPERIENCAT NDËRKOMBËTARE NË PËRCAKTUESIT E ÇMIMEVE TË 

BANESAVE NGA ANA E KËRKESËS 

 

“Në botë vetëm pak njerëz janë endacakë, sepse zgjedhin të jenë të tillë” 

David Miles (2011) 

 

Kjo fjali e shkurtër e marrë nga libri i David Miles (2011), shpreh diçka të 

rëndësishme rreth preferencave tona njerëzore: shumë njerëz mundohen shumë, 

investojnë shumë për të patur një banesa që ata me plotë gojën do të mund ta quajnë 

“shtëpi” për shumë vite. Kjo është arsyeja kryesore pse shumë njerëz duan ta 

zotërojnë patjetër banesën e tyre. Po kështu, ishte pikërisht tregu i banesave ai që çoi 

në krizën më të fortë globale që prej Depresionit të madh. Dol dhe Hafner (2010) 

theksojnë se në qendër të krizës financiare të vitit 2008 ishte “martesa” midis çmimit 

të banesave dhe kredisë hipotekore. Ky kapitull sjell pikërisht fakte interesante për 

ecurinë e kësaj “martese” në disa shtete, që janë afër dhe larg gjeografikisht, dhe kanë 

karakteristika institucionale, sociale dhe ekonomike të ndryshme. Në këtë kapitull do 

të pasqyrohen ecuria dhe tiparet që karakterizojnë tregun e banesave në Bashkimin 

Evropian dhe vendet e Evropës Qendrore dhe Juglindore. Është paradoks që, 

pavarësisht dëshirave për qëndrueshmëri dhe nevojës për të qenë lehtësisht e 

parashikueshme që të ofron banesa, tregu i banesave ishte epiqendra e krizës 

financiare dhe ekonomike të viteve 2007-2008, e cila po vazhdon të përjetohet gjatë 

viteve të fundit. 
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2.1. Çmimet e banesave dhe përcaktuesit në vendet e Eurozonës 

Hilbers et al (2008) tregojnë se karakteristikat dhe dinamika e çmimeve të banesave 

në vendet e Eurozonës ndryshojnë dukshëm midis vendeve. Kështu për shumë vite, 

çmimet e banesave në terma realë pothuajse kanë mbetur të pandryshuar për 

Gjermaninë, ndërkohë që, pësuan një rritje disi më të ndjeshme në Francë dhe në Itali, 

dhe po në të njëjtën kohë pësuan rritje të theksuar në vendet si Spanja, Irlanda dhe 

Holanda. Vendet e zonës euro mund të ndahen në dy grupe të mëdha: vende me rritje 

të ulët të çmimeve të banesave dhe vende me rritje të lartë të këtij treguesi. Si 

përfaqësuesit kryesorë të vendeve me rritje të ulët të çmimeve të banesave janë 3 

vendet e mëdha të eurozonës (Gjermani, Francë, Itali) edhe Finlanda, ku mesatarisht 

në vit çmimet e banesave u rritën me më pak se 7% (Eurostat 2014). Ndërkohë, në 

grupin e dytë përfshihen vendet si Irlanda, Spanja, Belgjika dhe Hollanda, të cilat 

kanë dëshmuar një rritje të shpejtë të çmimeve të banesave në një periudhë afatgjatë. 

Këto vende shfaqën një rritje mesatare dyshifrore me mbi 15% në vit. Gjithsesi, në 

analizën e Annett (2005) vihet në dukje se të dhënat e çmimeve të banesave ndërmjet 

vendeve të eurozonës nuk janë perfektë dhe vuajnë nga dallime të dukshme 

metodologjike. Divergjenca e dinamikës së çmimeve të banesave ka vijuar edhe pasi 

këto vende u përfshinë në bashkimin monetar.  

Analiza krahasuese e Annet (2005) midis 8 vendeve të Eurozonës
9
 për treguesit e 

kredisë, inflacionit dhe çmimit të banesave, vë në dukje se teksa inflacioni në këto 

vende ka ruajtur nivele të moderuara, çmimet e banesave kanë përjetuar rritje shumë 

më të shpejtë, duke përjashtuar rastin e Gjermanisë, në të cilën çmimet kanë mbetur 

pothuajse të pandryshuar. Në mënyrë të ngjashme, edhe rritja e kredisë për rezidentët 

ka qenë e lartë në veçanti në vendet si Irlanda dhe Spanja. Analiza empirike tregon 

për një lidhje statistikisht të rëndësishme midis rritjes të lartë të portofolit të kredisë 

dhe të çmimeve të banesave. Raporti i kredisë hipotekore ndaj PBB-së, sikurse u 

tregua më sipër varion ndjeshëm ndërmjet dy grupeve. Për grupin e parë me rritje të 

ulët të çmimeve të banesave, kredia hipotekore zë më pak se 50% të PBB-së, ndërsa 

për grupin e dytë me rritje të shpejtë të çmimeve ky tregues ishte afër 100%. Devijimi 

standard ndërmjet rritjes reale të çmimeve të banesave midis vendeve ishte katër herë 

më i lartë se sa për inflacionin, dhe akoma më i lartë për rritjen e portofolit të kredisë. 

Ndërkohë që inflacioni i ulët dhe i qëndrueshëm ishte prezent, në shumë prej vendeve 

vihen re dinamika thellësisht të ndryshme në tregun e banesave. Këto evidenca 

tregojnë se mekanizmi i transmetimit midis çmimeve të banesave dhe aktivitetit 

ekonomik, si dhe midis politikës monetare dhe çmimeve të banesave, është shumë i 

komplikuar. Annett (2005) në studimin e saj argumenton pikërisht faktin se ndikimi i 

rritjes së shpejtë të kredisë (apo më gjerë, parasë) dhe çmimeve të banesave varion 

ndjeshëm në varësi të karakteristikave institucionale specifike të vendeve. Një 

shumëllojshmëri e tillë e eksperiencave në vendet e eurozonës e bën akoma më të 

vështirë detyrën e politikëbërësve për të marrë sinjale të qarta nga çmimet e banesave. 

Për më tepër, ka një tension midis pasojave të mundshme inflacioniste të një brom-i të 

shpejtë të çmimeve të banesave dhe akoma më shumë pasojave disinflacioniste gjatë 

një plasje të efektit tullumbace të çmimeve. Të gjitha këto tregojnë se ndjekja e një 

politike monetare në zonën Euro, e cila do të kishte për qëllim të adresonte çmimet e 

aseteve, do të ishte e rrethuar nga shumë vështirësi. 

                                                 
9
 Gjermani, Francë, Itali, Finland, Spanja, Belgjika, Holland dhe Irland.  
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Annett (2005) në studimin e tij përfshin një listë faktorësh të tjerë që priten të 

ndikojnë çmimet reale të banesave. Kjo listë përfshin këta faktorë: të ardhurat e 

individëve, normën reale të interesit, popullsinë ose ndonjë faktor tjetër demografik, 

variablat që ndikojnë nga ana e ofertës për banesa, institucionet e tregut financiar ose 

tregues për të kapur aftësinë për të marrë kredi në banka, taksat, subvencionet si dhe 

politika të tjera shtetërore që i adresohen tregut të banesave. Nga të gjitha studimet 

vihet re se të ardhurat janë një variabël kyç në shpjegimin e sjelljes së çmimeve të 

banesave, ndërkohë që efekti i normave të interesave nuk është e përcaktuar në 

mënyrë të qartë, edhe pse pjesa më e madhe e rezultateve konfirmojnë një lidhje 

negative. Një tjetër faktor i rëndësishëm në planin afatgjatë është faktori demografik i 

rritjes së popullsisë. Megjithatë, për shkak të ndryshimeve të vogla të numrit të 

popullsisë në vite, ky faktor del i parëndësishëm në shpjegimin e luhatshmërisë së 

çmimeve të banesave.  

Marrëdhëniet midis çmimeve të banesave dhe kredisë apo parasë nuk mund të 

vlerësohen saktë. Në buletinin e vitit 2003 të Bankës Qendrore Evropiane (BQE) 

tregohet se, marrëdhënia e ndryshimeve të kredisë ndaj PBB-së dhe çmimet e 

banesave nuk është gjithmonë e qartë. Shkak-pasoja nuk është gjithmonë e lehtë të 

kuptohet, sepse rritja e kredisë hipotekore mund të jetë një pasojë e rritjes së çmimeve 

të banesave dhe jo shkaku i tyre. Ndërkohë që çdo lëvizje e njëkohshme e tyre mund 

të reflektojë një përgjigje të përbashkët ndaj faktorëve të tretë, sikurse janë normat e 

interesit apo pritjet për rritjen e të ardhurave në të ardhmen. Por, disa studime gjejnë 

një rol të qartë që luajnë treguesit monetarë në çmimet e banesave. Në këto studime 

është gjetur gjithashtu se kulmimet e çmimeve të banesave janë të favorizuar nga 

disbalancat e treguesve financiarë. Sipas Annett 2005 vihet re se treguesi më 

konsistent, që është statistikisht i rëndësishëm në shpjegimin e modelimit afatshkurtër 

të lëvizjeve së çmimeve, është e ardhura e disponueshme, e cila, pavarësisht nga 

metoda e zgjedhur, ruan shenjën e pritur dhe njëkohësisht është statistikisht e 

rëndësishme. Ndërkohë që norma reale e interesit nuk del statistikisht i rëndësishëm 

për të gjitha vendet por vetëm në disa prej tyre, dhe ka shenjën e pritur. Po kështu, 

treguesit monetarë, kredia dhe më pas paraja e gjerë janë statistikisht të rëndësishme 

vetëm në disa vende: Francë, Irlandë dhe Spanjë. Ndërkohë, kur treguesi i kreditimit 

zëvendësohet me paranë e gjerë, këtij grupi i shtohen edhe Belgjika dhe Finlanda. 

Grafik 2.1: Çmimet e banesave në EU (ndryshim vjetor) 

 
Burimi: Të dhënat janë marrë nga Eurostat dhe llogaritje të autores. 
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Kur analizohen grupet e eurozonës së bashku në panel, koeficientët përpara treguesve 

monetarë nuk dalin statistikisht të rëndësishëm. Duke u bazuar në këto rezultate, 

Annett (2005) thekson se treguesit monetar nuk kanë një rol të qartë në shpjegimin e 

luhatjeve afatshkurtra të çmimeve të banesave në zonën Euro. Marrëdhëniet ndërmjet 

këtyre variablave varen ndjeshëm nga karakteristikat dhe kushtet specifike të secilit 

vend. Krahas modelimit afatshkurtër Annett (2005) analizon dhe lidhjen afatgjatë 

ndërmjet variablave duke përdorur vlerësimin me dy etapa sipas Engel- Granger. Në 

modelimin e lidhjes ndërmjet variablave të pavarur kryesorë dhe çmimet e banesave 

rezulton se të tre variablat: rritja e të ardhurave, norma e interesit dhe kredia, 

rezultojnë statistikisht të rëndësishëm dhe me shenjën e duhur. Ky rezultat konfirmon 

se, edhe pse të ardhurat dhe kredia nuk luajnë një rol përcaktues në krijimin e çmimit 

të banesave në periudhën afatshkurtër dhe afatmesme, ata luajnë një rol të 

rëndësishëm në përcaktimin afatgjatë të trendit të çmimeve të banesave. Edhe kur 

Annett përdor termin e gabimin për të kapur lidhjen afatshkurtër, rezulton që si kredia 

edhe paraja, nuk ndikojnë në dinamikën e çmimeve të banesave në periudhën 

afatshkurtër dhe atë afatmesme. 

Grafik 2.2: Treguesi i qëndrueshmërisë së çmimeve të banesave në vendet evropiane.
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Burimi: Të dhënat janë marrë nga Eurostat dhe llogaritje të autores. 

Literatura tregon se, efektet e politikës monetare dhe kushtet e çmimeve të banesave 

varen gjerësisht nga faktorët institucionalë. Zhvillimet e ndryshme në çmimet e 

banesave në vendet e eurozonës varen deri diku edhe nga ndryshimet institucionale 

midis vendeve në tregun e kredidhënies. Në këtë kontekst, në literaturë janë analizuar 

se sa këto ndryshime institucionale ndikojnë në luhatshmërinë e çmimeve të banesave 

dhe në mekanizmin e transmetimit të tyre në konsum (Macklennan, Muellbauer, 

Stephens 1999). Këto studime tregojnë se vendet me kredi hipotekore me norma 

interesi fikse, me kërkesa rregullatore për raport më të ulët të kredisë ndaj vlerës së 

kolateralit (LTV), me kosto të larta transaksioni, dhe me një numër më të vogël të 

“pronarëve të banesave”, tentojnë që të përjetojnë luhatshmëri më të ulët të çmimeve 

të banesave dhe efekt më të pakët në konsum. Franca dhe Gjermania i përkasin pak a 

shumë kësaj kategorie, ndërkohë që Irlanda dhe Anglia i përkasin anës tjetër të 

spektrit. Giuldori 2004, mbron argumentin se çmimet e banesave favorizojnë efektin e 

politikës monetare në konsum në rast se tregu i kredive hipotekore është më shumë 

konkurrues. Në të njëjtin drejtim, Iaciavello dhe Mineti (2003), argumentojnë se 

                                                 
10

 Ky tregues është llogaritur si raport i indeksit të çmimit të banesave me rentën për vendet evropiane 

(BIS 2014).   
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kanali i kredisë dhe ai i kolateralit varen gjerësisht nga faktorët institucionalë të 

vendit. Tsatsaronis dhe Zhu (2004) tregojnë se, ndikimi i kredisë në çmimet e 

banesave është më pak evident (i zbutur) në vendet ku kreditimi është më konservativ 

dhe tërheqja e kapitalit nga pasuria nuk është i përhapur.  

Rëndësia e të gjithë faktorëve, që kanë ndryshime të rëndësishme mes vendeve të 

eurozonës, u provua me metoda të ndryshme të ndjekura nga Annett 2005. Kështu, 

për nëngrupe me karakteristika të përbashkëta institucionale, u provua roli statistikisht 

i rëndësishëm i kredisë në luhatshmërinë e çmimeve të banesave në këto vende. 

Rezultatet e këtyre provave treguan se ndikimi i kredisë në luhatshmërinë e çmimeve 

të banesave rezulton statistikisht i rëndësishëm edhe për periudhën afatshkurtër-

afatmesme në vendet, të cilat kanë norma interesi të ndryshueshme të kredisë 

hipotekore, kanë titullzim të kredive hipotekore si dhe lejojnë tërheqjen e pasurisë. 

Ndërkohë, treguesi monetarë i parasë duket të ndikojë në luhatshmërinë e çmimeve të 

banesave në vendet që kanë nivele maksimale të LTV. Normat e interesit mbeten një 

faktor statistikisht i rëndësishëm në çdo nëngrup, pavarësisht metodologjisë së 

përdorur. Një nga konkluzionet kryesore të gjetjeve të Annet (2005) është se, si 

normat e interesit, edhe kredia, luajnë një rol të rëndësishëm në çmimet e banesave 

midis vendeve që kanë karakteristika të përbashkëta institucionale. Ashtu sikurse 

Tsatoris dhe Zhu (2004), Annett (2005) gjeti se sa më agresive janë politikat e 

kreditimit aq më e fortë është marrëdhënia midis kredisë dhe luhatshmërisë së 

çmimeve të banesave. Gjithashtu, vendet me norma interesi të luhatshme të kredive 

hipotekore tentojnë të kenë një efekt më të madh të tyre në çmimet e banesave. 

Ndryshimet e ndërveprimit të variablave monetarë me çmimet e banesave, mund të 

jenë pjesërisht të lidhur edhe me liberalizimin financiar ndërmjet vendeve dhe 

sidomos me procesin e integrimit- catchin up proces. Në këtë aspekt vlerësohen dy 

efekte potenciale që luajnë rol të veçantë. Së pari, konvergjimi i normave afatgjatë të 

interesit midis vendeve me qëllim përfshirjen në Bashkimin Monetar Evropian, ku 

ekonomistët kanë argumentuar se liberalizimi financiar në Evropë, nga 1980 e këtej, 

ka kontribuar në një rritje të numrit të boom-ve të çmimeve të aseteve (Detken dhe 

Smets, 2004). Së dyti, një mjedis me inflacion të ulët rrit rrezikun e deflacionit në rast 

të rënies nominale në çmimet e banesave. Për më tepër, ndërsa faza e boom-it mund të 

jetë e lokalizuar në një treg të caktuar, dëmi i shkaktuar në fazën e rënies ekonomike 

mund të përhapet më gjerësisht, veçanërisht në qoftë se kombinohet me fleksibilitet të 

kufizuar në tregjet e faktorëve të prodhimit (Gros, Mayer, dhe Ubide, 2005). 

2.2. Çmimet e banesave dhe përcaktuesit në vendet e EQJL 

Tregjet e banesave në vendet e Evropës Qendrore Jug Lindore (EQJL)
11

 janë një 

objekt interesant studimi, sepse ato kanë pësuar transformime të rëndësishme që prej 

viteve 1990. Kalimi nga regjimi totalitar komunist në një regjim demokratik të 

ekonomisë së tregut u shoqërua me privatizimin e tokës. Ky proces u shoqërua me 

probleme të shumta si në regjistrimin e pronave ashtu edhe me dokumentacionin e 

pronësinë. Kjo periudhë transformimesh pati veçori individuale por edhe elementë të 

përbashkët për shumicën e vendeve të EQJL, pavarësisht nga karakteristikat 

institucionale specifike të vërejtura në çdo vend.  

                                                 
11

Në këtë grup përfshihen vendet ish komuniste si Poloni, Ceki, Hungari, Estoni, Lituani, Letoni, Serbi, 

Kroaci, Rumani, Bullgari, Maqedoni, Shqipëri etj.  
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Tregjet e banesave në EQJL vuajnë nga mungesa e transparencës dhe e 

standardizimit. Proceset e nevojshme për blerjen ose shitjen e pronës ndryshojnë 

nëpër shtete, dhe normat e qarkullimit të pasurive janë të ulëta në EQJL, duke 

vështirësuar analizën e dinamikës të çmimeve në këto vende. Të dhënat për banesat i 

referohen kryesisht të dhënave në kryeqytet dhe kanë si burim informacioni çmimin e 

transaksionit, deklaratat tatimore, agjencitë private të pasurive të paluajtshme, ose 

çmimet e marra nga reklamat nëpër gazeta. Të dhënat varen njëkohësisht edhe nga 

lloji i banesës, nga vendndodhja, cilësia dhe nëse transaksionet i referohen ndërtesave 

të reja apo atyre ekzistuese. Tregjet e banesave në EQJL, duke patur karakteristika të 

veçanta, shfaqin vështirësi në mbledhjen e të dhënave të krahasueshme mbi çmimet. 

2.2.1. Dinamika e çmimeve të banesave në vendet e EQJL 

Gjatë periudhës 2005-2008, para fillimit të krizës ekonomike dhe financiare, çmimet e 

banesave u rritën ndjeshëm në shumicën e vendeve të EQJL. Kështu për vendet 

Baltike dhe Bullgarinë, çmimet e banesave u rritën mesatarisht rreth 56% në vit, 

ndërsa për pjesën tjetër të vendeve ato shfaqën një rritje mesatare më pak se 20% 

(Unicredit 2011). Në pjesën më të madhe të vendeve kjo ecuri mbështetej nga procesi 

integrues i vendeve të EQJL me BE-në. Egert dhe Mihaljek (2007) në materialin e 

tyre kanë gjetur se rritja e shpejtë e çmimeve të banesave në vendet e EQJL është 

ndikuar pozitivisht nga rritja e fortë ekonomike, rritje në paga reale të kombinuara me 

kërkesën e lartë për banesa dhe të shoqëruara nga financim i bollshëm me kredi nga 

sistemi bankar. Faktorët demografikë si p.sh. numri i lartë i lindjeve i përjetuar në 

fund të viteve 70, ka rritur gjithashtu kërkesën për banesa në disa vende. Përveç kësaj, 

zhvillimet në çmimet e banesave janë të lidhura ngushtë edhe me privatizimin e 

ndërtesave të banimit si dhe me koston relativisht të lartë të marrjes me qira si pasojë 

e mungesës së tregjeve të zhvilluara të qiradhënies. Egert dhe Mihlajek në materialin 

tyre vlerësojnë se edhe kërkesa për apartamente nga jorezidentët apo flukset e 

kapitaleve nga jashtë në formën e FDI-ve, kanë ndikuar zhvillimet në tregun e 

banesave në vendet e EQJL.  

Grafik 2.3: Rritja reale e PBB-së në vendet e EQJL (mesatare periudhe,%). 

 
Burimi: Të dhënat janë marrë nga Eurostat, Bankat Qendrore dhe llogaritjet e autores. 

Sipas vlerësimeve të Komisionit Evropian, çmimet e banesave në vendet e EQJL kanë 

kaluar nëpër një cikël të plotë ekonomik. Ato, edhe pse janë mbështetur kryesisht nga 

faktorët fondamentalë, kanë shfaqur edhe një tejnxehje. Në shumicën e vendeve të 

EQJL çmimet e banesave u rritën me ritme të larta duke kulmuar në vitet 2007-2008, 
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dhe më pas pësuan tkurrje të fortë që vazhdoi për disa tremujorë radhazi. Në analizën 

e Unicredit (2011), theksohet se kjo rënie e shpejtë e çmimeve ishte shumë e 

ndjeshme për disa vende rreth 45% e tek të tjerat më pak se 15%.  Për më tepër, 

dinamika e ndryshme e çmimeve të banesave është ndikuar dhe nga specifikat e 

kuadrit institucional të vendit. Të dhënat tregojnë se rritja dhe rënia e shpejtë e 

çmimeve të banesave ishte më e theksuar në disa vende të EQJL, ndërsa ka qenë më e 

zbutur në disa të tjera. Kjo ecuri ka qenë e lidhur ngushtë me kushtet dhe disbalancat 

ekonomike të secilit vend- të tilla si niveli i rritjes ekonomike, pesha që zë sektori i 

ndërtimit ndaj PBB-së, problemet strukturore të ekonomisë, eficenca e kuadrit 

institucional dhe ligjor të lidhur me tregun e banesave etj.. 

Grafik 2.4: Sektori i ndërtimit në vendet e EQJL (pesha në vlerën e shtuar). 

 
Burimi: Të dhënat janë marrë nga Eurostat, Bankat Qendrore dhe llogaritjet e autores. 

2.2.2. Përcaktuesit e dinamikës së çmimeve ne vendet e EQJL 

Hildebrandt et. al., 2012, në materialin e tyre nxjerrin në pah dy karakteristika 

përcaktuese të tregjeve të banesave në EQJL: nivelin e lartë të pronësisë së banesave 

dhe cilësinë e ulët të stokut të banesave. Këto dy aspekte u trashëguan nga politikat e 

banimit në periudhën komuniste, përgjatë se cilës qiradhënia e banesave publike 

kryhej nga një sistem i kontrolluar nga shteti. Ky sistem bazohej në ndërtimin e 

banesave me kosto të ulët, në sasi të kontrolluar nga shteti dhe shpesh herë ndikonte 

në një mospërputhje të ofertës me kërkesën për banesa.  

Privatizimet dhe kthimet e pronave ish pronarëve ndryshuan plotësisht sistemin e 

banesave në shumë vende të EQJL. Banesat shtetërore u privatizuan dhe iu shitën 

banorëve që jetonin aty me një çmim shumë më të ulët se sa vlerësohej në treg. Për 

pasojë, raporti i pronarëve të banesave ndaj popullsisë totale u rrit dukshëm në të 

gjitha vendet e EQJL. Ndërkohë, kjo zhvendosje e pasurisë rriti pasurinë vetjake të 

individëve dhe u shoqërua me kosto të lartë të mirëmbajtjes së banesës, në veçanti për 

banesat të cilat nuk ishin ndërtime cilësore. Procesi masiv i privatizimit të banesave 

krijoi paralelisht edhe probleme të theksuara pronësie. Të kushtëzuar nga këto 

zhvillime, pronarët privatë nuk kishin iniciativë të investonin në pronën e tyre, duke 

çuar kështu në përkeqësim të cilësisë së stokut të banesave.  
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Grafik 2.5: Niveli i pronësisë në vendet e EQJL
12

 (për vitin 2009; në %). 

 
Burimi: Të dhënat janë marrë nga EuroStat dhe llogaritjes së autores. 

E parë nga një këndvështrim makroekonomik, niveli i lartë i pronësisë mund të ketë 

ndikuar negativisht lëvizjen e forcës se punës në rajon (OECD, 2011). Nga ana tjetër 

tregu i qiradhënies ka luajtur një rol relativisht të vogël në vendet e EQJL përgjatë dy 

dhjetëvjeçarëve të fundit. Ky treg është kryesisht i përqendruar në zonat urbane dhe 

karakterizohet nga kosto relativisht të larta.  

Të dhënat nga EuroStat tregojnë se cilësia e banesave ku jeton pjesa më e madhe e 

popullsisë është përgjithësisht jo cilësore. Në vendet e EQJL një pjesë e madhe e 

banesave klasifikohen si të mbipopulluara ose me cilësi të keqe. Për grupe të veçanta 

të popullsisë, veçanërisht për individët me të ardhura të ulta, është pothuajse e 

pamundur të paguajnë për një banesë cilësore. Në vitin 2009, raporti i popullsisë që 

jeton në banesa të mbipopulluara varion nga 58% të totalit të popullsisë në Letoni deri 

në 27% në Ceki. Ndërkohë, i njëjti tregues për vendet e BE tregon se ky raport është 

vetëm 11%. Ndryshimi i theksuar i këtij raporti nxjerr në pah se vendet e EQJL kanë 

akoma shumë hapësira për të përafruar cilësinë e tregut të banesave të tyre me atë që 

karakterizon vendet evropiane.  

Grafik 2.6: Cilësia e banesave në vendet e EQJL
13

 (për vitin 2009; në %). 

 
Burimi: Të dhënat janë marrë nga EuroStat dhe llogaritjes së autores. 

                                                 
12

 Treguesi është llogaritur si raport i pronarë banesash ndaj totalit të popullsisë. 
13

 Treguesi është llogaritur si raport i popullsisë që jeton në banesa të mbipopulluara ndaj totalit të 

popullsisë. 
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Hildebrandt et.al., (2012), evidentuan se në vendet e EQJL rritja e çmimeve të 

banesave në periudhën e para-krizës shfaq korrelacion pozitiv me raportin e pronarëve 

të banesave ndaj totalit të popullsisë për periudhën 2004-2008. Ky fakt tregon se në 

vendet e EQJL kërkesa për tu bërë pronar është e lartë, dhe si e tillë është reflektuar 

edhe në dinamikën e çmimeve të banesave. Kjo tendencë ndikohet edhe nga mungesa 

e mundësive alternative, ku tregu i qiradhënies është i pazhvilluar dhe nuk nxit 

marrjen me qira të banesës. Një tjetër komponent që ushqen kërkesën për banesa në 

vendet e EQJL është edhe cilësia e ulët e banesave ekzistuese. Kjo nënkupton se 

kërkesa për përmirësimin e cilësisë së banesave dhe për banesa të reja cilësore do 

vazhdojë të mbetet një nxitës kryesor i kërkesës në tregun e pasurive të paluajtshme 

në këto vende. Gjithashtu, rol të rëndësishëm kanë luajtur edhe faktorët socialë: pas 

periudhës së komunizmit individët janë prirur të jetojnë në familje të vogla duke rritur 

kështu kërkesën për banesa.  

2.2.3. Çmimet e banesave dhe financimi i tyre në vendet e EQJL 

Kërkesa për banesa është mbështetur edhe nga kredia dhënë nga sistemi bankar. 

Individët në vendet e EQJL rritën financimin e blerjes së një banese nëpërmjet kredisë 

të marrë në banka. Në vitet e fundit, raporti mesatar i kredisë për blerjen e banesave 

në vendet e EQJL është rritur nga mesatarisht 7 për qind të PBB-së në vitin 2004, në 

20 për qind të PBB-së në vitin 2011. Kredia hipotekore vlerësohet se është 

komponenti kryesor i kredisë dhënë individëve pothuajse në të gjitha vendet e EQJL.  

Kërkesa për kredi hipotekore u përkrah nga rritja e të ardhurave të disponueshme; nga 

pritjet e individëve për rritjen e pagave në të ardhmen si dhe niveli i ulët i përdorimit 

të levës financiare në fillimet e procesit. Gjithashtu, mungesa e një tregu të zhvilluar 

të qiradhënies, i cila shoqërohet me kosto të lartë të qiramarrjes së një banese, i shtyn 

individët të kërkojnë kredi hipotekore për të blerë banesa.  

Krahas kërkesës, rol të rëndësishëm ka luajtur edhe oferta për kredi hipotekore. Si 

faktorë kryesorë që kanë rritur ofertën për kredi hipotekore, në literaturë përmenden 

krijimi i bankave të kursimit dhe prezantimi i produktit të kredisë hipotekore, të cilat 

u mbështetën nga flukset hyrëse të kapitalit në rajon. Këto flukse, të shoqëruara me 

eksperiencën dhe njohuritë nga tregje financiare të zhvilluara, ndihmuan në krijimin e 

instrumenteve më të sofistikuara të kredisë. Zhvillimi dhe zgjerimi i tregut të kredisë 

hipotekore u mbështet nga lehtësimi i standardeve të kredidhënies si pasojë e 

konkurrencës së fortë midis bankave, si dhe nga përmirësimi ligjor për zbatimin e të 

drejtave të pronësisë dhe regjistrimin e pronës (Banka Botërore, 2012).  

Me fillimin e krizës financiare, ritmet e rritjes së kredisë hipotekore të bankave për 

individët u ngadalësuan ndjeshëm. Në shumë prej vendeve normat e rritjes së këtij 

portofoli kanë mbetur të ulta. Bankat janë bërë më konservatore në politikat e 

huadhënies hipotekore, dhe kanë shtrënguar standardet e kreditimit në përgjigje të 

perceptimeve për rrezik më të lartë të kredisë, të tregut të pasurive të paluajtshme dhe 

situatës makroekonomike. Ndërkohë, edhe kërkesa e individëve për kredi hipotekore 

është tkurrur, për shkak të rritjes së pasigurisë për të ardhurat e tyre në të ardhmen; 

perceptimit pesimist për situatën e përgjithshme makroekonomike; prirjes së tyre drejt 

kursimit si dhe rritjes së kostos së shërbimit të borxhit. 

Kriza ekonomike financiare goditi pasurinë e individëve dhe të ardhurat e tyre duke 

vështirësuar marrjen e një kredie hipotekore pranë bankave. Për pasojë, individët janë 



37 

 

bërë më sensitivë ndaj aftësisë paguese për të blerë një banesë. Treguesi i 

përballueshmërisë për blerjen e një banese përkufizohet si aftësia paguese e 

individëve për të kryer shpenzimet e blerjes së banesës pa rrezikuar aftësinë e tyre për 

të përmbushur shpenzimet e tjera të jetesës. Hildebrandt et. al.,2012 në materialin e 

tyre vlerësojnë se treguesi i përballueshmërisë
14

 së blerjes së banesës, është tkurrur 

gjatë periudhës së rritjes së shpejtë ekonomike në shumë prej vendeve të EQJL. 

Ndërkohë, përgjatë dhe mbas krizës ky tregues është rritur si pasojë e rënies më të 

theksuar të çmimeve të banesave krahasuar me pagat.  

Grafik 2.7: Çmimet e banesave në vendet e EQJL (ndryshim vjetor, %). 

 
Burimi: Të dhënat janë marrë nga Eurostat, Bankat Qendrore dhe llogaritjes së autores. 

Niveli i papunësisë në vendet e EQJL është rritur nga rreth 11 për qind në vitin 2007, 

në më shumë se 13 për qind në vitin 2011
15

, i cili – pavarësisht se është një tregues 

me natyrë kryesisht ciklike - tregon se në të ardhmen e afërt numri i njerëzve që mund 

të marrin kredi hipotekore në banka do të zvogëlohet.  

Grafik 2.8: Norma e papunësisë në vendet e EQJL (në %). 

 
Burimi: Të dhënat janë marrë nga Eurostat, Bankat Qendrore dhe llogaritjes së autores. 

                                                 
14

Ky tregues llogaritet si raport i indeksit të pagave ndaj indeksit të çmimeve të banesave.  
15

Niveli mesatar i papunësisë është llogaritur duke përfshirë edhe vendet e Ballkanit, të cilat në dallim 

nga vendet e Evropës qendrore karakterizohen nga nivele shumë të larta të papunësisë. Nivel që mbas 

krizës është rritur më tej.  
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Marrja e një kredie hipotekore vështirësohet edhe për shkak të nivelit të lartë të 

borxhit të individëve, i cili është rritur ndjeshëm në dhjetëvjeçarin e fundit në të gjitha 

vendet e EQJL. Në këtë aspekt një ndikim të veçantë ka rritja e kredive me probleme 

për individë. Premiumi i rrezikut për individët u rrit gjatë periudhës së krizës për 

shkak të pasigurive më të larta në tregun e punës dhe rrezikut të humbjes së burimit të 

të ardhurave.  

Grafik 2.9: Kreditë me probleme ndaj totalit të kredisë (në %, mesatare periudhe). 

Burimi: Të dhënat janë marrë nga Bankat Qendrore dhe llogaritjes së autores. 

Treguesi i përballueshmërisë së banesës ndikohet edhe nga shpenzimet vjetore të 

shërbimit të kredisë hipotekore që ndryshe njihet si norma vjetore e pagesës, APRC
16

. 

Ky tregues përbëhet nga komponenti i normës së interesit dhe çdo pagese që ka kryer 

huamarrësi për të marrë kredi në banka. Edhe pse normat referencë të interesit dhe 

interesat e tregut janë reduktuar gjatë periudhës së tranzicionit, Hildebrandt et. al., 

2012, vlerësojnë se APRC nominale për kreditë hipotekore ka qenë përgjithësisht e 

lartë në vendet e EQJL. Në disa vende APRC reale arriti nivele nën zero në periudhën 

e para-krizës. Pas kësaj periudhe, zhvillimet nëpër vendet e EQJL, filluan të jenë 

shumë të ndryshme.  

Grafik 2.10: Normat e interesit për kredinë në monedhën vendase (në %, mesatare periudhe). 

 
Burimi: Të dhënat janë marrë nga Bankat Qendrore dhe llogaritjes së autores. 

                                                 
16

Annual Percantage Rate of Charge. 
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Një aspekt tjetër i lidhur me përballueshmërinë e blerjes së një banese është kostoja e 

blerjes së pronësisë së banesës, përkundrejt asaj që mund të merret me qira. 

Qiradhënia në vendet e EQJL është relativisht e shtrenjtë krahasuar me çmimet e 

banesave, sepse kërkesa për qira ka qenë e lartë, e ndikuar nga rritja e çmimeve të 

banesave, tregut pak të zhvilluar të qiradhënies dhe ofertës së limituar të banesave me 

qira (Dübel, Brzeski dhe Hamilton, 2006). Gjatë krizës ekonomike financiare 

qiradhënia u be edhe më e shtrenjtë krahasuar me blerjen e banesave, përderisa 

çmimet e banesave rezidenciale konsiderohen të jenë më të ndjeshme ndaj luhatjeve 

ciklike se sa qiraja.  

2.2.4. Financimi në monedhë të huaj karakteristikë e vendeve të EQJL  

Një aspekt i veçantë i thellimit të ndërmjetësimit financiar në vendet e EQJL, ka qenë 

kreditimi në monedhë të huaj, e cila është rritur ndjeshëm para krizës të vitit 2007. 

Sipas statistikave të bankave qendrore, në vitin 2011, kredia në valutë zinte një peshë 

që varionte nga 60 për qind në 98 për qind të portofolit të kredive hipotekore. Në 

shumë studime të këtij fenomeni është vlerësuar se treguesi i APRC për kreditë në 

euro ishte ndjeshëm më i ulët se sa ai i llogaritur për kredinë në monedhën vendase. 

Për periudhën para krizës, vlerësohet se kostoja më e ulët e kredive në monedhë të 

huaj, së bashku me mungesën e instrumentave afatgjatë të financimit në monedhën 

vendase kanë nxitur kredidhënies në monedhë të huaj (Steiner, 2011).  

Më fillimin e krizës financiare globale, ritmet e rritjes së kredisë hipotekore janë 

ngadalësuar ndjeshëm dhe rreziku i kursit të këmbimit mbi stabilitetin financiar në 

shumë prej vendeve të EQJL është materializuar. Vrojtimi i BERZH 2011 tregon se 

individët në vendet në tranzicion kanë vijuar t’i shërbejnë rregullisht kredisë 

hipotekore të marrë në monedhë të huaja, duke ulur konsumin. Gjithashtu nga ky 

vrojtim u konstatua se reduktimi i konsumit në individët me kredi hipotekore në 

valutë, ishte më e lartë krahasuar me atë që kishin marrë kredi në monedhën vendase. 

Luhatshmëria e kursit të këmbimit (në veçanti zhvlerësimi i ndjeshëm) u bë 

problematik për huamarrësit. Kjo situatë u ndje më shumë në Hungari dhe në Poloni, 

ku individët kishin marrë kredi në frangën zvicerane.  

Po kështu, rënia e çmimeve të banesave ka reduktuar vlerën e kolateralit që kanë në 

zotërim bankat, duke ndikuar negativisht bilancet e tyre. Gjithashtu, rënia e aktivitetit 

ekonomik shkaktoi probleme në aftësinë paguese për huamarrësit duke rritur kreditë 

me probleme. Procesi i rivlerësimit të aseteve që kanë në dispozicion bankat, në 

kushtet e një rënie të çmimeve të banesave është veçanërisht problematik nëse kreditë 

e këqija duhet të çohen në përmbarim. Faktorë të tjerë si procesi i tejzgjatur i 

përmbarimit, ekzistenca e marrëveshjeve të mirëkuptimit për likuidim apo dëbim dhe 

njëkohësisht niveli i ulët i likuiditetit të tregut të banesave, bëjnë akoma më të 

vështirë procesin e ekzekutimit të një kredie hipotekore.  

2.2.5. Politikat e qeverisë dhe tregu i banesave  

Një rol të rëndësishëm në zhvillimet e tregut të banesave luajnë edhe politikat fiskale 

apo strukturore. Masat fiskale adresojnë kryesisht taksat apo subvencionimet, krijimin 

e banesave sociale ose subvencione për qiranë, dhe masa rregullative, të cilat ndikojnë 

në cilësinë, sasinë apo çmimin e banesave. Në vendet e EQJL janë aplikuar politika të 

cilat kanë patur një impakt të rëndësishëm në tregun e banesave. Këto politika janë 
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kushtëzuar nga kuadri institucional i secilit vend dhe kanë pësuar ndryshime të 

rëndësishme herë pas here në varësi të politikave të qeverive të këtyre vendeve.  

Masat fiskale kryesisht kanë prekur koston e blerjes së një banese,  si p.sh. pagesat e 

interesit të kredisë hipotekore, të cilat njihen nga shteti si shpenzime të zbritshme para 

pagesës së taksave mbi ardhurave etj. Në pjesën më të madhe të vendeve shpenzimet 

për normën e interesit të kredisë hipotekore janë të zbritshme nga taksat që individët i 

paguajnë shtetit, e aplikuar kryesisht për blerjen e banesës së parë. Kjo masë fiskale 

zvogëlon koston e kredisë për pronarët e banesave që kanë financuar blerjen e 

banesave me kredi hipotekore. Në disa prej vendeve kjo politikë është braktisur si 

p.sh. në Poloni, Lituania dhe Hungari. Ndërkohë Bullgaria në vitin 2009 e ka 

prezantuar për herë të parë këtë masë fiskale. Gjithsesi, në rastin e vendeve të EQJL, 

të cilat kanë si karakteristikë të përbashkët një treg të pazhvilluar të marrjes me qira të 

banesave si dhe nevojën e madhe që kanë individët për të pasur një banesa, vlerësohet 

se ndikimi i braktisjes së kësaj politike ka patur një efekt të kufizuar (Hildebrandt et. 

al., 2012). 

Në lidhje me ndryshimet strukturore në tregun e banesave rezidenciale, shteti luan një 

rol të rëndësishëm për mbështetjen administrative dhe teknike në numërimin dhe 

regjistrimin e pronave. Gjithashtu, po kaq e rëndësishme është edhe detyrimi për 

zbatimin e kontratave dhe procedurave eficiente për regjistrimin e pronave. 

Megjithatë, në veçanti në fillimet e Tranzicionit, individët ishin disi skeptik në lidhje 

me motivet e shtetit për të mbledhur informacion për pronat private. Pasiguria e 

blerësit mbi të drejtat e shitësit dhe për vlerën e pasurisë rrisin më tej rrezikun që 

mbart tregu i banesave. Për këtë arsye është e rëndësishme që shteti të ofroj eficencën 

dhe besueshmërinë në kuadrin ligjor për tregtimin e banesave rezidenciale.    

Në lidhje me masat që ndikojnë përballueshmërinë e blerjes së një banese, programet 

për banesa sociale luajnë një rol të rëndësishëm. Me zhvendosjen nga një treg i 

centralizuar (me ndërhyrjen direkt të shtetit) drejt një tregu të lirë në vitet 90, bashkitë 

filluan të cilësohen si pronarët e rinj dhe banesat sociale ishin pak në qendër të 

vëmendjes. Në këtë kohë në shumë prej vendet e EQJL filluan të kishin programe për 

marrjen me qira me një çmim rreth 5-10% më pak se tregu. Subvecionimi direkt i 

banesave sociale në EQJL është eliminuar kryesisht në të gjithë vendet.  

Në mungesë të ndërhyrjeve sistematike të politikave shtetërore, vendet e EQJL më 

pak të zhvilluara nga ana urbane, po përjetojnë edhe një rritje informale të zonave 

periferike të qyteteve të mëdha. Për të frenuar rritjen e këtyre vendosjeve informale 

janë aplikuar projekte të ndryshme, të cilat variojnë nga procesi legalizimi deri tek 

rikthimi në banesa sociale. Në vitet e fundit, janë rritur presionet për banesa sociale, të 

cilat janë më të përballueshme për individët, duke u bazuar në grupe të caktuar 

sociale. Subvencionime dhe pagesa të tjera janë zbatuar për zona të caktuar banimi, 

por gjithsesi vihet re se ka nevojë për përmirësime të mëtejshme, duke patur parasysh 

peshën e ulët që zë tregu i qiradhënies për këto grupe sociale (Tsenkova, 2011).  

Krahas ndryshimeve në masat fiskale, zhvillimi i tregut të banesave kërkon një kuadër 

të qëndrueshme të financimit të blerjes së banesave. Masat rregullative mbikëqyrëse 

luajnë një rol të rëndësishëm në këtë drejtim. Qeveritë dhe bankat qendrore që përpara 

fillimit të krizës financiare globale, i kanë kushtuar vëmendje kredisë hipotekore të 

individëve. Kështu për të adresuar rritjen e shpejtë të kredisë hipotekore, shumë 

autoritete mbikëqyrëse ndërmorën masa  rregullative, që kanë ndikuar ofertën për 
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kredi në disa prej vendeve të EQJL. Masat makroprudenciale kanë patur në fokus 

edhe monedhën me të cilën jepet kredia hipotekore. Këto masa kanë synuar peshimin 

më strikt të kredisë hipotekore, kërkesa më të larta për kapital mbi kreditë që jepen në 

monedhë të huaj, përzgjedhja më konservatore e kolateralit të pranuar si dhe masa më 

strikte për raportin e të ardhurave ndaj këstit, apo të kredisë ndaj vlerës së kolateralit 

(FMN, 2006) 

Qeveritë e vendeve të EQJL, kanë ndryshuar shpesh masat makroprudenciale, në 

veçanti që nga fillimi i krizës. Ndërkohë me përjetimin e problemeve të krizës 

financiare globale në shumë vendet e EQJL, u vu re ngadalësimi i ndjeshëm dhe 

shumë herë dhe tkurrje e portofolit të kredisë hipotekore. Gjatë vitit 2011 dhe në 

vazhdim në shumë vende si në Hungari, Bullgari, Ceki etj. janë marrë masa për të 

mbështetur bankat në rritjen e ndërmjetësimit financiar në tregun e banesave. Në 

përgjithësi, është e rëndësishme që kuadri zbatues i politikave duhet të dizenjohen që 

të sigurojnë një banesë cilësore për rezidentët, të mbështesin transaksionet në 

shitblerje të banesave dhe njëkohësisht të forcojnë stabilitetin makroekonomik 

(OECD 2011). Meqenëse pjesa më e madhe e këtyre masave nuk ka shumë kohë që 

janë zbatuar është akoma herët për të vlerësuar efikasitetin e tyre.  

Tabela 2.1. Masat makroprudenciale me influencë në tregun e banesave (2010-2012) 

Shteti  Masat  

Hungari 

Lehtësimi i pagesave te kredisë hipotekore duke i lejuar huamarrësit qe te paguajnë 

kredinë me një kurs te fiksuar te monedhës vendase me frangën zvicerane.  

Është kërkuar procedura te shpejta për ta pastruar portofolin e bankave nga kreditë e 

humbura; transformimi i kolateralit; heqja e barrierave për ristrukturimin me eficence 

te korporatave  

Po bëhen përpjekje për ndryshimin e skemës se taksimit për debitorët e keq (ose ne 

rast se falet kredia).  

Bullgari 

Pesha e rrezikut për kredinë konsumatore ulet nga 100% në 75% dhe pesha e rrezikut 

për kredinë e kolateralizuar ulet nga 50% në 35%; lehtësim i procedurës së 

kapitalizimit të fitimeve 

Serbi 

Bankat nuk penalizohen nëse portofoli i kredisë për individë ndaj kapitalit rritet mbi 

200% si efekt i zhvlerësimit të monedhës. Gjithashtu, përjashtohet nga portofoli i 

kredisë për individë, ajo e dhënë për qëllime bujqësore dhe sipërmarrje 

Lejohet shtyrja e kredive deri në 12 muaj nga data e maturimit me kusht që kjo kredi 

të konvertohet në dinarë, pa penalitete dhe kosto shtesë.  

Kufiri i raportit të kredisë me të ardhurat rritet nga 30% në 40% në rast se të paktën 

80% e kredisë është në monedhë vendase 

Rritet masa e downpayment për kreditë për pasuri të paluajtshme të dhëna në euro, 

nga 10% në 20% 

Kreditë në valutë mund të indeksohen vetëm në euro dhe jo në monedhë tjetër 

Rumani 
 Ndryshim në regjimin e provigjionimit (lejimi i zbritjes 25% te vlerës se kolateralit 

nga vlera e huas) 

Burimi: Bankat qendrore, Raportet e stabilitetit financiar 2011-2012, dhe perifrazime të autores. 

Në literaturë vendet e EQJL merren si një shembull i mirë i një grup vendeve të cilat 

kanë ndryshuar vazhdimisht kuadrin makroprudencial për të adresuar krijimin e 

rreziqeve në tregun e pasurive të paluajtshme. Kështu, Vandenbussche et al. 2012 

theksojnë se vendet e EQJL kanë përdorur intensivisht masat makroprudenciale dhe 
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ofrojnë një terren të mirë për të analizuar nga ana empirike influencën që marrja e 

këtyre masave prudenciale ka patur në mbinxehjen/ përshpejtimin e çmimeve të 

banesave apo të portofolit të kredisë dhe ndërlidhjes midis tyre. Masat e marra nga 

këto vende konsistojnë në përdorimin e instrumenteve të tillë sikurse janë kërkesa për 

rritjen e kapitalit; rregulla/ masa për provigjonimin dhe klasifikimin e huas, kërkesa 

për rritjen e likuiditet apo të rezervave dhe kritere përzgjedhjes së projekteve për 

financim. Në disa prej vendeve EQJL, të tilla si Ceki apo Sllovaki autoritetet 

shtetërore nuk janë treguar aktiv dhe nuk ka ndryshuar shumë kuadrin prudencial për 

të adresuar luhatshmërinë e çmimeve të banesave, kjo sepse edhe vet ky treg nuk ka 

shfaqur devijime të rëndësishme nga ekuilibri dhe në të njëjtën kohë rritja e portofolit 

të kredisë duket të ketë qenë në linjë me kushtet e përgjithshme. Ndërkohë vendet e 

tjera të rajonit kanë qene prezent me ndërhyrjen e tyre si ne tregun e kredisë ashtu 

edhe të pasurive të paluajtshme duke ndërmarrë ndryshime të rëndësishme në kuadrin 

makroprudencial me synimin për të kushtëzuar lëvizjet e portofolit të kredisë në një 

trajektore të re më të qëndrueshme. Vandenbussche et al tregojnë se në disa vende 

masat shtrënguese u ndërmorën me vonesë ndërkohë që tregjet ishin përfshire në një 

cikël të ri zhvillimesh. Ndërkohë në disa të tjera kushtet lehtësuese prudenciale ishin 

të diktuara nga integrimi evropian dhe kushtëzimi i përditësimit të kuadrit mbikëqyrës 

me atë evropian. Në përgjithësi autoritet e vendeve të EQJL morën masa në momente 

të ndryshme, duke përdorur instrumente të ndryshëm dhe me intensitet të ndryshëm.  

Vandenbussche et al. 2012 në materialin e tyre, sipas metodologjisë së përzgjedhur 

për ndryshimet e kuadrit makroprudencial tregojnë se ka dallime të qarta midis 

vendeve në drejtim të politikave të tyre "për të ndërhyrë". Në disa vende (Republika 

Çeke, Rusi, Sllovaki, Slloveni) nuk vihet re të jenë marrë masa makroprudenciale, 

edhe pse në disa prej këtyre vendeve mund te jetë evidentuar rritje e shpejte e 

çmimeve të banesave. Në vende të tjera, kujdesi i shtuar në kuadrin rregullator tregon 

për një përqasje të qartë kundër ciklike të autoriteteve shtetërore (p.sh. Bullgaria, 

Kroacia dhe Serbi). Gjithashtu në grupin e  vendeve të Evropës Juglindore Qendrore 

ka edhe një grup vendesh, të cilat duket të kenë ndjekur një politikë makroprudenciale 

lehtësisht prociklike. Në rastin e Rumanisë natyra prociklike e këtyre politikave është 

ndikuar edhe nga integrimi në Bashkimin Evropian i vendit.  Në rastin e Hungarisë 

vihet re një lëvizje prociklike në fillim të vitit 2012, në atë kohë autoritet shtrënguan 

masat makroprudenciale në momentin kur tregu ishte në recesion mbasi u pa 

qartësisht problemet dhe komplikacionet që kishte dhënë kredidhënia në monedhë të 

huaj kur dhe monedha vendase pësoi një zhvlerësim të shpejtë. 

Në analizën empirike, Vandenbussche et al. 2012  kanë provuar ndikimin që ka patur 

ndryshimet e normës së kapitalit në krijimin e çmimeve të banesave. Më konkretisht 

ata kanë gjetur se rritja e nivelit minimal të mjaftueshmërisë së kapitalit ka çuar në 

rënien e çmimeve të banesave. Edhe fenomeni i kundërt duket të përkrahet nga të 

dhënat kur në veçanti vendet që kanë hyrë në BE kanë përditësuar rregulloret që 

lejojnë të mbajnë më pak kapital, janë shoqëruar edhe me rritje të shpejtë të çmimeve 

të banesave. Ndërkohë ato nuk kanë gjetur evidencë bindëse për ndikimin që ka patur 

ndryshimet në rezervën e detyrueshme në çmimet e banesave. Ndikimi ose është 

shumë i vogël ose i parëndësishëm statistikisht.  Një tjetër gjetje e këtij materiali është 

se madhësia me të cilën këta faktorë kanë ndikuar në tregun e banesave është e 

ndryshme në varësi të pozicionit në cikël që ka patur tregu. Kështu, në rastin e 

zgjerimit-boomit, efekti tkurrës i rritjes së kapitalit minimal ka qenë më i fortë dhe më 

i dukshëm. 
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Përmbledhje  

Në këtë kapitull janë sjellë në mënyrë të përmbledhur disa evidenca për faktorët që 

ndikojnë çmimet e banesave në vendet në Evropë. Për vet zhvillimin e ndryshëm 

ekonomik, institucional dhe politikë këto vende janë analizuar në dy grupe të mëdha, 

në vendet që janë pjesë e Eurozonës (vendet e zhvilluara) dhe vendet e EQJL (vendet 

në zhvillim). Studimet për tregjet e banesave në vendet e Eurozonës tregojnë se edhe 

pse inflacioni ishte i ulët dhe i qëndrueshëm në shumë prej vendeve, këto vende kanë 

shfaqur dinamika thellësisht të ndryshme në tregun e banesave. Këto evidenca 

tregojnë se mekanizmi i transmisionit midis çmimeve të banesave dhe aktivitetit 

ekonomik apo dhe me politikën monetare është shumë i komplikuar.  

Në shumë prej vendeve, si faktorë kryesor me ndikim në ecurinë e çmimeve janë 

gjetur të ardhurat e disponueshme, niveli i kredisë hipotekore dhe normat e interesit. 

Ndërkohë që shpejtësia dhe madhësia e përgjigjes së ecurisë së çmimeve ndaj këtyre 

faktorëve varet gjerësisht edhe nga karakteristikat institucionale të tregut të banesave 

si dhe liberalizimi financiar apo procesi i integrimit evropian të vendit. Gjithashtu 

këta faktorë janë gjetur të rëndësishëm edhe për ecurinë e çmimeve të banesave për 

vendet e EQJL. Për më tepër studimet për këto vende tregojnë se faktorët përcaktues 

të çmimeve të banesave në vendet e EQJL krahas faktorëve të vërejtur në ekonomitë e 

zhvilluara, përfshijnë edhe disa faktor specifik si niveli fillestar shumë i nënvlerësuar 

i çmimeve të banesave, cilësia shumë e dobët e stokut fillestar, kreditimi i lartë në 

valutë, tregjet financiare jo shumë të zhvilluara, si dhe probleme të theksuara 

institucionale dhe pronësie. Megjithatë duhet theksuar se literatura aktuale për 

tregun e banesave të vendeve të EQJL është e kufizuar, pavarësisht fenomeneve unike 

që tregu i banesave në këto vende ofron. Një nga arsyet kryesore të elaborimit të 

pakët në literaturë është mungesa e të dhënave apo cilësia e dobët e tyre për tregun e 

banesave.  

Përzgjedhja për të sjellë në këtë punim eksperiencën e vendeve evropiane në tregun e 

banesave dhe përcaktueseve të çmimit të tyre synon të paraqesë të përbashkëta dhe 

dallimet e këtyre vendeve me rastin e Shqipërisë.  
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KAPITULLI 3 

FAKTE TË STILIZUARA PËR PËRCAKTUESIT E ÇMIMEVE TË BANESAVE NË 

SHQIPËRI 

 

Studimet për tregun e pasurive të paluajtshme për Shqipërinë kanë qenë herë pas here 

në fokusin e akademikëve si në kontekstin urbanistik, pedagogjik, edhe atë social për 

krijimin e politikave në mbështetje të shtresave në nevojë. Ndërkohë, ky treg ka qenë 

më pak i studiuar në këndvështrimin ekonomik dhe të ndërlidhjes së tij me tregues 

makroekonomikë. Disa nga arsyet kryesore që mund të kenë vështirësuar analizën 

ekonomike mund të kenë qenë: transformimi i shpejtë dhe kaotik i këtij tregu nga një 

treg i centralizuar në një treg të lirë; zhvillimet në tregun e banesave kanë qenë të 

kushtëzuar nga problematikat e shumta ligjore dhe rregulluese, të cilat kanë 

përcaktuar sjelljen e tij përtej faktorëve ekonomikë; kufizimi dhe mangësia e të 

dhënave të disponueshme si dhe kohëzgjatja e shkurtër e tyre, etj. Në këtë kapitull 

paraqitet një tablo e zhvillimeve kryesore të tregut të banesave dhe të faktorëve 

makroekonomikë që kanë ndikuar kërkesën për banesa për rastin e Shqipërisë. 

   

 

 



45 

 

3.1. Në vend të literaturës  

Studimet mbi tregun e banesave në Shqipëri me fokus ekonomik janë të pakta. Një 

nga materialet e para që jep informacion të detajuar mbi shumë nga dimensionet 

sociale, ekonomike dhe urbanistike mbi strehimin është ai i UNECE (2002), i cili 

paraqet një profil të plotë të vendit përsa i përket këtij sektori. Ky studim është i 

fokusuar më së shumti në studimin e tregut të banesave në kontekstin e politikave 

qeveritare dhe ato urbane për zhvillimin e tij.  

Sipas këtij studimi, deri në vitet 1990, tregu i strehimit në Shqipëri kishte 

karakteristikat e tij të dallueshme urbane dhe rurale. Pjesa më e madhe e rregullimeve 

në zonat rurale ndoqën traditën e viteve para-1945 me banesa familjare. Po kështu 

strehimi urban ishte i siguruar nga shteti në formën e apartamenteve. Krahasuar me 

pjesën tjetër të Evropës, strehimi në Shqipërisë kishte standarde ndër më të ulëtat 

përsa i përket cilësisë së banimit.   

Sistemi i strehimit që prej viteve 1990 e më pas nuk ishte i qëndrueshëm, ndërkohë që 

shteti nuk pati më kontroll mbi ndërtimin, migrimin apo strehimin. Në këtë vakum të 

krijuar nga tërheqja e shtetit, u zhvillua një sistem i dyfishtë për të siguruar banesa të 

reja: një sektor informal që ndjek traditën e ndërtimeve individuale; dhe një sektor 

formal që vepron pak a shumë si ekonomi tregu, dhe ka tentuar ndër vite të plotësojë 

nevojat për strehim të popullsisë.  

Gjatë periudhës së komunizmit prona nuk mund të tregtohej, e për rrjedhim nuk 

ekzistonte një treg i banesave, dhe shkëmbimi i pronave ishte i kontrolluar nga shteti. 

Qiratë për banesa të sektorit publik ishin kryesisht simbolike, të pa bazuara në kostot 

e sigurimit të strehimit apo në ndryshimet në kërkesë apo cilësi. 

Prezantimi i modelit të ekonomisë “së tregut “që nga viti 1990 ka prodhuar ndryshime 

të konsiderueshme në çmimet e banesave në zona të ndryshme. Sipas të dhënave në 

këtë studim, çmimi mesatar i një banese u rrit rreth dyfish në harkun kohor 1996 deri 

2000. Këto zhvillime kanë qenë përgjithësisht të papërballueshme për shumë familje, 

me gjithë rritjen që ka pësuar për të njëjtën periudhë paga mesatare. Në tërësi studimi 

vlerëson se variacioni shumë i madh i çmimeve ndërmjet zonave të ndryshme të 

vendit, apo në periudha të ndryshme kohore, nuk përputhen me ndryshimet në paga 

ose të ardhura. Ky fenomen ishte më i dukshëm për kryeqytetin (UNECE 2002).  

Në materialin e UNECE 2002 theksohet se ndryshimet politike në vend në fillimet e 

viteve 1990 u shoqëruan me tre ndryshime të rëndësishme në tregun e banesave. Një 

nga ndryshimet kryesore është heqja e kufizimeve të lëvizjeve demografike të 

popullsisë, e cila çoi në një lëvizje të lirë të njerëzve, dhe për pasojë u shoqërua me 

një vërshim të pakontrolluar të njerëzve drejt qytetit dhe drejt zonave urbane, duke 

krijuar shpesh edhe zona masive ilegale. Faktori i dytë i rëndësishëm është reforma 

strukturore, e cila përfshin privatizimin e banesave ekzistuese shtetërore, dhe si e tillë 

përbënte një kthim mbrapa të drejtpërdrejt në politikat e qeverisë për banesat. Dhe 

pika e tretë është dëmshpërblimi dhe kthimi i pronave, pronarëve të ligjshëm, e cila 

solli në konflikte të shumta pronësie dhe probleme të theksuara të transaksioneve për 

këto prona. Megjithatë në këto 20 vite të tranzicionit, këta faktorë kanë vazhduar të 

përbëjnë faktorët kyç në zhvillimin e tregut të banesave dhe në formimin e çmimit të 

tyre.     
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Gjatë 20 viteve të fundit studimet për pasuritë e paluajtshme dhe më konkretisht për 

banesën kanë qenë të karakterit pedagogjik ose urbanistik kryesisht të ndërlidhura me 

metodat praktike të vlerësimit të tyre. Për vetë kompleksitetin e këtij produkti 

materialet e trajtuar kryesisht janë fokusuar të elaborojnë aspekte specifike të tregut të 

banesave. Në materialin e tij, Misja (2004) ka trajtuar nga ana urbanistike zhvillimin e 

tregut të banesave dhe të karakteristikave të tyre. Ai ka paraqitur tiparet kryesore të 

arkitekturës së banesave dhe është fokusuar tek problematikat e strukturës funksionale 

së tyre. Ndërkohë, Andoni (2006) ka trajtuar kryesisht aspektin e financimit të blerjes 

së një banese, problemet sociale dhe përballimin e kostos financiare që e shoqërojnë 

atë, duke trajtuar politikat sociale të ndërmarra për të rritur përballueshmërinë e 

blerjes së banesës për shtresat në nevojë. 

Një tjetër material i rëndësishëm për banesat dhe kushtet e jetesës në Shqipëri janë 

botimet periodike të INSTAT mbi Censusin e popullsisë dhe banesave në Shqipëri. 

Në vitin 2011 u krye Census i 11-të në Shqipëri, i cili bazohet në anketimin e 

popullsisë sipas një metodologjie të mirë përcaktuar në linjë me standardet 

ndërkombëtare, të përdorura nga EUROSTAT dhe ka për qëllim të sigurojë të dhëna 

që janë të krahasueshme jo vetëm me të dhënat e mëparshme, por njëkohësisht janë të 

krahasueshme edhe me të dhënat e vendeve të tjera. Censusi synon të grumbullojë 

informacion mbi ndryshimet demografike, kushtet e banesave dhe të jetesës, 

përkatësisë etnike dhe fetare në 12 qarqet e vendit, si në zonën rurale ashtu edhe atyre 

urbane të këtyre qarqeve.  

Ndërkohë, pjesë e literaturës që trajton tregun e banesave në Shqipëri janë dhe 

materialet e Kristo dhe Bollano (2011) dhe Agalliu (2013), të cilët përqendrohen në 

përcaktimin e një treguesi për matjen e ecurisë së çmimeve të banesave. Për shkak të 

mungesës së një treguesi zyrtar  nga INSTAT për çmimet e banesave si dhe duke 

patur parasysh se banesat janë produkte me karakteristika shumë heterogjene, 

ndërtimi i një treguesi për çmimet e banesave është e rëndësishme. Gjithashtu, pjesë e 

literaturës për tregun e banesave në Shqipëri janë dhe materialet e Bollano dhe Ziu 

(2008), Suljoti dhe Hashorva (2012) si dhe Bozdo (2012), të cilat fokusohen në rolin 

që luan tregu i banesave për ecurinë e stabilitetit ekonomik dhe atij financiar. 

Materiali më i fundit i publikuar për tregun e banesave është ai i Ibrahimaj dhe 

Mattaroci (2014), i cili analizon faktorët që kanë ndikuar ecurinë e sektorit të 

ndërtimit. Nëpërmjet analizës së zbërthimit të variancës, autorët konkludojnë që 

ndikimi i kredisë për individë vjen duke u rritur në periudhën afatgjatë. Gjithashtu 

pjesë e gjetjeve së punës të tyre ishte edhe marrëdhënia pozitive që çmimet e 

banesave kanë me kredinë për individë dhe remitancat, si dy nga burimet kryesore të 

financimit në ekonomi. 

Pavarësisht materialeve të përmendura, literatura për analizën ekonomike të tregut të 

banesave mbetet e pakët. Literatura ekonomike e deritanishme për investigimin e 

tregut të banesave dhe faktorëve përcaktues nga ana e kërkesës, ka vend për të 

përmirësuar në këto tre elementë:  

 Së pari, tregu i banesave mund të vlerësohet si një treg alternativ i investimit të 

pasurisë dhe kursimeve. Për rastin e Shqipërisë, ku mundësitë për investim të 

kursimeve janë të pakëta, tregu i banesave ka shërbyer si për individët ashtu edhe 

për bankat si një alternativ e mirë e investimit.  
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 Së dyti, në studimet e deritanishme faktorët fondamentalë që janë përfshirë në 

përcaktimin e çmimeve të banesave janë ato të hasura gjerësisht në literaturë. 

Ndërkohë që, për rastin e Shqipërisë, një karakteristikë e këtij tregu është 

dominimi i transaksioneve në një monedhë të huaj, në euro. Si e tillë përfshirja e 

kursit të këmbimit si një faktor përcaktues makroekonomikë do të ishte një risi në 

literaturën ekzistuese. Zhvillimet në kursin e këmbimit mendohet se ndërlidhen 

nëpërmjet disa "kanaleve" me dinamikën në tregun e banesave.  

 Së treti, gjetjet e deritanishme trajtojnë si problem kryesor multikolinearitin dhe 

endogjenitetin midis variablave. Prezantimi i një treguesi apo një metodologjie  

alternative për trajtimin e këtij handikapi do të ishte një risi për literaturën 

ekzistuese në Shqipëri për çmimet e banesave. Përdorimi i raporteve të treguesve 

endogjenë është një nga mënyrat e propozuara në literaturë për të trajtuar 

endogjenitetin.   

Ky studim në vazhdim synon që të trajtojë, pikërisht adresimin e këtyre elementëve. 

Veçanërisht në këtë kapitull synohet të paraqitet një panoramë e përmbledhur e 

zhvillimeve kryesore të tregut të banesave. Në këtë kapitull janë trajtuar të gjitha ato 

momente në historinë e variablave  të cilat kanë shërbyer si pika kyçe në ecurinë e 

serisë si dhe kanë patur influencë të veçantë për çmimet e banesave.  

3.2. Një vështrim mbi dinamikën historike 

Ekonomia shqiptare ka pësuar ndryshime të rëndësishme në 20 vitet e tranzicionit nga 

ekonomia e centralizuar në ekonomi tregu. Në të gjithë sektorët e saj, zhvillimet kanë 

qenë të dukshme, si në drejtim të aktivitetit ekonomikë ashtu edhe në aspektin 

institucional dhe rregullativ. Sektori bankar ka qenë një nga ata sektorë që ka pësuar 

ndryshime rrënjësore, dhe me rritjen e eficencës së tij ka ndihmuar e mbështetur 

rritjen ekonomike (Dushku 2009). Ai ka luajtur një rol gjithmonë e më të rëndësishëm 

si në drejtim të ndërmjetësimit të fondeve, nga kursimtarët tek bizneset që i përdorin 

për të rritur kapacitetet prodhuese, ashtu edhe në forcimin e infrastrukturës së 

produkteve financiare dhe lehtësimit të pagesave. Pa dyshim ai ka pasur një rol 

vendimtar në transmetimin e politikave ekonomike dhe në veçanti ato monetare, duke 

zhvilluar dhe përforcuar kanalin e transmisionit të politikës monetare në ekonomi.  

Tregu valutor edhe ai i normave të interesit brenda sektorit financiar kanë shfaqur 

gjithashtu zhvillime të rëndësishme në drejtim të formalizmit dhe rritjes së eficencës, 

dhe çmimi i parasë dhe i monedhës kanë reflektuar më së shumti kërkesë - ofertën në 

treg. Këto tregje janë ndikuar nga politika monetare, makroprudenciale dhe 

mbikëqyrëse e Bankës së Shqipërisë si dhe politikat e vet bankave në drejtim të 

zhvillimit dhe shtrirjes në segmente të ndryshme të kredidhënies.  

Po kështu gjatë viteve të tranzicionit ka përjetuar ndryshime të ndjeshme edhe tregu i 

banesave në Shqipëri. Zhvillimet në këtë treg mund të ndahen në dy periudha të 

dallueshme nga njëra tjetra. Gjatë periudhës së parë 2000-2007, vihet re një zhvillim i 

shpejtë në tregun e banesave. Ndërkohë gjatë periudhës 2008-2013 vihet re një 

ngadalësim i dukshëm i ritmit të rritjes si dhe rënie e këtij tregu të ndikuar nga ecuria 

e ngadaltë e aktivitetit ekonomik në vend, ecuria e dobët e të ardhurave të 

disponueshme dhe pasiguria e lartë. Të gjithë këta faktorë reflektuan edhe efektet që 

përcolli kriza financiare globale në ekonominë shqiptare. 
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3.2.1. Ecuria e çmimeve të banesave 

Gjatë periudhës 2000-2007, çmimet e banesave në Shqipëri kanë pasqyruar rritje të 

ndjeshme, në veçanti në kryeqytet. Analiza e çmimeve të banesave bazohet në 

indeksin e çmimeve të banesave për Tiranën, llogaritur dhe publikuar nga Banka e 

Shqipërisë. Baza e të dhënave në Bankën e Shqipërisë, tregon se gjatë kësaj periudhe 

çmimet e banesave janë rritur mesatarisht me rreth 15 për qind në vit. Gjithsesi niveli 

i çmimeve të banesave dhe dinamika e tyre varion ndjeshëm nga njëra zonë në tjetrën. 

Qyteti i Tiranës është ndarë në tre zona; zona e parë përfshin banesat në zonën e ish-

Bllokut dhe shumë afër qendrës; zona e dytë përfshin banesat e tjera brenda Unazës 

por jo në qendër, dhe zona e tretë banesat jashtë Unazës. Çmimet në zonat më të 

preferuara gjatë kësaj periudhe kanë demonstruar rritje rreth 2 herë më të lartë se 

mesatarja, ndërsa ato në periferi paraqesin nivele të moderuara rritjeje, rreth 5-10 për 

qind. 

Në qytetin e Tiranës, një nga faktorët kryesorë që ka sjellë rritje të kërkesës për 

ndërtime të reja, që prej fillimit të viteve ’90 ka qenë mungesa e hapësirave të 

mjaftueshme për strehim si dhe kushtet e këqija të banesave ekzistuese (UNECE 

2000). Po kështu një tjetër faktor me rëndësi ka qenë ndryshimi i hartës demografike e 

nxitur nga faktorë ekonomikë dhe socialë. Një rol të rëndësishëm në këtë drejtim ka 

patur migrimi nga zona të tjera urbane dhe sub-urbane drejt Tiranës, në veçanti 

qendrës së saj. Lëvizjet e lira demografike ndikuan që, për qytetet e mëdha dhe në 

veçanti për kryeqytetin kërkesa për banesa të reja të ishte e lartë (UNECE 2000). Një 

tjetër faktor me rëndësi ishte dhe ndryshimi në sjelljen e “çifteve të reja” për të mos 

jetuar në të njëjtën banesë me prindërit. Ky ndryshim në sjellje, e shoqëruar me faktor 

psikologjik për të zotëruar një banesë të tyre, çoi në kërkesë të shtuar edhe nga ky 

grup i popullsisë.  

Grafik 3.1: Ecuria e remitancave në vite.  
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Burimi: Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të autores. 

Një burim tjetër kryesor i kërkesës për blerje apartamente të reja ishte dhe kërkesa nga 

emigrantët.
17

 Përmirësimi i kushteve të jetesës dhe të të ardhurave të emigrantëve 

shqiptar në vendet e emigruara, ka sjellë një burim të rëndësishëm në rritjen e 

                                                 
17

 Ndikimi i kërkesës së shtuar nga emigrantët, dhe në vecanti roli i rëndësishëm i remitancave në 

ecurinë e cmimeve të banesave është gjetur në mënyrë empirike nga Stepanyan et al (2010) për vendet 

sovjetike. Sikurse në këto vende, edhe në Shqipëri, blerjet e banesave nga emigrantët kanë zënë një 

peshë të konsiderueshme në kërkesën për banesa.  
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kërkesës për apartamente në Tiranë. Kjo kërkesë ka qenë në rritje deri në fund të vitit 

2007, sikurse  pohojnë edhe agjentët e pasurive të paluajtshme. Ndërkohë, mbas 

krizës së vitit 2008, që përfshiu pjesën më të madhe të vendeve ku jetojnë emigrantët 

shqiptarë, vihet re se kërkesa nga ky grup është reduktuar dukshëm.  

Grafik 3.2: Remitancat dhe çmimet e banesave. 
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Burimi: Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të autores. 

Një analizë e thjeshtë e ecurisë së çmimeve të banesave dhe remitancave tregon se 

ndryshimet vjetore të këtyre dy treguesve kanë një korrelacion pozitiv. Kjo nënkupton 

se, me rritjen e të ardhurave nga remitancat, janë rritur edhe çmimet e banesave, fakt i 

cili përputhet me pritjet teorike, e cila konsideron prurjet monetare të emigrantëve si 

një nga burimet kryesore që financon kërkesën për banesa. Gjithashtu, remitancat 

shërbejnë si një burim të ardhurash për shumë familje me të ardhura të ulta, të cilat 

duke akumuluar kursime në vite mund të investojnë në tregun e pasurive e banesave 

dhe të përmirësojnë kushtet e jetesës.  

Një tjetër faktor i rëndësishëm në rritjen e çmimeve për banesa në vite ka qenë dhe 

rritja e të ardhurave të disponueshme të popullsisë. Të dhënat midis dy variablave 

tregojnë një lidhje të fortë pozitive dhe me korrelacion të lartë
18

. Rritja e të ardhurave 

duket të ketë mbështetur kërkesën dhe rritjen e çmimeve në tregun e banesave deri në 

fillim të vitit 2008. Më pas me ngadalësimin e të ardhurave, vihet re një stepje e 

individëve si për të blerë banesa ashtu edhe për të marrë kredi. Këtij faktori i 

bashkëngjitet dhe pasiguria për të ardhurat në të ardhmen, ku rritja e papunësisë dhe 

në tërësi pasiguritë për tregun e punës, janë reflektuar në një tkurrje të kërkesës së 

individëve për banesa. 

Gjithashtu, një tjetër komponent që ka ndikuar në ecurinë e kërkesës dhe çmimeve për 

banesa në Shqipëri, është edhe "kanali i pritshmërive". Në kushtet e rritjes së shpejtë 

të çmimeve dhe pritshmërive për vazhdimin e kësaj tendencë rritje, njerëzit bëhen 

euforikë dhe blerjen e banesave e konsiderojnë një investim me kthim të lartë, sikurse 

është evidentuar edhe në materialin e Case & Schiller (2003) për USA. Studimi i Case 

dhe Shiller (2003), tregon se blerësit e banesave, veçanërisht gjatë periudhës së 

“boom-it”, kanë pritshmëri jorealiste në lidhje me rritjen e ardhshme të çmimeve dhe 

për pasojë ata rrisin kërkesën për banesa dhe çmimin e tyre. Fakt i cili mendohet të 

ketë ndikuar edhe në ecurinë e kërkesës dhe të çmimeve të banesave në Shqipëri. 

                                                 
18

 Në mungesë të të dhënave të publikuara nga INSTAT, si përafrues i mirë i të ardhurës së 

disponueshme është përdorur seria e prodhimit të brendshëm bruto. 
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Ndërkohë, mbas krizës financiare të vitit 2008, në Shqipëri, sikurse edhe në shumë 

vende të tjera të rajonit, vihet re tkurrje e kërkesës për banesa. Kjo sjellje, ndër të 

tjera, ka reflektuar edhe tkurrjen e kërkesës si pasojë e pritshmërive të individëve për 

korrektimin në rënie të çmimeve të banesave (Unicredit 2011).  

Një tjetër komponent i kërkesës për banesa është edhe blerja e saj për qëllime 

investimi. Kjo lidhet drejtpërdrejti me blerjen e banesave të dyta, dhe në veçanti më 

kanalin e pritshmërive, ku njerëzit mendojnë se rritja e çmimeve të banesave do të 

zgjasë dhe ky investim do të jetë fitimprurës. Gjithashtu, përdorimi i banesës për 

qiradhënie rrit mundësinë e fitimit nga një investim i tillë. Qiraja përfaqëson fitimin e 

pritshëm nga kapitali, dhe ai përngjason me fitimin e marrë nga investimet në letrat 

me vlerë. Për këtë arsye, shpesh herë individët për të ndërmarrë këtë investim 

krahasojnë qiranë me kthimin nga investimi në letrat me vlerë. Raporti i çmimeve të 

banesave me qiratë tregon sa njësi monetare paguan blerësi për të përfituar një njësi 

qiraje. Raporti i çmimeve të banesave ndaj atyre të qirave, dhe veçanërisht devijimi i 

këtij raporti nga mesatarja historike, konsiderohet si një tregues që paralajmëron për 

krijimin e efekteve “flluskë” në çmimet e banesave (Kristo et al 2011).  

Grafik 3.3: Treguesi i qëndrueshmërisë së çmimeve të banesave
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Burimi: Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të autores. 

Indeksi i qiramarrjes së banesave
20

 tregon se rritja vjetore e qirave në Tiranë ka qenë 

stabël në nivele të ulta, ndërkohë që çmimet e banesave kanë vijuar të rriten. Kristo e 

Bollano (2011) tregojnë se rritja e shpejtë e raportit të indeksit të çmimeve të 

banesave ndaj indeksit të qirasë ka ardhur si rezultat i niveleve shumë të ulta të 

qiramarrjes në Tiranë, më e ulta në vendet e rajonit. Ndërkohë që çmimet e banesave 

janë relativisht të krahasueshme. Gjithsesi qiraja nuk është i vetmi përfitim që sjell 

zotërimi i një banese. Në kushtet e optimizmit siç ishte periudha përpara krizës së vitit 

2008, përfitueshmëria më e madhe e blerjes së një banese ndërlidhet me faktin e 

mundësisë së shitjes së saj me një çmim ndjeshëm më të lartë nga ai i blerjes. 

 

 

 

                                                 
19

 Ky tregues llogaritet si raport i i indeksit të cmimeve të banesave ndaj indeksit të qirave.  
20

Ky indeks llogaritet dhe publikohet nga banka e Shqipërisë. 
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Grafik 3.4: Çmimet e banesave dhe qiratë. 
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Burimi: Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të autores. 

Në shumë vende të EQJL, një kërkesë e shtuar për apartamente ka ardhur edhe nga jo 

rezidentët (Egert dhe Mihaljek (2007)). Ky faktor aktualisht për Shqipërinë është në 

nivele të ulëta për shkak të problemeve të ndryshme që lidhen me rregullimin e tregut 

të pasurive të paluajtshme, me regjistrimin e pronave, me infrastrukturën akoma të 

pazhvilluar në vend etj.. Materiali i Bankës Botërore 2011, "Qeverisja në mbrojtjen e 

të drejtave të pronësisë për pasuritë e paluajtshme në Shqipëri: një sfidë që vazhdon", 

thekson se, paqartësitë e theksuar me titujt e pronësive dhe mungesa e transparencës 

për marrjen e lejeve të ndërtimit ndikojnë si një pengesë serioze jo vetëm për bizneset 

vendase, por edhe për bizneset e huaj. Në raportet e "Doing business" të Bankës 

Botërore, prej disa vitesh tashmë, Shqipëria vlerësohet me renditje shumë të ulët për 

dhënien e lejeve të ndërtimit, duke mos shfaqur përmirësim në kohë dhe duke 

nënvizuar rëndësinë që ka ky problem për ekonominë shqiptare. Në këtë material, 

Shqipëria ka renditjen më të ulët mes vendeve të rajonit për marrjen e lejeve të 

ndërtimit, dhe zbatueshmërinë e kontratave. Gjithashtu, në materialin e Bankës 

Botërore 2011 nënvizohet se, tregu i pasurive të paluajtshme vuan edhe nga 

informaliteti i lartë dhe zbatueshmëri e ulët e ligjit, ku në veçanti gjykatat janë të 

pafuqishme të marrin vendime për të drejtat e pronësisë. Ndërkohë që akoma 

vazhdojnë të kryhen ndërtime informale në tokë të zaptuar duke rritur më shumë 

problemet sociale dhe sigurinë për investitorët, në veçanti për ata të huajt. 

Institucionet ndërkombëtare që ndjekin nga afër procesin e integrimit dhe zhvillimit 

ekonomik të vendit e cilësojnë këtë problem si një ndër ngërçet kryesore të ekonomisë 

shqiptare (Komisioni Europian 2014). 

Krahas këtyre faktorëve, tregu i banesave është ndikuar edhe nga kufizimet në ofertë, 

për shkak të reduktimit të lejeve për ndërtim në bashkitë kryesore të vendit. Indeksi i 

çmimeve të banesave për Tiranën tregon se ka rritje të ndjeshme të çmimeve të 

banesave gjatë periudhës 2004-2006. Të dhënat e INSTAT tregojnë se gjatë këtyre 

viteve ka dhe rënie të lejeve të ndërtimit
21

. Reduktimi i lejeve të ndërtimit në këto 

zona, vlerësohet se ka tkurrur ofertën për ndërtimin e ambienteve të reja, duke ndikuar 

në rritjen e çmimeve. Grafiku 3.5 tregon se për gjithë periudhën e shënuar lidhja e 

sipërfaqes së ndërtuar (për të cilën është marrë leje ndërtimi) nuk ka lidhje të fortë me 

ecurinë e çmimeve të banesave. Duke bërë disa prova të thjeshta për të analizuar të 

dhënat nga ana e ofertës, shohim se ekuacioni, që i përshtatet më mirë kësaj lidhje, 

                                                 
21

Sipas statistikave të publikuara nga INSTAT. 
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është ai eksponencial në rënie. Ky fakt konfirmon konkluzionin e mësipërm të pritur 

që, sa më e ulët ka qenë sipërfaqja e dhënë leje ndërtimi aq më e lartë ka qenë presioni 

për rritjen e çmimeve të banesave. Gjithsesi, ky ekuacion ka një shpjegueshmëri 

shumë të ulët dhe mund të them se me të dhënat e deritanishme lidhja me cmimeve të 

banesave dhe lejet e ndërtimit mbetet e dobët.  

Grafik 3.5: Lejet e ndërtimit dhe çmimet e banesave.  
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Burimi: Të dhënat janë marrë nga INSTAT, Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të autores.  

Një tjetër faktor, që mendohet se ka patur një rol të rëndësishëm në përcaktimin dhe 

rritjen e çmimeve të banesave, ka qenë kosto e materialeve të përdorura si dhe çmimi i 

tokës ku bëhet ndërtimi. Një pjesë e mirë e kostove në ndërtim kapen nëpërmjet 

treguesit të publikuar nga INSTAT, Indeksi i Kushtimit në ndërtim. Ky indeks tregon 

se ka një lidhje të fortë me ecurinë e çmimeve të banesave për Tiranën, sikurse vihet 

re edhe në Grafikun 3.6. Ekuacioni që i përshtatet më mirë lidhjes ndërmjet variablave 

është ai polinomial, i cili paraqet një korrelacion shumë të fortë mes indeksit të 

kushtimit në ndërtim dhe çmimeve të banesave. Kjo gjetje konfirmon edhe njëherë se 

rritja e kostove të materialeve të përdorura për ndërtimin e banesave, si p.sh përdorimi 

i materialeve më cilësore, të ndërtimit, hidro-sanitare, elektrike etj., ka ndikuar në 

rritjen e çmimeve për produktet e sektorit të ndërtimit.  

Grafik 3.6: Kostot në ndërtim dhe çmimet e banesave.  
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Burimi: Të dhënat janë marrë nga INSTAT, Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të autores.  

Të dhënat më të detajuar, për banesat sipas INSTAT tregojnë disa tipare të banesave 

të reja dhe se si këto tipare kanë evoluar me kalimin e viteve. Në Grafikun 3.7 vihet re 
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që në fund të viteve 90, në Shqipëri synohej të ndërtoheshin shumë banesa, por 

kryesisht ato ishin të karakterit të banesave me një ose pak kate, të cilat në tërësi 

përfaqësonin një sipërfaqe ndërtimi të lartë. Ndërkohë që në kohën e boom-it ky 

tregues tregon për një rritje më të madhe të sipërfaqeve të ndërtimit krahasimisht me 

numrin e banesave. Ky fakt ndërlidhet me pakësimin e sipërfaqeve të vlefshme për 

ndërtim në veçanti në qytetet të mëdha me dyndje demografike duke kushtëzuar 

firmat e ndërtimit të ndërtojnë godina të larta shumëkatëshe, të cilat do të mund të 

akomodonin sa më shumë kërkesa për banesa.  

Grafik 3.7: Ecuria e banesave të reja dhe e sipërfaqeve ndërtimi.  
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Burimi: Të dhënat janë marrë nga INSTAT dhe llogaritje të autores 

Sipas të dhënave të INSTAT CENSUS të popullsisë 2011, në Shqipëri ka rreth 598 

mijë ndërtesa për qëllime banimi, dhe pjesa më e madhe e tyre, rreth 80%, janë banesa 

me një kat. Ndërkohë që numri i pallateve të larta është rreth 22 mijë dhe përbëjnë 

rreth 3.7% të ndërtesave banuese gjithsej. Gati një e treta e pallateve janë të ndërtuar 

në qytetin e Tiranës, ose rreth 6900 pallate. Ndaj totalit të ndërtimeve për qëllime 

rezidenciale vetëm 2.1% janë ndërtesa mbi 6 kate, dhe ato mbi 9 kate zënë vetëm 1 

për qind. Po sipas Census të 2011, pothuajse të gjitha ndërtesat janë pa ashensor, dhe 

vetëm 1,2% janë ndërtesa me ashensor.  

Grafik 3.8: Numri i banesave të ndërtuara sipas viteve (në % të banesave në total). 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

para 1960 1960-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2005 2006-2010

Banesat në Tiranë Rrethet e tjera

 
Burimi: Të dhënat janë marrë nga Census 2011- INSTAT dhe llogaritje të autores.  

Më shumë se një e treta e këtyre ndërtesave (38,1%) janë në qytetin e Tiranës, në të 

cilën janë ndërtuar edhe pallatet më të larta. Këto të dhëna dëshmojnë se profili i 



54 

 

banesave në Shqipëri është ai i banesave të ulta, dhe në kryeqytet si zona veçanërisht 

më e kërkuar, është përqendruar niveli më i lartë i pallateve të larta, në kushtet e 

disponibilitetit më të pakët për truall për ndërtim. Gjithashtu, numri i banesave që 

ndodhen në pallate me ashensor është i vogël, kjo e trashëguar deri në njëfarë masa 

edhe nga ndërtimet e periudhës së komunizmit të cilat ishin pallate pa ashensor. Të 

dhënat e Censusit të fundit dëshmojnë se numri më i madh i ndërtesave me ashensor 

ndodhet ne Tiranë, rreth 31%.  

Grafik 3.9: Niveli i pronësisë sipas rretheve në Shqipëri (në %).  
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Burimi: Të dhënat janë marrë nga Census 2011- INSTAT dhe llogaritje të autores.  

Konsolidimi dhe rritja e fleksibilitetit të sistemit bankar për të kredituar individët dhe 

firmat e ndërtimit që operojnë në treg, përbën një faktor tjetër që ka ndikuar si në 

rritjen e kërkesës ashtu edhe të ofertës në tregun e banesave. Financimi me kredi nga 

sektori bankar gjatë kësaj periudhe ka përbërë një burim të rëndësishëm financimi për 

firmat e ndërtimit. Optimizmi i përgjithshëm i krijuar në tregun e pasurive të 

paluajtshme ndikoi në veprimtarinë e firmave të ndërtimit për të investuar në 

ndërtimin e banesave dhe për të kërkuar financim përtej aftësive të tyre paguese. 

Çmimet e larta të ndërtesave bënin të mundur që ata të zotëronin kolateral të 

mjaftueshëm për të marrë kredi të re dhe për të zgjeruar aktivitetin e tyre.  

Zhvillimet gjatë periudhës 2008-2013, tregojnë për një ngërç në tregun e pasurive të 

paluajtshme. Oferta për banesa nuk është zgjeruar më sikurse tregojnë të dhënat për 

lejet e ndërtimit si dhe rënia e prodhimit e sektorit të ndërtimit. Sektori i ndërtimit, që 

prej fundit të vitit 2008 kryesisht ka shënuar tkurrje të prodhimit, duke kontribuar 

negativisht në rritjen reale të ekonomisë. Ndërkohë që çmimet e banesave janë luhatur 

nga një tremujor në tjetrin, duke mos treguar një tendencë të qartë.  

Kjo situatë në tregun e pasurive të paluajtshme gjatë kësaj periudhe është ndikuar 

edhe nga tkurrja e kërkesës për pasuri të paluajtshme, sikurse është vënë re edhe në 

shumë vende të tjera. Ky fenomen ka reflektuar pritshmëritë e individëve për 

korrektimin në rënie të çmimeve si dhe pasigurinë e lartë për të ardhmen. Po kështu, 

edhe kërkesa nga emigrantët ka pësuar rënie, në përgjigje të përkeqësimit të kushteve 

të tregut të punës jashtë. Në tërësi këto zhvillime kanë ndikuar në një ngadalësim të 

dukshëm të rritjes së çmimeve të pasurive të paluajtshme. Në veçanti në zonat 

periferike të Tiranës, janë vënë re korrektime në rënie të çmimeve të banesave. 

Agjentët e tregut të pasurive të paluajtshme vënë në dukje se gjatë 2 viteve të fundit 

vëllimet e transaksioneve janë të ulëta. Dinamikat më të fundit në tregun e banesave 
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tregojnë se në pjesën e dytë të vitit 2013, blerjet e apartamenteve nga emigrantët janë 

shtuar disi, ndikuar nga tendenca e shumë emigrantëve për t’u rikthyer në atdhe.  

Gjithsesi, agjentët e pasurive të paluajtshme shprehen se, me gjithë rënien e 

transaksioneve dhe rënien e kërkesës, tregu i banesave nuk po shfaq korrektimin e 

pritur në veçanti për zonat brenda unazës së Tiranës. Ata vlerësojnë se mungesa e 

këtij korrektimi ka ardhur si pasojë e ofertës të pakët që ka për banesa në këto zona, 

në kushtet kur prej shumë vitesh tashmë jepen shumë pak leje ndërtimi, kostove të 

mbartura të financimit të ndërtimit të këtyre banesave me kredi bankare nga ana e 

bizneseve si dhe nga fakti i ndërlidhjes së hallkave të procesit të ndërtimit të banesave 

nëpërmjet klearing-ut. Ky i fundit është një fenomen gjerësisht i përhapur në 

ekonominë shqiptare, ku kontraktorët e ndërtuesve janë paguar “në natyrë” me banesë 

për shërbime që kanë kryer, dhe ata rezistojnë të ulin çmimet për të evituar humbjen 

nga ulja e çmimit.   

3.2.2. Ecuria e kredisë për banesa  

Gjatë periudhës 1998-2003 zhvillimet në portofolin e kredisë kanë qenë modeste. 

Kredia për ekonominë përfaqësonte rreth 4% të PBB-së duke nënvizuar një 

ndërmjetësim të ulët të sistemit bankar, të kushtëzuar nga mosha relativisht e re e 

bankave, mungesa e eksperiencës dhe në përgjithësi mungesa e eficencës të bankave 

për të ndërmjetësuar fonde drejt sektorit privat. Paralelisht me këto zhvillime të 

sektorit bankar, edhe ekonomia e vendit vuante nga niveli i lartë i informalitetit dhe   

“injoranca financiare” për të kërkuar përdorim më të lartë të kredisë bankare. 

Gjithsesi, me hyrjen e bankave të reja në sektorin tonë bankar, me strategji ambicioze 

për rritjen dhe zhvillimin e bankës, e përmirësoi shumë shpejt këtë situatë. 

Grafik 3.10: Çmimet e banesave dhe kredia hipotekore. 
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Burimi: Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të autores. 

Nga një shikim i përgjithshëm i serive të çmimit të banesave dhe kredisë vihet re se 

lidhja midis tyre është pozitive, dhe me një koeficentë të lartë korrelacioni, e cila 

mund të përafrohet mirë me anë të një lidhje lineare. Gjithashtu, një lidhje e fortë 

pozitive dhe me korrelacion të lartë është marrëdhënia midis çmimeve të banesave me 

të ardhurat e disponueshme. Këto fakte vënë në dukje se, çmimet e banesave janë 

ndikuar pozitivisht nga rritja e të ardhurave të popullsisë dhe mundësisë së aksesit në 

financë të individëve, sikurse vihet re edhe në ekonomitë e zhvilluara. Gjithsesi, 

endogjeniteti midis kredisë dhe të ardhurave të disponueshme është një element që 
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duhet mbajtur parasysh në trajtimin statistikor të lidhjes së këtyre dy faktorëve me 

çmimet e banesave.  

Grafik 3.11: Çmimet e banesave dhe të ardhurat e disponueshme. 
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Burimi: Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të autores. 

Në vitin 2004, privatizimi i bankës më të madhe në sistemin bankar (Bankës së 

Kursimeve nga Raffeissen Bank) duket se i dha një hov të ri zhvillimeve në këtë treg. 

Në veçanti, në portofolin e kredisë u vunë re zhvillime të vrullshme, ku, bankat të 

shtyra nga konkurrenca me njëra tjetrën për të kapur më shumë treg, zhvilluan 

segmente të reja të tregut sikurse ishte kredia hipotekore. Gjatë periudhës 2004-2007, 

kredia për pasuri te paluajtshme ka njohur rritje në nivele të larta, duke u rritur 

mesatarisht me një normë vjetore prej 65%. Ecuria pozitive në vitet 2004-2007 është 

mbështetur nga vet zhvillimet e sistemit bankar dhe zhvillimi ekonomik në vend, 

krijimi i një shtrese të popullsisë me të ardhura mesatare, të mjaftueshme për të marrë 

përsipër dhe për të shlyer rregullisht kredinë. Në të njëjtën kohë, u realizua dhe 

privatizimi i bankës më të madhe të sistemit, Bankës së Kursimeve nga një bankë me 

reputacion ndërkombëtar Raiffeissen Bank, e cila solli likuiditet dhe i nxiti bankat për 

prezantimin dhe zhvillimin e shpejtë të një produkti të ri, të “kredisë hipotekore”.  

Në kahun e ofertës të kredisë për banesa, bankat kanë kërkuar të shfrytëzojnë hapësira 

të reja të tregut të kredisë duke ofruar produkte me kushte të favorshme nën trysninë e 

konkurrencës më të lartë. Për shumë banka, kredia për banesa ndihmon në 

diversifikimin e portofolit të kredive, në ruajtjen e cilësisë së huadhënies si edhe kjo 

kredi shoqërohet me një kosto më të vogël për kapitalin e tyre. Kështu në kuadrin 

rregullator mbikëqyrës përcaktohet se për efekt të llogaritjes së mjaftueshmërisë se 

kapitalit, ponderimi i portofolit të huave hipotekore bëhet me një koeficient rreziku 

prej 50%
22

. Për këtë arsye vlerësohet se ky rregull kërkon 2 herë më pak njësi 

monetare kapital sesa për llojet e tjera të huave, me qëllim ruajtjen e normës minimale 

prej 12% të mjaftueshmërisë së kapitalit. 

Gatishmëria e bankave për të zhvilluar këtë segment të tregut u shoqërua edhe nga 

dëshira e klientëve të tyre për të marrë kredi. Gjatë kësaj periudhe u vu re një rritje e 

interesimit të individëve për të marrë kredi, e nxitur nga vet rritja e shpejtë e çmimeve 

të banesave gjatë viteve 2004-2007, e cila vështirësoi blerjen e një banese nga 

individët me fondet e veta. Çmimet e banesave gjatë kësaj periudhe ishin  rreth 50% 

                                                 
22

 Sipas rregullores për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit- Banka e Shqipërisë.  
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më të larta se në fund të vitit 2004. Në të njëjtën kohë bankat prezantuan oferta 

atraktive të kredisë hipotekore, duke lehtësuar dukshëm kushtet e kredidhënies, të 

cilat nxitën kërkesën për kredi hipotekore. Rritja vjetore e kredisë hipotekore shënoi 

65%, dhe, në fund të periudhës, portofoli i kredisë hipotekore ishte pothuajse 2 herë 

më i lartë se në fundin e vitit 2004. Po kështu, kjo periudhë është karakterizuar nga 

rritja e aktivitetit ekonomik në vend, e cila gjykohet se ka ndihmuar në krijimin e 

pritshmërive pozitive për të ardhmen dhe për rritjen e mëtejshme të çmimeve të 

banesave, duke nxitur individët për të blerë banesa me kredi.  

Grafik 3.12: Çmimet e banesave dhe kredia hipotekore (ndryshim vjetor, në %).  
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Burimi: Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të autores 

Ndërkohë, pas vitit 2007, norma e rritjes së portofolit të kredisë është zvogëluar 

dukshëm duke shënuar edhe vlera negative përgjatë vitit 2010. Në fund të vitit 2008, 

nga ana e ofertës, ngadalësimi i dukshëm  i rritjes së portofolit të kredisë është 

ndikuar nga vështirësitë në likuiditet të sistemit bankar. Këto vështirësi i detyruan 

bankat të shtrëngonin ndjeshëm kushtet e kreditimit, në veçanti për kreditimin në 

valutë të individëve. Për pasojë, gjatë kësaj periudhe u vu re një tkurrje e kërkesës për 

këto kredi. Kërkesa për kredi hipotekore është ndikuar edhe nga ngadalësimi i rritjes 

së të ardhurave të disponueshme, në përgjigje të ecurisë së dobët të ekonomisë gjatë 2 

viteve të fundit.
. 

Grafik 3.13: Ecuria e kredisë hipotekore. 
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Gjithashtu, rezultatet e vrojtimit të besimit të konsumatorëve tregojnë për orientim më 

të madh të individëve drejt kursimit, si pasojë e rritjes së pasigurive për të ardhmen. 

Së fundi, rënia e kërkesës për kredi hipotekore mendohet se reflekton edhe shtyrjen në 

kohë të vendimit për blerjen e banesave, në përgjigje të pritshmërive të individëve për 

një korrektim të mundshëm të çmimeve në tregun e pasurive të paluajtshme
23 

Në fund të vitit 2013, niveli i kredisë hipotekore në Shqipëri, përbën më pak se 10% 

të prodhimit të brendshëm bruto të vendit, ose ndryshe rreth 244 euro kredi për 

banorë. Kredia hipotekore për individë përbën rreth 20% të portofolit të kredisë së 

sistemit bankar. Bankat japin kredi për banesa si me norma interesi fikse ashtu dhe të 

luhatshme. Në dhjetor të vitit 2013, 90% e portofolit të kredisë ishte me norma 

interesi variabël dhe ky raport ka ardhur duke u rritur krahasuar me periudhën para 

vitit 2008. Të dhënat për këtë raport vetëm për kredinë hipotekore nuk janë të 

disponueshme. Ato variojnë ndjeshëm nga monedha me të cilën merret kredia. Nga të 

dhënat rezulton se pjesa më e madhe e bankave japin kredi për banesa në euro dhe me 

norma variabël. Kredia në euro në fund të vitit 2013 përbën 64% të kredisë 

hipotekore, duke shënuar rënie krahasuar me 73% që shënonte në fund të vitit 2008. 

Kjo rënie e peshës së kredisë në euro ka ardhur si rezultat i rritjes së kredisë në lekë 

gjatë 2-3 viteve të fundit. Të ndikuar jo vetëm nga politikat e bankave, por edhe 

ndërgjegjësimi më i madh i individëve për rrezikun e kursit të këmbimit si dhe rënies 

së ndjeshme të normave të interesit të kredisë në lekë (Banka e Shipërisë- Vrojtimi i 

aktivitetit kreditues në vite). 

Grafik 3.14: Treguesi i përballueshmërise se blerjes së banesës
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Burimi: Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të autores. 

Gjithashtu një peshë të rëndësishme në rritjen e kredisë në lekë ka pasur edhe projekti 

i iniciuar nga qeveria për dhënien e kredisë me kushte të buta për shtresa në nevojë. 

Gjithsesi disa banka aktive në tregun e kredive për banesa, kanë prezantuar edhe disa 

produkte hibride me mbajtjen e normës fikse të interesit në 2-5 vitet e para dhe më pas 

norma është e indeksuar me normat referencë. Bankat japin kredi mesatarisht 80 % të 

kolateralit të lënë peng. Ndërkohë, afatet për shlyerjen e këtyre kredive varion nga 5 

vjet deri në 20 vjet. Pjesa më e madhe e kredive për banesa karakterizohet nga 

jetëgjatësi 10 vjeçare.  

                                                 
23

Sikurse u vu re në shumë vende të tjera në kuadër të krizës financiare globale. 
24

 Ky tregues është llogaritur si raport i indeksit të pagave mbi indeksin e çmimeve.  
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3.2.3. Ecuria e normave të interesit dhe çmimet e banesave  

Në literaturë gjetjet empirike kanë konfirmuar nga ana statistikore rolin që kanë 

normat e interesit në ekonomi në çmimet e banesave. Në Shqipëri, kreditë hipotekore 

të dhëna për banesa janë kryesisht në euro. Rreth 65% e portofolit të kredisë 

hipotekore është në euro. Duke u nisur nga ky fakt pritet që norma e interesit të 

kredisë në euro të jetë një faktori rëndësishëm në koston që shoqëron marrjen e një 

kredie nga bankat si dhe një element që dekurajon ose favorizon përdorimin e levës 

financiare. Të dhënat e disponueshme për normat e interesit nga Banka e Shqipërisë (i 

cili është autoriteti që llogarit dhe publikon këtë tregues) janë vetëm për kreditë e reja 

ne euro. Ajo është një normë që llogaritet si mesatare e ponderuar me shumën që jepet 

kredia dhe ndryshon çdo muaj. Duke qenë se pjesa më e madhe e portofolit të kredisë 

është me norma interesi të ndryshueshme, mendohet se norma e interesit të kredive 

hipotekore në euro mund të përafrohet me interesin e kredive të reja.  

Gjatë periudhës së tranzicionit, si karakteristika kryesore e çmimeve të kredive në 

sistem bankar kanë qenë referenca e tyre me një normë tregu. Për rastin e kredive në 

euro kjo normë referencë varion nga një kontratë kredie në tjetrën, por në më të 

shumtën e rasteve këto kontrata i referohen EURIBOR 12M, i cili është një çmim 

ndërkombëtar për financimin me fonde në euro dhe përllogaritet nga London 

Exchange Market. Kjo normë interesi është norma më e rëndësishme në tregun e 

parasë në Evropë dhe përfaqëson normën mesatare të interesit të fondeve që bankat i 

japin hua njëra tjetrës. Mbi këtë normë bankat në Shqipëri vendosin një spread i cili 

përfaqëson premiun e rrezikut, si të klientit (kredisë) ashtu edhe të likuiditetit apo 

ndryshimit të normave të interesit në të ardhmen. Ndërkohë që, në sistem ka edhe 

banka të cilat si normë referencë përdorin koston e fondeve, e cila bazohet mbi 

normën e interesit të depozitave në euro që vet banka aplikon apo edhe normave të 

interesit të formave të tjera që banka tërheq si likuiditet. Në tërësi kontratat e kredisë 

nuk janë të standardizuar midis bankave, apo midis segmenteve të caktuar të tregut të 

kredisë. Ato variojnë në varësi të politikave të bankave dhe njëkohësisht strategjive 

për rritjen e tyre për të ardhmen dhe pozicionimin e bankës në treg.   

Grafik 3.15: Ecuria e normave të interesit të kredisë në euro dhe norma referencë (ne %).  
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 Burimi: Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të autores. 
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Të dhënat statistikore tregojnë se ecuria e normave të interesit në euro kanë variuar 

nga periudha në periudhë të përcaktuar nga kushtet e sistemit bankar si dhe nga 

ngjarjet kombëtare dhe ndërkombëtare të ndodhura. Kështu normat e interesit të 

kredisë në euro janë luhatur brenda intervalit 6.6-10.4% gjatë gjithë periudhës 16 

vjeçare të përfshirë në studim. Diapazoni relativisht i ngushë i luhatjeve të normave të 

interesit dëshmonte për një treg aktiv të kreditimit në euro në sistemin tonë bankar. 

Për të njëjtën periudhë norma referencë euribor 12M është luhatur ndjeshëm duke 

kulmuar dy here në nivelet më të larta rreth 5.4% (momente këto që përkojnë edhe me 

ngjarjet e krizave në Evropë e Amerikë) për t'u ulur veçanërisht shumë mbas 

periudhave të krizës financiare dhe mbas krizës evropiane. Aktualisht, që nga 

tremujori i fundit i vitit 2012, euribori 12M po luhatet në nivele minimale prej 0.56%.  

Megjithatë, norma e interesit të kredisë në euro në Shqipëri ka shfaqur një tendencë të 

lehtë rënëse, duke konfirmuar një divergjencë gjithmonë e më të lartë nga lëvizjet e 

normës referencë në vitet e fundit. Kjo ecuri është ndikuar, si nga aplikimi i niveleve 

minimale, ashtu edhe nga një faktorizim i një rreziku më të madh, si të kredisë dhe 

likuiditetit, ashtu edhe të kursit të këmbimit. Spread-i i interesit të kredisë me normën 

referencë në euro, ka ardhur duke u zgjeruar dukshëm në vitet e fundit, fenomen që 

vihet re kudo në botë.  

Nga ana tjetër norma e interesit të kredisë në lekë, gjatë periudhës 16 vjeçare të 

studimit është karakterizuar nga një rënie e ndjeshme në veçanti në 5 vitet e para të 

periudhës. Kështu norma e interesit zbriti nga 36% në vitin 1998 në 12%  në vitin 

2004, duke reflektuar jo vetëm numrin e ulët të kontratave të kredisë në lekë, por edhe 

konkurrencën e pakët dhe në përgjithësi një sistem bankar të squllët. Ndryshimet e 

viteve 2004 u reflektuan me të shpejtë në ecurinë e normave të interesit. Në fund të 

periudhës norma e interesit të kredisë në lekë ka ndjekur lehtësisht normën referencë 

të bonove të thesarit 12M dhe bashkë me të dhe të repo-s. Por gjithsesi spread-i i 

kësaj norme ndaj normës referencë është rritur lehtësisht krahasuar me periudhën e 

mëparshme duke reflektuar një rrezik më të lartë të kredisë. 

Grafik 3.16: Ecuria e normave të interesit të kredisë në leke dhe norma referencë.  
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Burimi: Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të autores. 

Duke ju referuar grafikut 3.17 vihet re se lidhja e çmimit të banesave me normën e 

interesit të kredisë në euro tenton të jetë negative në vite. Por gjithsesi, korrelacioni i 

ulët i kësaj lidhje (më i vogël se 0.5) tregon se kjo lidhje është e dobët, dhe në 

momente të caktuara ecuria e çmimit të banesave dhe normave të interesit nuk i 
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përmbahen trendit të përgjithshëm me pjerrësi negative. Arsyeja kryesore që mund të 

mbështesë këtë fakt është se në tërësi kredia hipotekore përbën një nga burimet e 

financimit të blerjes së banesave në Shqipëri, dhe ndërkohë kosto e kredisë, e 

përafruar nëpërmjet ecurisë së normave të interesit të kredive të reja ka qenë 

relativisht shumë e ulët në krahasim me rritjen e shpejtë që kanë pësuar çmimet, dhe 

ka influencuar pak në vendimmarrjen e individëve për të marrë apo jo kredi. Po 

kështu kjo ecuri reflekton edhe elasticitetin e ulët që sasia e kredisë hipotekore ka ndaj 

normës së interesit, sikurse është gjetur edhe nga autor të tjerë (Dushku & Kote 2014). 

Grafik 3.17: Çmimet e banesave dhe normat e interesit të kredisë në euro.  
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Burimi: Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të autores. 

Sikurse duket edhe në grafikët 3.17 dhe 3.18, përafrimi i kësaj lidhje me një drejtëz 

lineare është e dobët. Kanali i ndikimit të pritshëm të normës së interesit në ecurinë e 

çmimeve të banesave është nëpërmjet kanalit të kredisë, ku aktualisht një rënie e 

normave të interesit do e bënte më atraktive marrjen e një kredie hipotekore dhe rritja 

e kredisë hipotekore pritet të shfaqet në rritjen e presioneve mbi çmimet e banesave. 

Kështu lidhja midis normës së interesit dhe çmimeve të banesave pritet të jetë e 

zhdrejtë.  

Grafik 3.18: Çmimet e banesave dhe normat e interesit të kredisë në lekë.  

R² = 0.6061

R² = 0.4415

0

5

10

15

20

25

30

35

40

50 70 90 110 130 150 170 190

HPI & INT LEK

Poly. (HPI & INT LEK)

Linear (HPI & INT LEK)

 
Burimi: Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të autores. 

 



62 

 

Një tjetër tregues alternativ që mund të influencojë koston e kredisë dhe më tej 

çmimet e banesave është edhe norma e interesit të kredisë në lekë. Norma e interesit, 

përveçse është një kosto e drejtpërdrejtë e kredisë hipotekore në lekë, ajo mund të 

ndikojë çmimin e banesave nëpërmjet një kanali indirekt. Kështu një rënie në koston e 

kredisë në lekë do të mundësonte një financim më të lirë drejtpërdrejtë të kredisë 

hipotekore në lekë. Gjithashtu, rënia e kostos së kredisë në lekë mund të ndikojë në 

mënyrë indirekte tek çmimet e banesave nëpërmjet kredisë konsumatore, e cila është e 

dominuar nga kreditimi në lekë. Kështu, një rënie e kostos së kredisë në lekë do të 

çonte në një prirje më të lartë për marrjen e kredive konsumatore, dhe për pasojë do të 

krijonte më shumë akses të individëve për të mobiluar banesat, apo për të bërë një 

rikonstruksion, të cilat mund të jenë kredi të vogla dhe me afat të shkurtër. Ndërkohë 

që, si një produkt komplementar i kërkesës për banesa, aksesi me kosto më të ulët për 

këto lloj produktesh komplementare, do të nxiste vet kërkesën për banesa, dhe si e 

tillë do të ushtronte presione për rritjen e çmimeve të banesave. Nga analiza grafike e 

të dhënave vihet re se ecuria e çmimeve të banesave shfaq lidhje të zhdrejtë me 

normën e interesit të kredisë në lekë. Marrëdhënia e tyre përafrohet më mirë 

nëpërmjet një ekuacioni polinomial. Korrelacioni për më shumë se 0.5 në lidhjen 

polinomiale dëshmon për rolin që ka interesi i kredisë në lekë për ecurinë e çmimeve 

të banesave. Interesant mbetet fakti se marrëdhënia e çmimeve të banesave me 

interesin e kredisë është më e fortë për lekun se sa për euron. Si një arsye për këtë 

sjellje është fakti që kanali i veprimit të normës së interesit të lekut në ekonomi nuk 

përfshin vetëm kanalin e ndikimit të kërkesës së kredisë, por edhe kanalin e 

pritshmërive dhe të optimizmit të agjentëve ekonomik. Një ulje e saj mund të krijojë 

një optimizëm të shtuar dhe pritshmëri optimiste për uljen e kostos së financimit në 

përgjithësi dhe në veçanti për blerjen e një banese dhe si e tillë mund të përkrahë 

shtimin e kërkesës për banesa duke nxitur rritjen e çmimeve.  

Ecuria e normave të interesit mund të ndikojë çmimet e banesave edhe nga ana e 

ofertës. Kështu shumë ndërtues i kanë financuar ndërtimet e banesave me kredi 

bankare, dhe norma e interesit me të cilën kanë marrë kredinë përbën një kosto shtesë 

për ta, duke ndikuar që ata të bëjnë rezistencë për uljen e çmimeve. Në këto kushte, 

ndërtuesit, veçanërisht në zona ku kërkesa është më e ulët se oferta, presin që herët a 

vonë kërkesa edhe për këto lloj banesa do të gjallërohet, dhe bashkë më to dhe çmimi.   

Grafik 3.19: Çmimet e banesave dhe normat e interesit në tregun primar. 
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Burimi: Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të autores. 



63 

 

Gjithashtu, për të kuptuar sa më mirë lidhjen midis çmimeve të banesave dhe normave 

të interesit u pa edhe lidhja e ecurisë së çmimeve të banesave me normën e interesit të 

bonove të thesarit 12 mujore dhe normës bazë të interesit. Sikurse përmendet nga 

Suljoti dhe Hashorva (2011), përdorimi i normave alternative të interesit synojnë të 

kapin pikërisht normën më përfaqësuese të kostos së parasë në ekonomi, të cilat mund 

të kenë ndikim në vendimmarrjen e individëve dhe në nxitjen e kërkesës. Sikurse e 

tregon dhe paraqitja grafike, korrelacioni më i lartë negativ i çmimeve të banesave me 

normën e interesit është për interesin e bonove të thesarit 12 mujore. Për të dy 

interesat lidhja është e dukshme negative, por për interesin e bonove të thesarit 

fortësia e lidhjes është më e madhe.  

Grafik 3.20: Çmimet e banesave dhe repo. 
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Burimi: Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të autores. 

Një nga arsyet për gjetjen e korrelacionit më të lartë mund të jetë fakti se norma e 

bonove të thesarit shërben si një përfaqësuese e mirë investimit alternativ për 

investimin e kursimeve. Në kushtet kur kjo normë do të ulet, njerëzit do të behën me 

të ndjeshëm në tërheqjen e kursimeve dhe përdorimin e tyre për të blerë një banesa. 

Në veçanti kjo normë krahasohet me qiratë e banesave. Ku sa më të larta të jenë 

normat e bonove krahasimisht me përfitueshmërine e blerjes së banesës që është 

qiraja, aq më indiferent do jenë njerëzit nëse kursimet i mbajnë në bono apo i 

investojnë. Në kushtet kur kjo normë ulet, dhe qiraja bëhet një e ardhura më atraktive, 

atëherë kjo do ti nxiste njerëzit në blerjen e banesave për të marrë përfitueshmëri më 

të lartë. Gjithashtu një faktor tjetër që mund të mbështesë këtë korrelacion janë edhe 

kontratat e kredisë. Ku, sidomos para vitit 2008, norma referencë për kreditë 

hipotekore e përdorur gjerësisht ishte bono thesari 12 mujore. Ndërkohë që mbas 

publikimit të rregullores së transparencës nga Banka e Shqipërisë nr. 59 datë 

29.08.2008, kur norma e marrëveshjes së riblerjes repo u përfshi në një nga normat 

referencë për nënshkrimin e kontratave të kredisë, përdorimi i repos si normë 

reference gjeti përdorim veçanërisht në kontratat e individëve. 

Gjithsesi, nga vrojtimi i aktivitetit kreditues dhe bisedat me banka, në kuadër të këtij 

vrojtimi, kanë nxjerrë në pah që, shpesh herë bankat kanë përdorur mekanizmin e 

nivelit minimal mbi normat e interesit, e cila nënkupton që norma e interesit të një 

kredie, pavarësisht se është e indeksuar me një normë referencë, nuk mund të bjerë 

nën minimumin e përcaktuar nga bankat në kontratë. Këto elementë pengojnë 

transmetimin e plotë të uljeve të normave referencë në koston që mbartin individët për 

shërbimin e një kredie hipotekore. Fillimisht niveli minimal i interesit u aplikua për 
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kreditë në euro, në kushtet kur normat e interesit të euriborit u reduktuan me shpejtësi 

në veçanti mbas krizës të vitit 2008. Më pas në vitet e fundit, 2012-2013, niveli 

minimal ka filluar të aplikohet edhe për kreditë në lekë, në kushtet kur norma bazë e 

interesit dhe bonot e thesarit, që janë si norma referencë për lekun kanë filluar të ulen 

ndjeshëm. Dhe pse evidencat e mirëfillta për aplikimin e këtyre minimumeve vetëm 

për kredinë hipotekore mungojnë, gjithsesi nga një hulumtim i ofertave të bankave, 

vihet re se ato aplikohen gjerësisht për kreditë hipotekore. Aplikimi i dyshemesë për 

normat e interesit janë pikërisht mekanizma të cilat pengojnë funksionimin normal të 

kanalit të normave të interesit të politikës monetare. 

3.2.4. Ecuria e Kursit të këmbimit dhe çmimet e banesave  

Kursi i këmbimit është një faktor i rëndësishëm për ekonominë shqiptare. Ekonomia 

shqiptare është një ekonomi e vogël e hapur, ku një pjesë e rëndësishme e konsumit 

mbulohet me mallra importi dhe si e tillë kursi luan një rol të rëndësishëm në çmimet 

e konsumit në vend. Gjithashtu kursi luan rolin e një absorbues shock-u ekonomik dhe 

njëkohësisht si një mjet investimi i pasurisë për shumë nga individët (Tanku et al 

2007). Ndërkohë që ekonomia shqiptare vlerësohet si një ekonomi me euroizim të 

lartë si në aspektin financiar ashtu edhe atë ekonomik (Manjani 2015). Kjo nënkupton 

një përdorim të gjerë të monedhës evropiane si në drejtim të kryerjes së 

transaksioneve për blerjen e produkteve, ashtu edhe si mjet kursimi dhe investimi të 

kursimeve në tregun financiar.  

Monedha euro në tregun e pasurive të paluajtshme është gjerësisht e përdorur. Përpara 

vitit 2002, transaksionet në tregun e pasurive të paluajtshme ishin në dollar amerikan, 

dhe shpesh herë përdoreshin dhe monedhat e forta evropiane të kohës. Më pas me 

hedhjen e euros në treg, çmimet e banesave dhe transaksionet për to filluan të 

kuotohen në euro. Kuotimi i banesave në euro fillimisht është diktuar nga ndërtuesit, 

të cilët për tu mbrojtur nga luhatjet e kursit të këmbimit, i shesin produktet në euro. 

Pjesa më e madhe e kostove të ndërtimit të banesës, krahas truallit lidhet me importet 

e mallrave nga jashtë, që janë mallra bazë në ndërtim apo materiale të tjera ndihmëse, 

dhe të cilat tregtohen në euro. 

Gjithashtu banesa shikohet si një mjet investimi dhe kursimi afatgjatë dhe si e tillë për 

tu mbrojtur nga luhatjet e vlerës së monedhës vendase, apo nga mundësia e një 

inflacioni të lartë, agjentët ekonomikë kanë preferuar që kuotimet dhe transaksionet të 

kryhen në monedhë të huaj. Studimet në Bankën e Shqipërisë (Luci, Muco and  Sojli 

(2006), Manjani (2015) etj.) kanë treguar se individët shqiptarë e kanë të trashëguar 

sjelljen e tyre për të mbajtur pasurinë në një monedhë më të fortë se sa monedha 

vendase.  

Një faktor tjetër që ka ndikuar nga ana e kërkesës dhe ka mbështetur transaksionet në 

euro në tregun e pasurive të paluajtshme, është financimi i blerjeve të banesave me të 

ardhurat e emigrantëve. Duke qenë se emigrantët kanë përfaqësuar një grup të 

rëndësishëm të blerësve në treg ato kanë nxitur transaksionet në monedhë të huaj, në 

euro (Abazaj 2011)
25

. Gjithashtu, edhe kërkesa e të huajve (fenomen i vërejtur më së 

shumti në vitet e fundit) mund të ketë ndikuar në ruajtjen e nivelit të lartë të 

përdorimit të monedhës së huaj në tregun e banesave. 

                                                 
25

Si rezultat i përqendrimit të pjesës më të madhe të emigrantëve në vendet e eurozonës, pjesa më e 

madhe e remitancave që vijnë në Shqipëri janë në euro. 
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Për të gjitha arsyet e sipërpërmendura, ecuria e kursit të këmbimit luan një rol të 

rëndësishëm në përcaktimin e çmimeve të banesave. Gjithsesi ndikimi i kursit të 

këmbimit në çmimet e banesave paraqitet në disa dimensione. Nëse do ti referohemi 

kanalit të ndikimit të kursit të këmbimit në çmimin e banesave, e cila bazohet në 

përzgjedhjen e blerjes së banesave për të mbrojtur kursimet do të konkludonim që, 

individët do të rritnin kërkesën për banesa dhe për pasojë çmimet, në kushtet e 

zhvlerësimit të vazhdueshëm të lekut ndaj monedhës evropiane. Gjithashtu veprimi i 

këtij kanali mund të bëhet më evident edhe në kushtet e rritjes së pasigurisë dhe 

luhatjeve të mëdha të kursit të këmbimit. Kjo e fundit, e matur nëpërmjet devijimit 

standard të kursit të këmbimit mund të shikohet edhe si një matës i pasigurisë në 

tregjet financiare. Rritja e pasigurisë së investimit të pasurisë në tregjet financiare 

mund të ndikojë edhe në nxitjen e agjentëve ekonomik për të zhvendosur kursimet e 

tyre drejt tregut të pasurive të paluajtshme. Ky fenomen do të reflektohej edhe në 

rritjen e kërkesës për banesa dhe për pasojë në rritjen e çmimeve për to. Një kanal 

tjetër i mundshëm i ndikimit të luhatshmërisë së kursit të këmbimit në çmimet e 

banesave mund të jetë edhe nga ana e ofertës për banesa. Firmat e ndërtimit në kushtet 

e luhatshmërisë së lartë të kursit të këmbimit, do të rrisnin çmimet e banesave për të 

mbuluar shpenzimet e paparashikuar në monedhën vendase. Edhe në këtë rast ndikimi 

i luhatshmërisë së kursit në ecurinë e çmimeve të banesave vlerësohet të jetë pozitiv.   

Ndërkohë kursi i këmbimit mund të ndikojë çmimet e banesave edhe nëpërmjet 

kanalit të financimit të blerjes së banesave me kredi, e cila është e dominuar nga 

kreditimi në euro. Një zhvlerësim i kursit do të bënte më të shtrenjtë shërbimin e një 

kredie në euro dhe për pasojë do të ulte kërkesën për kredi, dhe më tej kërkesën për 

blerje banese, e cila do të ndikonte edhe në rënien e çmimeve të banesave. Një kanal 

tjetër që do të mbështeste lidhjen negative midis kursit të këmbimit dhe çmimit të 

banesave do të ishte ai i ndikimit që një zhvlerësim i lekut do të kishte në të ardhurat e 

individëve. Kështu zhvlerësimi i lekut do të bënte më të shtrenjta importet, të cilat 

duke qenë se janë të përqendruar në importin e mallrave bazë, do të ndikonin më 

shumë në përdorimin e të ardhurave për blerjen e mallrave bazë të konsumit dhe do të 

ulnin kërkesën për mallra jo konsumi. Në këto kushte individët do të ulin kërkesën për 

banesa dhe rrjedhimisht kjo do të influenconte në rënien e çmimeve. 

Grafik 3.21: Çmimet e banesave dhe kursi i këmbimit (nivel dhe devijimi standard). 
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Burimi: Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të autores. 

Dinamika e kursit të këmbimit euro lek tregon se, në momentin e prezantimit të euros, 

leku u zhvlerësua ndaj euros deri në tremujorin e parë të vitit 2003, e ndikuar si nga 
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situata në vend
26

 edhe nga luhatjet e kursit të këmbimit në tregjet ndërkombëtare. Më 

pas leku u mbiçmua deri në fillim të vitit 2004, për të qëndruar në ato nivele për një 

periudhë trevjeçare. Kriza financiare globale e vitit 2008 solli zhvlerësim të kursit të 

këmbimit, e cila zgjati deri në fund të vitit 2010. Që nga kjo periudhë kursi i këmbimit 

të lekut ndaj euros ka mbetur i qëndrueshëm në nivelin 140 lekë për një euro. Një 

vështrim i përgjithshëm i të dhënave të kursit të këmbimit me çmimet e banesave 

tregon se lidhja midis variablave nuk i përgjigjet një lidhje lineare, por ajo përafron 

me një ekuacion polinomial ku shpjegueshmëria e tij është rreth 56%. Forma e 

polinomit me një pjerrësi negative, e cila tenton të rritet mbas një niveli të caktuar 

konfirmon se kahu i veprimit të kursit të këmbimit në çmimet e banesave është i 

papërcaktuar. Po kështu e paqartë shfaqet edhe lidhja midis treguesit të luhatshmërisë 

së kursit
27

 me çmimet e banesave, sikurse vihet re në grafikun 3.22.      

Grafik 3.22: Çmimet e banesave dhe luhatshmëria e kursit të këmbimit.  
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Burimi: Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të autores. 

                                                 
26

Gjatë vitit 2002 sektori bankar përjetoi një krizë besimi e cila u shoqërua me tërheqje të depozitave. 

Periudhat e pasigurisë dhe lëkundjet e besimit, veçanërisht në sistemin bankar, janë shoqëruar me 

kërkesë të shtuar për konvertimin e kursimeve nga lekë në një monedhë të fortë, e cila është reflektuar 

edhe në zhvlerësimin e monedhës vendase ndaj euros (raport vjetor BSH 2002).  
27

 Shiko nën-çështjen 4.1 se si është gjeneruar ky tregues.   
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Përmbledhje 

Analiza e fakteve të stilizuara nga tregu i banesave dhe faktorëve përcaktues të 

çmimeve të banesave në Shqipëri nxjerr në pah se kërkesa për banesa ka qenë e 

mbështetur nga një rritje e të ardhurave dhe e burimeve të financimit në ekonomi, nga 

trajtimi i banesës si një nga alternativat e pakta për të investuar kursimet dhe 

njëkohësisht si një mjet për mbrojtjen e këtyre kursimeve nga rreziku i kursit të 

këmbimit (të monedhës). Ndërkohë, nisur nga konsideratat teorike pritet që një ndikim 

në dinamikën e çmimeve ka patur edhe ecuria e normave të interesit të kredisë. 

Krahas faktorëve të kërkesës, një rol të rëndësishëm në ecurinë e çmimeve të 

banesave, kanë patur faktorët që kanë kufizuar ofertën për banesa dhe problematika 

të shumta institucionale e ligjore që karakterizojnë tregun e banesave.  

Me gjithë rolin qendror që zënë banesat në ekonominë e një vendi, për rastin e 

Shqipërisë ky është një treg pak i eksploruar. Materialet e pakta për tregun e 

banesave janë kushtëzuar nga mungesa e të dhënave të detajuar, nga shtrirja e 

shkurtër kohore e të dhënave të disponueshme si dhe nga shtrembërimet në ecurinë e 

kërkesës- ofertë në këtë treg. Literatura ekonomike e deritanishme për investigimin e 

tregut të banesave dhe faktorëve përcaktues nga ana e kërkesës, ka vend për të 

përmirësuar në trajtimin e tregut të banesave si një treg alternativ i investimit të 

pasurisë dhe kursimeve; në elaborimin e arsyeve se pse tregu i banesave zhvillohet në 

euro, në përmirësimin e metodologjisë për trajtimi me specifik të multikolineratetit të 

lartë midis variablave endogjen. Në këtë kuadër është mëse e nevojshme thellimi i 

studimeve të fenomeneve ekonomike në tregun e banesave dhe në veçanti eksplorimi i 

faktorëve përcaktues të ecurisë së çmimeve të banesave.    
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KAPITULLI 4 
ANALIZA EMPIRIKE E PËRCAKTUESVE TË ÇMIMIT TË BANESAVE  

 

Në ditët e sotme janë të shumta studimet ekonomike, të cilat përfshijnë analiza 

ekonometrike për të investiguar në detaje dukuritë ekonomike. Bhaskara (2006) në 

studimin e tij përcakton tre fazat kryesore që duhet të ketë aplikimi i një pune 

kërkimore: 1) qëllimi, 2) përmbledhja e rezultateve dhe 3) interpretimi. Teknikat 

ekonometrike janë pikërisht instrumente që pasqyrojnë në mënyrë të përmbledhur 

ecurinë e të dhënave, dhe gjithashtu këto teknika përmbushin njëkohësisht të tre fazat 

e sipërpërmendura. Përmbledhja e rezultateve të modeleve të besueshme dhe cilësisht 

të mira janë të domosdoshme për të interpretuar dhe për të kuptuar nëse këto modele i 

shërbejnë qëllimit për të cilin janë përdorur.  

Metodat e shumta ekonometrike janë një instrument më shumë për të kuptuar nëse 

lidhja midis variablave është ajo që pritet nga ana teorike, dhe nëse jo, cilët janë 

faktorët që e shtyjnë atë të devijojë. Prandaj shpesh herë këshillohet që të përdoren më 

shumë se një teknikë ekonometrike për të përcaktuar ndërlidhjen midis variablave. 

Gjetja e rezultateve të ngjashme nëpërmjet teknikave të përdorura do të ndihmonte të 

rritej besimi në përdorimin dhe në interpretimin ekonomik të tyre. Në këtë vështrim, 

ky studim synon të hulumtojë ndikimin që kanë disa faktorë të kërkesës në ecurinë e 

çmimeve të banesave, nëpërmjet metodave ekonometrike të përdorura gjerësisht për 

studimin e lidhjeve afatgjata kointegruese.  

Kapitulli hapet me një përshkrim të të dhënave të përzgjedhura, duke nënvizuar 

tiparet metodologjike dhe statistikore të tyre gjatë periudhës së marrë në studim. Më 

pas paraqitet vlerësimi empirik, i paraqitur në dy pjesë të veçanta për secilën metodë 

të studiuar. Më konkretisht metodat e përdorura janë metoda me një ekuacion FMOLS 

(metoda e katrorëve më të vegjël plotësisht e modifikuar), dhe modeli i vektorit të 

korrektimit të gabimit VECM (vector error correction model), i cili është vlerësim i 

njëkohshëm i një sistem ekuacionesh. Në mënyrë të veçantë është trajtuar secila prej 

metodave dhe më pas është vazhduar me një interpretim të rezultateve të gjetura. Në 

secilën prej nënçështjeve janë trajtuar epërsitë dhe kufizimet e secilës metodë 

statistikore të përzgjedhur. Kapitulli përmbyllet me konkluzionet e gjetjeve nga 

analiza empirike e hulumtimit të faktorëve të çmimit të banesave.  

4.1. Të dhënat  

Të dhënat e përfshira në analizën empirike mbulojnë periudhën 1998-2013 dhe ato 

janë me frekuencë tremujore. Burimi i tyre janë Banka e Shqipërisë, INSTAT dhe 

FMN dhe të gjitha të dhënat nominale janë pastruar nga luhatjet e çmimeve në 

ekonomi. Të dhënat e përfshira në model janë: indeksi- i çmimit të banesave (Banka e 

Shqipërisë), kredia hipotekore dhënë nga sistemi bankar (Banka e Shqipërisë), 

prodhimi i brendshëm bruto si përafrues për të ardhurën e disponueshme (INSTAT); 

norma mesatare e interesit të kredisë së re në euro (Banka e Shqipërisë), norma e 

yield-it të bonove të thesarit 12 mujore (Banka e Shqipërisë) dhe kursi fiks i këmbimit 

i euros ndaj lekut (Banka e Shqipërisë).  
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4.1.1. Aspekte metodologjike të përpilimit të të dhënave 

Dinamika e çmimeve të banesave në Shqipëri vlerësohet nëpërmjet indeksit të 

çmimeve të banesave, i cili përpilohet nga Banka e Shqipërisë. Ky tregues 

përllogaritet sipas metodës hedonike, e cila përcakton që çmimi i një banese është 

funksion i disa karakteristikave të banesës. Indeksi i çmimeve të banesave është 

llogaritur vetëm për qytetin e Tiranës, bazuar në njoftimet në gazetë për shitje të 

banesave dhe përfshin këto karakteristika kryesore: vendndodhjen, moshën e banesës, 

nivelin e mobilimit dhe sipërfaqen (Kristo dhe Bollano 2012). Ai mbledh 

informacione për tre zonat kryesore të Tiranës; zonën e parë atë të qendrës dhe të ish 

bllokut, në zonën e dytë përfshihen banesat brenda unazës dhe në zonën e tretë janë 

banesat jashtë unazës
28

.  

Manuali i Eurostat dhe Komisionit Evropian (2013), nënvizon se një nga avantazhet 

kryesore të përpilimit të indeksit të banesave bazuar në njoftimet në gazeta është 

grumbullimi në kohë i informacionit dhe njëkohësisht lehtësia për t'i aksesuar. Duke 

marrë çmimet e kërkuara, këto indekse ofrojnë një vlerësim shumë më të shpejtë të 

çmimeve të banesave, krahasuar me indekset të cilat janë bazuar në transaksione. 

Gjithashtu, këto indekse kanë avantazh krahasuar edhe me indekset e krijuara nga 

raportimet e vlerësuesve të banesës të vendosur si kolateral për marrjen e një kredie 

hipotekore, sepse nuk është e kufizuar vetëm në atë grup banesash që blihen me kredi. 

Megjithatë, indekset e bazuar në çmimet fillestare që kërkohet nga shitësit kanë një 

disavantazh të madh që është: banesa mund të shitet (të dalë nga grupi i njoftimeve) 

por çmimi i shitjes nuk mund të jetë ai që kërkon shitësi. Indekse të tilla nuk marrin 

parasysh reduktimet që mund të bëjnë shitësit në çmimet e banesave, sidomos kur 

tregu i banesave është në rënie (është i dobët), ose nuk marrin parasysh rritjen e 

çmimeve në rastet kur tregu është në rritje. Për pasojë indekse të tilla mund të 

paraqesin informacione të mbivlerësuara (shumë-optimiste) kur tregu i banesave është 

në rënie dhe informacion të nënvlerësuar (shumë-pesimiste) kur tregu i banesave 

është në rimëkëmbje. Për këtë arsye, studiuesit nuk i referohen këtij indeksi në rastet 

se në studimet e tyre kanë për qëllim të paraqesin një pasqyrë të saktë të tregut të 

banesave në afat të shkurtër dhe veçanërisht nëse janë të interesuar në zbulimin e 

hershëm të pikave të kthesës në tregun e banesave (Eurostat dhe Komisioni Evropian 

2013). Gjithashtu diferencat e dallueshme midis çmimeve të para të kërkuara dhe 

atyre me të cilat ndodh transaksioni nënkupton se edhe vlerësimi i çmimeve mesatare 

të tregut nuk është një vlerësim i saktë. Ky vlerësim mund të jetë i zhvendosur dhe 

vuan nga të njëjtat probleme.  

Në rastin e Shqipërisë ky është i vetmi burim i disponueshëm i grumbullimit të 

informacionit që mbulon një periudhë të gjatë kohore rreth 16 vjeçare. Zhvillimet në 

kohë të këtij treguesi shprehin drejtimin kryesor të lëvizjeve në tregun e banesave dhe 

shërbejnë si një indikator i mirë për tu bazuar në analizën empirike për një periudhë 

afatgjatë. Një tjetër e metë e përdorimit të këtij treguesi, është lënia pa u përfshirë e 

informacionit mbi dinamikën e çmimeve në rrethet e tjera të Shqipërisë. Në mungesë 

të serisë së indeksit të çmimeve të banesave që përfshin gjithë Shqipërinë si dhe në 

pamundësi të grumbullimit të informacionit të standardizuar për qytetet e tjera të 

Shqipërisë, në këtë studim është abstraguar nga zhvillimet e çmimeve në këto qytete. 

Në këto kushte është supozuar se faktorët përcaktues të ecurisë së çmimeve të 

                                                 
28

Për mënyrën e llogaritjes së indeksit të çmimeve të banesave në Shqipëri shiko Kristo dhe Bollano 

2012. 
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banesave për rrethin e Tiranës, janë të njëjtë edhe për zhvillimet e çmimeve në gjithë 

Shqipërinë. Ky supozim mbështetet edhe nga statistika zyrtare për kryeqytetin.  

Grafik 4.1. Ecuria e sipërfaqeve të ndërtuara (në mijë m
2
). 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të autores. 

Rrethi i Tiranës ka përjetuar ndryshime të rëndësishme demografike dhe urbane për 

periudhën e marrë në studim. Sipas disa të dhënave statistikore të INSTAT, për vitin 

2011, një e katërta e popullsisë jeton në Tiranë. Megjithatë bazuar në disa vlerësime, 

të cilat marrin në konsideratë edhe personat e paregjistruara apo që punojnë në Tiranë, 

por nuk janë transferuar zyrtarisht, kjo shifër është më e lartë, gati një e treta e 

popullsisë jeton në kryeqytet. Në veçanti mbas viteve 2000, rrethi i Tiranës ka 

përjetuar ndryshime shumë të rëndësishme demografike. Këto ndryshime kanë rritur 

dukshëm kërkesën për banesa, në përgjigje të rritjes së popullsisë dhe të të ardhurave 

gjatë kësaj periudhe. Sipas statistikave zyrtare (INSTAT), për periudhën 2001-2013, 

në Tiranë janë ndërtuar mesatarisht rreth 40% e sipërfaqes të ndërtuar me banesa 

rezidenciale në të gjithë vendin. 

Grafik 4.2. Popullsia e Tiranes (në %). 
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Burimi: INSTAT dhe llogaritje të autores. 

Financimi i tregut të banesave me kredi nga sektori bankar është përfshirë nëpërmjet 

serisë së të dhënave për tepricën e kredisë hipotekore, publikuar nga Banka e 

Shqipërisë. Më konkretisht është përdorur kredia për individë, e cila jepet me qëllim 

mbulimin e nevojave për banim. Të dhënat kanë periodicitet mujor, por ata janë 

përshtatur me të dhënat e tjera me frekuencë tremujore. Pjesa më e madhe e kredisë 
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hipotekore jepet në monedhë të huaj, euro, por seria e përfshirë në model është në 

lekë, sikurse raportohet nga bankat pranë Bankës së Shqipërisë
29

. Gjithashtu kjo seri 

përfshin totalin e kredisë hipotekore dhënë në të gjitha rrethet. 

Grafik 4.3. Kredia hipotekore sipas monedhës (%). 
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Burimi: Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të autores. 

Gjatë gjithë periudhës së marrë në studim, portofoli i kredisë hipotekore tregon një 

përqendrim shumë të madh të portofolit në kryeqytet. Për periudhën 2007-2013 

portofoli i kredisë hipotekore të dhënë në Tiranë përbënte mesatarisht rreth 65% të 

kredisë totale. Përqendrimi i lartë i kredisë hipotekore në Tiranë është i lidhur ngushtë 

jo vetëm me numrin e lartë të banorëve që jetojnë në Tiranë, por edhe me faktin se 

çmimet në qytetin e Tiranës kanë shfaqur rritje ndjeshëm më të larta se sa ato në 

rrethe. Për rrjedhojë nevoja për përdorimin e levës financiare dhe marrjes borxh në 

banka është më e lartë se sa në qytetet e tjera të vendit. Ndërkohë, edhe norma e 

punësimit dhe e ardhura për frymë në Tiranë janë më të larta krahasuar me qytetet e 

tjera, e cila bën të mundur një qasje më të lehtë për financim nga sektori bankar. 

Kërkesa e lartë për kredi është e lidhur gjithashtu edhe me profilin shoqëror (social) të 

popullsisë, e cila gjykohet se në Tiranë karakterizohet nga një edukim financiar më i 

lartë se sa në rrethet e tjera. Për pasojë, në veçanti në vitet e para të periudhës që 

përfshin studimi, banorët e kryeqytetit mund të kenë qenë më të prirur që të 

financonin blerjen e një banese me kredi nga sistemi bankar
30

. 

Megjithatë në studimin e marrëdhënies së çmimeve të banesave dhe kredisë 

hipotekore, është përdorur seria e kredisë hipotekore në tërësi, dhe jo vetëm për 

qytetin e Tiranës. Arsyeja e kësaj zgjedhje ka qenë e kushtëzuar nga disponibiliteti i të 

dhënave të kredisë hipotekore sipas rretheve. Kjo seri është e disponueshme vetëm 

mbas vitit 2006 dhe si e tillë kushtëzon ndjeshëm përfshirjen e kësaj të dhëne në 

model. Për më tepër përfshirja e kredisë hipotekore në tërësi ndihmon për të evituar 

mangësitë që ka “kredia për Tiranën”, e cila nuk përfshin kredinë që merret në rrethet 

e tjera, po përdoret për financimin e blerjes së një banese në Tiranë. Studimi mbulon 

një periudhë që karakterizohet nga lëvizje të vazhdueshme e të rëndësishme 

                                                 
29

Për konvertimin e kredisë në euro në lekë përdoren parimet e kontabilitetit bankar për përpilimin e 

bilancit, e cila bazohet në kursin zyrtar euro/lek të fundmuajit. 
30

Agalliu (2013) argumenton se për shumë kohë mbas tranzicionit, për pjesën më të madhe të 

popullsisë marrja e kredisë për të financuar shpenzimet ishte e papranueshme në mentalitet. Ky 

fenomen ishte veçanërisht i përhapur për zonat (qytetet) më pak të zhvilluara. 
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demografike nga rrethet drejt kryeqytetit, për pasojë ky fenomen mund të ketë qenë i 

pranishëm gjatë periudhës së marrë në studim.  

Grafik 4.4. Kredia hipotekore në qytetin e Tiranës (%). 
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Burimi: Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë dhe llogaritje të autores. 

Bazuar në materialin e Gerlach (2005) dhe Craig et al. (2011), në provat empirike u 

analizuan disa specifikime alternative të kredisë si seria e kredisë totale dhe e kreditit 

të brendshëm. Argumenti i paraqitur në literaturë për përfshirjen e kredisë totale është 

sepse edhe kreditë e tjera të përdorur nga individët për qëllime konsumi
31

, në mënyrë 

indirekte mund të ushtrojnë presion në rritjen e kërkesës për banesa dhe ndikojnë në 

ecurinë e çmimeve në këtë treg. Krahas totalit të kredisë për individë, në literaturë 

janë evidentuar raste kur edhe krediti i brendshëm për ekonominë ka performuar më 

mirë në model se sa kredia hipotekore. Në veçanti në studimin e Craig et al. (2011), 

për rastin e Hong Kong është provuar se krediti i brendshëm ka performuar më mirë 

se kredia hipotekore, në ecurinë e çmimeve të banesave, duke argumentuar se tregu i 

banesave mund të ushqehet me financim në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë 

nga të gjithë agjentët ekonomikë (kushtëzuar edhe nga roli i qeverisë në ekonominë e 

vendit). Duke patur parasysh këto argumente gjatë modelimit është parë performanca 

e secilës alternativë të serisë së kredisë dhe është vënë re se modeli ka performuar më 

mirë kur merret kredia hipotekore dhe ajo totale. Ndërkohë seria e kreditit të 

brendshëm nuk ka dhënë rezultate të kënaqshme. Nga trajtimet në literaturë 

(Fitzpatrick et al 2007; Valverde et al 2010 ejt) pritet që lidhja e kredisë me çmimet e 

banesave të jetë pozitive.  

Një tjetër faktor që ndikon kërkesën për banesa dhe çmimin është e ardhura e 

disponueshme. Në literaturë (Tsatsaronis dhe Zhu (2004), Egert dhe Mihaljek (2007) 

etj.) shpesh herë përdoret prodhimi i brendshëm bruto si një përafrues i mirë për të 

ardhurën e disponueshme. Ky tregues publikohet nga INSTAT, ka periodicitet vjetor 

dhe vuan nga rishikimi i herë pas hershëm i serisë
32

. Për më tepër të dhënat e 

publikuara nga INSTAT për alternativa të matjes së të ardhurave kombëtare janë të 

publikuara me kohëvonesë të konsiderueshme dhe paraqiten vetëm në terma vjetor. 

Megjithatë nëpërmjet interpolimit të të dhënave në model u provuan seritë vjetore të 

                                                 
31

Të tilla kredi mund të jenë kredi të konsumit afatgjatë (si për mobilieri, rikonstruksion banesa etj.). 
32

Instituti i Statistikave (INSTAT), bën rishikime të rregullta të serisë së prodhimit të brendshëm bruto 

(PBB) tremujore. Këto ndryshime kanë qenë sistematike, me madhësi të ndjeshme dhe statistikisht të 

rëndësishme për periudhën 2008-2011 (Meksi 2011)).  
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publikuara nga INSTAT për PBB dhe prodhimin kombëtar bruto (PKP) si dhe të 

dhënat e FMN.  

Në model janë bërë prova me disa tregues për të përafruar të ardhurën e 

disponueshme. Kështu, krahas serisë së prodhimit të brendshëm bruto (PBB) të 

publikuar nga INSTAT, janë përdorur e ardhura për frymë seri e përfituara nga data 

baza i FMN. Meqenëse kjo e dhënë është me frekuencë vjetore për gjenerimin e saj 

me frekuencë tremujore është përdorur një metodë statistikore (cubic spline 

interpolation
33

 (CSI)).  

Një seri tjetër e provuar në testimin e modeleve është edhe seria e të ardhurës së 

disponueshme, e cila llogaritet nga Banka e Shqipërisë. Në analizën empirike për 

përafrimin e të ardhurave të disponueshme është përdorur edhe seria e prodhimit 

kombëtar bruto (PKB) i publikuar nga INSTAT, e cila merr parasysh të ardhurën 

kombëtare, edhe atë të emigrantëve në vendet ku ato jetojnë. Duke qenë se kjo seri 

është më periodicitet vjetor, transformimi i serisë në frekuencë tremujore është bërë 

nëpërmjet përdorimit të metodës statistikore (CST).  

Së fundi, një tjetër seri alternativë e përdorur në modele për të integruar fenomenin e 

financimit të banesave nga emigrantët është përfshirja e serisë së remitancave bashkë 

me serinë e PBB-së. Seria e remitancave është marrë nga publikimet e Bankës së 

Shqipërisë dhe përfshin flukset kumulative të remitancave hyrëse për një periudhë një 

vjeçare. Me qëllim konsistencën krahasuese të të dhënave, të gjitha të dhënat 

statistikore që janë flukse (prurje, shtesa tremujore), sikurse janë të ardhurat dhe 

remitancat, janë llogaritur si shuma e katër tremujoreve për të qenë e krahasueshme 

me ecurinë e stokut të kredisë. Teorikisht pritet që lidhja midis të ardhurës së 

disponueshme me çmimet e banesave të jetë pozitive.  

Duke u nisur nga studimet e mëparshme (Suljoti dhe Hashorva, 2012) për ekzistencën 

e një lidhje të fortë multikolineare midis kredisë dhe PBB –së si dhe disa provave 

paraprake me të dhënat u vu re se koeficientët përpara PBB-së dhe kredisë hipotekore 

dilnin statistikisht të rëndësishëm por në madhësi dhe shenjë ndryshe nga sa pritej. Për 

të evituar këtë problem u gjenerua raporti i kredisë ndaj PBB-së, i cili përfshinte të dy 

variablat në një tregues të vetëm, sikurse është përdorur edhe nga Egert e Mihaljek 

(2007) në studimin e tyre për vendet e EQJL. Ky tregues synon të masë se sa kërkesa 

për banesa ndikohet nga shkalla e financimit të blerjes së banesës me kredi bankare 

nga individët. Nisur nga literatura lidhja e këtij treguesi me çmimet e banesave pritet 

të jetë pozitive. 

Në model është përfshirë edhe kostoja e marrjes së një kredie për blerjen e banesës. 

Teorikisht kosto e marrjes së një kredie do të ishte totali i normës së interesit të 

kredisë me komisionet apo pagesat e tjera që shoqërojnë akordimin e kredive. Në 

mungesë të informacionit (të të dhënave) si dhe për shkak se norma e interesit 

përfaqëson koston kryesore për marrjen e kredisë, në model është marrë norma e 

ponderuar e interesit të kredisë, duke abstraguar nga kostot e tjera që shoqërojnë 

                                                 
33

Interpolimi nëpërmjet një vije kubike është një metodë matematikore që përdoret për transformimin e 

serive nga frekuencë e ulët në frekuencë më të lartë. Metoda niset nga fakti që kemi N të dhëna me 

frekuencë vjetore. Kjo mund të përkthehet ndryshe që ndërmjet një të dhëne dhe një tjetre ekzistojnë n-

1 hapësira. Metoda konsiston në faktin që të gjitha këto hapësira do të mbushen me vlera të gjeneruara 

nga polinome të shkallës së tretë.   
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marrjen e një kredie hipotekore. Më konkretisht janë përdorur seritë e normave 

mesatare të interesit për kredinë në euro dhe në lekë. Këto seri janë në përqindje dhe 

reflektojnë vetëm koston për kreditë e reja. Matja e kostos për portofolin e kredisë 

hipotekore është e pamundur për shkak të mungesës së të dhënave. Megjithatë duke 

qenë se pjesa dominuese e kredisë hipotekore është kredi me normë interesi të 

ndryshueshme, norma e interesit të kredisë së re është një përafrues i mirë i kostos së 

kredisë hipotekore.  

Edhe pse kredia hipotekore dominohet nga kredia në euro (70% e saj) gjatë modelimit 

u analizuan edhe norma të tjera alternative që përfaqësojnë koston e përdorimit të 

parasë në ekonomi, të tilla si norma bazë e interesit dhe yield-i i bonove dymbëdhjetë 

mujore (12M). Përfshirja e yield-it 12M është bërë duke patur parasysh se kjo normë 

mund të shërbejë si një përfaqësuese e normave të interesit në treg, sepse ndjek nga 

afër lëvizjet e politikës monetare dhe shpesh përdoret si norma referencë për 

indeksimin e kostove të kredisë në lekë
34

. Gjithashtu duke ndjekur përqasjen e Egert 

& Mihaljek (2007), bonot e thesarit 12 mujore
35

 përfaqësojnë investimin tipik 

alternativ për fondet në mungesë të një tregu aksionesh në Shqipëri. Prandaj yield-i 12 

mujor pritet të ketë një lidhje të zhdrejtë me kërkesën për banesa dhe çmimin për to. 

Të dhënat janë marrë nga publikimet e Bankës së Shqipërisë dhe bazohen në të dhënat 

mujore të raportuara nga sistemi bankar. Për kthimin e serisë me periodicitet tremujor 

është marrë norma mesatare e interesit. Teorikisht pritet që ky tregues të ndikojë 

negativisht ecurinë e çmimeve të banesave, sepse një rritje e normës së interesit do të 

rriste koston e financimit të blerjes së banesave dhe për pasojë do të ndikonte në uljen 

e kërkesës për to, duke ndikuar në rënien e çmimeve të banesave.  

Tregu i banesave karakterizohet nga transaksionet në monedhën evropiane, euro. 

Për këtë qëllim në model u përfshi edhe seria e kursit të këmbimit euro lek i llogaritur 

dhe publikuar nga Banka e Shqipërisë. Seria e përfshirë në model është me frekuencë 

tremujore dhe përfaqëson kursin mesatar të tremujorit. Një rritje e kësaj serie paraqet 

rritjen e njësive të lekut për një njësi euro, duke treguar për një zhvlerësim të lekut 

ndaj euros, dhe e kundërta do të tregonte një forcim. Burimi i të dhënave është kursi 

fiks i publikuar nga Banka e Shqipërisë. Krahas serisë së kursit në modelet alternative 

u përdor edhe një tregues për matjen e luhatshmërisë së kursit. Ky tregues u gjenerua 

nga devijimi standard rrëshqitës për një periudhë tre vjeçare i serisë së kursit, e njëjta 

përqasje si ajo e ndjekur nga Sun et al (2002). Përzgjedhja e horizontit kohor 3 vjeçar 

i përshtatet natyrës afatgjatë të investimit dhe të vendimit për blerjen e një banese nga 

individët. Sikurse është përmendur edhe në kapitullin 3 të këtij studimi lidhja e kursit 

të këmbimit me çmimet e banesave mund të jetë si pozitive ashtu edhe negative.  

Sjelljet e variablave kryesore në model tregojnë për dy momente të rëndësishme në 

historikun e tyre. Duke konsideruar zhvillimet e sistemit bankar dhe në veçanti 

periudhën se kur bankat e sistemit filluan të luajnë një rol aktiv në ndërmjetësimin e 

fondeve në ekonomi, është gjeneruar një variabël dummy për vitin 2004 e në 

vazhdim. Ky variabël dummy është quajtur Dummy04 dhe është zero përpara 

periudhës 2004 dhe 1 më pas. Koeficienti përpara këtij variabli pritet të jetë pozitiv, 

                                                 
34

Kosto e kreditimit në lekë është provuar në model, jo vetëm sepse mund të ndikojë një pjesë të vogël 

të kredisë hipotekore, por edhe sepse ajo ndikon në mënyrë indirekte zhvillimet e çmimeve nëpërmjet 

diferencialit të normave të interesit të kredisë në lekë me atë në valutë.  
35

Bonot 12 mujore për periudh1n e marrë në studim zënë peshën kryesore në financimin e qeverisë nga 

individët, prandaj ato me te drejtë mund të quhen letra me vlerë me popullaritet më të madh.  
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duke patur parasysh që pas vitit 2004 ekonomia pësoi një shock pozitiv si pasojë e 

zhvillimeve në sektorin bankar dhe rritjes së shpejtë të ndërmjetësimit financiar 

(Dushku et al (2014).   

Një tjetër variabël i gjeneruar duke parë sjelljen e të dhënave është edhe variabli 

Dumm08, i cili përfaqëson goditjen që ka marrë si tregu i banesave ashtu edhe 

financimi me kredi bankare nga kriza financiare globale. Më konkretisht ky variabël 

është zero deri në tremujorin e tretë të vitit 2008 edhe për gjithë periudhën më pas 

merr vlerat 1. Koeficienti përpara këtij treguesi pritet të jetë negativ, nisur nga pasojat 

negative që përcolli kriza globale në ekonominë shqiptare (Suljoti et al (2014).  

Të gjitha të dhënat e përfshira në model janë në terma realë dhe standardizuar duke 

marrë logaritmin e serisë. Për kthimin e serive nga seri nominale në reale është 

përdorur seria e indeksit të çmimeve të konsumit e publikuar nga INSTAT. Për 

treguesit që matin të ardhurat është përdorur deflatori i publikuar nga INSTAT. 

Ndërkohë për kthimin e normës së interesit të kredisë si në euro ashtu edhe në lekë në 

normë interesi reale është zbritur inflacioni vjetor.  

4.1.2. Karakteristika statistikore të të dhënave 

Prej kohësh tashmë, ekonomistët e kanë provuar që shumë seri të të dhënave 

ekonomike nuk janë stacionare në nivel (Philips dhe Hansen, 1990). Kjo do të thotë se 

ato nuk gëzojnë vetitë e nevojshme statistikore që të përfshihen në vlerësimin e 

ekuacioneve dhe të japin informacion të qëndrueshëm dhe të pa zhvendosur. Mungesa 

e cilësive statistikore të këtyre serive dëmton ndër të tjera dhe reputacionin e modelit 

të krijuar me këto të dhëna. Për këtë arsye analiza e serive statistikore të gjata 

ndryshon nga analiza statistikore e fenomeneve ekonomike të ndodhur në një moment 

në kohë.  

Analiza e serive kohore statistikore ka treguar që përgjithësisht seritë e të dhënave 

ekonomike kthehen në seri stacionare në diferencë të parë, duke nënkuptuar që pjesa 

më e madhe e tyre janë të integruar të shkallës së parë ose ndryshe I(1). Seritë e 

rankut të parë nënkupton se ecuria e këtyre variablave nuk ka  tendencë të konvergjojë 

pranë niveleve mesatare. Prandaj themi që si mesatarja ashtu edhe varianca nuk kanë 

shumë kuptim në të tillë seri. Jostacionariteti i variablave parashtron shumë probleme 

me modelin, duke çuar në përcaktimin e një modeli të pavërtetë. Po kështu edhe 

koeficientët e nxjerrë nga një regres/ ekuacion mund të jenë jokonsistent në kohë. 

Përjashtim nga këto raste bëjnë vetëm variabla të kointegruar. 

Tabelë 4.1 Karakteristika statistikore të të dhënave 

Të dhënat Emërtim Mesatarja 
Devijimi 

standart 
Minimum Maximum 

Jarque 

Bera 
p-value 

Indeksi i çmimeve të 
banesave  

HPI 117 30 71 164 6.3300 0.0422 

Kredia hipotekore (mln 
lekë) 

MC 43,733 37,175 4,407 93,862 8.9000 0.0115 

Kredia totale (mln lekë) Tc 213,687 185,381 20,689 491,324 8.2700 0.0160 

Krediti i brendshëm (mln 

lekë) 
Dc 502,161 207,479 228,344 809,330 7.5611 0.0228 

Prodhimi i brendshëm 

bruto 
GDP 860,393 314,271 370,562 1,355,657 5.0787 0.0789 

Kredi hipotekore/ PBB 

(%) 
MCG 4 3 1 9 8.8118 0.0122 
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Kredi totale/ PBB  (%) MTG 21 16 4 43 8.4097 0.0149 

Krediti I brendshem/ 
PBB  (%) 

MDG 56 10 43 71 8.4120 0.0149 

Norma mesatare e 
interesit të kredisë së re 

në euro (%) 

INTCE 6 1 4 8 0.7273 0.6367 

Interesi i BTH 12M  (%) BTH 7 4 3 21 49.3770 0.0000 

Interesi i repos (%) Rep 4 3 1 15 61.4700 0.0000 

Kursi i këmbimit euro / 

lek 
ER 135 12 122 171 35.5900 0.0000 

Luhatjet e kursit të 

këmbimit  
ERSTD 7 6 1 21 11.0200 0.0046 

Burimi: Të dhënat janë marrë nga Banka e Shqipërisë, INSTAT, dhe llogaritje të autores. 

Puna për analizën empirike të çdo fenomeni ekonomik fillon me përcaktimin e 

cilësive të serive të të dhënave të përzgjedhura. Sikurse e tregon edhe grafiku më 

poshtë të dhënat e përfshira në analizë kryesisht janë jo stacionare, me një trend të 

dukshëm, në veçanti seria e indeksit të çmimeve të banesave dhe seria e raportit të 

kredisë hipotekore ndaj PBB-së. Ndërkohë që seria e normës së interesit dhe ajo e 

kursit të këmbimit nuk shfaqin një tendencë të mirëfilltë. Gjithashtu raporti i kredisë 

hipotekore ndaj PBB-së shfaq një sjellje të ngjashme me seritë përbërëse. Kjo seri 

është jo stacionare, me një trend përcaktues dhe është e paraqitur në përqindje.  

Grafik 4.5. Të dhënat e përfshira në model (në nivel, mbas transformimit logaritmik)
36
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Burimi: Llogaritjet e autores në Eviews.  
 
 

 
 

 

 
 

                                                 
36

Në grafik, secila prej shkurtimeve përfaqëson përkatësisht: Intce-norma mesatare e kredisë në euro, 

ler- logaritmi i serisë së kursit të këmbimit lekë për një euro, LERSTD- logaritmi i serisë së 

luhatshmërisë së kursit kursit të këmbimit lekë për një euro; LHPI- log i indeksit të çmimeve të 

banesave; LMCG-log i raportit të kredisë hipotekore ndaj PBB-së. 
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Grafik 4.6. Të dhënat e përfshira në model (në diferencë të parë) 
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Burimi: Llogaritjet e autores në Eviews.  

Tiparet e përcaktuara më sipër në forma grafike janë testuar edhe nëpërmjet testeve 

statistikore që ofron paketa Eviews. Rezultatet e testit të Augemented Dicky-Fuller 

dhe Philips-Perronit (Tabela 4.2) provojnë ekzistencën e rrënjës njësi në secilën seri të 

analizuar. Ndërkohë që testimi për ekzistencën e rrënjës njësi për të gjitha seritë është 

kryer për disa variante: si me përfshirjen në ekuacion vetëm të konstantes, të 

konstantes dhe trendit apo të asnjërës. Rezultatet e përcaktimit të rrënjës njësi janë të 

përmbledhura në Tabelën 4.2:  

Tabelë 4.2 Përcaktimi i rendit të të dhënave
37

 

Variabli 
Forma e 

transformimit 

Niveli i 

stacionaritetit 

HPI (indeksi i çmimeve të banesave) log I(1) 

MC (kredia hipotekore) log I(1) 

GDP (prodhimi i brendshëm bruto) log I(1) 

INTCE (norma mesatare e interesit të kredisë në 

euro) 
Log (1+r) I(1) 

BTH (norma e interesit të bonove të thesarit 12M) Log (1+r) I(1) 

ER (kursi i këmbimit euro/ lek) log I(1) 

ERSTD (luhatshmeria e kursit të këmbimit euro/ 

lek) 
log I(1) 

MCG (raporti kredi/ PBB) log I(1) 

Burimi: Llogaritjet e autores në Eviews. 

Testet e rrënjës njësi tregojnë se të gjitha seritë e përfshira në model kanë vetëm një 

rrënjë njësi (janë integer të nivelit të parë). Më pas u ndërmorën disa teste paraprake 

për të parë ndërvarësinë që ka midis variablave të interesit. Kështu, me anë të 

Granger Causality test u evidentuan marrëdhëniet shkak-pasojë midis variablave në 

kombinimet e tyre dy nga dy. Rezultatet e testeve tregojnë se hipoteza zero që "kredia 

nuk ndikon çmimet e banesave" hidhet poshtë me -vlerën p<0.001. Ndërkohë që në 

kahun e kundërt testi i Granger Causality nuk hedh poshtë mungesën e ndikimit të 

çmimeve të banesave në ecurinë e kredisë hipotekore.  

                                                 
37

Për një informacion më të detajuar mbi testet e rrënjës njësi të përdorur për përcaktimin e rankut të 

variablave të përfshirë në model shiko aneksin bashkëngjitur.  
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Një arsyetim i ngjashëm shoqëron - variablat, për kahun e ndikimit midis tyre. Për 

grupin e variablave kredi hipotekore dhe kurs këmbimi vihet re që testi i Granger 

Causality hedh poshtë hipotezën se kursi i këmbimit nuk e ndikon kredinë hipotekore 

dhe anasjelltas me p<0.05. Ky rezultat është në linjë me pritjet për një ndikim të 

dykahshëm të kursit të këmbimit dhe kredisë. Testi i Granger Causality konfirmon një 

ndikim të ndërsjelltë edhe midis variablave: çmimet e banesave me kursin e 

këmbimit. Ndërkohë testi i Granger Causality konfirmon në nivel mediokër lidhjen 

midis kredisë dhe normës së interesit, apo kursit të këmbimit dhe normës së interesit 

me vlerën 0.05< p <0.1. Këto rezultate tregojnë për ekzistencën e endogjenitetit të 

disa variablave të zgjedhur për tu përfshirë në model, të cilët kanë nevojë të 

shtjellohen më tej. Rezultatet e testit të Granger Causality për variablat dy e nga dy 

paraqiten në Tabelën 4.3. 

Tabelë 4.3  Granger Causality test 

Hipoteza zero: NR Kohëvonesë F-Statistic Prob. 

  
    

LMCG nuk e shkakton LHPI 62 1 6.92086 0.002 

LHPI nuk e shkakton LMCG 
 

1 2.64776 0.0795 

  
    

LBTH nuk e shkakton LHPI 62 2 0.57804 0.5642 

LHPI nuk e shkakton LBTH 
 

2 2.8881 0.0639 

  
    

LERSTD nuk e shkakton LHPI 59 5 1.56936 0.1867 

LHPI nuk e shkakton LERSTD 
 

5 2.9504 0.0211 

  
    

LINTCE nuk e shkakton LMCG 59 2 4.6753 0.0132 

LMCG nuk e shkakton LINTCE 
 

2 2.11337 0.1302 

  
    

LBTH nuk e shkakton LER 59 2 3.28396 0.0447 

LER nuk e shkakton LBTH 
 

2 0.50904 0.6038 

  
    

LERSTD nuk e shkakton LMCG 59 2 2.40616 0.0993 

LMCG nuk e shkakton LERSTD 
 

2 1.10559 0.338 

Burimi: Llogaritje të autores, Eviews.  

Në përcaktimin e metodës kointegruese për eksplorimin e lidhjes ka rëndësi edhe 

fortësia e endogjenitetit ndërmjet variablave. Kështu metodat kointegruese me dy 

etapa të tilla si FMOLS dhe DOLS mund të përfshijnë si variablat endogjenë ashtu 

edhe ato që janë ekzogjenë të dobët. Ndërkohë që metodologjia e vektorit të 

korrigjimit të gabimit kërkon që variablat e përdorur të jenë endogjenë. Pikërisht për 

të parë këtë karakteristikë të variablave, është përdorur Granger Causality/ 

blockexogenityWald test. Variablat e përfshirë në model përgjithësisht janë endogjenë 

(Tabela 4.4) dhe se modelimi i çmimeve të banesave ndaj variablave të përzgjedhur 

përmbush kushtin e endogjenitetit.  

 

Tabelë 4.4  Testet për endogjenitetin midis variablave
38

 

                                                 
38

Informacioni i paraqitur është vetëm për ekuacionin që ka çmimin e banesave si variabël të varur. 

Ndërkohë që testet per secilin kombinim midis variablave nuk dalin gjithmonë endogjenë.  

Shënim: VAR Granger Causality/BlockExogeneityWald test bazohet në hipotezën zero se variablat janë 

ekzogjenë, duke marrë kombinimet e variablave dy nga dy, si dhe të gjithë variablat e ekuacionit së bashku. Df 
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Ekuacion 1. Variablat: çmimet e banesave, kredi/ 

PBB, norma e interesit dhe kursi euro/ lek. 

Variabli i varur 

(LHPI) 
Chi-sq Df Prob. 

LMCG 18.24062 2 0.0001 

LER 9.947349 2 0.0069 

LINTCE 1.127039 2 0.5692 

Të gjitha 25.93111 6 0.0002 
 

Ekuacion 2. Variablat: çmimet e banesave, kredi/ 

PBB, bono thesari dhe luhatshmëria e kursit. 

Variabli i varur 

(LHPI) 
Chi-sq Df Prob. 

LMCG 12.55809 2 0.0019 

LERSTD 3.159709 2 0.206 

LBTH 4.074374 2 0.1304 

Të gjitha 17.34014 6 0.0081 
 

Burimi: Llogaritjet e autorit, Eviews  

4.2. Aplikimi i metodave empirike 

Në këtë studim janë përdorur metodat kointegruese, të ngjashme me atë të përdorur 

për herë të parë nga Engle dhe Granger (1987), Philips an dHansen (1990), Johansen 

(1991) etj, për t’i dhënë përgjigje pyetjeve: a ekziston një lidhje afatgjatë ndërmjet 

faktorëve të përzgjedhur (kredisë, kursit të këmbimit, normës së interesit) dhe çmimit 

të banesave; dhe nëse po a janë të lidhura normat e rritjes midis variablave edhe në 

periudhën afatshkurtër? Kjo përqasje është e njëjtë me atë të ndjekur nga Fitzpatrick 

dhe Macquinn (2007) dhe Valverde dhe Fernandez (2010) për ecurinë e çmimeve të 

banesave përkatësisht në tregun e Irlandës dhe atë në Spanjë.  

Nga analiza e mësipërme duket qartë që seritë e marra në analizë, sikurse shumica e 

serive ekonomike, janë të integruar të nivelit të parë. Testi i rrënjës njësi (unit root) 

tregon se ato kthehen në seri stacionare në diferencën e parë. Për rrjedhojë në një 

analizë empirike të variablave të cilat nuk janë stacionare, por të integruar të nivelit të 

parë, diskutimi përqendrohet në dy çështje kryesore: e para është identifikimi i lidhjes 

afatgjatë midis këtyre dy variablave, që ndryshe nënkupton identifikimin e lidhjes 

kointegruese; e dyta,- përcaktimi i strukturës afatshkurtër të ekuacioneve të sistemit. 

Çështja e parë për diskutim në -analizat empirike identifikohet me gjetjen e një 

strukture ekonomike afatgjatë në lidhjen e pakushtëzuar kointegruese. Ndërkohë që 

çështja e dytë adresohet duke vendosur strukturën e rregullimeve afatshkurtra në 

ekuacionin për diferencë të parë të variablave shpjegues. Më konkretisht sipas 

Juselius (2006), parametrat e lidhjes afatshkurtër janë të përcaktuar në mënyrë të 

vetme, ndërkohë që parametrat e lidhjes afatgjatë përcaktohen pa vendosur ndonjë 

kufizim për vet vektorin. Meqenëse parametrat afatgjatë mbeten të pa tjetërsuar nën 

një transformim linear të modeleve, koeficientët afatgjatë qëndrojnë të pandryshuar si 

në formën e shkurtuar ashtu edhe në formën e plotë. Nga ky këndvështrim mund të 

identifikohen dy struktura të ndryshme,  afatshkurtër e afatgjatë si dy probleme 

statistikore, që në aspektin ekonomik janë rrjedhojë e njëra tjetrës. Juselius (2006) në 

librin e saj “Modelet VAR të strukturuara” vlerëson se i gjithë procesi fillon me 

identifikimin e vektorit kointegrues dhe më pas vazhdon me identifikimin e lidhjes 

afatshkurtër, duke mbajtur të fiksuar/ të pandryshuar vektorin e identifikuar për 

periudhën afatgjatë.  

Ky studim përqendrohet në përdorimin e dy metodave ekonometrike më konkretisht 

të FMOLS dhe VECM për identifikimin e marrëdhënieve midis variablave të interesit. 

Metoda e parë përbën një përqasje me një ekuacion të vetëm të modelimit të çmimeve 

të banesave, e cila bazohet në supozimin bazë se ekziston një marrëdhënie 

                                                                                                                                            
përfaqëson lag-un e përfshirë në ekuacion. Testi tregon që variablat e përfshirë në model janë endogjenë me 

p<0.01.  
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kointegruese midis variablave. Ndërsa në metodën e dytë testohet ekzistenca e lidhjes 

kointegruese. Mbasi provohet ekzistenca e saj, vazhdohet me vlerësimin e njëhershëm 

të një sistem ekuacionesh për secilin variabël endogjen.  

4.2.1. Modelimi me anën e katrorëve më të vegjël plotësisht të modifikuar 

FMOLS 

Metodat kointegruese janë përdorur gjerësisht në studimet empirike të 

makroekonomisë dhe të financës (Vogelsang dhe Wagner,2011). Sipas tyre - 

vlerësimet e parametrave me metodën OLS në një regresion kointegrimi janë 

konsistentë, sa më e madhe - të jetë madhësia e sample të studiuar. Në rastet kur 

variablat e varur janë endogjenë, shpërndarja statistikore e parametrave të vlerësuar 

kontaminohet nga mundësia e gabimeve të llojit të dytë, domethënë të pranimit të 

hipotezës zero kur ajo nuk është e vërtetë. Prandaj interpretimi i koeficientëve të OLS 

kërkon shumë kujdes.  

Për të adresuar këtë problem janë propozuar disa modifikime të modelit OLS. Kështu, 

Philips dhe Hansen më 1990 aplikuan një metodë, e cila ka për qëllim të korrigjojë 

vlerësimet e marra nga metoda OLS, duke hequr elementin që shtyn në devijim. Kjo 

metodë që njihet si metoda e katrorëve më të vegjël plotësisht të modifikuar 

(FMOLS), kërkon që të paraqesë vlerësues të mirë/ të kënaqshëm të lidhjes 

kointegruese. Kjo metodë përdor një transformim me dy faza të variablave për të 

hequr termin që ndikon në zhvendosjen asimptotike të vlerësimit të parametrave dhe 

kërkon vlerësimin e matricave të variancës afatgjatë midis variablave
39

. Më 

konkretisht ajo trajton/ adreson efektet e korrelacionit në seri në një regres (ekuacion) 

si dhe endogjenitetin midis variablave, që vjen si rezultat i ekzistencës së vet lidhjes 

kointegruese. Kjo metodë mund të përdoret për të studiuar lidhjen në të njëjtin 

ekuacion si të variablave që janë të integruar të nivelit të parë ashtu edhe ato të nivelit 

zero
40

.  

Philips dhe Hansen (1990) në material tregojnë se metoda e propozuar prej tyre për 

korrektimin pjesor të parametrave, çon në vlerësime të koeficienteve që nuk janë të 

zhvendosur-a. Në modelin FMOLS variablat që përfshihen mund të jenë si I(1) ashtu 

edhe I(0), dhe nëpërmjet metodës korrigjohet zhvendosja e parametrave duke i bërë 

ato më pak të shmangur.  

Gjithashtu, Philips dhe Hansen (1990)  tregojnë se modelet e korrektimit të gabimit 

dhe FMOLS kanë një përdorim të mirë edhe në rastet me madhësi të vogël të -

zgjedhjes, me rreth 50 matje në kohë të treguesve. Një përparësi tjetër e përdorimit të 

kësaj metode është thjeshtësia e përdorimit të saj, sepse vlerësimi i modelit bëhet me 

një ekuacion të vetëm (single equation) të lidhjes kointegruese. Kjo metodë nuk merr 

parasysh vlerësimin e njëkohshëm të dykahshëm të ndërlidhjes midis dy variablave 

nëpërmjet një sistem ekuacionesh të variablave endogjen. Por gjithsesi kjo metodë ka 

                                                 
39

Sipas metodës FMOLS duhet zgjedhur një funksion i Kerlit dhe gjerësia e intervalit në mënyrë që të 

vlerësohet matrica e variancës së koeficientëve në periudhën afatgjatë. Duke korrektuar për devijimin e 

variancës, sigurohet që koeficientet e përzgjedhur të jenë të qëndrueshëm dhe të përmirësuar 

përkundrejt problemeve që mbart vlerësimi i OLS në të dhënat jo stacionare (Philips dhe Hansen 

1990). 
40

Ndryshe njihen si modelet me vlerën e rrënjës njësi si dhe modele që janë me variabla plotësisht 

stacionarë. 
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përparësi në diagnostikimin e lidhjeve kointegruese kur variablat shfaqen me 

ekzogjenitet të dobët.  

 (1)   

 (2) 
 

 (3) 

 (4) 

 

 
 

         
 

  

  

 
Уt- variabli i varur, çmimi i banesave.   

Xt- është vektori me variablat endogjen të përfshirë në model. Më konkretisht, ky 

vektor përfshin çmimet e banesave me një kohëvonesë, raportin e kredisë hipotekore 

ndaj PBB-së, normën e interesit të kredisë në euro dhe kursin e këmbimit. β vektori 

me koeficientët përpara variablave endogjen të përfshirë në lidhjen afatgjatë.  

γDt- variabla të pavarur që ndikojnë ecurinë e variablave endogjen. Më konkretisht 

janë përfshirë dy variablat dummy për vitet 2004 dhe 2008. γ vektori i koeficienteve 

përpara variablave të pavarur.  

δ- koeficienti i korrektimit të gabimit që gjenerohet nga ekuacioni afatgjatë me lag(- 

1) dhe që përfshihet në ekuacionin afatshkurtër.  

α- është një matricë e parametrave afatshkurtër 

- është vektori i gabimeve të modelit. Ky vektor duhet të jetë i pakorreluar me 

variablat e varur, të ketë variancë- kovarianca konstante λ dhe shpërndarje normale.  

 

 

4.2.1.1. Analiza e lidhjes kointegruese me FMOLS  

Modeli i mësipërm nëpërmjet paketës EVIEWS u aplikua mbi të dhënat e Shqipërisë, 

në dy faza. Faza e parë konsistoi në përllogaritjen dhe gjetjen e vektorit kointegrues- 

afatgjatë, dhe në fazën e dytë u krye llogaritja e lidhjes në afatshkurtër duke përfshirë 

si variabël shpjegues edhe gabimet e vektorit afatgjatë. Modelime të lidhjes afatgjatë 

tregohen në Tabelën 4.5 duke u bazuar në literaturë si dhe shpjegimet e paraqitura në 

kapitullin e tretë të punimit.  
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Tabelë 4.5 Rezultatet e modelit FMOLS, ekuacioni afatgjatë
41

 

Tabela FMOLS - 

afatgjatë 

FMOLS1 FMOLS2 FMOLS3 FMOLS4 FMOLS5 
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ti

 

P
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LMCG 0.196 0.000 0.317 0.000 0.250 0.000 0.265 0.000 0.347 0.000 

LHPI(-1) 0.394 0.000 
        

LERSTD 0.026 0.009 0.045 0.296 
    

0.043 0.031 

LER 
    

-0.296 0.048 -0.406 0.003 
  

LBTH -0.042 0.007 -0.075 0.002 -0.051 0.052 
    

Lintce 
      

0.389 0.667 -0.854 0.437 

C 3.600 0.000 5.914 0.000 7.127 0.000 7.599 0.000 5.931 0.000 

DUM08 -0.035 0.042 -0.040 0.162 0.048 0.156 0.051 0.108 -0.048 0.165 

           
Adjusted R-squared 0.959 

 
0.955 

 
0.959 

 
0.949 

 
0.950 

 
S.E. of regression 0.054 

 
0.059 

 
0.054 

 
0.061 

 
0.060 

 
Durbin-Watson stat 1.772 

 
1.290 

 
1.772 

 
1.124 

 
1.097 

 
Burimi: Llogaritjet e autores, Eviews  

 

Sqarim për tabelën 4.5 
Në modelin e parë të përzgjedhur edhe si modeli bazë FMOLS1 janë përfshirë raporti i kredisë 

hipotekore ndaj PBB-së, termi autoregresiv i variablit të varur, seria e luhatshmërisë së kursit të 

këmbimit dhe yield-i bonove të thesarit. Në modelin FMOLS2 është përfshirë raporti i kredisë 

hipotekore ndaj PBB-së, seria e luhatshmërisë së kursit të këmbimit dhe yield-i bonove të thesarit. Në 

modelin FMOLS3 janë përfshirë raporti i kredisë hipotekore ndaj PBB-së, kursi i këmbimit dhe yieldi- 

i bonos së thesarit. Në modelin e katërt FMOLS janë përfshirë raporti i kredisë hipotekore ndaj PBB-

së, kursi i këmbimit dhe interesi i kredisë në euro. Në modelin e fundit FMOLS5 janë përfshirë raporti i 

kredisë hipotekore, seria e luhatshmërisë së kursit dhe norma e interesit të kredisë në euro. Të gjitha 

këto modele alternative shërbyen njëkohësisht edhe si një provë e qëndrueshmërisë së modelit bazë të 

përzgjedhur FMOLS1.  

Në vlerësimin e modelit afatgjatë evidentohet si modeli që performon më mirë dhe ka 

parametrat më të mirë statistikor - modeli i parë, ku si faktor shpjegues në ecurinë 

afatgjatë të çmimeve është përfshirë ndër variablat e varur, ecuria e çmimeve të 

banesave një periudhë më parë. Autokorralacioni statistikisht i rëndësishëm edhe në 

periudhën afatgjatë është e lidhur me inercinë e lartë që ka tregu i banesave sikurse 

është gjetur edhe nga (Capozza et al, 2002). Përfshirja e variablit me një kohëvonesë 

ndihmon në përmirësimin e testeve të mbetjeve të modelit, të cilat përmbushin të tre 

kriteret për tu quajtur “BLUE estimator”. Kështu testet e LM tregojnë se mbetjet e 

modeleve nuk vuajnë nga korrelacioni i gabimeve, Jarque Bera tregon se mbetjet kanë 

shpërndarje normale ndërkohë që testi i heteroskedasticitetit tregon që ato janë 

homoskedaciste (Shtojca 2).  

Në modelet e paraqitura është përfshirë gjithmonë kredia hipotekore nga bankat dhe 

koeficienti përpara këtij treguesi ka dalë statistikisht i rëndësishëm, pozitiv dhe me një 

vlerë të përafërt në modele të ndryshme. Vlerat e koeficientit të financimit variojnë 

nga 0.2-0.35, me një koeficient mesatar prej 0.27. Ky koeficient ka shenjën e pritur, 

statistikisht i rëndësishëm dhe rezulton të jetë i qëndrueshëm. Ai tregon se sipas 

modelit FMOLS, 1% ndryshim në raportin e kredisë hipotekore ndaj PBB-së në 

periudhën afatgjatë do të çojë në 0.27% ndryshim në çmimet e banesave.  

                                                 
41

Duke patur parasysh se të dhënat janë në forma logaritmike koeficentët para variablave interpretohen 

si koeficent të elasticitetit të ndikimit që variablat endogjenë ushtrojnë nëvariablin e varur në çmimet e 

banesave. 
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Në secilin model është përfshirë një tregues nga tregu valutor që tenton të kapë 

ndikimin e kursit të këmbimit në ecurinë e çmimeve të banesave. Modelet që 

performojnë më mirë janë ato ku është përfshirë seria që mat luhatshmërinë e kursit të 

këmbimit. Koeficientët përpara këtij treguesi, që luhaten brenda një intervali të 

ngushtë 0.026-0.045, konfirmojnë për lidhje pozitive dhe statistikisht të rëndësishme 

të luhatshmërisë së kursit të këmbimit me çmimin e banesave. Ky koeficient tregon se 

me rritjen e luhatshmërisë dhe pasigurisë në tregun valutor prej 1%, çmimet e 

banesave do të rriten në periudhën afatgjatë me 0.03%. Modelet që kanë të përfshirë 

kursin e këmbimit tregojnë se një zhvlerësim i kursit të këmbimit me 1% do të 

ndikojë në një rënie të çmimeve të banesave me 0.3 për qind, duke qenë në linjë me 

pritjet dhe gjetjet e autorëve të tjerë si tek Zhang et al, 2012.  

Analiza empirike sipas modelit FMOLS nuk gjeti lidhje statistikisht të rëndësishme të 

çmimeve të banesave me normën e interesit të kredisë së re, si për lekun ashtu edhe 

për euron. Koeficienti përpara normës së interesit në variantet 4 dhe 5 sipas Tabelës 

4.5 dëshmon se edhe pse ka shenjën e pritur negative ai është statistikisht i 

parëndësishëm. Mungesa e gjetjes së evidencës empirike për ndikimin negativ të 

kostos së kredisë në çmimin e banesave mund të reflektojë si elasticitetin e ulët të 

kërkesës në tërësi për kredi ndaj normës së interesit (Dushku dhe Kote, 2014) -ashtu 

edhe faktin se rritja e çmimeve është ndjeshëm më e lartë se kostoja e kredisë, duke 

bërë që individët të tregohen indiferent kur financojnë me kredi blerjen e banesës. 

Gjithashtu nxitja apo dekurajimi i individëve për të marrë kredi dhe për të shtuar 

kërkesën për banesa nuk lidhet vetëm me normën e interesit, por edhe me standardet e 

tjera të kreditimit
42

, ecuria e të cilave mund të ndikojë në një efekt më të pakët të 

normës së interesit në ecurinë e çmimeve të banesave.  

Duke u nisur nga studimet e mëparshme  (Egert & Mihaljek (2007), krahas normës së 

interesit të kredisë u provua edhe roli i normës së interesëit të bonove të thesarit. 

Koeficienti përpara interesit të bonove të thesarit tregon për lidhje të zhdrejtë, 

statistikisht të rëndësishme të kthimit nga bonot me çmimet e banesave, duke qenë në 

linjë me pritjet dhe me konsideratat se bonot e thesarit janë një treg alternativ i 

investimit të fondeve në ekonominë shqiptare. Kështu për 1% rritje në interesin e 

bonove 12 mujore, çmimet e banesave në periudhën afatgjatë tentojnë të reduktohen 

me 0.05%.  

4.2.1.2. Analiza e lidhjes afatshkurtër sipas modelit FMOLS 

Mbas përcaktimit të modeleve afatgjata janë gjeneruar modelet afatshkurtra duke 

marrë koeficientin e korrektimit të gabimit dhe vektorin afatgjatë në regresin e 

çmimeve të banesave. Vihet re që në të gjithë modelet në periudhën afatshkurtër 

koeficienti i korrektimit është statistikisht i rëndësishëm dhe me shenjë negative. Në 

modelet që përfshihet luhatshmëria e kursit koeficienti i korrektimit është rreth 0.4, 

duke konfirmuar që kthimi në ekuilibër kërkon një periudhë rreth tre tremujorë për tu 

rikthyer në ekuilibër.  

 

 

                                                 
42

Më konkretisht në këtë grup bëjnë pjesë si vlera e kredisë ndaj kolateralit, komsionet për marrjen e 

kredisë, maturiteti i kredisë, përzgjedhja e cilësisë së kolateralit etj.  
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Tabelë 4.6 Rezultatet për ekuacionin afatshkurtër të çmimeve të banesave: 

Tabela FMOLS - 

afatshkurtër 

FMOLS1 FMOLS2 FMOLS3 FMOLS4 FMOLS5 
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D(LHPI(-1)) 
  

0.317 0.011 0.304 0.011 0.245 0.030 
  

D(LHPI(-2)) -0.241 0.034 
      

-0.218 0.056 

D(LMCG) 0.286 0.005 0.286 0.002 0.247 0.006 0.277 0.002 0.302 0.003 

D(LERSTD(-1)) 0.057 0.099 
        

D(LER(-1)) 
          

DUM08 
          

DUM04 0.017 0.059 
        

@SEAS(1) -0.039 0.009 -0.032 0.021 -0.030 0.029 -0.034 0.013 -0.046 0.003 

ECT -0.411 0.001 -0.756 0.000 -0.756 0.000 -0.700 0.000 -0.441 0.001 

C 
        

-0.030 0.051 

  
          

Adjusted R-squared 0.390 
 

0.381 
 

0.402 
 

0.402 
 

0.398 
 

S.E. of regression 0.049 
 

0.049 
 

0.047 
 

0.048 
 

0.049 
 

Durbin-Watson stat 1.728 
 

1.796 
 

1.802 
 

1.802 
 

1.699 
 

* Të dhënat në kllapa përfaqësojnë statistikën "p"  të koeficientit të vlerësuar. 

Burimi: Llogaritjet e autores.  

Një përcaktues i çmimeve të banesave në periudhën afatshkurtër është vetë variabli 

me kohëvonesë, duke rikonfirmuar inercinë në përcaktimin e çmimeve të banesave. 

Një tjetër faktor statistikisht i rëndësishëm në formimin e çmimeve të banesave në 

periudhën afatshkurtër është edhe sjellja sezonale, më konkretisht ecuria e tremujorit 

të parë.  

Testet e mbetjeve të të gjithave modeleve përgjithësisht - përmbushin kushtet që këto 

mbetje të jenë stacionare. Kështu testet e LM tregojnë se mbetjet e modeleve nuk 

vuajnë nga korrelacioni i gabimeve, JarqueBera tregon se mbetjet kanë shpërndarje 

normale, ndërkohë që testi i heteroskedacisitetit tregojnë që ato janë homoskedaciste 

(Shtojca ). 

4.2.1.3. Qëndrueshmëria e modelit  

Duke patur parasysh ekzistencën e pikave të këputjes në serinë e të dhënave, të cilat 

mund të kenë ndikim të rëndësishëm në rezultatet, modeli FMOLS u aplikua edhe në 

një sample më të shkurtër (sikurse aplikohet edhe nga Belke, Cuzdaj 2010). Më 

konkretisht u provua ndërlidhja midis variablit të varur dhe variablave të pavarur për 

periudhën 2004-2013, me qëllim për të evituar pikën e këputjes strukturore të vitit 

2004. Rezultatet e gjeneruar nga aplikimi i modelit në këtë sample paraqiten në 

Tabelën 4.7 dhe duke krahasuar me sampl-in e plotë mund të nxjerrim disa 

konkluzione të rëndësishme:  

- Koeficienti përpara treguesit të shkallës së përdorimit të financimit nga bankat, 

mbetet pozitivisht dhe statistikisht i rëndësishëm rreth nivelit të vlerësuar në 

ekuacionin e zgjedhjes për gjithë periudhën rreth nivelit të 0.20. Ky fakt dëshmon 

për qëndrueshmërinë e këtij koeficienti dhe të lidhjes së çmimit të banesave dhe 

shkallës së përdorimit të kredisë hipotekore për blerjen e këtyre banesave.  
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- Koeficienti përpara normës së interesit të bonove të thesarit kthehet në pozitive, 

por statistikisht i parëndësishëm. Në ndryshim nga koeficienti përpara interesit për 

të gjithë sampl-in vihet re që koeficienti ka ndryshuar shenjë dhe është kthyer i 

parëndësishëm. Ky ndryshim mund të reflektoj si përfshirjen e repo-s si normë 

referencë ashtu edhe zhvillimin e instrumentave të tjerë financiarë si mundësi 

investimi.  

- Koeficienti përpara kursit të këmbimit është rritur dhe ka mbetur statistikisht i 

rëndësishëm. Rritja e rolit të kursit të këmbimit mbas vitit 2004, mendohet të 

reflektojë edhe përdorimin e monedhës euro në tregun e pasurive të paluajtshme. 

Deri në vitin 2002 transaksionet në tregun e banesave ishin kryesisht në usd- me 

daljen e euros këto transaksione u zhvendosën drejt monedhës evropiane.  

- Gjithashtu modeli u provua edhe duke marrë seritë e shkurtuara për periudhën 

2008-2013. Për shkak të numrit të vogël të vrojtimeve, rezultatet e kësaj prove 

nuk janë të interpretueshme. 

Tabelë 4.7  Rezultatet e modelit FMOLS1, ekuacioni afatgjatë, 2004-2013 

Ekuacioni afatgjatë Çmimet e Banesave Statistika (p) 

LMCG 0.265088 0 

LERSTD 0.046063 0.0001 

LBTH 0.026805 0.2846 

C 4.488514 0 

DUM08 -0.04645 0.0093 

AR(1) 0.22697 0.0343 
  

  

R2 0.904375 
 

DW 1.762332 
 

Burimi: Llogaritjet e autores. 

Në përgjithësi parametrat e modelit afatgjatë nuk kanë ndryshime të rëndësishme me 

shkurtimin e serisë. Modeli për një periudhë më të shkurtër konfirmon 

qëndrueshmërinë e koeficienteve përpara kreditimit dhe luhatshmërisë kursit të 

këmbimit, të cilët janë pranë niveleve të gjetura për të gjithë periudhën, ruajnë 

shenjën pozitive dhe mbeten statistikisht të rëndësishme. Ky fakt nënvizon rolin - që 

këta faktorë kanë në përcaktimin e ecurisë afatgjatë të çmimeve të banesave. 

Ndërkohë që koeficientit përpara normës së bonove thesarit 12 mujore ndryshon 

shenjë dhe bëhet statistikisht i parëndësishëm.  

4.2.2. Metoda e vektorit të korrektimit të gabimit (VECM) 

Gimeno et al 2006, Fitzpatrick et al (2007) dhe Gerlach 2005 kanë përdorur 

metodologjinë e Johansenit (1995) për të identifikuar lidhjen afatgjatë kointegruese 

midis çmimeve të banesave dhe kredisë hipotekore. Duke u bazuar në këto studime 

më poshtë është paraqitur modeli i vektorit të korrigjimit të gabimit për rastin e 

Shqipërisë, sikurse është propozuar nga Engel dhe Granger (1987). Kjo pjesë 

përmbyllet me nënçështjen që paraqet qëndrueshmërinë e modelit si dhe të rezultateve 

të përfituara prej tij si për periudhën afatgjatë ashtu edhe atë afatshkurtër. 
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Metodologjia e Johansenit për lidhjen kointegruese pohon se nëse midis dy apo më 

shumë variablave jo stacionare të integrit (nivelit) të parë ekziston të paktën një 

vektor si prodhim i të dy serive që është një variabël stacionar-e, atëherë themi se 

variablat janë të kointegruar- të rendit të parë. Sipas Juselius 2006, modeli i vektorit të 

korrigjimit të gabimit (VECM) paraqet një riformulim të përshtatshëm për të 

vlerësuar procesin në nivel midis disa variablave në seri kohore. Ndryshe ky model 

njihet si model VAR i pakushtëzuar, i cili mund të përfshijë matje të ndryshme pa 

vendosur asnjë kushtëzim në parametrat e modelit dhe pandryshuar vlerat e funksionit 

të ngjarjes së tyre. Juselius 2006 thekson si avantazhe kryesore të përdorimit të këtij 

modeli reduktimin e ndjeshëm të efektit të multikolinariteti, i cili është shumë i 

pranishëm në seritë kohore si dhe përmbledh informacionin mbi ndërlidhjen afatgjatë 

midis variablave endogjenë në një matricë. Për më tepër, ky model vlerëson brenda të 

njëjtit sistem edhe ekuacionet afatshkurtër, të cilat paraqesin informacion për 

ndërlidhjen afatshkurtër midis variablave. Një paraqitje skematike funksionale e 

ekuacionit të këtij modeli është:  

Modelet e korrektimit të gabimit (ECM) në fuqi të parë m=1 

 
t=1….T 

ku:  

-është vektori i lidhjes kointegruese që përmban variablat endogjenë (jo 

stacionar) me një lag kohor. Më konkretisht ky vektor përfshin çmimet e banesave, 

raportin e kredisë hipotekore ndaj PBB-së, normën e interesit të kredisë së re në euro 

dhe kursin fiks e këmbimit euro/ lek. është një matricë e koeficienteve të lidhjes 

afatgjatë. Koeficienti përpara kësaj matrice duhet të jetë negativ dhe statistikisht i 

rëndësishëm. Ky koeficient tregon shpejtësinë e kthimit drejt nivelit ekuilibër sa herë 

që ka devijime nga ekuilibri.  

- është vektori me diferencat e para të variablave endogjen të përfshirë në model. 

Më konkretisht ky vektor përfshin çmimet e banesave, raportin e kredisë hipotekore 

ndaj PBB-së, normën e interesit të kredisë së re në euro dhe kursin fiks e këmbimit 

euro/ lek.  

- janë variablat ekzogjen të përfshirë në model. Në rastin konkret janë përfshirë dy 

variabla dummy për vitet 2004 dhe 2008 si dhe një dummy sezonal për tremujorin e 

parë.  

- variablat endogjenë në diferencë të parë me kohëvonesë të paracaktuar që 

shërbejnë për të identifikuar lidhjen afatshkurtër. τ është një matricë e parametrave 

afatshkurtër.  

- është një vektor me variabla rastësorë të cilat paraqesin gabime të modelit, të cilat 

duhet të jenë të pakorreluara, me një matricë, variancë- covarianca konstante. Ky 

vektor pritet të ketë karakteristikat e " gabimit rastësor"  

4.2.2.1. Aplikimi i modelit për Shqipërinë 

Të gjithë variablat në studim përmbushin kushtin e nevojshëm, për të qenë interger të 

shkallës së parë dhe për tu përfshirë në një model VECM. Testet e rrënjës njësi 

konfirmojnë se të gjitha variablat e përfshirë në model kanë të pranishëm rrënjën njësi 

në nivel, ndërkohë që ato bëhen stacionare në diferencë të parë (Tabela 4.2).   
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a- Testi i përcaktimit të lag-ut në lidhjen kointegruese  

Për të përzgjedhur modelin VECM një komponent i rëndësishëm është përzgjedhja e 

kohëvonesës së ndikimit të variablave në model. Në literaturë, studimet që analizojnë 

lidhjen e kredisë me çmimet e banesave, përgjithësisht aplikojnë mbi 4 tremujorë 

kohëvonesë. Por, për rastin e Shqipërisë për shkak të periudhës relativisht të shkurtër 

(një periudhë 16 vjeçare) që mbulohet me të dhëna si dhe për të evituar uljen e 

ndjeshme të shkallëve të lirisë në zgjedhje u përzgjodh kohëvonesa prej dy tremujorë. 

Përdorimi i një lagu-kohëvonesë të ulët në model konfirmohet edhe nga testet e 

përzgjedhjes së lag-ut (Tabela 4.8).  

Tabelë 4.8 Kriteri për zgjedhjen e kohëvonesës 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  332.8978 NA   4.72e-11 -12.42736 -11.8213 -12.19577 

1  494.8640  14.42036  2.99e-13 -17.52408 -15.70589 -16.82929 

2  485.4353   257.2201*   2.25e-13* -17.78178  -16.56965*  -17.31859* 

3  511.8678  23.33859  3.02e-13 -17.56344 -15.13919 -16.63707 

4  529.0436  20.88038  3.16e-13 -17.60955 -14.57924 -16.45158 

5  543.1849  14.97313  3.92e-13 -17.53666 -13.90029 -16.1471 

6  558.6203  13.92211  5.01e-13 -17.51452 -13.27208 -15.89336 

7  585.7256  20.19608  4.53e-13 -17.95002 -13.10152 -16.09727 

8  613.2325  16.18058  4.78e-13 -18.40128 -12.94671 -16.31693 

9  656.7507  18.77255  3.59e-13  -19.48042* -13.41979 -17.16448 

* tregohen lag-kohëvonesa e zgjedhur nga secili kriter. (Lag length criteria test - si AIC (Akaike 

information criterion);  SC(Schwarzin formation criterion) dhe HQ: Hannan-Quinnin formation 

criterion). 

Nga testet e përzgjedhjes së lagut bie në sy periudha e shkurtër e ndikimit të 

variablave midis tyre, që do të thotë se efektet e kredisë në çmimet e banesave 

ndjehen brenda një periudhe 6 mujore, kur është dhënë kredia. Periudha relativisht e 

shkurtër e ndikimit të variablave midis tyre mund të reflektojë edhe karakteristikat e 

ekonomisë shqiptare, si një ekonomi dinamike. Gjithashtu kjo kohëvonesë mund të 

reflektojë edhe vet stadin e zhvillimit (jo shumë të thellë) si të tregut financiar ashtu 

edhe atë të banesave, dhe për pasojë ndikimi i dy variablave tek njëri tjetri mund të 

bëhet brenda një periudhe të shkurtër.  

Para shtrimit të modelit, provohet për ekzistencën e lidhjes kointegruese ndërmjet 

variablave. Në ndryshim nga modeli FMOLS, në VECM vërtetohet ekzistenca e 

lidhjes kointegruese, duke bërë paraprakisht testet e nevojshme.  

b- Testi i koeintegrimit:  

Një hap tjetër i rëndësishëm përpara modelimit VECM është konfirmimi për 

ekzistencën e lidhjes afatgjatë sipas testeve të Johansen për identifikimin e lidhjes 

kointegruese. Në zbatimin e këtyre testeve është e rëndësishme të përcaktohet numri i 

kohëvonesave që variablat ndikojnë njëri-tjetrin si dhe karakteristikat e serive 

endogjene. Bashkë me kohëvonesat është e rëndësishme të përcaktohen nëse në test 

do të përfshihen variablat e tjerë ekzogjenë. Aktualisht dy janë testet që provojnë 
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ekzistencën e lidhjes kointegruese. I pari është Trace Test, i cili paraqet probabilitetin 

e një apo më shumë lidhje kointegruese midis variablave duke përfshirë dhe 

karakteristikat e variablave. Testi i dytë është maximum eigenvalue, i cili sikur edhe 

testi i mëparshëm paraqet numrin e lidhjeve kointegruese dhe probabilitetin e 

ndodhjes së kësaj lidhje. Trace testi identifikoi 2 lidhje koeintegruese midis 

variablave për kohëvonesën 1-2. Ndërkohë që testi i maximum eigenvalue për këtë 

kohëvonesë evidentoi vetëm një lidhje koeintegruese. Sipas Juselius 2006, rezultatet e 

Trace test dhe i Maximum Eigenvalue, që tregojnë për ekzistencën e një ose më 

shumë vektorëve kointegrues midis variablave konfirmon praninë e një ekuilibri 

afatgjatë midis tyre. Besueshmëria për ekzistencën e një vektori koeintegrues është 

më e fortë, në rast se kjo gjetje rikonfirmohet me përdorimin e disa testeve të 

ndryshme si dhe në rast të ekzistencës më shumë se sa një vektor kointegrues.  

Sipas Juselius K. 2006, kointegrim do të thotë se ekziston një kombinim linear midis 

variablave të procesit vektor, të cilat janë të integruar/ të lidhura në një rend më të ulët 

se sa rendi i variablave. Kështu ekzistenca e një lidhje kointegruese për variablat e 

rendit të parë nënkupton që edhe pse variablat midis tyre janë jo stacionarë, ekziston 

të paktën një vektor (kombinim linear midis variablave) i cili është stacionar. 

Variablat kointegrues janë të përcaktuar nga të njëjtat goditje të vazhdueshme. Një 

lidhje e tillë kointegruese interpretohet si marrëdhënie ekonomike afatgjatë e 

qëndrueshme midis variablave. Koeficienti i korrektimit β të kësaj lidhje kointegruese 

do të tregojë shpejtësinë e kthimit në ekuilibër të lidhjes së çmimeve të banesave nga 

faktorët përcaktues ekonomik të përzgjedhur. Në rast të goditjeve mbi variablat ato 

priten që të rikthehen drejt një niveli ekuilibër në varësi të madhësisë dhe shenjës 

negative të koeficientit të korrektimit, i cili njëherësh duhet të rezultojë edhe 

statistikisht i rëndësishëm. Madhësia e koeficientit βxt para vektorit kointegrues 

tregon shpejtësinë e kthimit në ekuilibër të variablave të modelit. Rezultatet e këtyre 

dy testeve për kohëvonesën 2 lag tregohen në Tabelën 4.9.  

Testi i koeintegrimit bazuar në Trace test dhe në Maximum Eigenvalue, tregojnë se 

ndërmjet variablave të përzgjedhur ekziston të paktën një lidhje kointegruese me një 

nivel të vrojtuar të rëndësisë p<0.05. -Prandaj nëpërmjet modelit të korrigjimit të 

gabimit kërkojmë të identifikojmë lidhjen afatgjatë midis kredisë dhe çmimeve të 

banesave. Brenda sistemit të këtij modeli, ekuacioni i ndryshimit të çmimeve është i 

vetmi ekuacion i cili ka një koeficient koeintegrimi negativ dhe statistikisht të 

rëndësishëm. 

Tabelë 4.9 Testi i përcaktimit të rangut të koeintegrimit të pa kufizuar (Trace dhe 

Maximum eigenvalue) 

Hypothesized Trace test Max-Eigen 

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic 

Critical 

Value 

(0.05) 

Prob.** Statistic 

Critical 

Value 

(0.05) 

Prob.** 

None * 0.405555 71.66314 47.85613 0.0001 29.64727 27.58434 0.0268 

At most 1 * 0.372404 42.01586 29.79707 0.0012 26.55394 21.13162 0.0078 

At most 2 0.231991 15.46193 15.49471 0.0506 15.04535 14.2646 0.0376 

At most 3 0.007282 0.41658 3.841466 0.5186 0.41658 3.841466 0.5186 

Testi Trace tregon 1 ekuacion kointegruese me nivelin e p<0.05* sipas statistikave të p-values  kritike 

sipas **MacKinnon-Haug-Michelis (1999).  
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Në vlerësimin e një modeli të vektorit të korrektimit të gabimit (VECM) e 

rëndësishme është edhe përfshirja ose jo e trendit në koeintegrim. Në përgjithësi në 

literaturë shikohet që zgjidhet që variablat të jenë me trend, por ky trend nuk 

përfshihet në lidhjen kointegruese (Johansen, 1995). Kështu në modelin e përzgjedhur 

nuk është përfshirë trendi në vlerësimin e lidhjes kointegruese. Paraqitja grafike e 

vektorit të koeintegrimit të këtij modeli paraqitet në Grafikun 4.5. Ky grafik tregon 

për një marrëdhënie të qëndrueshme ndërmjet variablave ku dhe vektori i gjetur ka 

natyrë stacionare. 

Grafik 4.7. Vektori i kointegrimit 

-.15

-.10

-.05

.00

.05

.10

.15

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Cointegrating relation 1  
Burimi: Llogaritjes e autores, Eviews. 

4.2.2.2. Rezultatet e modelit  

Mbas disa provave me përafrues të ndryshëm të të ardhurave të disponueshme sikurse 

edhe të kostos së marrjes së një kredie, u vendosën modelet e mëposhtme të 

përfshirjes në VECM të tre variablave: raporti i kredisë hipotekore ndaj PBB-së, 

norma mesatare e interesit të kredisë në euro dhe kursi i këmbimit (Tabela 4.10).  

Tabelë 4.10 Rezultatet e modelit VECM, ekuacioni afatgjatë i një lidhje kointegruese
43

 

 Tabela 

VECM - 

afatgjatë 

VECM1 VECM2 VECM3 VECM4 VECM5 
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LMCG 0.31 [-10.80] 0.27 [-7.18] 0.21 [-2.28] 0.25 [-10.37] -0.27 [-8.42] 

LERSTD 0.06 [ 4.23] 
      

0.00 [ 0.07] 

LER 
  

0.31 [-1.46] -2.89 [5.10] -0.17 [ 1.20] 
  

LBTH -0.12 [-4.12] 
  

-0.14 [1.29] 
    

Lintce 
  

2.40 [-1.46] 
  

-0.27 [ 0.24] 0.68 [ 0.54] 

C -5.94 
 

-3.57 
 

19.86 
   

-5.70 
 

DUM08 
          

ECT -0.48 [-2.39] -0.19 [-1.46] -0.08 [-1.47] -0.35 [-1.96] -0.19 [-1.09] 

  
          

Adjusted 0.28 
 

0.33 
 

0.30 
 

0.28 
 

0.30 
 

                                                 
43

Duke patur parasysh se të dhënat janë në forma logaritmike koeficientet para variablave interpretohen 

si koeficient të elasticitetit të ndikimit të variablave endogjen në variablin e varur në çmimet e 

banesave. 
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R-squared 

S.E. of 
regression 

0.05 
 

0.05 
 

0.05 
 

0.05 
 

0.05 
 

           Residual 

test   
p-value 

 
p-value 

 
p-value 

 
p-value 

 
p-value 

Jaque bera 1.37 0.50 1.37 0.50 0.52 0.77 1.80 0.41 2.57 0.28 

LM test 17.86 0.33 17.86 0.33 19.40 0.33 8.05 0.95 17.32 0.36 

Heteresked

acity  
220.49 0.30 220.49 0.30 267.88 0.00 239.03 0.08 217.22 0.35 

Burimi: Llogaritjet e autores.  

Sqarim për Tabelën 4.10 

Në modelin e parë të përzgjedhur edhe si modeli bazë VECM1 janë përfshirë raporti i kredisë 

hipotekore, seria e luhatshmërisë së kursit të këmbimit dhe yield-i bonove të thesarit. Në modelin 

VECM2 është përfshirë raporti i kredisë totale ndaj PBB-së, norma e interesit të kredisë në euro dhe 

kursi i këmbimit euro/ lek. Në modelin VECM3 janë përfshirë raporti i kredisë hipotekore ndaj PBB-

së, kursi i këmbimit yieldi- i bonos së thesarit. Në modelin e katërt VECM janë përfshirë raporti i 

kredisë hipotekore ndaj pbb-së, kursi i këmbimit dhe interesi i kredisë në euro. Në modelin e fundit 

VECM janë përfshirë raporti i kredisë hipotekore, seria e luhatshmërisë së kursit dhe norma e interesit 

të kredisë në euro. Të gjitha këto modele alternative shërbyen njëkohësisht edhe si një provë e 

qëndrueshmërisë së modelit bazë të përzgjedhur VECM1. Ky model u përzgjodh për performancën e tij 

më të mira krahasimisht me modelet e tjera alternativ.  

Në Tabelën 4.10 tregohet se në periudhën afatgjatë rritja e shkallës së përdorimit të 

kredisë nga individët me 1 pikë përqindje ka sjellë një rritje të çmimeve të banesave 

me 0.31 për qind (për modelin bazë VECM1). Ky koeficient ka shenjën e pritur dhe 

është i rëndësishëm statistikisht me p<0.01. Gjithashtu ky koeficient është i 

qëndrueshëm (luhatet rreth këtij nivelit), pavarësisht karakteristikave të ndryshme që 

mund të përzgjedhim për lidhjen kointegruese (sikurse është ndryshimi i lag-ut, 

përfshirja e karakteristikave të veçanta si trend, shkurtim i periudhës së analizuar dhe 

ndryshimeve alternative të treguesve në specifikimet e modelit). Në çdo rast 

koeficienti përpara raportit të kredisë hipotekore ndaj PBB-së ruan shenjën pozitive 

dhe është statistikisht i rëndësishëm.  

Rezultatet e lidhjes afatgjatë tregojnë se lidhja e normës së interesit me çmimet e 

banesave edhe kur është negative ashtu sikurse pritej, mbetet i parëndësishëm 

statistikisht. Ky konkluzion është i ngjashëm me atë të gjetur nga Suljoti dhe 

Hashorva (2012), ku asnjë nga kostot e kredisë të provuar në modelim nuk rezultoi 

statistikisht i rëndësishëm dhe me ndikim në çmimin e banesave. Një shpjegim i 

mundshëm për këtë rezultat është elasticiteti i ulët i kërkesës për kredi ndaj normave 

të interesit, sikurse është gjetur edhe nga Dushku et al 2014. Një faktor tjetër mund të 

jetë edhe përdorimi nga ana e bankave i standardeve të tjera të kredisë që nuk kanë 

lidhje me çmimin. Gjithashtu kjo gjetje është në linjë me konkluzionet e materialit të 

Crowe et al (2011), i cili thekson se mungesa e evidencave empirike për korrelacionin 

e rritjes së shpejtë të çmimeve të banesave dhe normave të interesit në shumë prej 

vendeve, mund të vijë si rezultat i presioneve të përmbajtura inflacioniste në ekonomi.  

Në ekuacionet ku përfshihet kursi i këmbimit vihet re se një mbiçmim i kursit 

shoqërohet me rritje të çmimeve të banesave, sikur është gjetur edhe Zhang et al 

(2012). Një mbiçmim i kursit do të bënte më të lirë shërbimin e një kredie në euro dhe 

për pasojë do të rriste kërkesën për kredi, dhe më tej kërkesën për blerje banesa, e cila 

do të ndikonte edhe në rritjen e çmimeve të banesës. Në modelim, krahas përfshirjes 

së kursit të këmbimit u studiua edhe roli që ka luhatshmëria e kursit të këmbimit lekë- 
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euro në çmimin e banesave me qëllim eksplorimin e kanalit të përzgjedhjes së blerjes 

së banesave për të mbrojtur kursimet. Rezultatet e modelit VECM1 në Tabelën 4.10 

tregojnë se rritja e luhatshmërisë së kursit të këmbimit për një pikë përqindje, ka 

ndikuar në rritjen e çmimeve të banesave me 0.06 pikë përqindje në periudhën 

afatgjatë.  

Një tjetër rezultat i rëndësishëm i lidhjes afatgjatë është koeficienti përpara vektorit të 

korrigjimit të gabimit, koeficienti i kointegrimit. Vlera e këtij koeficienti prej -0.48, 

tregon se si pasojë e një shoku në variablat endogjenë, çmimet e banesave do t’ju 

duhen më shumë se 2 tremujorë (2.5) që të rikthehen në ekuilibër. Ky koeficient është 

statistikisht i rëndësishëm dhe kjo rikonfirmohet edhe në shqyrtimin që i bëhet lidhjes 

afatshkurtër. 

Përcaktimi i modelit më të mirë të lidhjes kointegruese afatgjatë, u krye edhe mbi 

investigimin e karakteristikave të mbetjeve të modelit. Për këtë arsye u bënë tre testet 

e nevojshme për përcaktimin e karakteristikave të këtyre mbetjeve. Mbetjet e modelit 

VECM1 (Grafiku 4.5), vlerësohen të jenë stacionare.  

Grafik 4.8. Testet për ekuacionin afatgjatë 

 
Burimi: Llogaritjet e autores, Eviews.  

 

 

4.2.2.3. Ekuacioni i periudhës afatshkurtër 

Mbas gjenerimit të vektorit të kointegrimit, u analizua me tej lidhja afatshkurtër 

midis variablave, brenda të njëjtit sistem. Në lidhjen afatshkurtër variablat janë 

përfshirë me diferencë (dlog) me qëllim që të jenë stacionare. Në pjesën afatshkurtër 

të matricës së sistemeve të ekuacioneve vihet re se vetëm ekuacioni për ndryshimin e 

çmimeve shfaq një koeficient korrektimi me shenjën e duhur (negative) dhe 

statistikisht të rëndësishëm. Për këtë arsye më poshtë është paraqitur ekuacioni 

afatshkurtër me variabël të varur LHPI, i cili është vlerësuar me metodën e katrorëve 

më të vegjël brenda vlerësimit në sistem të VECM dhe është riparametrizuar hap pas 

hapi. Kjo procedurë nënkupton që fillimisht është vlerësuar modeli i përgjithshëm, më 

pas janë hequr nga ai variablat jo të rëndësishëm statistikisht (ky vlerësim është bërë 

në saj të probabiliteteve të statistikës t) dhe modeli i mbetur është rivlerësuar. Në fund 

kanë mbetur në model variablat që kanë qenë të rëndësishëm statistikisht (në nivelin 

10%), duke përcaktuar kështu formën përfundimtare të modelit afatshkurtër për 

çmimet e banesave. 
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Tabelë 4.11 Rezultatet për ekuacionin afatshkurtër të çmimeve të banesave: 

Tabela VECM 

- afatshkurtër 

VECM1 VECM2 VECM3 VECM4 VECM5 
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ECT -0.484 [-2.391] -0.188 [-1.459] -0.076 [-1.47] -0.351 [-1.959] -0.191 [-1.089] 

D(LHPI(-1)) 0.117 [ 0.692] -0.053 [-0.386] -0.070 [-0.605] 0.025 [ 0.164] -0.125 [-0.778] 

D(LHPI(-2)) -0.156 [-0.980] -0.332 [-2.528] -0.439 [-3.843] -0.258 [-1.964] -0.305 [-2.170] 

D(LMCG(-1)) -0.108 [-0.834] -0.177 [-1.072] -0.206 [-1.543] -0.237 [-1.834] -0.145 [-1.074] 

D(LMCG(-2)) -0.061 [-0.465] 0.057 [ 0.356] -0.145 [-1.075] -0.158 [-1.191] -0.024 [-0.182] 

D(lBTH(-1)) 0.011 [ 0.378] 
  

-0.005 [-0.156] 
    

D(lBTH(-2)) 0.032 [ 1.121] 
  

0.046 [ 1.564] 
    

D(lintce(-1)) 
  

1.289 [ 1.176] 
  

1.268 [ 1.195] 1.809 [ 1.657] 

D(lintce(-2)) 
  

0.959 [ 0.896] 
  

1.389 [ 1.320] 1.467 [ 1.339] 

D(LERSTD(-1)) 0.072 [ 1.509] 
      

0.044 [ 0.923] 

D(LERSTD(-2)) -0.024 [-0.460] 
      

0.013 [ 0.261] 

D(LER(-1)) 
  

0.711 [ 1.934] 0.929 [ 2.310] 0.868 [ 2.419] 
  

D(LER(-2)) 
  

-0.084 [-0.223] -0.371 [-1.002] -0.035 [-0.099] 
  

DUM08 -0.060 [-2.530] 0.041 [ 1.859] 0.021 [ 0.944] 0.059 [-2.298] -0.056 [-2.240] 

DUM04 0.023 [ 1.147] -0.059 [-2.246] -0.049 [-1.716] -0.064 [ 2.888] 0.045 [ 2.142] 

@SEAS(1) -0.039 [-2.345] -0.051 [-2.882] -0.061 [-3.303] -0.055 [-3.128] -0.046 [-2.699] 

C 0.033 [ 2.412] 0.025 [ 1.589] 0.046 [ 2.949] 0.025 [ 1.395] 0.024 [ 1.482] 

* Të dhënat në kllapa përfaqësojnë statistikën - t të koeficientit të vlerësuar. Rezultatet e theksuara 

tregojnë se koeficientet pranë variablave janë statisitikisht të rëndësishëm me vlerën p < 0.05. 

Burimi: Llogaritjet e autores.  

Nga rezultatet e ekuacionit afatshkurtër, së pari, vihet re shenja negative dhe 

statistikisht e rëndësishme e koeficientit ECT përpara vektorit afatgjatë. Ky rezultat 

konfirmon se rritja e çmimeve të banesave do të rregullohet në muajt pasardhës, duke 

vepruar ndaj nga fatkorëve që cuan në devijime nga ekuilibri afatgjatë. Ashtu sikurse 

pritej një rritje në shkallën e përdorimit të financimit bankar nga individët do të çonte 

në rritjen e çmimeve të banesave, të njëjtin efekt do të kishte edhe rritja e kursit të 

këmbimit, zhvlerësimi i monedhës vendase ndaj asaj evropiane. Ndërkohë që 

koeficienti negativ përpara - çmimit të banesave të një periudhe të mëparshme 

konfirmon termin autoregresiv që ka seria e çmimit të banesave. Megjithatë fuqia 

shpjeguese e këtij ekuacion afatshkurtër mbetet pranë niveleve të ekuacionit afatgjatë, 

prej 40%. Ndërkohë ky nivel i shpjegueshmërisë së modelit, tregon se luhatjet e 

çmimeve të banesave në periudhën afatshkurtër ndikohen edhe nga faktorë të tjerë, të 

cilët nuk janë përfshirë në analizë, sikurse janë kosto friksionale të tregut të pasurive 

të paluajtshme të përmendura më parë. Këto kosto mund të lidhen me tejzgjatjen në 

kohë për shitjen e banësës dhe disa kufizime/ problematika të tregut të banesave 

sikurse janë ndërhyrja e shtetit në treg, problematikat institucionale të tregut, 

problematikat me të drejtat e pronës etj. (Banka Botërore 2012). Ky konkluzion është 

në të njëjtën përfundim të nxjerrë edhe nga materiali i Suljoti dhe Hashorva, 2012, me 

metodën DOLS. 



93 

 

Edhe për modelin afatshkurtër (Grafiku 4.7) rezultatet e testeve  të mbetjeve tregojnë - 

përshtatshmërinë e modelit. Edhe testi i unit root konfirmon më tej stacionaritetin e 

mbetjeve dhe termit të gabimit në modelin afatshkurtër.  

Grafik 4.9. Testet për ekuacionin afatshkurtër VECM1 

 
Burimi: Llogaritjet e autores.  

4.2.2.4. Qëndrueshmëria e modelit VECM  

Modeli VECM është aplikuar edhe për periudhën e shkurtuar të përzgjedhur, 2004-

2013 (sikurse tek Belke, Cuzdaj, 2010). Vihet re se në përgjithësi koeficientët kanë 

ruajtur të njëjtën shenjë sikur në rastin e zgjedhjes për të gjithë periudhën dhe ka 

ruajtur “rëndësinë statistikore”. Kështu koeficienti përpara raportit të kredisë ndaj 

PBB-së ka mbetur pozitiv dhe statistikisht i rëndësishëm por një koeficient më i lartë, 

0.4. Ndërkohë që koeficienti përpara bonove të thesarit ka mbetur statistikisht i 

rëndësishëm por më shenjën e kundërt nga më parë. Ndërkohë, si edhe në rastin e 

FMOLS bie në sy rritja e koeficientit përpara luhatshmërisë së kursit të këmbimit. Kjo 

rritje mund të shpjegohet me përdorimin vetëm të euros gjatë kësaj periudhe. 

Ndërkohë që koeficienti i korrigjimit të gabimit është rritur, por ka ruajtur shenjën dhe 

ka mbetur statistikisht i rëndësishëm. Gjithsesi interpretimi i rezultateve për këtë 

periudhë duhet bërë me kujdes për shkak të numrit të vogël të vrojtimeve.  

Tabelë 4.12 Rezultatet e modelit VECM1, ekuacioni afatgjatë, 2004-2013 

Ekuacioni afatgjatë Çmimet e Banesave  Statistika (t) 

LMCG 0.406 [-24.59] 

LERSTD 0.091 [-10.30] 

LBTH 0.264 [-8.134] 

DUM08 -0.086 [-2.079] 

ECT -0.710 [-1.896] 

Burimi: Llogaritjet e autores.  
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Përmbledhje 

Analiza empirike konfirmon ekzistencën e lidhjes pozitive statistikisht të rëndësishme 

të kredisë në ecurinë e çmimeve të banesave në periudhën afatgjatë. Ndërkohë për 

herë të parë është hulumtuar nga ana empirike roli i kursit të këmbimit në ecurinë e 

çmimeve të banesave. Kjo analizë tregon se në kushtet e një zhvlerësimi të kursit të 

këmbimit, çmimet e banesave do të bien, sepse shërbimi i kredisë në euro do të bëhet 

më i shtrenjtë e për pasojë do të dekurajonte marrjen e kredisë hipotekore dhe 

kërkesën për banesa. Në analizën empirike është përfshirë edhe një tregues që mat 

luhatshmërinë e kursit dhe rrezikun e tregut valutor. Gjetjet empirike tregojnë se me 

rritjen e luhatshmërisë të kursit të këmbimit, çmimet e banesave tentojnë të rriten 

duke reflektuar kërkesën e shtuar për banesa në kushtet e pasigurisë ekonomike. 

Lidhja negative statistikisht e rëndësishme e çmimeve të banesave me normën e 

kthimit nga bonot e thesarit konfirmon rolin që ka blerja e një banese si një mundësi 

investimi. Konsistenca e këtyre rezultateve u kontrollua nëpërmjet përdorimit të dy 

metodave kointegruese të lidhjes afatgjatë, VECM dhe FMOLS. Ndërkohë që 

qëndrueshmëria e gjetjeve empirike në secilën metodë u provua edhe nëpërmjet 

ndryshimeve në specifikimet e modelit apo ndryshimi i periudhës. Rezultatet e marra 

nga provat e shumta me modelet e përdorur konfirmojnë konsistencën e gjetjeve, - 

besueshmërinë dhe sigurinë e tyre në këtë kërkim. Gjithashtu me anë të këtyre 

modeleve u kontrollua edhe ndikimi e këtyre faktorëve për periudhën afatshkurtër. Në 

pjesën më të madhe të këtyre vlerësimeve rezultoi se dinamika e çmimeve të banesave 

në periudhën afatshkurtër ndikohet më së shumti nga zhvillimet e mëparshme të tij 

(inerci e lartë) si dhe komponenti sezonal. Ndërkohë, faktorët e kërkesës si kredia, 

yield-i i bonove dhe kursi i këmbimit rezultuan statistikisht të parëndësishëm në 

krijimin e çmimeve të banesave për periudhën afatshkurtër. 
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KAPITULLI 5 
KONKLUZIONE, KUFIZIME DHE REKOMANDIME 

 

Çmimet e banesave zënë një rol të rëndësishëm në literaturën akademike, për vetë 

kompleksitetin që ka tregu i banesave, si edhe për ndikimin e tij të gjerë në shumë 

sektorë të ekonomisë. Në veçanti kriza më e fundit globale nënvizoi edhe njëherë 

rëndësinë që ka tregu i banesave për ekonominë dhe politikat makroekonomike dhe 

financiare. Në literaturë, si kanale kryesore të ndikimit të çmimit të banesave në 

ekonomi, përmenden: kanali i kredisë, ku nëpërmjet mekanizmit të nxitësit financiar, 

theksohet një ndërlidhje e fortë e shëndetit të sistemit bankar dhe ecurisë së tregut të 

banesave, dhe më gjerë për gjithë ekonominë; kanali i pasurisë, ku si pasojë e rritjes 

së çmimeve të banesave njerëzit ndihen më të pasur dhe shpenzojnë më shumë, duke 

rritur konsumin dhe investimet; kanali i pritshmërive, ku si pasojë e një ofertë të 

ngurtë për banesa në periudhën afatshkurtër, çmimet rriten, dhe në kushtet e një rritje 

të vazhdueshme, ato priten të rriten më tej; dhe kanali i investimeve, ku shumë njerëz 

blerjen e një banese e konsiderojnë si një investim për të rritur të ardhurat e tyre në të 

ardhmen, nëpërmjet mundësisë së rritjes së çmimeve dhe qiradhënies. Tregu i 

banesave luan një rol të rëndësishëm edhe në politikat makroekonomike të një vendi, 

si p.sh. në politikat monetare, fiskale, strukturore, etj..  

Me gjithë rolin qendror që zënë banesat në ekonominë e një vendi, për rastin e 

Shqipërisë ky është një treg shumë pak i eksploruar. Materialet e pakta për tregun e 

banesave janë kushtëzuar nga mungesa e të dhënave të detajuara, nga shtrirja e 

shkurtër kohore e të dhënave të disponueshme, si edhe nga pengesat ligjore e 

institucionale në ecurinë e kërkesë-ofertës në këtë treg. Në këtë kuadër, është 

veçanërisht i nevojshëm thellimi i studimeve të fenomeneve ekonomike në tregun e 

banesave, dhe në veçanti eksplorimi i faktorëve përcaktues të ecurisë së çmimeve të 

banesave. Kjo punë kërkimore, nëpërmjet investigimit të faktorëve përcaktues të 

çmimit të banesave nga ana e kërkesës, kërkon të japi një kontribut të rëndësishëm në 

plotësimin e literaturës për rastin e Shqipërisë.    

Përpara se të investigohen faktorët përcaktues të çmimeve të banesave për Shqipërinë, 

në material është sjellë një panoramë e përmbledhur e evidencave empirike për 

faktorët që ndikojnë çmimet e banesave në vendet e Evropës. Për vetë zhvillimin 

ekonomik, institucional dhe politik, këto vende janë analizuar në dy grupe të mëdha: 

në vendet që janë pjesë e Eurozonës (vendet e zhvilluara); dhe vendet e EQJL (vendet 

në zhvillim). Studimet për tregjet e banesave në vendet e Eurozonës tregojnë se, edhe 

pse inflacioni ishte i ulët dhe i qëndrueshëm në shumë prej tyre, këto vende kanë 

shfaqur dinamika thellësisht të ndryshme në tregun e banesave. Këto evidenca 

tregojnë se mekanizmi i ndërlidhjes midis çmimeve të banesave dhe aktivitetit 

ekonomik, apo edhe politikës monetare, është shumë i komplikuar. Në shumë prej 

vendeve, si faktorë kryesorë me ndikim në ecurinë e çmimeve janë evidentuar të 

ardhurat e disponueshme, niveli i kredisë hipotekore dhe normat e interesit. Ndërkohë, 

shpejtësia dhe madhësia e përgjigjes së ecurisë së çmimeve ndaj këtyre faktorëve 

varet gjerësisht edhe nga karakteristikat institucionale të tregut të banesave si dhe 

liberalizimi financiar apo procesi i integrimit evropian të vendit. Këta faktorë janë 
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gjetur të rëndësishëm edhe për ecurinë e çmimeve të banesave për vendet e EQJL. Për 

më tepër, studimet për këto vende tregojnë se faktorët përcaktues të çmimeve të 

banesave në vendet e EQJL, krahas faktorëve të vërejtur në ekonomitë e zhvilluara, 

përfshijnë edhe disa faktorë specifikë si: niveli fillestar shumë i nënvlerësuar i 

çmimeve të banesave; cilësia shumë e dobët e stokut fillestar; kreditimi i lartë në 

valutë; tregjet financiare jo shumë të zhvilluara; si dhe probleme të theksuara 

institucionale dhe pronësie. Të gjithë këta faktorë janë të rëndësishëm edhe për tregun 

e banesave në Shqipëri. 

Analiza e fakteve të stilizuara nga tregu i banesave dhe faktorëve përcaktues të 

çmimeve të banesave në Shqipëri, në kapitullin e tretë, nxjerr në pah se kërkesa për 

banesa ka qenë e mbështetur nga rritja e të ardhurave dhe e burimeve të financimit në 

ekonomi; dhe nga trajtimi i banesës si një nga alternativat e pakta për të investuar 

kursimet dhe njëkohësisht si një mjet për mbrojtjen e këtyre kursimeve nga rreziku i 

kursit të këmbimit (të monedhës). Ndërkohë, nisur nga konsideratat teorike, pritet që 

edhe ecuria e normave të interesit të kredisë të ketë ndikim në dinamikën e çmimeve. 

Krahas faktorëve të kërkesës, një rol të rëndësishëm në ecurinë e çmimeve të 

banesave, kanë patur faktorët që kanë kufizuar ofertën për banesa, dhe problematikat 

e shumta institucionale e ligjore që karakterizojnë tregun e banesave.  

Literatura ekonomike e deritanishme për tregun e banesave dhe faktorëve përcaktues 

nga ana e kërkesës, ka vend për t'u përmirësuar në eksplorimin e tregut të banesave si 

një treg alternativ i investimit të pasurisë dhe të kursimeve; në elaborimin e rolit që 

luan ecuria e kursit të këmbimit të lekut ndaj euros në dinamikën e tregut të banesave, 

në përmirësimin e metodologjisë për trajtimin me specifik të multikolineratetit të lartë 

midis variablave endogjen. Në këtë punë kërkimore është synuar investigimi empirik i 

këtyre çështjeve.    

Ky studim nëpërmjet aplikimit të metodave ekonometrike kointegruese, VECM dhe 

FMOLS, konfirmoi lidhjen pozitive të kredisë me çmimin e banesave në periudhën 

afatgjatë, duke nënvizuar faktin se pavarësisht nivelit të ulët të kredisë hipotekore në 

Shqipëri, zhvillimet e saj kanë mbështetur dinamikën e çmimeve të banesave. Ky 

rezultat është në linje me gjetjet empirike të disa studiuesve të këtij fenomeni në 

vende të tjera, veçanërisht për vendet e rajonit.  

Gjithashtu, në ndryshim nga publikimet e mëparshme, ky studim konfirmoi lidhjen 

negative statistikisht të rëndësishme midis çmimeve të banesave dhe normës së 

interesit të bonove të thesarit, si mjeti më përfaqësues alternativ i fondeve në 

ekonomi. Ndërkohë, lidhja e kostos së marrjes së kredisë me çmimet e banesave, 

sikurse edhe në materiale të mëparshme për Shqipërinë, nuk rezultoi statistikisht e 

rëndësishme.  

Një tjetër rezultat i rëndësishëm i këtij studimi është përfshirja e kursit të këmbimit në 

analizën empirike të çmimit të banesave. Në kushtet e një tregu të banesave ku 

përdorimi i monedhës së huaj është dominues, roli i kursit të këmbimit, ashtu sikurse 

pritej, rezulton statistikisht i rëndësishëm dhe në linjë me gjetjet e autorëve të huaj. 

Me zhvlerësimin e kursit të këmbimit, çmimet e banesave do të bien, sepse shërbimi i 

kredisë në euro do të bëhet më i shtrenjtë e për pasojë do të dekurajojë marrjen e 

kredisë hipotekore dhe kërkesën për banesa. Gjithashtu kursi i këmbimit u përfshi në 

analizën empirike nëpërmjet një treguesi që mat luhatshmërinë e kursit ose rrezikun e 

tregut valutor. Gjetjet empirike tregojnë se me rritjen e luhatshmërisë së kursit të 
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këmbimit, çmimet e banesave tentojnë të rriten duke reflektuar kërkesën e shtuar për 

banesa në kushtet e pasigurisë. Me rritjen e luhatshmërisë së kursit të këmbimit të 

lekut ndaj euros, njerëzit perceptojnë një rrezik të shtuar për kursimet e tyre dhe rrisin 

kërkesën për banesa, si një nga format e pakta për të investuar këto kursime, e cila do 

ti mbronte nga një zhvlerësim i monedhës.  

Gjithashtu, me anë të këtyre modeleve u kontrollua edhe influenca e këtyre faktorëve 

për periudhën afatshkurtër. Në pjesën më të madhe të këtyre vlerësimeve rezultoi se 

dinamika e çmimeve të banesave në periudhën afatshkurtër ndikohet më së shumti 

nga zhvillimet e mëparshme të tij (inerci e lartë) si dhe faktori sezonal, ndërkohë që 

faktorët e lidhjes afatgjatë dolën statistikisht të parëndësishëm ose me një koeficient 

ndikimi të ulët. 

KUFIZIMET E MODELIT DHE DISA REKOMANDIME PËR ADRESIMIN E TYRE 

Nga ky studim dolën në pah disa problematika të cilat kushtëzojnë analizën 

ekonomike të përcaktuesve të çmimit të banesave nga ana e kërkesës. Adresimi i 

këtyre problematikave do të mundësonte përmirësimin e mëtejshëm të analizës 

empirike të çmimeve të banesave në vend, dhe përdorimin më të gjerë nga ana 

praktike e gjetjeve të këtij punimi. Më konkretisht u evidentuan problematikat e 

mëposhtme:   

1- Treguesi kryesor i çmimit të banesave të përdorur në këtë punë kërkimore është 

indeksi i çmimeve të banesave vetëm për Tiranën, dhe si e tillë informacioni që ai 

përcjell është disi i kufizuar dhe jo i plotë. Për më tepër në vitet e fundit në disa 

rrethe të Shqipërisë, veçanërisht ato bregdetare, tregu i banesave po njeh zhvillime 

të rëndësishme. Prandaj seria e përdorur lë jashtë disa zhvillime të rëndësishme. 

Gjithsesi ky është i vetmi informacion i shtrirë në kohë për një periudhë mbi 10 

vjet, e cila mundëson analizën kointegruese. Për të trajtuar këtë problematikë del 

në pah se është e nevojshme krijimi i një indeksi të çmimeve të banesave, i cili do 

të përfshinte të gjithë territorin e Shqipërisë. Kjo do të ndihmonte në përfshirjen 

në analizë të zhvillimeve edhe në rrethe të tjera duke ruajtur edhe 

krahasueshmërinë me faktorët makroekonomikë të analizuar.  

2- Burimi i të dhënave për përpilimin e indeksit të çmimeve të banesave është gazeta 

Celësi, e cila nuk përbën një burim të certifikuar të të dhënave dhe për më tepër 

nuk jep informacion mbi çmimin përfundimtar të ndodhjes se transaksionit. 

Sikurse përmendet edhe në materialin metodologjik për çmimet e banesave të 

Komisionit Evropian (2010), ky burim i të dhënave ka kufizime të rëndësishme në 

përdorimin e informacionit të mbledhur. Kështu ky tregues jep informacion që 

mund të shërbejë për analizat afatgjata, por që nuk mund të përdoret për të kuptuar 

pikat e kthesës dhe në analizat gjithëpërfshirëse. Llogaritja e një indeksi alternativ 

për matjen e çmimeve të banesave me një burim tjetër do të ndihmonte në rritjen 

cilësore të të dhënave të tregut të banesave.  

3- Tregu i banesave vijon të vuajë nga problematika të shumta të lidhura me 

zbatimin e ligjit dhe të drejtave të pronësisë, të cilat pengojnë zhvillimin natyral të 

çmimeve në ndërveprimin e kërkesës ofertës në treg, dhe për pasojë ndikon në 

shtrembërimin e çmimeve të banesave. Ky fakt vlerësohet edhe nga shumë 

institucione ndërkombëtare si nga problematikat kryesore të ekonomisë shqiptare. 
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Prandaj këto problematika janë pjesë e reformave strukturore që priten të 

ndërmerren nga qeveria.   

4- Politikat qeveritare luajnë një rol shumë të rëndësishëm në tregun e banesave, por 

në veçanti në rastin e Shqipërisë ky rol është më i madh se në vendet e tjera. Në 

kushtet e një informaliteti të lartë në tregun e pasurive të paluajtshme, qeveria prej 

disa vitesh tashmë miraton listën me çmime referencë të banesave sipas zonave, 

duke ndërhyrë në përcaktimin e çmimeve të tyre. Një tjetër faktor i rëndësishëm i 

ndërhyrjes së shtetit janë procedurat e dhënies së lejeve të ndërtimit. Në shumë 

prej qyteteve kryesore të vendit dhe në veçanti në Tiranë, ky është një komponent 

i rëndësishëm që ka kushtëzuar aktivitetin e firmave të ndërtimit dhe ka ndikuar 

në ineficencën e përgjigjes së ofertës ndaj kërkesës në treg. Ajo ka ndikuar në një 

përgjigje me kohëvonesë të shtuar të ofertës ndaj kërkesës dhe në rritjen artificiale 

të çmimeve të tyre. Ndërkohë edhe politikat qeveritare për legalizimi e banesave 

të ndërtuara pa leje është një tjetër fenomen që influencon në mënyrë joeficente 

çmimin e banesave.  

5- Politikat sociale të shtetit për mbështetjen e shtresave në nevojë për të patur një 

banesë është e pakët dhe e kufizuar. Në nismat aktuale mbështetja që ka dhënë 

shteti ka qenë nëpërmjet rimbursimi të normës së interesit bankar për një shtresë 

të popullsisë që janë të pastrehë e me të ardhura të ulta apo banorëve që kanë 

jetuar në banesat e ish pronarëve. Gjithsesi meqenëse ky fenomen ka filluar vetëm 

në dy tre vitet e fundit, krijimi i një historiku të të dhënave do të ndihmonte për 

një analizë më të thelluar të tij në të ardhmen.   

6- Nga pikëpamja ekonomike është e rëndësishme elaborimi i mëtejshëm i mungesës 

së evidencës statistikisht e rëndësishme e kostos së kredisë me çmimin e 

banesave. Marrja parasysh edhe faktorëve të tjerë jo kosto në të njëjtën platformë, 

mund të nxirrte në pah rolin që luan kostoja e kredisë në çmimet e banesave. 

Gjithashtu ndërtimi i një treguesi të kompozuar, e cila do të përfshinte si normën e 

interesit në euro ashtu edhe atë në lekë mund të ndihmonte në këtë drejtim. 

Elaborimi i mëtejshëm i faktorëve që ndikojnë në fshehjen e kësaj lidhje mbetet 

një punë për të ardhmen.  
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ANEKS 1 - Testet statistikore për përcaktimin e modeleve   

Tabelë 1.1 Testet e rrënjës njësi 

Variabli 

Nivel Diferenca e parë 

ADF (p-

value) 
PP (p-value) ADF (p-value) PP (p-value) 

HPI (indeksi i çmimeve të 

banesave) 
-1.0(0.74) -0.87 (0.79) -7.8 (0.00) -14.36 (0.00) 

Raporti kredia hipotekore / 

PBB 
-0.21 (0.99) -0.93 (0.95) 2.56 (0.01) -6.67 (0.00) 

TCG (Kredia totale/ PBB) -1.4(0.85) -1.02(0.93) -1.55(0.11) -6.82 (0.00) 

INTCE (norma mesatare e 

interesit të kredisë në euro) 
-0.72(0.4) -0.68(0.42) -8.1 (0.00) -8.49 (0.00) 

BTH (bono e thesarit 12m) -0.99(0.28) -1.0(0.28) -9.16(0.00) -9.17 (0.00) 

ER (kursi i këmbimit euro/ 

lek) 
-3.20(0.1) -2.4(0.38) -5.2 (0.00) -6.13 (0.00) 

ERSTD (Devijimi standard 

ER ) 
-2.71(0.24) -2.2(0.25) -3.75(0.03) -3.75 (0.03) 

Shënim: Hipoteza zero për testin e ADF është që seria ka një rrënjë njësi. Vlerat kritike për hedhjen 

poshtë të kësaj serie janë nga MacKinnon (1996) dhe janë përkatësisht: 10%-2.57; 5%-2.87; 1%- 3.46. 

Testet mbi karakteristikat e serive janë bërë, duke patur parasysh karakteristikat e vet serive sikurse 

tregojnë edhe grafikët në nivel të tyre. Kohëvonesat e provuar janë zgjedhur sipas opsionit të 

përhershëm të klikuar në Eviews me përkatësisht 10 kohëvonesa. Ndërkohë që vetitë e serive janë 

konfirmuar edhe me testin  e Philips Perron të disponueshme në Eviews, Tabela e mësipërme tregon që 

të gjitha seritë e përfshira janë I(1), me 99% besueshmëri 

1- Testet e endogjenitetit per secilin model të paraqitur 

 

 

VECM1 VECM2 VECM3 VECM4 VECM5 

Chi-sq P-value Chi-sq P-value Chi-sq P-value Chi-sq P-value Chi-sq P-value 

LMCG 12.558 0.002 18.241 0.000 2.984 0.225 4.159 0.125 1.157 0.561 

LERSTD 3.160 0.206 
      

1.982 0.371 

LER 
  

9.947 0.007 5.421 0.067 6.318 0.043 
  

LBTH 4.074 0.130 
  

2.739 0.254 
    

Lintce 
  

1.127 0.569 
  

2.605 0.272 3.818 0.148 

TË GJITHA 17.340 0.008 25.931 0.000 8.233 0.222 9.797 0.134 6.545 0.365 

2.1- Testet e identifikimit të lidhjes kointegruese për secilin model (statistika 

eigenvalue) 

No. of CE(s) 

VECM1 VECM2 VECM3 VECM4 VECM5 
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e 

r=0 * 0.406 * 0.342 * 0.366 * 0.378 * 0.396 

r ≤ 1  
 

0.372 * 0.304 * 0.293 * 0.311 * 0.344 

r ≤ 2 
 

0.232 * 0.221 * 0.241 * 0.229 
 

0.167 

r ≤ 3 
 

0.007 * 0.070 * 0.062 
 

0.044 
 

0.007 
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2.2- Testet e identifikimit të lidhjes kointegruese për secilin model (Trace test) 

No. of CE(s) 

VECM1 VECM2 VECM3 VECM4 VECM5 
S

ta
ti

st
ic

 

C
ri

ti
ca

l 
V

al
u

e 

(0
.0

5
) 

P
ro

b
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*
 

S
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ic
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ri
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l 
V
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e 

(0
.0

5
) 
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b
.*

*
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l 
V
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u

e 

(0
.0

5
) 

P
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b
.*

*
 

S
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ti
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ic
 

C
ri

ti
ca

l 
V

al
u

e 

(0
.0

5
) 

P
ro

b
.*

*
 

S
ta

ti
st

ic
 

C
ri

ti
ca

l 
V

al
u

e 

(0
.0

5
) 

P
ro

b
.*

*
 

r=0 71.66 47.86 0.00 67.29 47.86 0.00 69.59 47.86 0.00 70.35 47.86 0.00 68.02 47.86 0.00 

r ≤ 1 * 42.02 29.80 0.00 41.73 29.80 0.00 41.81 29.80 0.00 41.38 29.80 0.00 37.25 29.80 0.01 

r ≤ 2 15.46 15.49 0.05 19.65 15.49 0.01 20.69 15.49 0.01 18.63 15.49 0.02 11.54 15.49 0.18 

r ≤ 3 0.42 3.84 0.52 4.44 3.84 0.04 3.89 3.84 0.05 2.72 3.84 0.10 0.41 3.84 0.52 

Nr i lidhjeve 

kointegruese   
1 

  
4 

  
4 

  
3 

  
2 

 

2.3- Testet e identifikimit të lidhjes kointegruese për secilin model (Maximum 

Eigenvalue) 

No. of CE(s) 

VECM1 VECM2 VECM3 VECM4 VECM5 

S
ta

ti
st
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C
ri
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ca

l 
V

al
u
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(0
.0

5
) 

P
ro

b
.*

*
 

r=0 29.65 27.58 0.03 25.56 27.58 0.09 27.79 27.58 0.05 28.97 27.58 0.03 30.77 27.58 0.02 

r ≤ 1 * 26.55 21.13 0.01 22.08 21.13 0.04 21.11 21.13 0.05 22.76 21.13 0.03 25.71 21.13 0.01 

r ≤ 2 15.05 14.26 0.04 15.20 14.26 0.04 16.80 14.26 0.02 15.90 14.26 0.03 11.14 14.26 0.15 

r ≤ 3 0.42 3.84 0.52 4.44 3.84 0.04 3.89 3.84 0.05 2.72 3.84 0.10 0.41 3.84 0.52 

Nr i lidhjeve 
kointegruese    

1 
  

0 
  

1 
  

3 
  

2 

 

2- Testet e përcaktimit të lagut për secilin model 

  
VECM1 VECM2 VECM3 VECM4 VECM5 

Chi-sq LAG Chi-sq LAG Chi-sq LAG Chi-sq LAG Chi-sq LAG 

LR 
257.2201

* 
2.0000 

336.2869

* 
1.0000 

30.24126

* 
3.0000 

29.76867

* 
3.0000 

30.25085

* 
3.0000 

FPE 2.25e-13* 2.0000 8.93e-14* 1.0000 2.48e-10* 1.0000 1.17e-13* 1.0000 1.79e-11* 3.0000 

AIC 

-

19.48042
* 

9.0000 

-

18.71327
* 

3.0000 

-

10.79895
* 

3.0000 

-

18.43671
* 

3.0000 

-

13.43937
* 

3.0000 

SC 

-

16.56965

* 

2.0000 

-

17.57560

* 

1.0000 

-

9.786342

* 

1.0000 

-

17.30868

* 

1.0000 

-

12.22112

* 

1.0000 

HQ 

-

17.31859

* 

2.0000 

-

18.26255

* 

1.0000 

-

10.38742

* 

1.0000 

-

17.99562

* 

1.0000 

-

12.82220

* 

1.0000 

TË 

GJITHA  
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 
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ANEKS 2 – Testet për cilësinë e modelit të residualeve  

Testet e mbetjeve për secilin model të përzgjedhur 

1. Gabimet sipas metodës FMOLS1 (Afatgjatë-Afatshkurtër). 
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2. Gabimet sipas metodës FMOLS2 dhe FMOLS3. 
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3. Gabimet sipas metodës FMOLS4 dhe FMOLS5. 

  

-.15

-.10

-.05

.00

.05

.10

.15

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

LHPI Residuals        
 

 

-.15

-.10

-.05

.00

.05

.10

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

D(LHPI) Residuals- FMOLS



109 

 

-.12

-.08

-.04

.00

.04

.08

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

LHPI Residuals

-.3

-.2

-.1

.0

.1

.2

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Cointegrating relation 1

-.6

-.4

-.2

.0

.2

.4

.6

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Cointegrating relation 1

-.16

-.12

-.08

-.04

.00

.04

.08

.12

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

LHPI Residuals

1. Gabimet sipas metodës VECM1  (Afatgjatë-Afatshkurtër). 
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2. Gabimet dhe vektori i lidhjes kointegruese  sipas metodës VECM2 

   

3. Gabimet dhe vektori i lidhjes kointegruese  sipas metodës VECM3 
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ANEKS 3 –Kontrolli i qëndrueshmërisë së rezultateve (modelet alternative)  

Tabelë 3.1 Model alternativ VECM dhe FMOLS, raport i kredisë totale ndaj PBB-së 

 VECM FMOLS 

Variabla Koeficient Statistika T Koeficient Statistika T 

Kredi totale/ PBB 0.376554 -7.89492 0.484135 2.970097 

Luhatshmëria e kursit të 

këmbimit 
0.112122 -4.71552 0.005269 0.515085 

Interesi i BTH 12M -0.249081 5.30148 -0.039220 -2.350233 

C -5.94028  1.107999 3.282010 

ECT -0.131823 -1.81391 -0.213226 -1.709315 

      

R2- e rregulluar 0.229468  0.945600  

Gabimi standard i 

regresit 
0.055385  0.062159  

Burimi: Llogaritjet e autores 

 

Tabelë 3.2 Model alternativ VECM dhe FMOLS, norma e interesit të kredisë në euro 

 VECM FMOLS 

Variabla Koeficient Statistika T Koeficient Statistika T 

Kredi hipotekore/ PBB 0.247880 -10.3685 0.121747 5.349319 

Kursi i këmbimit euro/lek -0.167759 1.97491 -0.268534 -2.920501 

Interes i kredisë në euro  -0.242777 0.24123 0.881815 1.602977 

C -6.427199  3.833969  

ECT -0.350558 -1.95921 -0.700432 -5.766812 

     

R2- e rregulluar 0.379461  0.959950  

Gabimi standard i regresit 0.049651  0.053334  

Burimi: Llogaritjet e autores 

 

Tabelë 3.3 Modelet VECM1 dhe FMOLS1, me shkurtimin e periudhës (2004-2013) 

 VECM FMOLS 

Ekuacioni afgj Koeficienti Statistika T Koeficienti Statistika T 

Kredi hipotekore/ PBB 0.406 -24.59 0.265088 7.296243 

Luhatshmëria e kursit të 

këmbimit 
0.091 -10.30 0.046063 4.493278 

Interesi i BTH 12M 0.264 -8.134 0.026805 1.087162 

C -5.56  4.488514 7.506988 

ECT -0.710 -1.896 -0.489836 -2.413856 

     

R2- e rregulluar 0.237935  0.890312  

Gabimi standard i regresit 0.055326  0.086575  

Burimi: Llogaritjet e autores 
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ANEKS 4 –Kontrolli i qëndrueshmërisë së rezultateve (modele alternative të 

papërfshira në analizën empirike)  

Modeli 1: përfshirja e serisë së remitancave ne modelin baze   
  

Vector Error Correction Estimates    

 Date: 04/15/15   Time: 00:53    

 Sample (adjusted): 1998Q4 2013Q4    

 Included observations: 61 after adjustments   

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]   

      
      Cointegrating Eq:  CointEq1     

      
      LHPI(-1)  1.000000     

      

LMCG(-1) 0.280797     

  (0.02493)     

 [-11.2646]     

      

LBTH(-1) 0.115239     

  (0.02996)     

 [-3.84597]     

      

LERSTD(-1) 0.022064     

  (0.01300)     

 [-1.69713]     

      

LREMI(-1) 0.287176     

  (0.03509)     

 [-8.18509]     

      

C -3.903277     

  (0.25401)     

 [-15.3664]     

      
      Error Correction: D(LHPI) D(LMCG) D(LBTH) D(LERSTD) D(LREMI) 

      
      CointEq1 -0.362515  0.253712  0.426587 -1.243115  3.201918 

  (0.15431)  (0.17176)  (0.69258)  (0.40975)  (0.69285) 

 [-2.34922] [ 1.47709] [ 0.61594] [-3.03385] [ 4.62134] 

      

D(LHPI(-1))  0.053737 -0.261328 -0.502955  0.306667 -1.039410 

  (0.15109)  (0.16817)  (0.67810)  (0.40118)  (0.67837) 

 [ 0.35567] [-1.55393] [-0.74172] [ 0.76441] [-1.53222] 

      

D(LHPI(-2)) -0.266344 -0.036847 -0.734225  0.962542 -0.170921 

  (0.13660)  (0.15205)  (0.61309)  (0.36272)  (0.61333) 

 [-1.94979] [-0.24234] [-1.19759] [ 2.65368] [-0.27868] 

      

D(LMCG(-1)) -0.041043 -0.062019 -0.475345  0.300096  1.213273 

  (0.13110)  (0.14593)  (0.58840)  (0.34811)  (0.58863) 

 [-0.31306] [-0.42500] [-0.80786] [ 0.86207] [ 2.06117] 

      

D(LMCG(-2))  0.064781  0.251172  1.422918 -0.229877  0.793271 

  (0.12568)  (0.13990)  (0.56409)  (0.33373)  (0.56431) 

 [ 0.51543] [ 1.79540] [ 2.52252] [-0.68881] [ 1.40573] 

      

D(LBTH(-1)) -0.050401  0.038504 -0.107508 -0.109087  0.190881 

  (0.03469)  (0.03861)  (0.15569)  (0.09211)  (0.15575) 
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 [-1.45296] [ 0.99722] [-0.69054] [-1.18434] [ 1.22557] 

      

D(LBTH(-2)) -0.019735  0.011201  0.067259 -0.093693  0.076894 

  (0.03326)  (0.03702)  (0.14928)  (0.08832)  (0.14934) 

 [-0.59333] [ 0.30256] [ 0.45056] [-1.06086] [ 0.51490] 

      

D(LERSTD(-1))  0.012348 -0.028371  0.048986  0.500083  0.460903 

  (0.05330)  (0.05933)  (0.23922)  (0.14153)  (0.23931) 

 [ 0.23167] [-0.47820] [ 0.20478] [ 3.53344] [ 1.92593] 

      

D(LERSTD(-2)) -0.029288  0.036971 -0.188717 -0.060393  0.012933 

  (0.05486)  (0.06106)  (0.24621)  (0.14566)  (0.24631) 

 [-0.53390] [ 0.60548] [-0.76650] [-0.41461] [ 0.05251] 

      

D(LREMI(-1)) -0.072417  0.023274  0.027083 -0.220789  0.102685 

  (0.03377)  (0.03759)  (0.15159)  (0.08968)  (0.15165) 

 [-2.14412] [ 0.61909] [ 0.17867] [-2.46190] [ 0.67713] 

      

D(LREMI(-2)) -0.020465  0.019811  0.060854 -0.157070  0.139032 

  (0.02554)  (0.02843)  (0.11463)  (0.06782)  (0.11468) 

 [-0.80124] [ 0.69683] [ 0.53086] [-2.31599] [ 1.21236] 

      

DUM04  0.055014  0.049649 -0.096713 -0.002455 -0.223224 

  (0.02069)  (0.02303)  (0.09286)  (0.05494)  (0.09290) 

 [ 2.65896] [ 2.15583] [-1.04150] [-0.04469] [-2.40292] 

      

DUM08  0.008116 -0.101771  0.005517  0.192543 -0.223506 

  (0.02936)  (0.03268)  (0.13176)  (0.07795)  (0.13181) 

 [ 0.27647] [-3.11450] [ 0.04188] [ 2.47007] [-1.69568] 

      

@SEAS(1) -0.037937  0.037061  0.035477 -0.034368 -0.276195 

  (0.01709)  (0.01902)  (0.07671)  (0.04538)  (0.07674) 

 [-2.21973] [ 1.94817] [ 0.46251] [-0.75732] [-3.59928] 

      
       R-squared  0.396911  0.356932  0.218081  0.528166  0.631085 

 Adj. R-squared  0.230100  0.179063  0.001805  0.397658  0.529045 

 Sum sq. resids  0.143752  0.178105  2.895648  1.013546  2.897964 

 S.E. equation  0.055304  0.061559  0.248213  0.146850  0.248312 

 F-statistic  2.379397  2.006707  1.008346  4.047015  6.184662 

 Log likelihood  97.98630  91.45062  6.398526  38.41603  6.374146 

 Akaike AIC -2.753649 -2.539365  0.249229 -0.800526  0.250028 

 Schwarz SC -2.269186 -2.054902  0.733692 -0.316063  0.734491 

 Mean dependent  0.010024  0.034154 -0.015536 -0.050152 -9.62E-05 

 S.D. dependent  0.063029  0.067941  0.248437  0.189213  0.361833 

      
       Determinant resid covariance (dof adj.)  6.76E-10    

 Determinant resid covariance  1.84E-10    

 Log likelihood  250.9880    

 Akaike information criterion -5.737313    

 Schwarz criterion -3.107371    
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Modeli 2: përfshirja e serisë së REER në modelin baze- 
44

 

 
 

 Vector Error Correction Estimates    

 Date: 04/15/15   Time: 01:07    

 Sample (adjusted): 1998Q4 2013Q4    

 Included observations: 61 after adjustments   

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]   

      
      Cointegrating Eq:  CointEq1     

      
      LHPI(-1)  1.000000     

      

LMCG(-1) 0.234767     

  (0.05161)     

 [-4.54891]     

      

LBTH(-1) 0.165706     

  (0.06400)     

 [-2.58925]     

      

LREMI(-1) 0.411192     

  (0.09313)     

 [-4.41526]     

      

LREER2(-1)  -0.991498     

  (0.39769)     

 [ 2.49315]     

      

C -7.677140     

  (2.15620)     

 [-3.56049]     

      
      Error Correction: D(LHPI) D(LMCG) D(LBTH) D(LREMI) D(LREER2) 

      
      CointEq1 -0.179112 -1.52E-05  0.645393  1.260784 -0.065674 

  (0.07817)  (0.08801)  (0.33453)  (0.36566)  (0.02446) 

 [-2.29129] [-0.00017] [ 1.92924] [ 3.44796] [-2.68451] 

      

D(LHPI(-1)) -0.052987 -0.117134 -0.740522  0.235086 -0.020078 

  (0.12627)  (0.14216)  (0.54038)  (0.59066)  (0.03952) 

 [-0.41963] [-0.82394] [-1.37038] [ 0.39801] [-0.50808] 

      

D(LHPI(-2)) -0.390532  0.072931 -0.722712  0.714527  0.031467 

  (0.12452)  (0.14019)  (0.53289)  (0.58247)  (0.03897) 

 [-3.13627] [ 0.52022] [-1.35622] [ 1.22671] [ 0.80746] 

      

D(LMCG(-1)) -0.077118 -0.054865 -0.278977  1.259750  0.134167 

  (0.13126)  (0.14778)  (0.56171)  (0.61397)  (0.04108) 

 [-0.58754] [-0.37128] [-0.49666] [ 2.05180] [ 3.26621] 

      

D(LMCG(-2))  0.081393  0.242702  1.503533  0.901999  0.138287 

  (0.12677)  (0.14273)  (0.54251)  (0.59299)  (0.03967) 

 [ 0.64205] [ 1.70048] [ 2.77142] [ 1.52109] [ 3.48561] 

      

D(LBTH(-1)) -0.020945  0.016095 -0.114066 -0.025711 -0.019490 

  (0.03180)  (0.03580)  (0.13608)  (0.14874)  (0.00995) 

 [-0.65867] [ 0.44957] [-0.83821] [-0.17285] [-1.95844] 
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D(LBTH(-2)) -0.002055 -0.016862  0.119453 -0.129229 -0.013997 

  (0.03250)  (0.03659)  (0.13910)  (0.15204)  (0.01017) 

 [-0.06321] [-0.46079] [ 0.85878] [-0.84997] [-1.37602] 

      

D(LREMI(-1)) -0.047399 -0.014318  0.059095 -0.123559 -0.028221 

  (0.02876)  (0.03238)  (0.12307)  (0.13452)  (0.00900) 

 [-1.64822] [-0.44222] [ 0.48018] [-0.91852] [-3.13574] 

      

D(LREMI(-2)) -0.011289 -0.002492  0.102489  0.018803 -0.022180 

  (0.02562)  (0.02884)  (0.10964)  (0.11984)  (0.00802) 

 [-0.44065] [-0.08640] [ 0.93481] [ 0.15690] [-2.76644] 

      

D(LREER2(-1)) -0.198048 -0.257359  1.707492 -1.132217 -0.110898 

  (0.34653)  (0.39014)  (1.48297)  (1.62096)  (0.10845) 

 [-0.57152] [-0.65965] [ 1.15140] [-0.69848] [-1.02258] 

      

D(LREER2(-2)) -0.024060 -0.000182 -0.148199  0.175709  0.205968 

  (0.33056)  (0.37216)  (1.41462)  (1.54626)  (0.10345) 

 [-0.07279] [-0.00049] [-0.10476] [ 0.11364] [ 1.99098] 

      

DUM04  0.038677  0.057587 -0.065349 -0.116989 -0.020779 

  (0.02053)  (0.02312)  (0.08786)  (0.09604)  (0.00643) 

 [ 1.88384] [ 2.49133] [-0.74377] [-1.21816] [-3.23396] 

      

DUM08  0.013303 -0.067784 -0.134086 -0.133645  0.046069 

  (0.03199)  (0.03601)  (0.13689)  (0.14963)  (0.01001) 

 [ 0.41588] [-1.88216] [-0.97951] [-0.89318] [ 4.60192] 

      

@SEAS(1) -0.036896  0.031627  0.057560 -0.314752 -0.024485 

  (0.01730)  (0.01948)  (0.07405)  (0.08094)  (0.00542) 

 [-2.13218] [ 1.62340] [ 0.77727] [-3.88848] [-4.52121] 

      
       R-squared  0.372117  0.315044  0.259861  0.583120  0.626229 

 Adj. R-squared  0.198447  0.125588  0.055142  0.467813  0.522845 

 Sum sq. resids  0.149662  0.189706  2.740923  3.274746  0.014658 

 S.E. equation  0.056429  0.063532  0.241490  0.263961  0.017660 

 F-statistic  2.142670  1.662885  1.269356  5.057099  6.057340 

 Log likelihood  96.75746  89.52591  8.073411  2.646073  167.6205 

 Akaike AIC -2.713359 -2.476259  0.194314  0.372260 -5.036738 

 Schwarz SC -2.228897 -1.991796  0.678777  0.856723 -4.552275 

 Mean dependent  0.010024  0.034154 -0.015536 -9.62E-05 -0.002927 

 S.D. dependent  0.063029  0.067941  0.248437  0.361833  0.025566 

      
       Determinant resid covariance (dof adj.)  1.19E-11    

 Determinant resid covariance  3.24E-12    

 Log likelihood  374.1563    

 Akaike information criterion -9.775617    

 Schwarz criterion -7.145676    
      
      

 
 


