
 

 

 

 

UNIVERSITETI I TIRANËS 

 FAKULTETI I EKONOMISË 

 DEPARTAMENTI I KONTABILITETIT 

 

 

 

 

 

 

 

TREGU I KREDIVE PËR SHTËPI DHE IMPLIKIMI I KRIZAVE NË TË. 

RASTI I SHQIPËRISË 

 

 

 

NË KËRKIM TË GRADËS SHKENCORE 

''DOKTOR I SHKENCAVE'' 

 

Përgatiti       Udhëheqës Shkencor 

Iris SHAHINI      Prof.Asoc.Dr.Orfea DHUCI 

 

 

TIRANË, 2015

 



TREGU I KREDIVE PËR SHTËPI DHE IMPLIKIMI I KRIZAVE NË TË.                    

RASTI I SHQIPËRISË 

 

Iris SHAHINI  i 
 

PËRMBAJTJA  

 Permbajtja ……………………………………………………………………………... i 

 Abstrakt …………………………………………………………………….................. iv 

 Abstract........................................................................................................................... v 

 Mirënjohje …………………………………………………………………………….. vi 

 Dedikim ……………………………………………………………………….............. vii 

 Lista e figurave dhe tabelave ………………………………………………………….. viii 

 Fjalorth………………………………………………………………………………… xii 

 Shkurtimet……………………………………………………………………………… xiii 

PARATHËNIA DHE KONTEKSTI I STUDIMIT…………………………………….. 1 

 Hyrja…………………………………………………………………………………… 1 

 Arsyet e studimit………………………………………………………………………. 3 

 Objektivat……………………………………………………………………………… 5 

 Metodologjia dhe metodat e studimit…………………………………………………. 5 

 Faza e parë- Studimi i literaturës………………………………………………………. 6 

 Faza e dytë- Mbledhja e të dhënave…………………………………………………… 6 

 Faza e tretë-Analiza e të dhënave……………………………………………………… 6 

 Trajtimi i kërkimit……………………………………………………………………... 6 

 Metodat sasiore të kërkimit……………………………………………………………. 7 

 Metoda cilësore e kërkimit…………………………………………………………….. 8 

 Metoda miks e  kërkimit ………………………………………………………………. 8 

 Kufizimet dhe supozimet e studimit…………………………………………………… 9 

 Organizimi i temës…………………………………………………………………….. 10 

KREU I PARË ASPEKTET TEORIKE DHE POLITIKA TË FINANCIMIT PËR 

SHTËPI ME KREDI………………………......................................... 11 

1.1 Hyrje ………………………………………………………………………………. 11 

1.2 Zotërimi i banesave në ekonomitë e zhvilluara …………………………………… 11 

1.3 Koncepti teorik i financimit ……………………………………………………….. 13 

1.4 Financa për shtëpi në vendet e zhvilluara………………………………………….. 17 

1.5 Llojet e produkteve për kredi për shtëpi në vendet e zhvilluara ………………….. 21 

1.6 Ndikimi i faktorëve makroekonomikë në kredinë hipotekare……………………. 23 

1.7 Politikat e shteteve………………………………………………………………… 24 

1.8 Kërkesa dhe oferta për kredi për shtëpi në vendet në zhvillim ……………………. 24 

1.9 Kërkesat  kryesore që ndikojnë ofertën për kredi për shtëpi në vendet në zhvillim... 26 

1.9.1 Politika makroekonomike dhe financimi i kredive për shtëpi në vendet në 

zhvillim ………………………………………………………………………… 26 



TREGU I KREDIVE PËR SHTËPI DHE IMPLIKIMI I KRIZAVE NË TË.                    

RASTI I SHQIPËRISË 

 

Iris SHAHINI  ii 
 

1.9.2 Legjislacioni shqipëtar mbi të drejtat e pronësisë …………………………….. 28 

1.9.3 Infrastruktura e tregut të pasurive të papluajtshme dhe burimet e financimit për 

të zhvilluar ndërmjetësimin financiar ………………………………………….. 29 

1.10 Risku në financimin e kredive hipotekare ……………………………………… 30 

1.11 Kufizimet e kreditimit të kredive hipotekare në Shqipëri ………………………… 31 

1.12 Përmbledhje………………………………………………………………………… 35 

KREU I DYTË NDIKIMI I KRIZËS BOTËRORE NË TREGUN E SHTËPIVE  

DHE NE PORTOFOLIN E KREDISË HIPOTEKARE ….............. 36 

2.1 Hyrje ………………………………………………………………………………. 36 

2.2 Ndikimi i portofolit të kredive hipotekare në krizën financiare dhe ndikimi i krizës 

financiare në këtë portofol ……………………………………………………..….. 37 

2.3 Ecuria e përgjithshme e kredisë për shtëpi dhe tregut të shtëpive në rajon dhe në 

botë.………………………………………………………………………………… 41 

2.4 Tregu i pasurive të paluajtshme në rajon ……………………………….................. 48 

2.5 Tregu i shtëpi dhe kredive për shtëpi  në Evropë……………………….............…. 49 

2.6 Ndikimi i krizës financiare në sektorin bankar në Shqipëri ……………................ 54 

2.7 Ndikimi i krizës në tregun e banesave në Shqipëri………………………………. 62 

2.8 Përmbledhje ……………………………………………………………………….. 72 

KREU I TRETË OFERTA DHE KËRKESAPËR KREDI PËR SHTËPI NË 

SHQIPËRI ……………………………………………................... 73 

3.1 Hyrje ……………………………………………………………………………….. 73 

3.2 Historiku i  kredisë për banesa në vendin tonë ……………………………………. 75 

3.3 Rishikimi i literaturës per variablat e modelit ……………………………………. 76 

3.4 Portofoli i kredisë dhe ecuria në vite ……………………………………………… 86 

3.4.1 Gjendja e kredisë dhe ecuria në vite ………………………………………… 87 

3.4.2 Përbërja strukturore e portofolit të kredisë sipas subjekteve kredimarrëse ....... 88 

3.4.3 Struktura e portofolit të kredisë sipas qëllimit të përdorimit të kredisë……... 90 

3.4.4 Kredia hipotekare për individët dhe ecuria e saj……………………………….. 91 

3.5 Depozitat e sistemit bankar ………………………………………………………… 96 

3.5.1 Depozitat e individëve ………………………………………………………… 98 

3.5.2 Raporti kredia ndaj depozitave ………………………………………………. 100 

3.6 Risku i kredisë, kreditë e keqshërbyera një tregues i cilësisë së aktiveve ………… 101 

3.6.1 Tregues të cilësisë së kredisë në sistemin bankar shqiptar …………………… 102 

3.6.2 Shpërndarja e portofolit të kredisë sipas kategorive të ngjarjeve të riskut …… 102 

3.6.3 Kreditë e keqshërbyera dhe ekzekutimi i kolateraleve nga ana e bankave……. 105 

3.7 Analiza e variablave lidhur me kërkesën për kredi për shtëpi……………………… 108 



TREGU I KREDIVE PËR SHTËPI DHE IMPLIKIMI I KRIZAVE NË TË.                    

RASTI I SHQIPËRISË 

 

Iris SHAHINI  iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1 Te ardhurat nga dërgesat  e emigrantëve ……………………………………… 108 

3.7.2 Produkti i brendshëm bruto …………………………………………………… 111 

3.7.3 Forca e punës ………………………………………………………………….. 113 

3.7.4 Oferta e parasë, agregati monetar M1…………………………………………. 115 

3.8 Përmbledhje………………………………………………………………………… 117 

KREU I KATËRT METODA E KËRKIMIT …………………………………........ 119 

4.1 Hyrje ………………………………………………………………………………. 119 

  4.2 Faktorët e marë në analizë......................................................................................... 119 

4.3 Hipotezat e ngritura ……………………………………………………………….. 120 

4.4 Burimi i të dhënave ……………………………………………………………….. 120 

4.5 Supozimet bazë të e modelit ekonometrik ………………………………………… 121 

4.6 Modeli i ofertës për kredi për shtëpi ……………………………………………… 122 

4.7 Modeli i kërkesës për kredi për shtëpi……………………………………………… 133 

4.8 Diskutime mbi rezultatet e modelit………………………………………………… 139 

4.9 Përpunimi i modelit të kërkesës……………………………………………………. 140 

4.10 Përmbledhje................................................................................................................ 143 

KREU I PESTË KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME  …………………... 145 

5.1 Konkluzione dhe rekomandime ………………………………………..................... 145 

5.2 Konkluzionet teorike ……………………………………………………................. 145 

5.3 Konkluzionet praktike………………………………………………….................... 148 

5.4 Rekomandime …………………………………………………………………........ 149 

REFERENCAT ……………………………………………................................................ 151 

SHTOJCA …………………………………………............................................................. 170 



TREGU I KREDIVE PËR SHTËPI DHE IMPLIKIMI I KRIZAVE NË TË.                    

RASTI I SHQIPËRISË 

 

Iris SHAHINI  iv 
 

ABSTRAKT 

 

Roli i bankave në Shqipëri ka qënë tepër i rëndësishëm në kreditimin e 

individëve dhe veçanërisht në kreditë për shtëpi duke kontribuar pozitivisht në 

kërkesën agregate për këtë sektor. Për më tepër bankat në Shqipëri kanë financuar dhe 

dhënë lloje të ndryshme kredie përpara krizës, si për individët, ashtu edhe për 

bizneset. Pas krizës proçesi i kredidhënies në sistem u tkurr për shkak të rritjes së 

kredive të keqshërbyera si arsye e mosshlyerjes nga ana e klientëve si edhe nga 

luhatjet makroekonomike të cilat në vendet në zhvillim, siç është edhe Shqipëria, janë 

edhe më të mëdha . 

Ky studim analizon faktorët që ndikojnë kërkesën dhe ofertën për kredi për 

shtëpi në Shqipëri. Financimi i kredive për shtëpi është një faktor shumë i 

rëndësishëm i cili përcakton cilësinë dhe marreveshjet financiare sipas së cilave 

individi ka të drejtë për të jetuar në një shtëpi apo apartament, portofolin financiar të 

publikut në përgjithësi dhe efektivitetin e sistemit financiar. 

Janë bërë përpjekje për të zhvilluar një model ekonometrik për të zbuluar faktorët 

thelbësorë që ndikojnë ofertën dhe kërkesën për kredi për shtëpi në Shqipëri. 

Të dhënat e serive kohore të 16 bankave të nivelit të dytë në Shqipëri për 

priudhën 2008-2013 janë përdorur për të vlerësuar aftësinë e institucioneve financiare, 

bankave, për t’u përfshirë në kredidhënien afatgjatë për kredi hipotekare ndaj 

individëve. Instrumente shtesë janë përdorur për analizat përshkruese në lidhje me 

tregun hipotekar dhe kredinë hipotekare në tregun vendas. 

Duke aplikuar analizën e regresit, modeli i përzgjedhur na çoi në konkluzionin 

se oferta për kredi për shtëpi në Shqipëri është në mënyrë domethënëse e orientuar 

nga kreditë e keqshërbyera dhe depozitat e individëve. Në lidhje me kërkesën, 

konkludojmë se për periudhën e marrë në konsideratë rezulton se është në mënyrë 

domethënëse e orientuar nga agregati monetar M1 dhe rritja ekonomike. Variabël i 

parëndësishëm për kreditë e reja hipotekare dolën dërgesat e emigrantëve . 

 

 

Fjalët kyç: kredi për shtëpi, kriza financiare, pasuri të paluajtshme , kredi e 

keqshërbyer, depozitat, rritja ekonomike 
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ABSTRACT 

 

The role of banks in Albania has been very important in in lending to 

individuals and especially in housing loans financing,  by contributing positively to 

aggregate demand in this sector. Moreover,  banks in Albania  have funded and 

provided various types of loans before the crisis, both for individuals and for 

businesses. After the crisis, the credit process was shrinked due to the  increase of 

nonperforming  as a reason of customers default as well as macroeconomic 

fluctuations that in developing countries, as well as in  Albania, are even larger. 

This study analyzes the factors affecting supply and demand for housing loans 

in Albania.  Housing  loans financing  is a very important factor which determines the 

quality and financial agreements under which the individual has the right to live in a 

house or apartment, the financial portfolio of the public in general and the 

effectiveness of the financial system. Efforts have been made to develop an 

econometric model to discover the essential factors affecting supply and demand for 

housing loans in Albania. 

Time series data of 16 commercial banks in Albania during the time period 

2008-2013 were used to assess the ability of financial institutions, banks, to lend long 

term mortgage loans to individuals. Additional instruments are used for descriptive 

analysis about the mortgage market and mortgage loans in the domestic market. 

By applying regression analysis, the selected model led us to the conclusion 

that the supply for housing loans in Albania is significantly oriented from 

nonperforming loans and deposits of individuals. Regarding the demand for housing 

loans, we conclude that for the period taken into consideration, it results to be 

significantly oriented from monetary aggregate M1 and economic growth. 

Insignificant variable for new housing loans  for this period  was  remittance. 

 

Key words: housing loan, financial crisis, nonperforming loans, deposits, economic 

growth, real estate 
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FJALORTH 

Kredia për shtëpi -është një kredi hipotekare ku sipas përkufizimit të Bankës së 

Shipërisë Kontratë/marrëveshje e kredisë hipotekare për individin është marrëveshja 

sipas së cilës një bankë i jep ose premton t’i japë kredi një individi i cili plotëson 

njëkohësisht karakteristikat e mëposhtme: 

a) ka si objekt blerjen e një pasurie të paluajtshme rezidenciale (shtëpi, apartament);  

b) kredimarrësi është blerësi i kësaj pasurie të paluajtshme rezidenciale;  

c) janë të kolaterizuara me anë të një hipoteke mbi një pasuri të paluajtshme 

rezidenciale, e cila është në pronësi të kredimarrësit dhe është në përdorim ose jepet 

me qira prej tij; 

d) janë plotësuar kërkesat e përcaktuara në lidhje me rivlerësimin e kolateralit;  

e) vlera e ekspozimit nuk e tejkalon 75% të vlerës së pasurisë së paluajtshme 

rezidenciale.  

Kredi të keqshërbyera  – janë kreditë e klasifikuara në tre kategoritë e fundit të 

klasifikimit të kredive.  Shuma bruto (kryegjë + interes) e tyre përbën totalin e kredive 

të keqshërbyera. Në praktikë termi i përdorur është kredi me probleme apo kredi të 

këqija   

Vlera e shtuar bruto-Vlera e shtuar bruto përfaqëson kontributin e aktiviteteve të 

ndryshme në PBB dhe llogaritet si diference midis prodhimit dhe konsumit të 

ndërmjetëm. 

Kreditë e pastruara ”Writte offs”- janë të gjithë kreditë e keqshërbyera që nuk 

pasqyrohen më në bilancet e bankës 

Kolateral- garanci-shtesë. Aktivi i cili vihet në favor të bankës për të siguruar 

kredinë në rast dështimi nga ana e kredimarrësit 

“Credit Default Swap” – këmbesë për dështim nga kredia 

 “Securatization”–, Titullzimi  

Mortgage Backed Securities (MBS) -letra me vlerë kundrejt hipotekës 

Credit Mortgage Obligations (CMO)-detyrim hipotekar i kolateralizuar 

Subprime-Kredi me risk të lartë 

Asset redeployment – rivendosje e aktivit 

National Housing Act - Akti kombëtar për shtëpi në Amerikë 

Federal National Mortgage Association-Shoqata kombtare shtetërore hipotekare në 

Amerikë 
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Federal Home Loan Bank -Banka shtetërore e kredive për shtëpi në Amerikë 

 

 

SHKURTIMET 

 

BE-Bashkimi Europian 

BH- Bosnje dhe Hercegovina 

MQD-Maqedoni 

TVSH- Taksa mbi vlerën e shtuar 

VSHB-Vlera e shtuar bruto 

NjEF-Njësi ekonomike familjare 

LTV- raporti kredi ndaj vlerës së tregut të kolateralit 

INSTAT-Instituti i statistikave 

EQJ-europa qendrore dhe juglindore 

BSH-Banka e Shqipërisë 

FMN-Fondi Monetar Ndërkombëtar 

MF-Ministria e Financave 

FEKH-Federata Europiane e Kredive Hipotekare 

OECD- Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim 

IÇB-Indeksi i çmimit të banesave 

NKK-norma e kredive të keqshërbyera 
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PARATHËNIA DHE KONTEKSTI I STUDIMIT 

Hyrja 

 Strehimi është një nevojë e domosdoshme për njeriun, prandaj edhe përshkruhet si 

“sine qua non” e jetesës së njeriut (Yakubu 1980; Olotuah dhe Aiyetan 2006). Për këtë 

arsye prioriteti që i jepet çështjes së strehimit është i madh nga shtetet e vendeve të 

ndryshme. Sigurimi i strehimit për popullsinë shpesh konsiderohet si një prioritet për të 

përmirësuar nevojat sociale të shoqërise. Sipas Onibokun (1998) dhe Nubi (2008), të 

zotëruarit e një banese për individin ndikon në shëndetin, efiçiencën, sjelljen sociale dhe 

mirëqënien e popullsisë. Të pasurit e një shtëpie përveç se siguron një strehe për individin, 

shërben edhe si një aktiv i tij. Për një pronar shtëpie, shtëpia ështe një aktiv dhe për shumë 

individë blerja e një shtëpie përbën  investimin më të madh afatgjatë të jetës së tyre dhe 

shumë herë të vetmin gjatë gjithë jetës. 

 Për më tepër blerja e një shtëpie merr pjesën më të madhe të të ardhurave të 

gjeneruara gjatë gjithë jetës. Sigurimi i një banese varet shumë nga sistemi financiar i një 

vendi, kostot e blerjes dhe nga politikat ekonomike të shteteve të cilat mund të jenë fiskale 

ose monetare (Giussan-i dhe Hadjimatheou 1991). Një ndikim i rëndësishëm është edhe 

sistemi ekonomik i adaptuar në një shtet. 

Autorë të ndryshëm kanë mbajtur pozicione të ndryshme në përkufizimin e të 

ardhurave që duhet të merren në konsideratë nga bankat gjatë analizës së kredimarrësit. Në 

SHBA, Reid (1962), Muth (1960), Lee (1963 dhe 1968) dhe  Chiuri dhe Jappelli (2003) 

aplikuan të ardhurat neto në modelet e strehimit. Ndërkohë, Whitehead (1971) dhe Karley 

(2008), argumentuan se e ardhura e përshtatshme që duhet marrë në konsideratë është e 

ardhura e disponueshme, mbi të cilën duhen bërë përllogaritje nga kredidhënësit nëse  

kredimarrësi mund t’i përballojë kostot e financimit për kredi për shtëpi. 

 Një treg hipotekar që ka nje funsionim efiçient , është konsideruar nga Jaffee dhe 

Renaud (1977), Renaud (2008) dhe Dickerson (2009), ai qe ka një ndikim pozitiv në rritjen 

ekonomike dhe standardin e jetesës. Në mungesë të një sistemi të mirorganizuar të 

financimit të kredive për shtëpi, tregu i shit-blerjeve të banesave do të jetë tepër i varfër 

(Kim 1997;Quigley 2000; Warnock dhe Warnock 2008). Në shumicën e vendeve të 
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zhvilluara, sistemi i ndermjetësimit financiar presupozohet të jetë efiçient nga pikëpamja 

operacionale (Kim 1997 dhe Cho 2007). Kjo efiçiencë nënkupton reduktimin e kostove të 

ndermjetësimit financiar. Në vende si Anglia, Danimarka dhe Hollanda gjendja e kredive 

hipotekare ështe pothuajse e njëjte me PBB të këtyre vendeve (shih tabelën 1.). Në vitin 

2007 rreth 90 % e kredive hipotekare në Angli dhe 70 % e tyre ne BE ishin kredi që u 

financuan nga depozitat. Edhe në vitin 2011 dhe 2012, burimet kryesore të financimit të 

kredive hipotekare janë fondet e bankave mëmë dhe depozitat e individëve duke pasur 

parasysh situatën e përgjithshme ekonomike dhe frenimin e bankave për të përdorur forma 

të tjera financimi.     

Tabela 1.: Raporti i gjendjes së kredisë hipotekare mbi PBB (ne %) 

Shteti 2007 2009 2011 2012 2013 

Shqipëri 7.0 9.0 8.0 8.0 7.5 

Spanjë 61.4 64.8 63.7 62.3 59.9 

Rumani 3.4 4.8 5.8 6.7 6.6 

Bullgari 9.1 10.9 9.3 8.9 8.8 

Gjermani 47.6 48.3 44.6 44.4 44.2 

Hungari 17.5 24.6 22.2 20.7 18.9 

Poloni 11.8 17.1 19.4 20.8 20.7 

Greqi 31.1 34.9 37.6 38.5 39.0 

Itali 17.1 18.4 23.3 23.3 23.2 

Danimarkë 85.8 96.9 94.9 94.5 93.8 

Hollandë 96.2 107.4 107.9 108.9 104.9 

Angli        77.6 87.5 84.2 80.8 80.6 

 

 Burimi: European Mortgage Federation( Federata Hipotekare Europiane), Hypostat 

2014, dhe llogaritje të autorit 

 Në vende si Shqipëria, ku sigurimi i një strehe, qoftë edhe sociale, nuk është 

prioritet i listës se politikave shtetërore, përballimi i shpenzimeve për blerjen e shtëpise i 

mbetet aftësisë së individit për të siguruar fondet e nevojshme për blerjen e saj apo për të 

përballuar kostot e kredisë. Burimi i parë i financimit për individët janë të ardhurat e tyre. 

Ky është dhe burimi më i lirë pasi nuk ke për të paguar kosto shtesë në formen e interesave 
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të kredisë. Problemi që ngrihet në vendet në zhvillim është se të ardhurat përgjithësisht janë 

shumë të ulëta çka i step individët për të marrë kredi apo bankat për të dhënë kredi. 

ARSYET  E STUDIMIT 

 Financimi i kredive për shtëpi është një faktor i rëndësishëm në përcaktimin e 

mireqenies sociale, portofolit financiar të publikut si dhe stabilitetit dhe efikasitetit të 

sistemit financiar (Diamond dhe Lea 1992a). Sistemi i financimit të kredive hipotekare 

ndryshon ndjeshëm nga një vend në tjetrin në strukturë, pjesëmarrjen e qeverive, 

performancë dhe mënyrë financimi. Struyk dhe Turner (1986) dhe Stephens (2000 & 2002) 

kanë argumentuar se financimi i kredive për shtëpi luan një rol shumë të rëndësishëm në 

formën që merr tregu i banesave të çdo vendi. Në fund të vitit 2001, gjendja e portofolit të 

kredive hipotekare në BE kaloi vlerën e 3.9 trilion euro e cila përbën rreth 40% të portofolit 

total të kredive dhe 40% të produktit të brendshëm bruto të Bashkimit Europian (BE) 

(Manning 2002; Akinwunmi et al 2007).  Në terma mikro, tregu i kredive për shtëpi është 

konsideruar si një ndërveprim i ofertës për kredi për shtëpi e karakterizuar kjo nga çmimi 

dhe volumi si edhe i kërkesës së individeve që ndikohet nga preferencat dhe pengesat që ata 

hasin (Follain et al 1980) 

 Kredia për shtëpi i ofrohet tregut sipas normës së interesit dhe gatishmërisë që 

individët kanë për të paguar këtë normë, por duke marrë gjithmonë në konsideratë 

preferencat e tyre  dhe pengesat që ata hasin. Sipas argumenteve të ndryshme teorike tregu i 

kredive për shtëpi është në disekuilibër kur çmimi i kredisë për shtëpi nuk është aq elastik 

sa t’i përshtatet kërkesës për kredi për shtëpi nga ana e individëve.  

 Kur diskutohet mundësia e blerjes së një banese, ekziston një lidhje midis të 

ardhurave të individit dhe shpenzimeve të blerjes. Bramley dhe Karley (2005); Robinson, 

Scobie dhe Hallinan (2006); Karley (2008), një studim për Ghanën, konsiderojnë 

mundësinë e pasjes së një banese si mundësinë e pagesës së këstit të kredisë apo qirasë 

mujore e cila duhet të jetë një e treta e të ardhurave totale. 

 Tradicionalisht, veçanërisht në vendet perëndimore, institucionet financiare japin 

kredi tre deri në pesë herë të të ardhurave vjetore të kredimarrësit. Në vendet në zhvillim të 

ardhurat janë përgjithësisht të ulëta dhe shumë individë nuk kanë as llogari bankare (Moss 

2003). Shumë prej individëve nuk kualifikohen për të marrë kredi sipas politikave të 

institucioneve financiare për shkak të të ardhurave të ulëta, prandaj bëhen disa kërkues 
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bashkë, për të rritur të ardhurat deri ne nivelin e kërkuar, ose të vënë si kusht nga 

kredidhënesi. 

 Sipas Boleat (2008) ekziston një lidhje e fortë midis zhvillimit ekonomik dhe tregut 

hipotekar. Nga tabela 1 më sipër, raporti i gjendjes së kredive hipotekare me PBB-në në 

Shqipëri është i ulët krahasuar me vendet e tjera, dhe pothuajse, në të njëjtin nivel me 

Italinë dhe Greqinë, të cilat u prekën në mënyrë thelbësore nga kriza financiare. Për këtë 

arsye është e rëndësishme të shqyrtohen faktorët që ndikojnë në kërkesën dhe ofertën për 

kredi për shtëpi. 

 Përpara Luftës së Dytë Botërore, Shqipëria nuk kishte lidhje me kapitalizmin dhe 

mekanizmat e lirë të tregut. Fjala treg pothuajse  nuk ekzistonte ne fjalorin e shqiptarëve. 

Shqipëria ishte një vend i varfër bujqësor ku, pothuajse, nuk ekzistonin prodhimet 

industriale dhe tregjet e organizuara, pavarësisht pozicionit gjeografik ne kontinentin 

Europian. Pas Luftës së Dytë Botërore ne Shqipëri u vendos regjimi komunist i cili 

karakterizohej nga ekonomia e centralizuar deri nga vitet ’90 kur u përmbys ky regjim. 

 Sipas raportit vjetor të BSH, kreditimi i vendit nëpërmjet ndërmjetësimit financiar 

ka luajtur nje rol të rëndësishëm në zgjerimin e kërkesës agregate veçanërisht pas vitit 

2004. Kreditimi i sektorit privat u rrit nga 20 përqind në vitin 2002 në 50 përqind në vitin 

2007. Mesatarisht 8 përqind e flukseve te kredisë shkuan për konsum dhe pjesa tjetër  e 

kredisë dhënë individëve ka qënë kredi hipotekare duke pasur parasysh zhvillimin e madh 

që mori ndërtimi në atë periudhë. 

 Institucionet financiare janë konsideruar si shtylla te sistemit kapitalist për shkak të 

rolit të tyre kryesor si ndërmjetës në tregjet financiare duke ofruar siguri, stabilitet dhe 

përshtatshmëri. Veçanërisht industria bankare është një nga industritë më me shumë 

rregulla në mbarë botën, duke siguruar likuiditetin dhe efiçencën e tregut. Kredia 

hipotekare luan nje rol të rëndësishëm në sistemin tonë financiar.  

 Në radhë të parë ,kredia për shtëpi përfaqëson një pjesë të rëndësishme të kreditimit 

të konsumatorit. 

 Në radhë të dytë, mospagesa në kohë e kësaj kredie ndikon jo vetëm te pronarët e 

shtëpive, që janë njëkohësisht edhe kredimarrësit ,por edhe te hipotekuesit, te cilët janë 

kryesisht institucionet bankare. 

 Për më tepër ky risk shpërndahet nga instrumentet e tregut sekondar të zotëruar nga 

investitorët në të gjithë ekonominë. Rritja dramatike vitet e fundit e dështimeve në pagesat 

e kredive hipotekare dhe ekzekutimeve të kolateraleve ,shoqëruar me impaktin e madh të 
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zhvleresimit të çmimit të shtëpive, ka tërhequr, edhe pse pak vëmendjen e studimeve 

akademike të  kredive për shtëpi. 

OBJEKTIVAT 

 Qëllimi i këtij studimi është të identifikoj dhe analizoj faktorët qe ndikojnë në 

kërkesën dhe ofertën  në kredi për shtëpi në Shqipëri. 

Objektivat e këtij studimi dhe metodat e kërkimit janë si më poshtë: 

(1) Të kryejë një përmbledhje gjithëpërfshirëse të literaturës ekzistuese në lidhje me ofertën 

dhe kërkesën për kredi për shtëpi në vendet e zhvilluara dhe ato në zhvillim në mënyrë që 

të indentifikojë faktorët kryesorë që kanë ndikuar ne efektshmërinë dhe joefektshmërinë e 

tyre. 

 (2) Të përshkruajë sjelljen e tregut të kredive hipotekare në vendin e nisjes së krizës 

financiare dhe krahasimin me vendet e tjera të Europës dhe Shqipërinë si edhe përshkrimin 

e faktorëve që çuan në krizën financiare dhe implikimet e saj te kreditë për shtëpi. 

 (3)  Të përshkruajë  sjelljen e bankave në dhënien e kredive për shtëpi dhe impakti që 

mund të japin në shpërndarjen e kreditimit në ekonomi si edhe ndikimin e krizës në ofertën 

dhe kërkesën për kredi për shtëpi. 

(4)  Të përcjellë një analizë të rëndësishme të karakteristikave të ofertës dhe kërkesës për 

kredi për shtëpi si në vendet e zhvilluara ashtu edhe në ato në zhvillim në mënyrë që të 

identifikohen pikat e tyre të forta dhe ato të dobëta. 

(5) Të krijojë një model bazë teorik mbështetur në analizën e literaturës së shqyrtuar për të 

vlerësuar faktorët që ndikojnë ofertën dhe kërkesën për kredi për shtëpi në Shqipëri. 

6) Të realizojë mbledhjen e të dhënave dytësore në lidhje me ofertën dhe kërkesën për kredi 

për shtëpi në Shqipëri dhe të analizojë këto të dhëna në mënyrë që të testojë  hipotezat e 

ngritura për kërkesën dhe ofertën. 

(7)Krahasimi i rezultateve të arritura, konkluzionet dhe rekomandimet për studimet e 

mëtejshme. 

METODOLOGJIA DHE METODAT E STUDIMIT 

 Metodologjia e kërkimit, e përshtatur në këtë studim, është një metodë e përzier. 

Është konsideruar si një metodë përshkruese, hulumtuese e cila dikton mbledhjen dhe 
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analizën e të dhënave. Për këtë arsye analiza e të dhënave është një përzierje e analizës 

cilësore me atë sasiore.  

 Për të analizuar varësinë e ofertës dhe kërkesës për kredi nga faktorët e marrë në 

analizë do të përdoren modelet ekonometrike. Studimi është  realizuar sipas fazave të 

mëposhtme:  

FAZA E PARË- STUDIMI I LITERATURËS 

-Identifikimi i literaturës lidhur me ndikimin e ndërsjelltë të kredive hipotekare në krizën 

financiare dhe ndikimin e kësaj të fundit në portofolin e kredive hipotekare. 

- Identifikimi dhe përmbledhja e literaturës lidhur me kërkesën dhe ofertën për kredi për 

shtëpi në vendet e zhvilluara dhe atyre në zhvillim 

-Nënvizimi i pikave të forta dhe të dobëta të kërkesës dhe ofertës për kredi për shtëpi në 

vendet e zhvilluara dhe në vendet në zhvillim 

-Identifikimi i mangësive të ofertës dhe kërkesës për kredi për shtëpi në vendet e zhvilluara 

dhe atyre në zhvillim. 

- Analizë trendi për variablat e marrë në studim si për ofertën ashtu edhe për kërkesën për 

kredi për shtëpi në Shqipëri. 

Në këtë fazë janë shfrytëzuar artikuj, revista, konferenca shkencore, monografi, libra si nga 

autorë ndërkombëtarë ashtu edhe ata vendas. 

 

FAZA E DYTË- MBLEDHJA E TË DHËNAVE 

 

 Të dhënat e studimit janë dytësore. Ato janë siguruar kryesisht nga  baza e të 

dhënave të Institutit të Statistikave,  Shoqatës së Bankave, Bankës së Shqipërisë, Ministrisë 

së Financave. 

FAZA E TRETË-ANALIZA E TË DHËNAVE 

 

 Analiza empirike për kërkesën dhe ofertën për kredi për shtëpi nga njëra anë dhe 

variablave të pavarur nga ana tjetër, është bazuar në seritë kohore të cilat u  siguruan nga 

statisikat tremujore për periudhën 2008-2013. Të dhënat u përfshinë në një model log-log 

dhe semi-log të analizuar nëpërmjet programit statistikor E-View 8. 

TRAJTIMI I KËRKIMIT 
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Bazuar ne tezat që: 

a) modeli i përshtatur nga kërkuesi ndryshon mënyrën si ai percepton botën 

(Feyeraband 1978; Kuhn 1962; Lakatos 1970).  

b) metoda shkencore e ndjekur për trajtimin e kërkimit varet nga pyetjet e ngritura 

gjatë kërkimit.  

c) Nuk ekziston një metodë e vetme shkencore për çdo kërkim, por ajo zgjidhet në 

bazë  të përgjigjes që i duhet dhënë pyetjes së ngritur (Denzin & Lincoln 1994; 

Aghaunor et al 2002).  

për t’ia arritur qëllimit ne ndërmorrem një studim empirik për bankat që ofrojnë financimin 

e kredive për shtëpi dhe individëve që e kërkojnë këtë financim.  

 Hipotezat në lidhje me ofertën për kredi për shtëpi: 

H0: Kreditë e keqshërbyera dhe depozitat e individëve nuk janë faktorë të rëndësishëm në 

ofertën për kredi për shtëpi nga ana e bankave të nivelit të dytë në Shqipëri 

Ha: Kreditë e keqshërbyera dhe depozitat e individëve  janë faktorë të rëndësishëm në 

ofertën për kredi për shtëpi nga ana e bankave të nivelit të dytë në Shqipëri 

 Hipotezat në lidhje me kërkesën  për kredi për shtëpi: 

Ho: Produkti i brendshëm bruto, agregati monetar M1, forca e punës dhe dërgesat e 

emigrantëve nuk janë faktorë të rëndësishëm për kërkesën për kredi për shtëpi nga 

individët 

Ha: Produkti i brendshëm bruto, agregati monetar M1, forca e punës dhe dërgesat e 

emigrantëve  janë faktorë të rëndësishëm për kërkesën për kredi për shtëpi nga individët 

 Në këtë studim është përdorur metoda miks e kërkimit e cila përfshin si metodën 

sasiore, ashtu edhe atë cilësore brenda të njëjtit kërkim. 

METODA SASIORE E KËRKIMIT 

 Modeli sasior i kërkimit, gjithashtu I njohur si modeli “tradicional”, është një 

kërkim i një problemi social bazuar në testimin e një teorie e mbështetur në disa variabla, e 

matur me numra dhe e analizuar nëpërmjet procedurave statistikore në mënyrë që të 

përcaktohet nëse teoria perputhet me studimin. Metodat mundësojnë përshkrime numerike 

të ecurisë së popullatës së zgjedhur. Kjo lloj metodologjie kërkimi ka disa karakteristika 

dalluese siç edhe theksohen nga  Creswell (2003 dhe 

1994) si më poshtë: 
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-  konsideron që e vërteta apo realiteti ekzistojnë në botë të cilat mund të maten në mënyrë 

sasiore dhe objektive nga pikëpamja e marrëdhënies që ekziston midis investiguesit dhe atij 

që po investigohet. 

- modeli i kërkimit sasior, kërkon që kërkuesi të rri i distancuar dhe i pavarur nga kërkimi 

që ai po bën në mënyrë që të arrijë një vlerësim objektiv të situatës. 

- vlerat e kërkuesit nuk i shtohen studimit 

- I gjithe proçesi i metodave sasiore përdor formën deduktive të arsyetimit dhe hipotezat 

testohen në rendin shkak-pasojë 

- hipotezat dhe variablat zgjidhen që në fillim të studimit dhe ngelen të njëjta gjatë gjithë 

studimit 

METODA CILËSORE E KËRKIMIT 

 Metoda cilësore e kërkimit, e quajtur ndryshe edhe si metodë “përshkruese”, është 

një proçes kërkimor për të kuptuar një fenomen social/ human bazuar në ndërtimin e një 

panorame duke raportuar në detaje pikëpamjet e kërkuesve/ individëve. 

Bogdan dhe Biklen (2007),Mertens (2003), Creswell (2003), Locke et al (2000), Marshall 

dhe Rossman (1999), Creswell (1994) dhe Lincoln dhe Guba (1985), theksuan se disa prej 

karakteristikave të kërkimit cilësor janë: 

- Kërkuesi bëhët pjesë e kërkimit për të nxjerrë në pah karakteristika të popullatës së 

zgjedhur 

- metodologjia lejon kërkuesin që të shtojë vlera nga vetja e tij në përshkrimin e kërkimit 

dhe bëhet I pandashëm nga ai 

- bledh të dhëna në formën e tekstit 

- bën përshkrimin dhe analizën e teksteve apo imazheve dhe tabelave si edhe interpretimin 

personal të gjetjeve cilësore 

- arsyetimi në modelet cilësore është induktiv ku shumë aspekte dalin gjatë rrugës dhe jo 

nga ato kategori të përcaktuara përpara fillimit të investigimit 

- hipotezat nuk ngrien perpara se të fillojë kërkimi 

METODA MIKS E KËRKIMIT 

 Kjo metodë e quajtur ndryshe edhe si metoda e “integruar”. Në të njëjtin studim 

bëhet mbledhja dhe analiza e të dyja llojeve të të dhënave. Metodologjia përdoret në 
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programet e kërkimit ku për arsye të natyrës së kërkimit është e mundur për të mbledhur të 

dyja llojet e të dhënave si cilësore ashtu edhe sasiore, analiza e të cilave do të  japë një 

kuptim më të mirë të fenomenit të marrë në studim. 

 Kjo metodë është përdorur edhe në këtë studim duke qënë se i përshtatet më mirë 

objektivave të vendosura më lart në lidhje me kërkesën dhe ofertën për kredi për shtëpi në 

Shqipëri.  

 Pjesa e parë e metodologjisë së kërkimit konsiston në një rishikim të literaturës 

respektive ku objektivat e kërkimit janë: 

(a) Të eksplorojë studimet e tjera që lidhen me objektivat e këtij studimi. 

(b) të identifikojë bazën teorike të kërkimit dhe të ndihmojë në dizenjimin e pjesës tjetër të 

metodologjisë. 

KUFIZIMET DHE SUPOZIMET E STUDIMIT 

 Produkti i një kërkimi mund të varet nga shumë faktorë siç është përmendur edhe 

nga Walker (1997), të cilët konsistojnë në zgjedhjen e metodologjisë së duhur, saktësinë e 

të dhënave të mbledhura, dhe aplikimin e metodave të duhura statistikore. 

 Në radhë të parë, përfshirja në një projekt të tillë konsiderohet të jëtë një investim 

shumë intensiv dhe kërkon një afat kohor brenda të cilit duhet mbrojtur. Për këtë arsye 

limitimet e kohës kanë qënë ato më kryesoret në këtë studim. 

 Në radhë të dytë, studimi merr në analizë Shqipërinë si rast studimi. Në vendet e 

zhvilluara ka baza të dhënash shumë të detajuara prej të cilave mund të përzgjidhen të 

dhënat si objekt studimi, kurse në vendet në zhvillim mundësitë për të siguruar të dhënat e 

nevojshme është gjithmonë shumë e vështirë. Të dhënat janë marrë kryesisht nga Banka e 

Shqipërise, INSTAT dhe Shoqata e Bankave të cilat konsiderohen të jenë burimet më të 

mira për kredite hipotekare. Gjithsesi edhe këto burime kanë mangësi të dhënash si p.sh 

numrin e popullsisë në bazë tremujore, i cili nevojitej në studim për të marrë në konsideratë 

PBB/për frymë si një njësi matëse e nivelit të jetesës së një vendi dhe jo vetem PBB. 

Gjithashtu në analizë është marrë seria kohore e vlerës së shtuar bruto dhe jo PBB pasi kjo 

e fundit nuk publikohet në bazë tremujore. Oferta dhe kërkesa për kredi për shtëpi janë 

matur nga disbursimet e reja hipotekare për individë pasi nuk ka të dhëna në bazë tremujore 

të kredisë së re për shtëpi. 
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 Periudha e shkurtër e studimit me vetëm 24  variabla mund të cënojë cilësinë e 

modelit. Kam qënë e detyruar të punoj me këtë seri pasi të dhënat për kreditë e reja 

hipotekare nuk kanë qenë të disponueshme për periudhat e mëparshme. 

 Duke qënë se baza e të dhënave nuk ka qënë me frekuencë të njëjtë për çdo 

variabël, jam kufizuar në numrin e variablave të marrë në konsideratë. 

 Duke pasur parasysh për sa më sipër, supozohet që ky kërkim po bëhet në një treg 

jo perfekt.  

 Në një treg joperfekt, informacioni nuk eshte lehtësisht i arritshëm dhe të pasurit 

akses në informacion është një privilegj i rrallë. 

 Gjithashtu është supozuar se tregu është në ekuilibër pra, oferta për kredi për shtëpi 

është e barabartë me kërkesën për kredi për shtëpi duke marrë në konsideratë faktin se 

mungojnë të dhënat per normat e refuzimeve të  kërkesës për kredi për shtëpi. 

  

ORGANIZIMI I TEMËS 

 

Tema përbëhet nga pesë  kapituj të organizuar si mëposhtë: 

 Kreu i parë diskuton konceptet teorike të kërkesës dhe ofertës për kredi për shtëpi 

në vendet e zhvilluara. Vazhdon me përkufizimin e ekonomive në zhvillim dhe me tregun e 

shtëpive dhe financimin për kredi për shtëpi ne këto ekonomi. Nënvizohen çështje që 

lidhen më financimin e kredive për shtëpi dhe mangësitë në studimet e mëparshme në 

vendet në zhvillim. 

 Kreu i dytë  trajton ndikimin e portofolit hipotekar në krizën ekonomike dhe 

ndikimin e kësaj krize në financimin e kredive hipotekare. 

 Kreu i tretë studion  çështjet e lidhura me financimin e kredive hipotekare në 

Shqipëri. Tregu i shtëpive, kërkesa dhe oferta për kredi për shtëpi ne Shqipëri . Gjithashtu 

në këtë kapitull do të shqyrtojmë rishikimin e literaturës për faktorët e marrë në analizë në 

këtë studim si edhe do të analizojmë trendin e çdo variabli të varur dhe të pavarur.  

 Kreu i katërt  trajton modelin e kërkimit, të dhënat e marra në studim, proçesi i 

mbledhjes së të dhënave dhe analizën e të dhënave si edhe rezultatet e marra për rastin e 

Shqipërisë. 

 Kreu i pestë do trajtojë konkluzionet dhe rekomandimet. 
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KREU I PARË 

 

ASPEKTET TEORIKE DHE POLITIKA TË FINANCIMIT PËR SHTËPI ME 

KREDI 

 

1.1 Hyrje 

Strehimi është një nga treguesit më të rendesishëm i pabarazisë sociale. Individët, 

nga pikëpamja pasurore vlerësohen edhe në bazë të numrit e të vlerës së pasurisë së 

banesave të zotëruara prej tyre. Rëndësia që i jepet nga inidividët strehimit në hierarkinë e 

nevojave të tyre e ka bërë strehimin edhe problem të qeverive përkatese. Politikat e 

kreditimit të bankave, në veçanti raporti i të ardhurave totale që përdoren për shlyerjen e 

kredisë për shtëpi me të ardhurat që përdoren për konsum mallrash e shërbimesh, variojnë 

nga njëri vend në tjetrin. Në këtë kre do të trajtojmë konceptin teorik të financimit për 

shtëpi (blerje apo ndërtim) si edhe dallimet në financimin e shtëpisë me kredi bankare 

ndërmjet vendeve të zhvilluara dhe atyre në zhvillim. 

1.2  Zotërimi i banesave në ekonomitë e zhvilluara 

Rëndësia që i jepet strehimit në rendin e nevojave të individeve e ka bërë atë nje 

problem shumë te veçantë si për individët ashtu edhe për qeveritë. Në disa shoqëri i jepet 

rëndësi cilësisë, ndërsa në disa të tjera numrit (Malpass dhe Murie 1999). Rëndësia që i 

jepet problemit të strehimit nga qeveri të ndryshme ka çuar në përshtatjen e politikave të 

strehimit të cilat mund të kenë natyrë institucionale  gjithëpërfshirëse dhe sociale. Sipas 

Donnison-it e Ungerson-it (1982) dhe Ronald-it (2007) politika institucionale e 

gjithëpërfshirëse e strehimit është ajo politikë ku sigurimi i banesës për individet është 

përgjegjësi e qeverisë ndërsa politika sociale e strehimit është ajo politikë  kur qeveria 

ndihmon ata individë të cilët nuk kualifikohen si blerës në tregun e shtëpive. 

Ka shumë arsye që lidhen me problemet e mossigurimit të një shtëpie, por më e 

rëndësishmja ka qenë ndryshimi midis çmimit të një banese dhe numrit të individëve  që 

mund ta përballojnë atë, qoftë me qira apo me kredi, 
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Vendimmarrja e individëve për të paguar qira apo për të blerë shtëpi është 

funksion i kostos relative të blerjes ndaj qiramarrjes, kërkesës së individëve për strehim, 

mirëqënies së tyre, vështirësive të kreditimit dhe madje edhe kërkesës për të investuar 

(Fisher dhe Jaffe 2003). Numri i individëve që zoterojnë  të paktën një banesë ndryshon 

nga njëri treg banesah të një vendi në tjetrin në varësi të kërkesës, ofertës, dhe disponimit 

të kontributeve (inputeve) në sektorin e pasurive të paluajtshme të tilla si trualli, leja e 

ndërtimit etj. Zakonisht të dhënat e mirëqënies për familjarët si investimi që do të bëjnë, 

të ardhurat, mosha, arsimimi, merren në konsideratë për të parashikuar mundësinë për t’u 

bërë pronarë (Haurin 1991; Goodman 1988).  

Raporti i zotëruesve të shtëpive ndaj popullsisë së përgjithshme të një vendi, në 

këtë punim është quajtur thjesht raport pronësie. Raporti pronësisë në vendet e zhvilluara 

ndryshon nga njëri vend në tjetrin. Në pjesën më të madhe të vendeve të zhvilluara, 

zotërimi i një banese ka qenë zgjedhja kryesore për shtresën me të ardhura mesatare dhe 

moshë mesatare (Kemeny 1995; Scalon dhe Whitehead 2004; Ronald 2007). Përjashtim 

bën Gjermania, ku parapëlqehej marrja me qira e një banese. Në Gjermani dhe në vendet 

Skandinave, pavarësisht se janë ndër shtetet më të pasura, numri i pronarëve të banesave 

ka rënë me kalimin e kohës (Fisher dhe Jaffe 2003; Kemeny 1981). Ky fakt mbështet 

argumentin e Boleat-it (1988) që numri i pronarëve të banesave nuk mund të jetë simbol i 

mirëqënies së një vendi. 

Në vitin 2004 në një studim të Scalon dhe Whitehead shtetet u grupuan në tre 

grupe kryesore sipas nivelit të pronësisë. 

 Raport pronësie i ulët ku bëjnë pjesë Gjermania, Çekia, Hollanda, Danimarka, 

Suedia, Franca dhe Austria të cilat kanë nivel pronësie më pak se 60 përqind. 

Në të gjitha këto shtete, me përjashtim të Gjermanisë me 6 përqind shtëpi 

sociale, ka një përqindje të lartë të shtëpive sociale dhe arrijnë deri në 35 

përqind në Hollandë,  (Ball 2004; Englund et al 2005). Gjermania ka nivelin 

më të ulët të pronësisë me vetëm 40 përqind (Stephens 2003). 

 Raport pronësie mesatar, ku bëjnë pjesë Finlanda, SHBA, Australia, Anglia, 

Kanadja, dhe Belgjika, të cilat kanë nivelin e pronësisë nga 60 përqind deri në 

75 përqind (Scalon dhe Whitehead 2004; Ronald 2007). Familjet që banojnë në 

shtëpi sociale janë më pak se 10 % përqind në SHBA dhe rreth 20 përqind në 

Finlandë dhe Angli (Ball 2004; Englund et al 2005). 
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 Raport pronësie i lartë, ku shumica e vendeve të listura në këtë kategori janë 

vendet e ish-bllokut Lindor ku periudha paskomuniste bëri privatizimet e 

banesave shtetërore si ka ndodhur edhe në rastin e Shqipërisë. Këto vende kanë 

një nivel pronësie mbi 70 përqind dhe klasifikohen në dy grupe nga pikëpamja 

e kulturës, ideologjisë dhe orientimeve shoqërore: 

(a) Vendet e Europës Jugore: përfshihen vende si Portugalia, Spanja, Italia dhe 

Greqia të cilat kanë edhe nivelin më të lartë të pronësisë nga 67-85 

përqind. 

(b) Vendet e Europës Lindore: janë vendet në zhvillim, kryesisht ish- vendet e 

regjimit socialist dhe ish-Bashkimit Sovjetik. Në vendet më pak urbane si 

Hungaria, Sllovenia, Kroacia, Bullgaria dhe Rumania niveli i pronësisë 

vete nga 84 përqind deri në 90 përqind për shtëpitë e banimit. 

  Në SHBA, institucione si Federal National Mortgage Association dhe Federal 

Home Loan Bank  u krijuan midis viteve 1932 dhe Luftës së Dytë Botërore duke bërë të 

mundur rritjen e nivelit të pronësisë nga 20 përqind në 62 përqind dhe 64 përqind në 1989 

(Quercia dhe Stegman 1992) dhe 66 përqind në vitin 2000 (Bourassa dhe Yin 2006). 

 Ka një ndryshim midis SHBA, ku interesi i kredisë për shtëpi, dhe tatimet mbi 

pronën zbriten nga të ardhurat e tatueshme dhe Australisë e cila u siguron subvencion 

monetar për të paguar pjesëmarrjen e tyre në kredi apo edhe këstet mujore (Bourassa dhe 

Yin 2006). Në Angli, pas periudhës së luftës, u implementua në masë sistemi i 

qiramarrjes dhe niveli i pronësisë ishte 33 përqind në 1981. Me zbatimin e politikave të 

ndryshme nga ana e qeverisë, të cilat përfshijnë qiramarrësit e objekteve publike dhe 

private si edhe pronarët, niveli i pronësisë u rrit nga 56 përqind në 1981 në rreth 69 

përqind në 2004 (Stephens 2003; Bourassa dhe Yin 2006). 

1.3  Koncepti teorik i financimit 

Literatura e lidhur me financimin nxjerr në pah se janë vetëm dy lloje financimi të 

vlefshme: a) financimi me hua dhe b) financimi me pjesëmarje.  

Mënyra e financimit varet nga karakteristikat e aktivit që po financohet dhe sipas 

kostove të transaksionit sugjerohet që financimi me hua të përdoret në rastin e financimit 

të aktiveve që mund të ripërdoren, ndërsa financimi me pjesëmarrje mund të përdoret në 
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rastin e financimit të aktiveve që nuk mund të ripërdoren në një moment të dytë 

(Williamson 1988).  

Financimi me kapital i jep të drejtë atij që financon të përfitojë nga fitimet e 

kompanisë dhe për më tepër të drejtën e votës në lidhje me aktivitetin e kompanisë. Por 

nga ana tjetër, në rast se kompania falimenton, i jep zoteruesit të pjesëmarrjes të drejtën e 

përfitimeve vetëm pas shlyerjes së të gjithë detyrimeve ndaj huadhënesve.  

Cranston-i (2002) dhe Tirole-u (2006) e klasifikuan financimin me hua afatgjatë 

dhe afatshkurtër. Huat afatshkurtra përgjithësisht përfshijnë huat-kufi, kartëkreditë, huat 

për konsum të pasiguruara, ndërsa ato afatgjata janë huat për shtëpi dhe huat hipotekare. 

Në kontekstin e një bote në zhvillim, financimi mund të sigurohet nga institucionet 

financiare banka, nga agjensitë e mikrokredisë, nga individë dhe nga qeveria. Një nga 

problemet më të mëdha që përballohet nga sektori bankar është mungesa e informacionit 

për pagimin nga individët duke mos qenë në gjendje për të përcaktuar nësë kredimarrësi 

do të jetë i aftë të paguajë kryegjenë dhe interesin në rast dështimi (Guzman 2000; 

Djankov et al 2007). Altman-i dhe Saunders-i (1998) veçuan informacionin e nevojshëm 

për kredimarrësit e ndryshëm i cili përfshin reputacionin e tyre, kapitalin në zotërim dhe 

garancinë-shtesë. Gjithsesi Mints (2006) e kufizoi informacionin që i duhet kërkuar 

kredimarrësit te 3 C-të e financimit të cilat janë: Kolaterali (Collateral), Kapaciteti pagues 

(Capacity) dhe Kreditimi (Credit) të cilat përshtaten sipas politikave kredituese si në 

vendet e zhvilluara ashtu edhe në ato në zhvillim. 

Gjatë proçesit të kredidhënies, institucionet financiare japin kredi duke marrë në 

konsideratë normën e interesit për këto kredi dhe riskun e kredisë (Stiglitz dhe Weiss 

1981; Cho 2007). Oferta dhe kërkesa për kredi për shtëpi përcaktohen nga faktorë të 

ndryshëm. Aftësia e institucioneve financiare për të dhënë kredi për shtëpi (oferta për 

kredi për shtëpi) përcakton sasinë e kredisë që mund të ofrohet për blerje shtëpie. Ikhide-

ni dhe Alawode-ni (2001) Rojas-Suarez-i (2002), Hefernan-i (2003) dhe Buckle-ni dhe 

Thompson-i (2005) identifikuan treguesit që përcaktojnë shëndetin e bankës të cilët 

përmblidhen në pesë variabla kryesorë: mjaftueshmëria e kapitalit, cilësia e aktiveve, 

cilësia e drejtimit, përfitueshmëria, likuiditeti, dhe ndjeshmëria ndaj riskut të njohura si 

tregues ose elementë të sistemit të vlerësimit CAMELS. Është e ditur se rregulloret e 

mjaftueshmërisë së kapitalit ndikojnë në sjelljen e bankave (Dewatripont-i dhe Tirole-ni 

1994; Freixas-i dhe Rochet-i 1997; Chiuri-ti et al 2002). Ka dy rrugë si këto rregulla 

ndikojnë në sjelljen e bankave: a) së pari, rregullat e mjaftueshmërisë së kapitalit forcojnë 
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kapitalin e bankës dhe përmirësojnë aftësinë e saj ripërtëritëse ndaj goditjeve negative dhe 

b) në rradhe të dytë, mjaftueshmëria e kapitalit ndikon në sjelljen e bankave ndaj riskut. 

Kochi (1988), Betubiza dhe Leathan-i (1995) dhe Besis-i (2004) kanë argumentuar se 

bankat e mirëkapitalizuara kanë nxënësi me të madhe për të përballuar riskun. 

Ekzistojnë diferenca midis vendeve në lidhje me karakteristikat e financimit. 

Depozitat e individëve janë fondet kryesore të financimit të kredive për shtëpi në 

Bashkimin Europian. Historikisht, depozitat kanë qenë burimi kryesor i financimit, por 

financimi me kapital apo titullzimi, përjetoi një rritje të madhe gjatë dekadave të fundit 

(CGFS 2006; Gyntelberg et al 2007). E meta e identifikuar në përdorimin e depozitave 

afatshkurtra për të financuar aktive afatgjata jo likuide si pasuritë e paluajtshme Cho-ja 

(2007) u plotësua nga Shin-i (2009).  

Gjatë analizës së situatës së bankës britanike Northern Rock, Shin-i (2009) vërejti 

se brenda një sistemi financiar, ku detyrimet afatshkurtra përdoren për të financuar aktive 

afatgjata jo likuide, në një moment të caktuar do të shfaqen ç’rregullime në nivelin e levës 

(raportit të aktiveve totale ndaj kapitalit). Kur detyrimet afatshkurtra pakësohen në një 

moment të caktuar nga individët, institucionet financiare të cilat kanë aktive afatgjata jo 

likuide në portofolin e tyre, përjetojnë krizë likuiditeti, çka i ndodhi edhe bankës Northern 

Rock.  

Financimi me i përhapur për  shtëpi është kredia afatgjatë ku specifikohet një datë 

maturimi për pagesat e kryegjësë dhe interesave. Gjithsesi Van Order (2007) identifikon 

dy modele financimi, financim i një portofoli të caktuar i cili drejtohet nga institucioni 

huadhënës ose nëpërmjet sigurimit të borxhit në tregun sekondar. Ndërkohë që modeli i 

financimit të portofolit përfshin ndërmjetësimin financiar për të dhënë dhe manaxhuar 

borxhet e financuara me depozita, model i sigurimit të borxhit përfaqeson shitjen e 

borxheve investitorëve të ndryshëm.  

Gjatë viteve 1970, 1980 dhe 1990, në Amerikë, kredia hipotekare funksiononte 

nëpërmjet një numri të kufizuar produktesh të cilat dominonin tregun dhe pranoheshin me 

shumë pak devijime nga standardet e përgjithshme të tij. Kreditë e financuara duke 

ndjekur në mënyrë strikte politikat e kreditimit, formuan shtyllën e një tregu të vetëm 

parësor në të cilin kredia jepej duke u mbështetur fort në këto kritere dhe të gjithë atyre që 

klasifikoheshin për kredi hipotekare u percaktohej e njejta normë interesi. Gjithësesi me 

rënien e institucioneve të kursim-kredive në 1980, modeli financimit kaloi nga financim 

nëpërmjet depozitave në financim nëpërmjet obligacioneve (Pollock 2005).  
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Vetëm kreditë me raport të lartë të vlerës së kredisë ndaj vlerës së kolateralit 

kërkonin zakonisht pagesën e një primi sigurimi privat ose shtetëror për të kompensuar 

riskun me të lartë që lind si pasojë e një pjesëmarrjeje më të vogël nga ana e kredimarrësit 

në shtëpinë që po financohet. Në këtë mënyrë sistemi i kredidhënies ishte konsideruar më 

tepër si një sistem racionimi sesa si një sistem çmimi i bazuar në riskun e marrë përsipër. 

Kjo mënyrë vlerësimi e tregut të kredidhënies filloi të ndryshojë rreth fillimit të viteve 

1990, kur individët, që më parë kishin pasur probleme në pagesën e kësteve, u lejuan të 

klasifikoheshin për kredi, por duke iu ngarkuar një normë interesi më e lartë për të 

kompensuar riskun me të madh të dështimit të tyre. Kjo shënoi edhe fillimin e një 

periudhe ku norma e interesit përcaktohej në bazë të riskut të marrë përsipër nga banka në 

tregun dytësor dhe jo duke caktuar të njëjtën normë interesi për çdo kredi hipotekare të 

dhënë në tregun parësor.  

Rreth së njëjtës periudhë, numri i produkteve hipotekare të vlefshme për 

kredimarrësit filloi të rritej gradualisht, si fillim duke përdorur normat e ndryshueshme të 

interesit “hibride” (te cilat kanë një periudhë fillestare të ndryshueshme për një afat më 

shume se 1 vit dhe duke u ndjekur më pas nga një normë fikse interesi). Në mesin e 

viteve 2000 kredidhënia në tregun sekondar u rrit dhe produktet jotradicionale filluan të 

përhapen. Në Bashkimin Europian, mekanizmi kryesor i financimit ishte ai i depozitave 

që konsumatorët mbajnë në banka si kursime apo llogari rrjedhese. Në fund të vitit 2006, 

Federata Europiane e Kredive Hipotekare vlerësoi formën e financimit të gjendjes së 

kredive për shtëpi  në Bashkimin Europian ku depozitat e individëvë përbënin 66 përqind 

të burimeve të financimit. Edhe në 2011 financimi i kredive për shtëpi vazhdoi të jetë  

nëpërmjet depozitave (fig 1.5) 

Figura 1. 1: Raporti i depozitave në bilancet e Japonisë dhe Evropës 2011( në %) 

 

Burimi: FEKH, Hypostat 2013 
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Pavarsisht integrimit ekonomik të vendeve anëtare të Bashkimit Europian, 

ekzistojnë diferenca në fondet që ata përdorin për financimin e kredive hipotekare, 

produkteve të këtyre kredive dhe në rolin që luajnë qeveritë e këtyre vendeve (Stephens 

2000; Lea 2001). 

Sistemi financiar i Gjermanisë dhe Danimarkës karakterizohet nga banka të 

specializuara për kreditë hipotekare me obligacione hipotekare të siguruara nga 

kolateralet, duke qenë si burimi kryesor i financimit ku qeveria ka një kontroll të rreptë të 

sistemit. Anglia ka një sistem financimi me burim depozitat e bankave tregtare dhe atyre 

të kursimit të cilat janë dhe institucionet kredituese (Tiwari dhe Moriizumi, 2003). 

1.4  Financa për shtëpi në vendet e zhvilluara 

Financa për shtëpi (pjesa e të ardhurave që përdoret për blerje, ndërtim apo 

qiramarrje të shtëpisë) është faktor i rëndësishëm në përcaktimin e cilësisë së shtëpisë për 

të jetuar por edhe në vendimin nëse do ta zotërosh ose jo atë. Gjithashtu financa për 

shtëpi në menyrë indirekte është nje faktor i rendesishëm për stabilitetin dhe efektivitetin 

e sistemit financiar (Diamond dhe Lea 1992a). Struyk dhe Turner (1986) dhe Stephens 

(2000 dhe 2002) argumentuan se financimi për shtëpi luan një rol të rëndësishëm në 

formën që merr tregu i banesave të një vendi duke qënë së ky sistem luan rol të 

rëndësishëm social dhe ekonomik. Zhvillimi i një sistemi të shëndetshëm për financimin e 

banesave është i një rëndësie të veçantë në vendet e zhvilluara. Sistemi i ndërmjetësimit 

nepërmjet kredive hipotekare në Shtetet e Bashkuara është një nga sistemet më të mëdha 

dhe të sofistikuara në botë. Kështu për shembull gjendja e kredisë hipotekare në 

tremujorin e tretë të vitit 2005 ishte 8.8 trilion dollarë, ose afërsisht sa 70 përqind të PBB 

emëror (Cho 2007). Ne fund të vitit 2003, tre institucionet e sponsorizuara nga qeveria 

përkatësisht: “Federal National Mortgage Association (Fannie Mae)”, “Federal Home 

Loan Mortgage Corporation (Freddie Mae)” dhe “Federal Home Loan Bank (FHLB)” 

kishin më shumë se 3.6 trilion dollar kredi hipotekare në tregun primar (Green dhe 

Wachter 2005). Lucas dhe McDonald (2006) përmendin se Fannie Mae dhe Freddie Mac 

morën përsipër një risk të madh normë interesi parapagimi si edhe të gjithë riskun e 

kredisë për rreth gjysmën e 8 trilion dollarëve kredie për shtëpie. 

Çmimi i financimit të shtëpive me kredi përcaktohet nga pikëprerja e ofertës për 

kredi për shtëpi nga bankat e karakterizuar nga çmimi dhe volumi dhe kërkesës për kredi 
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për shtëpi nga individët e karakterizuar po nga çmimi dhe volumi por natyrisht të 

ndikuara këto të fundit nga preferencat, dhe kufizimet e individeve (Follain et al 1980). 

Tregu bën shpërndarjen e kredive hipotekare në bazë të çmimit (normës së interesit) dhe 

numrit të banorëve që janë të gatshëm të paguajnë çmimin e ofruar duke konsideruar 

parapëlqimet dhe kufizimet e tyre. Argumentohet se ka mungese baraspeshe në tregun e 

kredive hipotekare kur çmimi nuk ka elasticitetin e duhur për të vendosur në çdo kohë 

baraspeshën në treg. 

Teoria e fondeve të huazueshme në lidhje me normat e interesit argumenton se 

agjentët ekonomikë kanë një sasi të caktuar pasurie financiare dhe ata mund të vendosin 

ta mbajnë këtë pasuri në formën e një aktivi financiar që gjeneron fitime nga interesat ose 

në para të numërueshme të cilat nuk gjenerojnë fitime nga interesat apo si një kombinim i 

të dyjave  (Pilbean 2005; Buckle dhe Thompson 2005 dhe Wickens 2008). 

Sasia e fondeve të huazushme e vënë në dispozicion është stoku i aktiveve 

financiare që gjenerojnë fitime nga interesat e cila përcaktohet nga tre faktorë:  

1. Shuma e kursimeve 

2. Investimet e kursimeve në produkte kursimesh  

3. Shtesa e kredive të dhëna nga institucionet financiare. 

Kur interesat rriten dhe të gjithë treguesit e tjerë mbahen të pandryshuar, do kemi 

rritje të tre faktorëve të mësipërm duke  bërë që oferta e fondeve të huazueshme të lëvizë 

sipër pjerrtas. 

Kërkesa për huazim fondesh përfaqëson kërkesën për rritjen e stokut të borxhit, 

për të financuar kërkesën aktuale për konsum, investime ose shpenzime qeveritare 

(Pilbean 2005; Wickens 2008).  

Kërkesa për huazim fondesh përcaktohet nga faktorët e mëposhtëm: 

1. Kërkesa për investime – investimet afatgjata si, shkollat dhe shtëpitë, zakonisht 

financohen me kredi. Kur kërkesat shtohet, rritet dhe kërkesa për fonde të 

huazueshme.  

2. Gjithashtu, kur shtohen të ardhurat e individëve, ata shqyrtojne marrjen e kredive 

duke qënë se aftësia e tyre paguese shtohet (Girouard et al 2007; Gyntelberg et al 

2007).  

Kur kemi rritje të normave të interesit dhe kushtet e tjera mbeten të pandryshuara, 

kjo çon në uljen e kërkesës për kredi duke e zhvendosur kurben e kërkesës poshtë 
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pjerrtas. Gjithsesi, Megbolugbe et al (1991) ofroi formën e përgjithshme të ekuacionit të 

kërkesës për shtëpi e cila është njësoj me shumen e kërkuar të kredisë për shtëpi. 

 

𝑄 =  𝑞(𝑌, 𝑃ℎ, 𝑃0, 𝑇)                                                           (1) 

 

ku 𝑄 kërkesa për shtëpi, 𝑌 është vektori i të ardhurave të banorëve, 𝑃ℎ  është vektori i 

çmimeve relative të shtëpive, 𝑃0 është vektor i çmimeve të mallrave dhe shërbimeve të 

tjera dhe 𝑇 është vektori i preferencave. Në disa studime ekuacionit të mësipërm i është 

shtuar dhe vektori i karakteristikave të banorit 𝐻0  (Lee 1968, Megbolugbe et al 1991).  

Të dhënat demografike të banorit që përfshijnë moshën, racën, statusin civil, 

përfshihen në ekuacion për të identifikuar karakteristikat e konsumatorit përveç të 

ardhurave dhe çmimit. 

Autorë të ndryshëm kanë mbajtur pozicione të ndryshme në përkufizimin e të 

ardhurave të marra në konsideratë gjatë studimeve që kanë bërë. Në SHBA, Reid-i 

(1962), Muth-i (1960), Lee-u (1963 dhe 1968) dhe  Chiuri dhe Jappelli (2003) aplikuan të 

ardhurat vjetore në modelet e strehimit. Ndërkohë, Whitehead-i (1971) dhe Karley (2008) 

argumentuan se e ardhura e përshtatshme që duhet marrë në konsideratë është e ardhura e 

disponueshme, mbi të cilën duhen bërë përllogaritjet nga kredidhënësi nëse kredimarrësi 

mund t’i përballoj kostot e financimit për kredi për shtëpi. 

Figura 1. 2: Tregu i kredive për shtëpi në ekuilibër 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Pilbeam (2005 p. 79) 

 

Ndërprerja e kurbës së ofertës dhe kërkesës për fonde të huazueshme për kredi për 

shtëpi pëcakton edhe normën e interesit me të cilën do merren/jepen këto fonde (Pilbeam 

2005). Në figurën 1.2, 𝐹𝑆𝐻𝑂1  përfaqëson ofertën për kredi për shtëpi dhe 𝐹𝑆𝐻𝐾1 

përfaqëson kërkesën për kredi për shtëpi. Pika në të cilën 𝐹𝑆𝐻𝑂1 dhe 𝐹𝑆𝐻𝐾1 ndërpriten 
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me njëra tjetrën është pika e ekuilibrit 𝐵𝑂. Kjo është pika ku kërkesa dhe oferta barazojnë 

njëra- tjetrën. 

Tradicionalisht janë dy politika që ndikojnë kërkesën, politika monetare dhe ajo 

fiskale, por në këtë studim do të trajtohet vetëm politika monetare duke qenë se rëndësia e 

saj rritet në kohën e mungesës së qendrueshmërisë të sistemeve bankare.  

Politika monetare dhe ajo fiskale përbëjnë drejtimet kryesore të ndikimit mbi 

aktivitetin ekonomik në një ekonomi tregu. Në varësi të instrumentit të përdorur nga si 

pjesë e politikave makroekonomike, mund të ndikohet oferta për kredi për shtëpi si një 

përpjekje për të rritur efiçencën e përgjithshme të ekonomisë.   

Figura 1. 3: Tregu i kredive për shtëpi me zhvendosje në kurbën e ofertës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Pilbeam (2005 p. 79) 

 

Kur kurba 𝐹𝑆𝐻𝑂1 zhvendoset te 𝐹𝑆𝐻𝑂2 dhe kurba e kërkesës qëndron në 𝐹𝑆𝐻𝐾1, 

kemi pikën e re të ekuilibrit 𝐵1. Në pikën 𝐵1, çmimi për të përfituar kredi për shtëpi, që 

është norma e interesit, lëviz te 𝑃1 dhe sasia e kërkuar lëviz te 𝐷1. Kjo nënkupton që në 

rastet kur  ndiqet një politikë monetare restriktive, që ndikon ofertën për kredi për shtëpi, 

kurba e ofertës zhvendoset lart majtas duke ndikuar në rritjen e normës së interesit dhe në 

uljen e sasisë. Kjo në mënyrë indirekte ndikon aftësinë e individëve për të përballuar 

përfitimin e kredisë për shtëpi duke qënë se të ardhurat e tyre janë fikse dhe u duhet të 

rikonsiderojnë shpenzimet e tyre. 

Nga ana tjetër, kurba e kërkesës për kredi për shtëpi do të ndikohet edhe nëse 

shteti përdor instrumenta të politikës mikroekonomike e cila prek shpenzimet e agjentëve 

ekonomik (individët, firmat, dhe agjentët qeveritarë), kurba e kërkesës për kredi për 

shtëpi do të ndikohet.  
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Ka disa faktorë që çojnë në rritjen e kërkesës për kredi për shtëpi dhe zhvendosjen 

e kurbës së kërkesës djathtas. Këta jaktorë janë: 

o Parashikimi i shtesës së të ardhurave në të ardhmen duke i dhënë më shumë 

siguri agjentëve ekonomikë për të marrë kredi sot (Girouard et al 2007; 

Gyntelberg et al 2007); dhe  

o parashikimi i rritjes së normës së interesit në të ardhmen i inkurajon agjentët 

ekonomikë për të marrë më tepër kredi sot me normat më të ulta të interesit  

Nësë politika e ndjekur nga shteti ndikon në rritjen e të ardhurave të 

disponueshme dhe kurba e kërkesës zhvendoset djathtas në 𝐹𝑆𝐻𝐾2  (Fig. 1.4) duke 

mbajtur të palëvizur kurbën e ofertës 𝐹𝑆𝐻𝐾1, sasia e kërkuar do të jetë  𝐷1 me normën e 

interesit 𝑃1. Në afat të gjatë, rritja e të ardhurave të disponueshme do të ushtrojë presionin 

e inflacionit në kërkesën për kredi për shtëpi dhe kjo do të bëjë që disa individë të heqin 

dorë nga kërkesa për huazim fondesh dhe norma e interesit do të kthehet prapë në Po. 

Figura 1. 4: Tregu i kredive hipotekare me zhvendosje në kurbën e kërkesës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: Pilbeam (2005 p. 79) 

1.5  Llojet e produkteve për kredi për shtëpi në vendet e zhvilluara 

- Produkti i kredisë per shtëpi me normë të prerë interesi (FRM)- kredimarrësi 

paguan kryegjënë gjatë gjithë jetëgjatësisë së kredisë dhe interesi llogaritet me një 

normë fikse mbi principalin gjatë gjithë kësaj periudhe. Kredidhënësi merr 

përsipër riskun e normës së interesit. 

- Produkti i kredisë për shtëpi me normë të ndryshueshme interesi(ARMs)- pagesat 

ndryshojnë me ndryshimin e normës së interesit të cilat rregullohen zakonisht një 

ose dy herë në vit. Kryegjëja zakonisht paguhet gjatë gjithë jetës së kredisë. Ky 

mjet tenton të konvertojë riskun e normës së interesit në risk kredie. 

B0 

B1 

FSHO1 

FSHK1 

D1 

P1 

P0 

D0 Sasia e kërkuar 

Norma e interesit 

(çmimi) 

FSHK2 



TREGU I KREDIVE PËR SHTËPI DHE IMPLIKIMI I KRIZAVE NË TË.                    

RASTI I SHQIPËRISË 

 

Iris SHAHINI  22 
 

- Produkti hibrid i kredisë për shtëpi (ARM). Ky lloj produkti ofron një normë fikse 

interesi për vitet e para (zakonisht deri në pesë vjet) dhe normë të ndryshueshme 

për periudhën e mbetur. 

- Produkti me periudhë lehtesie - nënkupton pagesën vetëm të interesit gjatë 

periudhës së faljes dhe fillimin e amortizimit normal të  kryegjësë në fund të 

periudhës së lehtesisë.  

- Produkti fleksibël ARM- është një kredi me interes mujor të ndryshueshëm dhe 

pagesat ndryshojnë çdo vit. Kredimarrësit i jepet mundësia ta përcaktojë vetë 

madhësinë e këstit i cili mund të jetë edhe më i vogël se shuma e interesit, ku pjesa 

e papaguar e interesit kapitalizohet dhe i shtohet gjendjes së kredisë. 

- ARM-ja firzarmonikë është një kredi hipotekare me pagesa fikse, por me maturitet 

të  pa-përcaktuar. Kredimarrësi di shumën e këstit i cili është e njëjtë gjatë gjithë 

jetëgjatësisë së kredisë. Limiti i kredisë varet nga kësti që përcakton vetë 

kredimarrësi. Zakonisht këto lloj kredie kapin një afat 40-50 vjet. 

Caplin-i dhe Cooley (2009) përcaktojnë produktin për kredi për shtëpi me normë 

fikse interesi si një shembull produkti jo të plotë duke qënë së në të ardhmen, për arsye 

ekonomike, mund të lind nevoja e rishikimit. Për këtë arsye kontratat e kredive hipotekare 

u përmirësuan me duke shtuar klauzola edhe për normën e interesi të ndryshueshme. 

Edhe në Shqipëri llojet e produkteve për shtëpi janë dy; ato me normë fikse për 1-

5 vitet e para dhe më pas me normë të indeksuar interesi dhe produkti me normë të 

indeksuar interesi që në momentin fillestar dhe deri në maturimin e kredisë. Zakonisht 

jetëgjatësia e kredive për shtëpi shkon nga 5-30 vjet dhe jepet kryesisht në monedhat 

EUR dhe Lek. Përsa i përket pagesës së këstit produktet hipotekare ofrojnë deri në dy vjet 

periudhë faljeje gjatë së cilës paguhet vetëm interesi i kredisë.  

Në vendet e zhvilluara, shumë shtete kanë zgjedhur të përdorin kontrata më 

fleksibël për kreditë hipotekare. Në vazhdimësi të rritjes së llojshmërisë së produkteve të 

ofruara, shumë institucione të financimit të kredive hipotekare kanë tentuar të kenë 

raporte më të larta të kredisë ndaj vlerës së kolateraltit duke kërkuar më pak pjesëmarrje 

nga kredimarrësit (Jappelli dhe Pistafferri 2003; CGFS 2006; Gyntelberg et al 2007). Kjo 

si pasojë e ndryshimeve të praktikave të tregut dhe rregullave. 

Pavarësisht prirjes të njëjtë të tregjeve hipotekare në këto vende, përsëri ekzistojnë 

dallime domethënëse në lidhje më llojet e kontratave që përdoren. 
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Kushtet për shlyerjet e parakohëshme dhe të drejtat janë një tjetër fushë ku ka 

ndryshime nga një vend në tjetrin, për shembull në SHBA, kredia me normë fikse interesi 

përfshin alternativën e parapagimit të kredisë pa paguar penalitet për kompensimin e 

humbjeve kapitale apo humbjeve nga tregu që i shkaktohen kredidhënësit. Në Gjermani 

kredidhenesi kërkon kompensim për fitimet e pamarra. Në vende të tjera të Europës është 

praktikë standarde aplikimi i komisioneve për shlyerje të parakohshme për të  

kompensuar fitimet e munguara në rastet e prarapagimeve të kredisë. 

1.6  Ndikimi i faktorëve makroekonomikë në kredinë hipotekare 

Sipas CGFS 2006; Gyntelberg et al 2007; Girouard et al 2007, dy janë faktorët 

makroekonomikë që kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e tregut të kredive 

për shtëpi si në vendet e zhvilluara ashtu edhe në vendet në zhvillim. I pari ka qenë ulja e 

inflacionit që ka ndikuar në uljen e normave të interesit. I dyti,  rritja e qëndrueshme e 

prodhimit. Të dhënat tregojnë se ulja e normave emërore të interesit ka stimuluar si 

kërkesën ashtu edhe ofertën për kredi për shtëpi si pasojë e uljes së çmimit të kredisë.  

Revista” The Economist (2009) “ raporton se në SHBA, kursimet ranë nga 10 

përqind e të ardhurave të disponueshme të individëve në 1970-tën në 1 përqind pas vitit 

2005 pjesërisht për arsye të uljes së normave emeroretë interesit. 

Gyntelberg et al (2007) argumentoi se, nëse parashikohet se normat e ulta të 

interesit do të jenë të vazhdueshme, individët do kërkojnë më tepër kredi duke bërë që të 

rritet çmimi i shtëpive. Gjithashtu rritja e të ardhurave të disponueshme të ekonomive 

shtëpiake, rritja më e shpejtë ekonomike dhe luhatshmëria e vogël e prodhimit të 

brendshëm bruto në shumë vende, kanë ndikuar rritjen e çmimit të shtëpive, sepse 

familjarët mund të përballojnë me tepër kredi për shtëpitë e tyre. 

Të ardhurat më të mëdha, shoqëruar me normat më të ulta të interesit nënkuptojnë 

rritjen e numrit të individëve që mund të përfitojnë kredi duke bërë, kështu, që të lulëzojë 

kërkesa për shtëpi, për pasojë edhe kërkesa për kredi për shtëpi.  

Faktorët demografikë gjithashtu mund të ndikojnë çmimin e shtëpive (CGFS 

2006; Gyntelberg et al 2007). Për shembull, në Angli dhe Danimarkë rritja e  raportit 

midis numrit të blerësve të një shtëpie për herë të parë ndaj numrit total të popullsisë 

mund të ketë pasur impakt pozitiv te çmimi i shtëpive. Kur ky raport rritet, kërkesa për 
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shtëpi rritet duke ndikuar në rritjen e çmimit të shtëpive dhe më tej në rritjen e ofertës dhe 

kërkesës.  

 

1.7 Politikat e shteteve 

Për të pasur një sistem të shëndetshëm financiar për kreditë hipotekare, gjatë 

viteve 1980, shtetet e ekonomive të zhvilluara ndërhynë në tregun e financimit të shtëpive 

duke ngritur institucione të veçanta (Diamond dhe Lea 1992a; 1992b dhe 1993). Këto 

institucione “speciale” u ngritën nga shtetet me idenë se tregjet private ishin të paafta për 

të përballuar kërkesën për kredi për shtëpi me një çmim të arsyeshëm. Me përmirësimin e 

teknologjisë financiare dhe orientimet politike për t'u mbështetur në forcat e tregut, u zbeh 

roli i këtyre institucioneve “speciale” dhe kredititmi i shtëpive u mbështet në zhvillimin e 

tregut. (Diamond dhe Lea 1992a; 1992b dhe  CGFS 2006). 

Gjithashtu politikat e strehimit kanë luajtur rol të rëndësishëm si të kërkesa ashtu edhe te 

oferta për kredi për shtëpi. Gjithashtu, politika fiskale dhe ligji për permbaruesit gjyqësor 

i përmbarimit kanë ndikim të fortë  të kërkesa dhe oferta për kredi hipotekare dhe për më 

shumë te çmimet e shtëpive. Ndërkohë, ligjet për përmbaruesit gjyqësorë ndryshojnë në 

lidhje me ekzekutimin e pronave nga njëri vend në tjetrin, si psh në Japoni ekzekutimi i 

pronave shkon deri në 3 vjet, në Francë deri në 5 vjet dhe në Itali deri në 7 vjet (Stephens 

2003). 

 

1.8  Kërkesa dhe oferta për kredi për shtëpi në vendet në zhvillim 

Rajonet e ekonomive në zhvillim kanë karakteristika të veçanta në sektorin e 

shtëpive, të cilat orientohen nga politikat e strehimit. Donnison-i dhe Ungerson-i (1982) 

dhe Ronald-i (2007) argumentuan se politikat e strehimit mund të jenë institucionale ose 

gjithpërfshirëse. Në rastin e politikave institucionale është shteti ai që ndërhyn për të 

zgjidhur problemet e strehimit.  

Banesat dhe ndërtimet për qëllime banimi konsiderohen të një rëndësie të veçantë 

për përcaktimin si të nivelit të mirëqënies të një shoqërie ashtu edhe nivelit të aktivitetit 

ekonomik (Sheppard 1999; Poole 2003). Banesa është aktivi më i madh i zotëruar nga 

individet dhe që në shumicën e rasteve financohet për një periudhë të gjatë (Malpezzi 

1999). 
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Është e domosdoshme për vendet në zhvillim të vlerësojnë përfitimet që vijnë nga 

të pasurit e një tregu të kredive hipotekare të mirorganizuar pavarësisht shumë ngjarjeve 

ekonomike që pengohen prej burimeve të limituara.  

Roli i financimit të kredive për shtëpi, nuk kufizohet vetëm në sigurimin e 

strehimit por është shumë i rëndësishëm në mobilizimin e kursimeve të vendit. Strehimi 

është një nga prioritetet kryesore të individëve i cili i nxit ata për të kursyer. (Deng dhe 

Fei 2008). Politikat ndikojnë kryesisht nëpërmjet Skemave të Financimit të Strehimit, 

ndërsa financimi sipas orientimit të tregut karakterizohet nga kreditë e institucioneve 

financiare. 

Në Shqipëri, aktualisht, sipas udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe 

Transporteve, "masa e subvencionit të interesave të kredisë, për familjet që përfitojnë 

kredi të lehtësuar nga shteti, bazuar në ligjin nr. 9232, datë 13.05.2004 "Për programet 

sociale të strehimit për banorët e zonave urbane". Kreditë jepen nga Banka Kombëtare 

Tregtare, me të cilën ka marrëveshje shteti.  

Shumë prej ekonomive në zhvillim kanë tregje të varfëra financiare. Financimi i 

kredive hipotekare ka qënë i limitur dhe shumë prej individëve me të ardhura të ulta 

përjashtohen nga financimi. Tregu informal nënkuptn huadhënien nga të afërmit, 

punëdhënësit apo nga disa kredidhënës qe kanë të ardhura apo kursime dhe i përdorin për 

financimin e shtëpive  (Renaud 1985; Kim 1997).  

Në Shqipëri një nga problemet në kredidhënie për bankat është se më tepër se 80 

përqind e depozitave të tyre janë afatshkurtra të cilat supozohet të mos përdoren për kredi 

afatgjata  në mënyrë që të shmangin riskun e mospërputhjes së maturiteteve. 

Përsa i përket kërkesës për kredi për shtëpi, faktori kryesor që konsiderohet nga 

bankat është aftësia e kredimarrësve për të ripaguar kreditë e marra. Bankat marrin në 

konsideratë kredimarrësit që janë në marrëdhënie pune në momentin e kredidhënies. 

Duke marrë në konsideratë kushtet makroekonomike të Shqipërise në veçanti dhe 

vendeve në zhvillim në përgjithësi është shumë e vështirë të parashikosh sa gjatë një 

kredimarrës do të qëndrojë në marrëdhënie pune. 
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1.9  Kërkesat  kryesore  që ndikojnë ofertën për kredi për shtëpi në vendet në 

zhvillim. 

Në lidhje me rëndësinë e nevojave për strehim në vendet në zhvillim, Buckley dhe 

Kalarickal (2004), Hassler (2005) dhe Merrill (2006) argumentuan se ekzistojnë disa 

kërkesa të cilat duhet të plotësohen nga këto vende nëse kërkohet të ecet përpara në lidhje 

me financimin e kredive për shtëpi. Keto kërkesa përfshijnë: 

1- Situatën e stabilizuar makroekonomike 

2- Legjislacionin e duhur për të drejtat e pronësisë 

3- Infrastrukturën e tregut të pasurive të paluajtshme dhe të tregut të burimeve të 

financimit të tyre 

1.9.1 Politika makroekonomike dhe financimi i kredive për shtëpi në vendet në 

zhvillim 

Regullat lujanë një rol të rëndëshishëm në aftësinë paguese dhe likuiditetin e 

institucioneve financiare. Në këtë mënyrë Bankat Qëndrore në të gjithë botën kanë 

përshtatur politika të ndryshme makroekonomike për të monitoruar institucionet 

financiare brenda vendit.  Në shumë prej vendeve në zhvillim, sipas nevojave për kredi 

për shtëpi, Buckley dhe Kalarickal (2004), Hassler (2005) dhe Akinwunmi et al (2008a), 

kanë argumentuar se kushtet e qëndrueshme makroekonomike janë një faktor kryesor që 

këto vende duhet të arrijnë dhe të mbajnë gjatë gjithë kohës.  

Destabiliteti makroekonomik dhe normat e larta dhe të paqëndrueshme të interesit, 

kanë një ndikim të pabarabartë në financimet afatgjata të kredive hipotekare. Në shumë 

prej vendeve në zhvillim, entet regullatore (Bankat Qëndrore) kanë përdorur politika si 

rezerva e detyrueshme apo raportet e likuiditetit si instrumenta të politikës monetare. 

Ndryshe nga vendet e zhvilluara, Bankat Qëndrore të vendeve në zhvillim nuk 

mund të konsiderohen të pavarura dhe të pastimuluara nga shteti për të mbajtur normat e 

interesit aq të ulta sa të ndikojnë në lulëzimin ekonomik dhe vendeve të reja të punës. 

Politikat makroekonomike janë një element shumë i rëndësishëm për të parandaluar 

tkurrjen e mëtejshme të ekonomisë gjatë situatave të borxheve të individëve.  

Destabiliteti makroekonomik dhe luhatjet e mëdha të normave të interesit, 

politikat monetare dhe ato te kursit të këmbimit jo të rregullta, shoqëruar dhe me dobësitë 

e sistemit financiar të shumë vendeve në zhvillim, kanë një ndikim të ç'rregullt  në 
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financimin afatgjatë hipotekar. Destabiliteti makroekonomik ka si faktor kryesor 

strukturën e prodhimit që është më pak e diversifikuar se në vendet e zhvilluara dhe 

shpesh varet në mallrat parësorë. Politikat makroekonomike mund të përshtaten për të 

ndikuar (rritur/ulur) normën emërore të interesit ose luhatshmërinë e inflacionit të cilat  

ndikojnë efektivitetin e financimit të shtëpive. Duke pasur parasysh se në Shqipëri 63 

përqind e totalit të portofolit hipotekar është në monedhë të huaj dhe të ardhurat e 

individëve janë në monedhën vendase është thelbësore moslejimi i zhvlerësimit të 

monedhës vendase.  

Politika makroekonomike stimulon rritjen duke mbajtur inflacionin në nivele të 

ulta, deficitin buxhetor të ulët dhe llogarinë koherente të qendrueshme (Fischer 2004 

p.123; Hale 2007). Për këtë arsye Bankat Qëndrore të vendeve kanë përdorur politika si 

rezervat e detyrueshme dhe raportet e likuiditetit si instrumenta kontrolli të politikës 

monetare. Rezerva e detyrueshme eshtë shuma e parave qe bankat e nivelit të dytë mbajnë 

pranë bankës qëndrore. Kjo politikë përshtatet për të kontrolluar fondet që bankat mund të 

përdorin për të dhënë kredi. Në Shqipëri niveli i rezervës së detyrueshme është 10 përqind 

e totalit të depozitave të bankës. Për këtë arsye, çdo sistem që suporton zhvillimin e 

blerjeve të banesave, kontribuon në zhvillimin afatgjatë dhe stabilitetin e një vendi po 

ashtu si edhe në mirëqënien e individëve. Rritja ekonomike në Shqipëri ka qenë 5.9 % në 

2007, 7.5 %  në 2008, 3.3 % në 2009, 3.8 % në 2010, 3.1 % në 2011, 1.62 % në 2012 dhe 

0.4 % në 2013. Të ardhurat e fituara nga punësimi janë të ulta, ku paga mujore minimale 

është All 22,000 (EUR 157) paga mesatare në sektorin publik është 46,665 Lekë (333 

EUR) dhe në atë privat 38,292.2 Lekë (274 EUR). 

Figura 1. 5: Paga minimale (Euro) 2012 – Krahasimi me vendet e rajonit 

 

 

 

 

 

 

 Burimi: Institucionet përkatëse të Statistikave 
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1.9.2  Legjislacioni shqipëtar mbi të drejtat e pronësisë 

 

Çështjet me regjistrimin e pronave në Shqipëri kanë ndikuar negativisht në 

gatishmërinë e bankave për të financuar blerjet e shtëpive. Duke pasur parasysh 

proçedurat bankare, fondet nuk mund të disbursohen nësë prona e hipotekuar nuk 

bllokohet në favor të bankës. Shumica e bankave në Shqipëri pranojnë vetëm hipotekë të 

radhës së parë të pronës së marrë si garanci-shtsë. Nga ana tjeter individët synojnë të 

blejnë shtëpi në fazat fillestare të ndërtimit duke qënë se përfitojnë një çmim më të ulët se 

shtëpitë e rregjistruara por që në këtë rast duhet të sigurojnë si garanci-shtesëpër bankat 

një pronë të ndryshme nga ajo e financuara e cila duhet të jetë e regjistruar. Në këtë rast 

përveç plotësimit të pjesëmarrjes së individit në financim duhet të kënaqet edhe raporti i 

vlerës së kredisë mbi atë të kolateralit. Problematika e tregut të pasurive të paluajtshme 

është mjaft e gjërë ku më kryesoret mund të përmendim: 

1. Problemet rreth pronësisë së banesave të cilat shërbejnë si garanci-shtesë për kreditë 

dhënë nga bankat në momentin e rifinancimit të huasë apo ekzekutimit të garancisë 

shtese për të cilat bankat nuk kanë qënë në dijeni në momentin e financimit. 

2. Pasaktësitë në sistemin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe mangësi 

informacioni në kartelat e pronësisë 

3. Siguria juridike në regjistrin publik të pronave 

4. Proçesi i gjatë i ekzekutimit të pasurive 

Vështirësitë e proçesit mund t'i përmbledhim si më poshtë: 

 Bankat kanë qëndrime të ndryshme për sa i përket zgjedhjes së vlerës mbi të cilën 

do të zbatojnë ulje për ankandet. Disa nga bankat konsiderojnë vlerën e tregut, 

ndërsa të tjerat konsiderojnë vlerën e likuidimit. 

 Bankat konsiderojnë si një nga vështirësitë kryesore të proçesit paqartësinë e ligjit 

në lidhje me kohën kur duhet të  llogariten interesat e vonuar dhe penalitete. 

 Në lidhje me vonesat e proçesit, bankat janë të pakënaqura me legjislacionin 

aktual dhe mundësitë që i jep debitorit për të ngrirë proçesin.  

 Bankat ankohen se pronat e marra në pronësi janë shpesh në kushte jo të mira, pasi 

debitorët nuk i mirëmbajnë ato, ose dëmtojnë me qëllimin përpara se t’i lirojnë. 

Sipas një studimi të Deloitte të bazuar në 273 kolaterale pasuri të paluajtshme, në 

përgjithësi 71% e kolateraleve që dërgohen për ekzekutim nga ana e bankave, 
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ekzekutohen brenda 18 muajve, ku kohën më të shkurtër të ekzekutimit e zënë 

rezidencat e banimit me vlerë të vogël.  

Figura 1. 6: Kolateralet e ekzekutuar në % (të shitur ose të marrë në pronësi) 

 

 

 

 

 

 

Muajt nga data e fillimit deri në datën e fundit të proçesit të ekzekutimit 

Burimi: Deloitte Shqipëri 

 

Zakonisht pronat të cilat nuk ekzekutohen brenda 18 muajve shkojnë deri në 21 

muaj. Proçesi i ekzekutimit për 82% të kolateraleve nuk i kalon tre vjet. 

Figura 1. 7: Kolateralet në proçes ekzekutimi ( në numër) 

 

 

 

 

 

 

Muajt nga data e fillimit deri në datën e fundit të proçesit të ekzekutimit deri 30 qershor 2012 

Burimi: Deloitte Shqipëri 

1.9.3 Infrastruktura e tregut të pasurive të paluajtshme dhe burimet e financimit 

për të zhvilluar ndërmjetësimin financiar 

Nëse financimi i kredive hipotekare do të mbështetet vetëm në institucionet që 

mbajnë depozita, ato do të ofrojnë kredi hipotekare duke përdorur si burim financimi 

depozitat të cilat janë afatshkurtra. Teoria përcakton se kreditë duhet të jenë afatshkurtra 

duke qënë se depozitat janë të tilla. Bankat nuk duhet të japin kredi për shtëpi apo për 

blerje pasurish të paluajtshme për afat të gjatë, pasi këto aktive konsiderohen jo likuide 
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(Elliot 1984; Ritter dhe Silber 1986 ; Soyibo 1996). Shumë institucione financiare në 

vendet në zhvillim vazhdojnë të financojnë sipas këtij modeli ku kreditë për afat të gjatë 

jepen me norma të larta ineresi duke ulur kërkesën për kredi për shtëpi. Tregu primar i 

kredive hipotekare kërkon fonde financimi të përshtatshme dhe shumëllojshmëri 

kredidhënësish. Kjo nënkupton sigurmin e borxhit në tregun dytësor për  t’i ofruar 

kredimarrësit alternativa financimi. 

Një funksionim i mirë i tregut hipotekar parësor kërkon burimet e përshtatshme të 

financimit dhe një shumëllojshmëri huadhënësish për të promovuar zhvillimin e 

mëtejshëm. Kjo përfshin mobilizimin e kursimeve (savings mobilisation) dhe sigurimin e 

borxheve (mortgage backed debts) duke u ofruar kredidhënësve alternativa financimi 

(Roy 2007). Huadhënësit në tregun parësor përfshijnë specialistët jo depozitues, 

organizatat jo qeveritare, institucionet mikrofinanciare dhe sistemet kontraktuale të 

kursimeve (Follain dhe  Zorn 2000; Warnock dhe Warnock 2008).  

Në vendin tonë funksionon vetem tregu parësor i kredidhënies, ku kreditë e 

financuara nga bankat e nivelit të dytë nuk sigurohen në tregun dytësor. Po ti referohemi 

përbërjes së depozitave të sistemit bankar shqiptar, do të dalim në përfundimin se kreditë 

për shtëpi financohen me fonde afatshkurtra. Strukturën e depozitave të sistemit bankar 

do ta trajtojmë me gjerësisht në kapitullin e tretë. 

 

1.10  Risku në financimin e kredive hipotekare 

Risku ka qënë identifikuar si një faktor i veçantë që ka penguar financimin e 

kredive për shtëpi në mbarë botën dhe për këtë arsye është menaxhuar në nivele mesatare  

në vendet e zhvilluara përmes strukturave të financimit. Risku në pasuritë e paluajtshme 

përfshin konsumatorët, ndërtuesit, financierët, aktorët e tregjeve të kapitalit, qeveritë dhe 

organet regullatore. Në vendet në zhvillim ky risk është më i madh si pasoj e situatës 

makroekonomike. Odenbach (2002), Heffernan (2003), van Order (2005) dhe Mints 

(2006) përmendin katër forma kryesore të riskut të kredive hipotekare të cilat janë: 

- Risku i Dështimit/Kredisë: Risku që një aktiv apo kredi bëhet e pakthyeshme në 

rast të një dështimi të plotë, apo risku i mospagesës së kredisë për arsye të uljes se 

vlerës së tashme të aktivit. Mints (2004) argumentoi se risku i dështimit nuk mund 

të menaxhohet pasi bankat nuk janë të afta të parashikojnë të ardhurat e 

kredimarrësve. 
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- Risku i Likuiditetit/Financimit: Risku i pamjaftueshmërisë së likuiditetit për 

aktivitetin normal, që ka të bëjë më aftësinë apo jo aftësinë e bankës për të 

përmbushur detyrimet e saj kur ato skadojnë. Risku i financimit është paaftësia e 

bankës për të financuar aktivitetet e përditshme. Për arsye se të ardhurat janë të 

ulta në shumicën e këtyre vendeve, të ardhurat nga interesat janë të ulëta. 

Gjithashtu duke qënë se në këto vende normat e inflacionit janë të larta, shumë 

herë më të larta edhe se normat e interesit, investitorët janë të dekurajuar për të 

mbajtur fondet e tyre në institucionet financiare. 

- Risku Sistematik: Ky është risku që prek një sektor të caktuar të ekonomisë, kur 

politika të caktuara i adresohen këtij sektori. Ky lloj risku mund të ketë një efekt 

shumëfishues në ekonomi. Le të supozojmë se ka një krizë financiare, transmetimi 

i informacionit rreth investimeve dhe firmave, shpërndarja e kreditimit dhe 

transferimi i riskut mund të ndërpriten. Gjithashtu , çmimi i aktiveve mund të 

shtrembërohet, aftësia e pagesave mund të dobësohet dhe individët apo bizneset e 

kanë mw të vështirë për t'u financuar apo për të tërhequr fonde nga depozitat e 

bankave. Një shembull konkret është edhe kriza financiare e cila preku gjithë 

ekonomitë e botës. 

- Risku i Normës së Interesi: Ky lloj risku ekziston kur kemi mospërputhje të 

normave të interesit si në volume ashtu edhe në maturim për aktivet, detyrimet 

dhe zërat jashtë bilancit. Odenbach (2002) ka argumentuar se risku i normës se 

interesit e prek huadhënësin kur ky i fundit ka financuar borxh afatgjatë me një 

kosto relativisht të lartë. Nga ana tjeter, kredimarrësit kanë avantazh nga ulja e 

normave të interesit për të bërë shlyerje të parakohshme të kredisë (risku i 

parapagimeve) dhe duke rimarrë kredi me norma më të ulëta interesi. Lëkundja e 

normave të interesit mund të dëmtojë seriozisht përfitueshmërinë e bankës dhe 

fitimet e aksionerëve (Heffernan 2003; Toby 2006). 

 

1.11  Kufizimet e kreditimit të kredive hipotekare në Shqipëri 

Që një klient të përfitojë financim për shtëpi duhet që ai të plotësojë disa kushte të 

vendosura nga bankat. Këto kushte përfshijnë, garancinë, aftësinë paguese, afatin e 

kredisë dhe kushte të tjera sipas rastit (Mayes 1979; Cranston 2002 dhe Heffernan 2003).  

Ndërkohë që institucionet financiare japin kredi për shtëpi, duhet të mbajnë në nivelet e 

duhura edhe rezervat bankare, raportet e likuiditetit, dhe një proçes të qëndrueshëm 
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rritjeje (Mayes 1979 dhe Jones dhe Maclennan 1987). Aktiviteti i kredidhënies 

përcaktohet nga dy aspekte: 

(1) Aftësia e institucioneve financiare për të dhënë kredi e përcaktuar nga zërat e 

bilancit siç janë: kapitali, struktura e depozitave/ detyrimeve, raporti i 

rezervave siç është rezerva e detyrueshme apo raporti i likuiditetit, niveli i 

konkurrencës, norma e interesit të kredive hipotekare dhe norma e interesit të 

investimeve alternative dhe; 

(2) Dëshira e institucioneve financiare për të dhenë kredi bazuar në kushtet e 

kredidhënies ( burimi i të ardhurave të aplikantit, raporti i kredisë me të 

ardhurat, kolaterali i ofruar, kërkesat regullatore, parashikimet 

makroekonomike, tregu i synuar dhe risku i kreditit). 

Më poshtë do të diskutojmë secilin prej këtyre faktorëve: 

Kapitali bazë: Kapitali bazë përbëhet nga fondet e pronarëve dhe nga rezervat. 

Ghosh dhe Parkin (1972) mendojnë se sa më shpejt të rriten rezervat aq më shpejt rriten 

aktivet totale. Kapitali i bankës ka një funksion të rëndësishëm për të ulur riskun dhe 

ndikon likuiditetin dhe kredidhënien të cilat në mënyrë indirekte ndikojnë klientët e 

bankës  (Hughes et al 1996 dhe 1997; Hughes dhe Mester 1998 siç citohet nga Berger 

1999; Diamond dhe Rajan (2000). Berger et al (1995) dhe Bhattacharya et al (1998) bëjnë 

dallimin midis kërkesave të tregut për kapital dhe kërkesave regullatore për kapital. 

Ndërkohë që kërkesat e tregut për kapital nënkuptojnë raportin e kapitalit që maksimizon 

vlerën e bankës në mungesë të kërkesave regullatore për kapital, kjo e fundit nënkupton 

standardin për kapital të vendosur nga entet regullatore që hartojnë politikat monetare. Në 

vendin tonë BSH,  ka vendosur kapitalin minimal prej EUR 5 milion për bankat e nivelit 

të dytë. 

Kochi (1988), Betubiza dhe Leathan (1995) dhe Besis (2004) dhe Ajayi (2005)  

argumentuan se ka tre rrugë që kapitali i bankës ndikon për të ulur riskun. 

E para, i jep institucionit financiar aftësinë për të absorbuar humbjet dhe për të ruajtur 

aftësinë paguese dhe të ngelet konkurrues në treg. Së dyti, siguron akses të menjëhershëm 

në tregjet financiare duke u siguruar nga problemet e likuiditetit per arsye të tërheqjes së 

depozitave. Së treti, kufizon rritjen e institucioneve financiare dhe marrjen përsipër të 

riskut, duke qënë se kapitali i pamjaftueshëm rrit kurajon për të marrë më tepër 

risk(Goodhart 2006). 
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Struktura e depozitave/detyrimeve: Raporti i depozitave me afat dhe atyre të 

kursimit ndaj totalit të depozitave, përfaqëson atë pjesë të totalit të depozitave që janë të 

ndjeshme ndaj ndryshimeve të normave të interesit. Llogaritë koherrente nuk kanë 

ndikimin e pagesave të interesit, por duke qënë se këto shuma mund të tërhiqen kurdo nuk 

mund të konsiderohen të përshtatshme për të financuar kreditë afatgjata. Kashyap et al 

(2002) dhe Flannery (1994) ishin të mendimit se bankat sigurojnë likuiditet në të dyja 

anët e bilancit  dhe midis kredisë dhe llogarive koherente ka një sinergji që bankat të 

mund të sigurojnë likuiditet nga të dyja anët. Gjithësesi, Betubiza dhe Leathan (1995) 

vërejtën që ekziston si lidhje pozitive ashtu edhe negative midis depozitave dhe kredisë 

në përgjithësi. Lidhja pozitive shikohet në përdorimin e depozitave me afat dhe atyre të 

kursimit si fonde të qëndrueshme për kredidhënien ndërsa lidhja negative në faktin që 

depozitat janë më të ndjeshme ndaj normave të interesit dhe bankat mund të zgjedhin të 

risin investimet në aktivet e ndjeshme ndaj normave të interesit dhe të ulin investimet në 

kreditë hipotekare. 

Raporti i rezervave: Raporti i likuiditetit dhe rezervës së detyrueshme përdoren si 

instrumenta të politikes monetare nga Bankat Qëndrore në çdo vend të botës dhe e njëjta 

gjë ndodh edhe në Shqipëri. Në përgjithësi shuma dhe ndryshimet e raportit te likuiditetit 

përcaktohen nga faktorët e përgjithshëm ekonomik. Në kohën kur priten kriza financiare, 

niveli tenton te rritet në mënyre që të përballohet periudha e vështirë që është duke 

ardhur. Nëse në periudhë krize ky raport ulet, duhet të merren masa korrigjuese dhe në 

përgjithësi bankat ngrenë  normat e interesit. Nëse normat e interesit rriten, flukset hyrëse 

te parasë do jenë më të mëdha se ato dalëse dhe kredidhënia në këtë mënyrë do të rritet. 

Niveli i rrezervës së detyrueshme në vendin tonë është 10 pwrqind e shumws sw 

depozitave t me perjashtim te atyre me afat maturimi mbi dy vjet 

Niveli i konkurrencës : Niveli i konkurrencës, që përballon një institucion 

financiar mund të ndikojë vendimet për investim të kredidhënësve. Indeksi i konkurrencës 

mund të llogaritet mbi aktivet e një banke ndaj totalit të aktiveve të sektorit bankar në 

Shqipëri si më poshtë: 

 

𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔𝒊 𝒊 𝒌𝒐𝒏𝒌𝒖𝒓𝒖𝒆𝒔𝒉𝒎ë𝒓𝒊𝒔𝒆, 𝒋 =  𝟏 −  
𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒆𝒕 𝒆 𝒃𝒂𝒏𝒌ë𝒔 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒊 𝒊 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒆𝒗𝒆 𝒕ë 𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒊𝒕 𝒃𝒂𝒏𝒌𝒂𝒓
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Normat e interesit: Duke qënë se norma e interesit konsiderohet si kthimi nga 

investimet, kur norma e kredive hipotekare është e ulët, institucionet financiare 

mundohen të gjejnë alternativa të tjera për të investuar me qëllim për të rritur fitimin. 

Përveç aftësisë së bankave për të dhënë kredi është edhe dëshira e tyre për kreditim e cila 

ndikohet nga faktorët e mëposhtëm:  

Kriteri i sigurisë: Pavarësisht gjëndjes së rezervave dhe likuiditetit, institucionet 

financiare në Shqipëri jo domosdoshmërisht kreditojnë çdo lloj aplikanti edhe pse norma 

aktuale e interesit mund të jetë e përballueshme prej tij. Kreditë sigurohen me prona të 

ndryshme dhe merren masa që kjo pronë  të mos zhvlerësohet nën vlerën e kredisë në 

mënyrë që të shmanget dështimi i pagesave. Ka mënyra të ndryshme nëpërmjet të cilave 

kredidhënësit parashikojnë aftësinë paguese të kredimarrësve dhe vlefshmërinë e pronës 

që do të shërbejë si siguri. Duke qënë se në Shqipëri kreditë për shtëpi shkojnë deri në 30 

vjet, në mënyrë që të minimizohet risku duhet të ulet afati i maturimit sipas Jones dhe 

Maclennan (1987). 

Të ardhurat: Të ardhurat e fituara nga kredimarrësi përcaktojnë aftësinë e tij 

paguese për kredinë e marrë hua. Shuma e financuar kufizohet në dy ose tre herë të të 

pagës së punonjësit (Mayes 1979; Cranston 2002). Kjo nënkupton që aplikanti duhet të 

ketë një të ardhme të sigurt për vazhdimësinë e të ardhurave. Në vendet e zhvilluara 

çmimi mesatar i një shtëpie shkon tre deri në katër herë të të ardhurave vjetore (Ball 

2003; Warnock dhe Warnock 2008). Në vendet në zhvillim, duke qënë se pagat janë të 

ulta dhe kostot e ndërtimit janë të larta, çmimet mesatare të shtëpive shkojnë rreth tetë 

herë më shumë se të ardhurat vjetore dhe që të përballohet kjo shumë, pagesat e kësteve 

shpërndahen në një afat kohor më të gjatë si edhe në rastin e Shqipërisë. Raporti i këstit 

mujor mbi të ardhurat në vendin tonë shkon 35%-50%, por mënyra e përllogaritjes 

ndryshon nga njëra bankë në tjetrën ku disa marrin në konsideratë të ardhurat neto mujore 

ndërsa disa të tjera të ardhurat e disponueshme. Institucionet financiare kërkojnë të dinë 

çfarë përqindje të të ardhurave totale mund të zotohet kredimarrësi për të paguar për 

kredinë. Në shumë raste ky raport nuk duhet të kalojë 40 përqind në mënyrë që të 

financohet klienti. 

Kontrolli i kredidhënies: Në disa raste, kontrolli i kredidhënies bëhet duke evituar 

pronat për sigurimin e kredisë që mund të zhvlerësohen shpejt. Institucionet financiare 

parapëlqejnë të japin kredi mbi prona te kohës dhe parapëlqejnë apartamentet që ndodhen 

në zona të mira të cilat kanë vlerë të lartë likuidimi. Duke marrë parasysh gjithë këto 
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kufizime, është e vështirë të matësh kërkesën me të njëjtën saktësi që matet oferta. 

Gjithashtu ka kufizime përsa i përket kredimarrësve me pagë minimale duke e evituar 

këtë kategori. 

1.12 Përmbledhje 

Në këtë kre trajtuam pjesën teorike të financimit të kredive për shtëpi. Dy faktorët 

më të rëndësishëm që përcaktojnë kërkesën për fonde te huazueshme janë kërkesa për 

investime dhe të ardhurat e individëve rritja e te cilave rrit kërkesën për fonde të 

huazueshme. 

Në vende si Shqipëria, ku sigurimi i një strehe, qoftë edhe sociale nuk përben  

prioritet të politikave qeveritare, përballimi i shpenzimeve për blerjen e shtëpise i mbetet 

aftësisë së individit për të siguruar fondet e nevojshme për blerjen e saj apo për të 

përballuar kostot e kredisë. Burimi i parë i financimit për individët janë të ardhurat e tyre. 

Financimi i  strehimit në vendin tonë nuk ka marrë vëmendjen e duhur si nga 

qeveria ashtu edhe nga studiuesit.  Për këtë arsye është bërë një studim i veçantë si për 

vendet e zhvilluara ashtu edhe për ato në zhvillim duke qenë së Shqipëria bën pjesë në 

këto të fundit. Ajo çka shihet si pengesë në financimin e kredive hipotekare në vendet në 

zhvillim është situata e lëkundur makroekonomike, niveli i ulët i jetesës si edhe problemet 

ligjore me garancitë-shtese. Produktet e kredive hipotekare janë të gjitha që i përkasin 

tregut primar. 

Në këtë kre gjithashtu pamë se ndër faktorët kryesorë që ndikojnë financimin e 

kredive në vendet në zhvillim janë: a) situata e stabilizuar makroekonomike, b) 

legjislacioni i duhur për të drejtat e pronësisë, c) infrastruktura e tregut të pasurive të 

papluajtshme dhe d) burimet e financimit për të zhvilluar ndërmjetësimin financiar si 

edhe e) risku i kredisë.  

Në vendin tonë, problematika e tregut të pasurive të paluajtshme është mjaft e 

gjërë ku më kryesoret mund të përmendim: a) problemet e pronësinë,  b) pasaktësitë në 

sistemin e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe mangësi informacioni në kartelat e 

pronësisë si edhe c) proçesin i gjatë i ekzekutimit të pasurive nga ana e bankave.
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KREU I DYTË  

NDIKIMI I KRIZËS BOTËRORE NË TREGUN E SHTËPIVE  DHE NE 

PORTOFOLIN E KREDISË HPOTEKARE 

 

2.1 Hyrje 

Shqipëria ndodhet në kontinentin e Europës, në gadishullin e Ballkanit, dhe 

pavarësisht se kriza botërore nuk erdhi me të njëjtin intensitet si në vendet e tjera të 

Europës, rritja ekonomike pati rritje me ritme rrënëse në nivelet  5.9 %  në  2007, 7.5 %  në  

2008, 3.3 %  në 2009, 3.8 % në  2010, 3.1 % në 2011, 1.62 %  në 2012 dhe për vitin 2013 

ishte 0.4 %. Të ardhurat e fituara nga punëtorët janë tepër të ulëta me një pagë  minimale 

mujore Lekë  22,000 (EUR 157) dhe pagë mesatare mujore për sektorin publik  Lekë 

52,150 (EUR 372) dhe sektorin privat Lekë 38,292. ( EUR 274).  

Marrëdhënia midis ofertës dhe kërkesës për kredi për shtëpi është komplekse. Për 

shembull, pakësimi i ofertës për kredi rrit koston e kredimarrjes dhe rrjedhimisht ndikon në 

uljen e kërkesës. Për më tepër, pengesat në kredidhënie dhe ulja e kërkesës ndikojnë në 

ekonominë reale, e cila nga ana tjetër ul më shumë kërkesën dhe ngushton ofertën për 

kredi. Një ekonomi e dobët përkeqson cilësinë e bankave dhe financat e individëve duke 

ndikuar edhe më shumë në kërkesën dhe ofertën për kredi. 

 Ka të dhëna që tregojnë se oferta për kredi u shtrëngua më tepër në vendet e 

Evropës periferike pas krizës botërore. Normat e interesit të kredive të reja janë më të larta 

në shtetet periferike të Europës se në ato qëndrore. Kjo divergjencë reflekton në një formë 

marzhin më të lartë të interesit që kërkojnë bankat për të kompensuar riskun më të lartë të 

kredisë në këto vende. Gjithashtu këto norma interesi më të larta reflektojnë edhe koston 

më të madhe të fondeve të kredive të reja që mundësohen nga depozitat me afat me norma 

më të larta interesi. Bankat që shtrijnë aktivitetin në eurozonë, kanë shtrënguar vazhdimisht 

kushtet e kreditimit duke dobësuar më tepër kërkesën për kredi. Përfitueshmëria dhe cilësia 

e aktiveve të bankave do të ndikohen më tepër nga aktiviteti i dobët ekonomik dhe kjo 

çështje ka kaluar në plan të parë për bankat si pasojë e rritjes së kredive të keqshërbyera.  
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 Ekonomia e dobët, është arsye për përkeqësimin e mëtejshëm të cilësisë së aktiveve 

dhe rritja e provizioneve do të çojë në të ardhura të vogla për bankat. Bankat që janë më të 

ekspozuara ndaj ekonomive me rritje të papërfillshme ekonomike janë më tepër të prirura 

për përkeqësim të aktiveve. 

 

2.2  Ndikimi i portofolit të kredive hipotekare në krizën financiare dhe ndikimi i 

krizës financiare në këtë portofol. 

 Kërkesa e lartë për të blerë shtëpi në fund të viteve ’90 dhe gjatë viteve 2001 – 

2005, bëri që kredia hipotekare në SHBA të rritej ndjeshëm. Në prani të normave të ulëta të 

interesit, një niveli të mirë likuiditeti, si dhe çmimeve të larta të shtëpive, bankat amerikane 

ofruan kredi hipotekare me kushte lehtësuese, duke rritur ekspozimin e tyre edhe ndaj 

segmentit të kredimarrësve me rrezik relativisht të lartë. Kredi të tilla hipotekare, dhënë 

individëve me mundësi më të lartë moskthimi, të quajtura kredi hipotekare me risk të lartë, 

vlerësohet që përbëjnë rreth 15-25 përqind të kredisë hipotekare dhënë në SHBA. Kreditë 

për këtë kategori u dhanë fillimisht me normë të ulët interesi të prerë për dy vitet e para, e 

cila më pas ndryshonte në varësi të normave të interesit në treg.  

Figura 2. 1: Indeksi i çmimit real të shtëpive 

 

Burimi: IMF,  World Economic Outlook, Aprill 2013 

Gjatë vitit 2005, rritja e normës së interesit në SHBA bëri që kësti i kredive të rritej, 

dhe nga ana tjetër u vështirësua shitja e garancive shtesë të cilave po u binte çmimi i shitjes 

në treg. Kjo situatë solli rritjen e kredive të keqshërbyera për bankat amerikane, me 

përkeqësime të dukshme veçanërisht në segmentin e kredive hipotekare me risk të lartë. 

Problemet e mësipërme në tregun bankar të SHBA-së u transmetuan në  tregjet globale 

financiare si rrjedhojë e shndërrimit të kredive hipotekare ''subprime'' në instrumente 

investimi.  
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Kështu, kreditë me risk të lartë, u grupuan dhe iu shitën investitorëve në formë 

letrash me vlerë. Investitorët përfitonin më pas pagesa periodike, të cilat lidheshin me 

pagesat e këtyre kredive. Proçesi i shndërrimit të kredive hipotekare me risk të lartë në letra 

me vlerë, përveç se ofroi diversifikim të riskut për bankat që jepnin kredi të tilla, nga ana 

tjetër shkëputi njësinë që analizonte riskun, bankën, nga njësia që mbarte riskun e vërtetë, 

blerësit e letrave me vlerë të mbështetura nga kreditë hipotekare me risk të lartë. 

Në muajt e parë të vitit 2007 rritja e kredive të keqshërbyera në segmentin e kredive 

hipotekare me risk të lartë u thellua më tepër. Bankat filluan të shtrëngojnë standardet e 

kredidhënies dhe agjensitë e vlerësimit të riskut filluan të ulin vlerësimin për cilësinë e 

letrave me vlerë të mbështetura nga këto kredi. Rënia e besimit të investitorëve në këto 

letra me vlerë u reflektua në rënien e kërkesë për to. Këto zhvillime përçuan pasiguri në 

tregun ndërbankar dhe shumë banka nuk ishin më të gatshme për të ofruar fonde 

afatshkurtra bankave të tjera. Kjo krizë besimi u shndërrua në krizë likuiditeti në fillim të 

muajit gusht të vitit 2007. Ndërkohë, Banka Federale e Rezervave, përveç injektimit të 

likuiditetit në treg, uli disa herë normën bazë të interesit. Banka e Anglisë ushtroi 

funksionin e saj si “huadhënëse e instancës së fundit” për të shpëtuar bankën angleze 

Northern Rock, e cila në mënyrë të veçantë mbështetej kryesisht në financime afatshkurtra 

për aktivitetin e saj kreditues, dhe u godit më shumë nga të gjitha institucionet e tjera nga 

kjo turbullirë financiare. Efektet negative të krizës së kredive hipotekare me risk të lartë në 

tregjet financiare botërore, u zbutën deri diku nga masat e marra prej bankave qendrore.  

Me rënien e çmimeve të shtëpive, si pasojë e krizës globale, shumë individë panë se 

mirëqënia e tyre u zvogëlua në krahasim me borxhet që ata kishin dhe, në kushtet e më pak 

të ardhurave dhe rritjes së papunësisë u bë e papërballueshme për ta për të shlyer pagesat 

mujore të kredisë (shih fig.2.2). 

Figura 2. 2: Raporti detyrime/të ardhura për individë (ndryshimi nga 2002;pikë përqindje) 

 

 

 

 

 

 

 

              Burimi ;  IMF Word Economic Outlook 2012 
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Figura 2. 3: Raporti detyrime/të ardhura për individë  n ë  vendet e zhvilluara(ndryshimi nga 

2000;pikë përqindje) 

 

Burimi ;  IMF Word Economic Outlook, October  2014 

Në fund të vitit 2010 çmimet reale të shtëpive ranë nga niveli më i lartë me 41 

përqind në Irlandë, 29 përqind në Islandë, 23 përqind në Spanjë dhe SHBA dhe 21 përqind 

në Danimarkë (shih fig. 2.4) 

Figura 2. 4: Indeksi i çmimit real i shtëpive (2002=100)   

 

Burimi :  IMF, Word Economic Outlook 2012 

Sikurse shihet edhe në figurën  2.5 , indeksi i çmimit real të shtëpive  për vendet e 

zhvilluara ka filluar  të  ketë  trend pozitiv për SHBA-në tremujorin e dytë të vitit 2013. 

Ndërkohë që në Eurozonë, ritmi rënës i  indeksit të çmimit real të shtëpive  u ndal  në fillim 

të vitit 2013. 
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Figura 2. 5: Indeksi i çmimit real të shtëpive  në  vendet e zhvilluara (2000=100) 

 

Burimi :  IMF, Word Economic Outlook, October 2014 

 Individët filluan të mos paguajnë në kohë kreditë dhe gjendjet e kredive ishin më 

tepër se vlerat e pronave, në kushtet e vlerave të reja të tregut që kishin pronat e tyre, duke 

bërë që niveli i kredive të keqshërbyera të marrë ritme rritëse marramendëse ( shih fig. 2.6 ) 

Figura 2. 6: Kreditë hipotekare të keqshërbyera (llogaritur si përqindje mbi gjendjen totale të kredive 

hipotekare për individët) 

 

Burimi :  IMF Word Economic Outlook 2012 

 Vështirësitë në pagesa nga ana e individëve kanë pasur arsye kryesore rritjen e 

normës së papunësisë, Po sipas raportit të FMN-së, pavarësisht rritjes së ngadaltë 

ekonomike gjatë vitit 2013, norma e papunësisë ka pasur një  rënie të lehtë në Japoni dhe 

SHBA dhe ka vazhduar të rritet në Eurozonë ( shih fig. 2.7).  

 

 

 

 



TREGU I KREDIVE PËR SHTËPI DHE IMPLIKIMI I KRIZAVE NË TË.                    

RASTI I SHQIPËRISË 
 

Iris SHAHINI  41 
 

Figura 2. 7: Norma e papunësisë  (në përqindje) 

Burimi: IMF,  World Economic Outlook, Aprill 2013 

 

2.3  Ecuria e përgjithshme e kredisë për shtëpi dhe tregut të shtëpive në rajon dhe në 

botë. 

Duke filluar nga fillimi i vitit 2007,  kredia bruto ka variuar shumë ndërmjet 

shteteve. Shtetet mund të ndahen në dy grupe: ato që kanë pasur rritje të kredive hipotekare 

për periudhën 2007-2013; dhe të tjerat ku kredidhënia pati trend rënës në disa periudha. 

Grupi i parë përfshin Belgjikën, Suedinë, Danimarkën dhe Francën, ndërsa i dyti: 

Hungarinë, Irlandën, Italinë, Portugalinë, Spanjën dhe Anglinë. Siç duket edhe në fig 2.6, 

kredia bruto në Angli ka qënë pothuajsë e sheshtë midis 2009-2013 dhe ka patur një rritje të 

vogël në T1 2013. 

Figura 2. 8: Kredia bruto për shtëpi (2007=100, në monedhën vendase) 

 

Burimi : EMF, Hypostat 2013 
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 Gjatë kësaj periudhe faktorë të ndryshëm makroekonomikë, shpjegojnë 

heterogjenitetin e kredisë bruto për shtëpi midis shteteve. Faktorët kryesorë të analizuar 

janë impakti i PBB matur nga çmimet korente ( i cili reflekton pjesërisht kërkesën për kredi 

të reja për shtëpi), çmimet emërore të banesave dhe normat e interesit të kredive hipotekare.  

 Forcimi i standardeve të kredidhënies nga bankat pas fillimit të krizës u zbatua 

kryesisht  duke ulur shumat e financuara dhe duke kërkuar kolateral shtesë për shumat e 

financuara. Qëndrimi shtrëngues  i standardeve të kredisë u paraqit jo vetëm në vendet e 

Evropës por në mbarë botën (shih fig. 2.9). 

Figura 2. 9: Standardet e kredidhënies në vendet në zhvillim( indeksi i shpërndarjes; neutral=50) 

 

 

Burimi: IMF,  World Economic Outlook, Aprill 2013 

 

Vetëm pas tremujorit të parë të vitit 2012 kushtet e kreditimit  në vendet në zhvillim 

filluan të lehtësohen disi kryesisht në Evropë duke ndikuar edhe në rritjen e kërkesës për 

kredi.  

Figura 2. 10: Standardet e kredidhënies në vendet e zhvilluara  

 

Burimi: IMF,  World Economic Outlook, October2014 
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I njëjti trend vihet re edhe në vendet e zhvilluara, me një lehtësim të standardeve të 

kredititmit gjatë vitit 2012 i ndjekur me rishtrëngim të kushteve në fillim të vitit 2013 (shih 

fig. 2.10). 

Figura 2. 11: Kërkesa për kredi në vendet në zhvillim( indeksi i shpërndarjes; neutral=50) 

 

Burimi: IMF,  World Economic Outlook, Aprill 2013 

 Në SHBA, norma e rritjes së gjendjes së kredisë është rritur gradualisht, dhe kushtet 

e kredidhënies janë lehtësuar disi pas vitit 2011. Raporti i borxhit ndaj të ardhurave të 

individëve ka ardhur duke u përmirësuar në fund të vitit 2009, ndërkohë që nuk ka ndodhur 

e njëjta gjë në Eurozonë (shih fig. 2.12).  

Figura 2. 12:  Raporti i borxhit/te ardhurat e individëve 

 

Burimi: IMF,  World Economic Outlook, Aprill 2013 

 

 Kushtet e financimit në Eurozonë  u shtrënguan shumë në fund të vitit 2011, pasi 

situata e përgjithshme ekonomike u përkeqësua (shih fig 2.13) .  
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Figura 2. 13: Kushtet e Financimit të Kredive1 

 

Burimi: IMF,  World Economic Outlook, Aprill 2013 

 

 Kushtet e financimit të kredive priten të vazhdojnë të lehtësohen  pasi rritja 

ekonomike globale ka marrë prirje pozitive. 

Ky poçes suportohet nga rimëkëmbja e çmimeve të shtëpive, të ardhurat më të larta 

të individëve, bilancet e përmirësuara dhe përfitueshmëria më e madhe e bankave. Por, 

pavarësisht këtyre, individët me të ardhura mesatare vazhdojnë të hasin vështirësi në 

pagimin e kredisë.  

Figura 2. 14: Treguesi i kushteve financiare (Pozitiv = shtrëngim; devijimi standard nga mesatarja) 

 

Burimi: IMF,  World Economic Outlook, Aprill 2013  

                                                           
1 Përqindja e të anketuarve që përshkruajnë standardet e kredidhënies si të  shtrënguara në mënyrë "të 

konsiderueshme" ose "disi" minus ato standarde që tregojnë lehtësim në mënyrë  "të konsiderueshme" ose 

"disi" gjatë tre muajve të mëparshëm. 
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 Në Eurozonë, akoma duket i largët ndikim pozitiv i aktivitetit ekonomik dhe 

kreditimit. Kreditimi në Eurozonë vazhdon të jetë i kontraktuar dhe kushtet e kreditimit të 

shtrënguara, duke reflektuar kryesisht kushtet e vendeve periferike siç janë; Greqia, Italia, 

Irlanda, Portugalia dhe Spanja por gjithashtu edhe situatën e varfër makroekonomike për 

gjithë rajonin. 

Vendet në zhvillim të Evropës përjetuan një rënie të fortë të rritjes ekonomike në 

vitin 2012 duke reflektuar ndikimin e krizës dhe shtrëngimin e politikave vendase. 

Krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2011 midis vendeve të Evropës Qëndrore dhe 

Lindore kredidhënia ndërmjet tyre ra me 64 miliard dollarë amerikanë ose 3.5 përqind e 

PBB dhe, krahasuar me  tremujorin e tretë të vitit 2008, ishte 78 miliard dollarë ose 4.3 

përqind të  PBB (shih fig 2.15 dhe fig 2.16 ).  

Figura 2. 15: Kredia midis bankave të Evropës Qendrore dhe Evropës Lindore (miliardë dollar 

amerikanë) 

 

Burimi: IMF,  World Economic Outlook, Aprill 2013  

Intensifikimi i krizës në Eurozonë kushtoi shumë mbi aktivitetin e vendeve në zhvillim. 

Eksportet u ulën, pasiguria u rrit dhe bankat e Evropës Perëndimore ulën financimet për 

degët e tyre jashtë vendit. 
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Figura 2. 16: Kredia ndërbankare në Evropën Qendrore dhe Evropën Lindore (CEE), T3 2012 

(përqindje e PBB) 2  

Burimi: IMF,  World Economic Outlook, Aprill 2013  

Vendet  në zhvillim të Evropës gjithashtu karakterizohen nga norma e lartë e 

kredive të keqshërbyera (shih fig 2.17) 

Figura 2. 17: Kreditë e keqshërbyera/totalin e kredive shtator 2012 (përqindje) 

 

Burimi: IMF,  World Economic Outlook, Aprill 2013  

 

 Gjatë vitit 2013 rimëkëmbja ekonomike në vendet në zhvillim të Eurozonës vazhdoi 

të udhëhiqet nga kërkesa e jashtme, përveç Turqisë dhe vendeve Balltike, ku rritja ishte 

rrezultat i konsumit privat. Rritja e konsumit privat ndikoi kryesisht në politikat 

                                                           
2 Shënim:: ALB = Shqipëri; BGR = Bullgaria; BIH = Bosnia dhe Herzegovina;  CEE = Europa qendrore dhe 

lindore; HUN = Hungari; HRV = Kroaci; MKD =  Maqedonia; MNE = Mali i Zi; LTU = Lituania; LVA = 

Letoni; POL =Poloni; ROM = Rumani; SRB = Serbi; TUR = Turqi. Eurozona periferike përfshin Greqi, 

Irland, Itali, Portugali, dhe Spanjë. 
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makroekonomike në Turqi dhe në vendet e Balltikut si edhe reflektoi kushte më të mira në 

tregun e punës. PBB pësoi rritje në vitin 2013 krahasimisht me vitin 2012 në shumicën e 

vendeve në zhvillim, me përjashtim të Shqipërisë, Lituanisë dhe Polonisë ( shih tabelën 

2.1) 

Tabela 2. 1: PBB real në vendet në zhvillim (ndryshimi vjetor në përqindje) 

Shteti 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Vendet në zhvillim               

Shqipëri 5.9 7.5 3.3 3.8 3.1 1.62 0.4 

Bosnje dhe Hercekovinë 6 5.6 -2.7 0.8 1.0 -1.2 1.2 

Bullgari 6.4 6.2 -5.5 0.4 1.8 0.6 0.9 

Kroaci 5.1 2.1 -6.9 -2.3 -0.2 -1.9 -1.0 

Hungari 1.0 0.9 -6.8 1.1 1.6 -1.7 1.1 

Kosovë 8.3 7.2 3.5 3.2 4.4 2.5 2.5 

Lituani 9.8 2.9 -14.8 1.6 6 3.7 3.3 

Maqedoni 6.1 5 -0.9 2.9 2.8 -0.4 3.1 

Mali i Zi 10.7 6.9 -5.7 2.5 3.2 -2.5 3.4 

Poloni 6.8 5.1 1.6 3.9 4.5 1.9 1.6 

Rumani 6.3 7.3 -6.6 -1.1 2.2 0.7 3.5 

Serbi 5.4 3.8 -3.5 1 1.6 -1.5 2.5 

Turqi 4.7 0.7 -4.8 9.2 8.8 2.2 4.3 

Burimi: IMF,  World Economic Outlook, Aprill 2013  

 Përsa i përket kushteve të financimit dhe kërkesës për kredi në vendet në zhvillim të 

Evropës filluan të rimëkëmben pas vitit 2012, sikuese tregohet edhe në figurën e 

mëposhtme. 

Figura 2. 18:  Kushtet e kreditimit në vendet në zhvillim dhe ecuria e kërkesës për kredi 

 

Burimi: IMF,  World Economic Outlook, Aprill 2013  
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2.4 Tregu i pasurive të paluajtshme në rajon 

  

Rumania, duke filluar nga viti 2002 deri në fillim të vitit 2007 çmimet e pasurive të 

paluajtshme dhe kërkesa për to u rrit duke paraprirë hyrjen e vendit ne Bashkimin Europian 

në janar të vitit 2007. Në vitin 2009 çmimet e shtëpive ranë me 20.62 përqind nga viti 

paraardhës ndërkohë që në vitin 2010 çmimet e banesave ranë përsëri me 15.88 përqind nga 

viti paraardhës dhe në 2011-tën ranë me 4.07 përqind nga 2010-ta. Sektori i ndërtimit ra me 

39.2 përqind në 2011-tën duke arritur në një vlerë 9.3 miliard euro nga 15.3 miliard euro në 

2008-ën. 

 Bullgaria pati rritje të çmimeve të shtëpive gjatë viteve 2000-2008.  Banesat arritën 

të kenë një rritje çmimi deri në 300 përqind. Në vitin 2009 çmimi mesatar i banesave ra me 

21.4 përqind nga viti paraardhës. Përsëri në vitin 2010 çmimi i shtëpive vazhdoi të bjerë me 

10.1 përqind  dhe 6.1 përqind në vitin 2011. 

 E njëjta situatë u pa të ndodhte edhe në Kroaci, ku çmimet e banesave gjatë viteve 

të fundit ranë me 4.8 përqind në vitin 2009, 4.8 përqind në 2010 dhe  1.3 përqind në vitin 

2011.  Gjatë vitit të fundit indeksi i çmimeve ra me 3.1 përqind. 

 E njëjta situatë ndodhi edhe në Çeki, ku çmimet e apartamenteve ranë me 5.2 

përqind në vitin 2011 dhe transaksionet e shitblerjeve ranë me 20 përqind krahasuar me 

vitin 2008.  Tregu i shtëpive vazhdon edhe sot të mbetet në formë jo të mirë për arsye se 

ekziston një numër i madh apartamentesh të reja dhe një kërkesë e ulët nga konsumatorët 

dhe investitorët. 

 Çmimet mesatare të apartamenteve në Hungari ranë me 2.7 përqind në vitin 2004 

dhe u rritën me po të njëjtën vlerë në vitin 2005. Tregu i shtëpive filloi të stabilizohej në 

vitin 2011 me një rritje prej 0.11 përqind nga viti paraardhës, gjithsesi i rregulluar për 

normën e inflacionit, edhe në këtë vit pati rënie me 1.12 përqind. Gjithsesi rënia e çmimeve 

të shtëpive në 2011 ishte shumë më e vogël se ajo në vitin 2010 që arriti në 11.31 përqind. 

Numri i transaksioneve në këtë vit ra me 21 përqind për arsye se shitësit nuk pranonin të 

ulnin çmimet e shtëpive. Në të njëjtën kohë në vitin 2010 ra edhe oferta për shtëpi duke 

qënë se numri i lejeve të ndërtimit për shtëpitë e banimit ra me 39 përqind. 

 Në Maqedoni viti përpara fillimit të krizës financiare në 2008-ën pati një rritje të 

madhe të çmimeve të shtëpive me 27 përqind e cila u pasua me rënie 7.83 përqind në 2009 

dhe 16.6 përqind rritje në vitin 2010. 
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 Tregu i pasurive të paluajtshme në Poloni mbetet i dobët, me një ekonomi të 

ngadaltë të ndikuar nga krizat e borxhit në zonën e euros. Në dhjetor të vitit 2012, çmimet e 

apartamenteve në kryeqytet ranë me 2.49 përqind dhe numri total i shtëpive të përfunduara 

u rrit me 16.5 përqind në 152,527 njësi nga një vit më parë. Gjithsesi numri i lejeve të 

ndërtimit ra në vitin 2012 me 10.3 përqind. Gjendja e kredive për shtëpi u rrit me vetëm 0.2 

përqind.  Numri i shtëpive të pashitura u rrit me 11 përqind  në vitin 2011. Edhe Polonia 

përjetoi një rritje të madhe të çmimeve të shtëpive pas hyrjes në BE ne vitin 2004. Rritja 

varioi nga 23 përqind në vitin 2005, 28 përqind në vitin 2006, 45 perqind në vitin 2007 dhe 

13 përqind në vitin 2008.  

 Në Sllovaki çmimi i banesave ra me 0.64 përqind gjatë tremujorit të tretë të vitit 

2012 dhe arriti në mesatarisht 1,240 euro/ m2.  Krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit 

2008, çmimet e banesave kanë rënë me 20 përqind. Rritja e çmimeve në Sllovaki zgjati nga 

2006-2008 në limitet 14 -35 përqind në vit dhe prej vitit 2008 ka vazhduar vetëm rënia e 

çmimeve të shtëpive. 

Rënia kumulative e  të çmimit për këto vende ( me përjashtim të Kroacisë) është më e 

madhe se 20 përqind. 

Tabela 2. 2: Ecuria e  çmimeve të shtëpive për disa vende të rajonit në vazhdimësi të  krizës së vitit 

2008 

Shteti 
Rënia në çmimet e tregut të shtëpive 

Rritja e mëparshme e çmimit të tregut të 

shtëpive 

Bullgari Kumulative për 2009-2011: 45.6% Kumulative për 2000-2008: 300% 

Kroaci 

Kumulative për 2009-2011: 16.6%,  n/a 

-3.1% më tepër në 2012   

Republika Çeke 

Kumulative për 2009-2011: 32.6%,  Kumulative për 1998-2003: 64% 

-4% më tepër në 2012   

Poloni 

Kumulative për 2009-2011: 24.3%,  Kumulative për 2005-2008: 109% 

-2.49% më tepër në 2012   

Rumani Kumulative për 2009-2011: 27.1%,  n/a 

Sllovaki Kumulative për 2009-2012: 28%,  Kumulative për 2006-2008: 28%-70% 

Burimi : Raporti Deloitte Albania shpk, Maj 2013  

2.5 Tregu i shtëpive dhe i kredive për shtëpi në Evropë  

 Gjatë vitit 2012, PBB real në vendet e Bashkimit Evropian pati rënie me  -0.4%. Në  

T4 2012, bazuar në ecurinë e tyre vjetore, shtetet mund të grupohen në tre grupe të 
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ndryshme në bazë të çmimit emëror të shitjes së shtëpisë. Disa vende patën rritje të 

dukshme nga viti në vit si Gjermania (+3.1%), Belgjika (+2.7%), Anglia (+1.6%) dhe 

Suedia (+2.3%). Nga ana tjetër, çmimi emëror i shtëpive pësoi rënie të moderuar në  

Danimarkë (-1%). Grupi i tretë i vendeve pësoi  më tepër rënie të çmimit emëror të shtëpive 

sikurse në Francë (-1.9%), dhe Portugali(-2.7%), Hungari(-4%), Irland(-4.5%), Hollandë(-

7.4%) dhe Spanjë (-10 %). Gjatë vitit 2012 numri i lejeve të ndërtimit u ul në pothuajse 

shumicën e vendeve të BE-së si psh në Danimarkë (-30.9%), Spanjë (-24.3%), Irlandë (-

23.6%), Hungari (-15.1%),  dhe Poloni (-10.2%). Rritje pati në Belgjikë (+5.9%) dhe 

Gjermani (+5%). Krahasuar me vitin 2007 numri i lejeve të ndërtimit për 1,000 banorë ra 

në të gjitha shtetet me përjashtim të Gjermanisë. Sektori i ndërtimit ka kaluar faza të 

ndryshme përgjatë periudhës 2004-2012 ( shih figurën 2.19). 

Figura 2. 19: Shtëpitë e filluara, lejet e ndërtimit dhe shtëpitë e përfunduara (2006=100)3 shprehur në 

përqindje 

 

Burimi:  EMF, Hypostat 2013 

 

 Në tremujorin e katërt te vitit 2012 , gjendja e kredive hipotekare në BE u rrit me 

2.1 përqind nga viti paraardhës (kundrejt + 2.3 përqind T4 2011, +3.7 përqind kundrejt T4 

2010, +4.1 përqind kundrejt T4 2009 dhe -3.3 përqind kundrejt  vitit 2008) 

Në eurozonë, gjendja e kredive për shtëpi u rrit nga viti në vit me + 0.7 përqind në T4 2012, 

më e ulët kjo nga + 1.5 përqind në T4 2011. Ky ngadalësim u ndikua pjesërisht nga 

kontributi negativ i Irlandës dhe Spanjës në masën - 0.8 përqind. Nga ana tjetër kontributi i 

agreguar i Francës dhe Gjermanisë vazhdoi të jetë pozitiv me + 1.5 përqind në T4 2012. 

 Përsa i përket ekonomive jo të zonës euro, në vitin 2012 gjendja e kredive 

                                                           
3 shënim: Indekset agregate për lejet e ndërtimit, shtëpitë e filluara dhe shtëpitë e përfunduara  

përfshijnë Republikën Çeke, Danimarkën, Irlandën, Poloninë, Spanjën dhe Suedinë. 
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hipotekare në monedhat vendase u rrit me + 19.2 përqind në Rumani, + 4.5 përqind në 

Suedi, +1.6 përqind në Danimarkë dhe +1 përqind në Poloni. 

 Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2013 kredia për shtëpi, në terma bruto shënoi një 

rritje prej 7 përqind krahasuar me tremujorin e paraardhës dhe 9.3 përqind krahasuar me të 

njëjtin tremujor të vitit 2012 duke arritur në 49.2 përqind të mesatares së vitit 2007. Kjo 

performancë pozitive pati kryesisht kontributin e Anglisë (+6.4%) dhe të Francës (+2.9%). 

Gjithashtu në tremujorin e katërt të vitit 2013 Anglia ka dhënë kontributin kryesor në rritjen 

prej 4.5 përqind krahasuar me tremujorin paraardhës. 

Tabela 2. 3: Gjendja totale e kredive për shtëpi ( në mil EUR sipas fundit të vitit) 

Shteti 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 

Shqipëri 470 645 699 715 713 720 735 

EU 27 6,009,929 5,870,481 6,122,407 6,423,278 6,588,693 6,727,870   

Kroaci n/a n/a n/a 14,500 14,466 14,248 n/a 

Spanjë 646,676.00 674,434 678,872 680,208 666,946 641,510 612,819 

Rumani 4,203 5,715 5,687 6,802 7,711 8,736 9,243 

Bullgari 5,467 7,444 7,429 7,263 7,019 6,993 n/a 

Gjermani 1,155,742 1,145,404 1,146,969 1,152,195 1,163,783 1,184,853 1,208,822 

Hungari 17,397 22,346 22,463 24,659 21,950 19,985 18,499 

Poloni 36,632 51,750 53,005 67,526 71,883 79,434 80,812 

Greqi 69,363 77,700 80,559 80,507 78,393 74,634 n/a 

Itali 265,454 264,288 280,337 352,111 367,645 365,588 361,390 

Turqi 18,905 18,103 20,833 29,381 30,530 36,535 n/a 

Angli 1,618,895 1,287,432 1,391,257 1,440,258 1,491,974 1,550,903 1,531,643 

SHBA 8,151,688 8,577,926 8,150,076 8,430,100 8,512,095 8,173,336 n/a 

Francë 651, 900 710,000 737,600  796,600 847,000 874,200 902,600 

Danimarkë 211,429 222,385 231,208 237,352 242,178 246,415 240,508 

Belgjikë 126,383 137,016 151,738 161,723 172,049 183,616 179,645 

Hollandë 549,470 591,531 614,002 631,047 644,450 651,200 637,135 

Suedi 217,881 206,210 238,424 292,263 308,498 334,922 340,379 

Irlandë 140,562 148,803 147,947 135,806 130,568 126,744 122,585 

Burimi: EMF and BoA 

 

 Në Rumani, shtrëngimi i termave të kredisë ishte pasojë e vendimit për të kufizuar 

programin ' Prima Casa' vetëm për kreditë në monedhë vendase. Në Spanjë, kufizimet në 

ofertën e kredive hipotekare rezultuan nga përpjekjet që institucionet financiare bënë gjatë 
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gjithë vitit për të përfunduar proçesin e ristrukturimit dhe rikapitalizimit brenda afateve të 

vendosura nga Memorandumi i Mirëkuptimit “Memorandum of Understanding”. 

Gjatë periudhës 2007-2013, dinamikat e kredidhënies variuan shumë midis vendeve. Në 

tremujorin e tretë të vitit 2013, shuma totale e gjendjes së kredisë hipotekare të shteteve 

Belgjikë, Danimarkë, Francë, Gjermani, Hungari, Irland dhe Hollandë, Portugali, Rumani, 

Spanjë, Suedi dhe Angli ra për të dytin tremujor radhasi, nga viti në vit, krahasuar me të 

njejtët tremujorë të vitit paraardhës (-0.5% në T3 2013 krahasuar me -0.7% në T2 2013) 

gjithsesi, në bazë tremujore gjendja e kredisë hipotekare shënoi rritjen më domethënëse që 

nga T2 2012 , duke pasqyruar pjesërisht  zhvillimet pozitive në Belgjikë, Francë, Gjermani, 

Suedi dhe Angli. E kundërta ndodhi në Irlandë, Hollandë, Portugali dhe Spanjë, ku trendi i 

kredive hipotekare vazhdoi të jetë rënës. 

Tabela  2. 4: Kredia e re hipotekare ( vlerat bruto në milion EUR) 

Shteti 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Shqipëri 230 257 108 129 138 111 132 

EU 27 1,330,841 983,667 741,981 800,349 744,236 711,385 n/a 

Francë 146,800 122,006 103,850 147,069 136,251 106,522 120,002 

Spanjë    135,576  83,780 68,918 60,986 32,198 26,925 17,069 

Rumani 7,864 n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Bullgari 3,488 3,223 1,206 1,308 1,282 1,172 n/a 

Gjermani 132,000 132,800 131,300 142,700 150,600 162,900 171,800 

Hungari 5,787 6,240 1,907 1,398 1,294 1,214 623 

Portugali 19,632 13,525 9,330 10,105 4,853 1,935 2,049 

Greqi 15,199 12,435 7,966 n/a n/a n/a n/a 

Itali 76,698 71,049 60,698 65,408 55,165 33,406 28,947 

Turqi 8,696 8,057 9,811 15,939 12,728 12,305 n/a 

Angli 530,448 321,403 160,916 158,121 162,762 176,522 207,569 

SHBA 1,773,076 1,019,853 1,319,186 1,229,539 1,056,034 1,482,721 n/a 

Burimi: EMF and BoA 

 

Në vijim do të ndalemi te rasti i Greqisë dhe Italisë duke qenë se ndikimi i 

ekonomive të këtyre vendeve në ekonominë te vendit tonë është tepër i lartë. 

Tregu i shtëpive në Greqi është futur në reçension që në fund të vitit 2008, me një 

rënie të vazhdueshme. Ky treg vazhdoi të karakterizohej nga kërkesa e ulët dhe oferta 

shumë e lartë. Ulja e kërkesës në tregun Grek të shtëpive reflekton pritjet e biznesit dhe 



TREGU I KREDIVE PËR SHTËPI DHE IMPLIKIMI I KRIZAVE NË TË.                    

RASTI I SHQIPËRISË 
 

Iris SHAHINI  53 
 

individëve për një rënie të mëtejshme të çmimeve të pronave dhe kryesisht rritjen e 

pasigurisë rreth punësimit dhe të ardhurave në të ardhmen. Gjithashtu, kujdesi dhe të qënit 

më selektiv të bankave në dhënien e kredive të reja, ndikoi në rënien e mëtejshme të 

kërkesës. 

Për më tepër, rritja e konsiderueshme e taksës mbi pasuritë e paluajtshme gjatë tre 

viteve të fundit, në kontekstin e përpjekjeve për konsolidimin fiskal, dhe për rritjen e të 

ardhurave publike, ka rezultuar në limitimin e mëtejshëm të kërkesës për shtëpi duke 

intensifikuar reçensionin në këtë treg. 

Përsa i përket ofertës, tregu i shtëpive vazhdoi të tregojë tepricë oferte, e shoqëruar 

me një stok të madh të pronave të pashitura dhe ulje të ndjeshme të transaksioneve me 

pasuritë e paluajtshme.  

Aktiviteti i ndërtimit i matur nga lejet e ndërtimit, vazhdoi të tregojë norma rënëse 

dramatike (-10.9 përqind në  2010, -28.4 përqind në 2011, -36.9 përqind në 2012 dhe -44.2 

përqind në T1 2013 njësoj si edhe investimet në ndërtim (-19.2% përqind, -21.0 përqind, -

22.7 përqind dhe -21.4 përqind në 2010, 2011, 2012 dhe T1 2013, respektivisht). 

Bazuar  në të dhënat që banka e Greqisë ka mbledhur nga bankat tregtare të nivelit 

të dytë, çmimet emërore të banesave në Greqi ranë mesatarisht me -4.7 përqind në 2010 

dhe -5.5 përqind në 2011, duke u ndjekur nga një rënie e theksuar me -11.7 përqind në 

2012 dhe -11.5 përqind në T1 2013. Zgjerimi i kredisë vazhdoi të ngelet negativ si oferta 

ashtu edhe kërkesa vazhduan pavarësisht ndikimit pozitiv që  pati  rritja e depozitave në 

bankat greke në fillim të vitit 2013. Sistemi bankar grek gjatë krizës humbi rreth 90 bilion 

EUR në depozita. Zhvillimet, përsa i përket financimit të sektorit privat, kanë qënë negative 

edhe gjatë vitit 2013. Gjatë tremujorit të parë të vitit 2013,  sipas vrojtimit mbi kreditimin e 

bankave, nxitja në shtrëngimin e standardeve të kreditimit u rrit nëpërmjet uljes së raportit 

të kredisë ndaj vlerës së kolateralit (LTV).  Kjo politikë vjen kryesisht nga pritjet e bankave 

për ekonominë në përgjithësi dhe  tregun e shtëpive në veçanti. Të njëjtin drejtim ka 

ndjekur edhe kërkesa për kredi për shtëpi duke qënë se individët kanë ulur kërkesat e tyre 

për financime në aktive fikse. 

Në vitin 2012, tregu i pasurive të paluajtshme në Itali shënoi rezultatin më të dobët 

që nga viti 2004 në lidhje me numrin e transaksioneve. Më konkretisht transaksionet ranë 

me -26 përqind duke arritur 444 në numër, krahasuar me vitin 2011. Në këtë kontekst, 

indeksi i çmimit të shtëpive ra me -2.7%, krahasuar me vitin 2011. 
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Numri i lejeve të ndërtimit, i lëshuar për ndërtimin e shtëpive të reja, vazhdoi të bjerë 

duke arritur në 112,570 në vitin 2011 me një rënie prej -5.7 përqind, krahasuar me vitin 

2010 dhe -20.5 përqind, krahasuar me vitin 2009. Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2012 u 

dhanë rreth 45,500  leje ndërtimi për banesa të reja, shifër kjo 22 përqind më e ulët se në të 

njëjtën periudhë të vitit 2011. Në këtë kontekst, investimet për shtëpi të reja ranë dhe, po të 

analizojmë gjendjet e kredive për shtëpi vërehet një rënie e normave rritëse gjatë vitit 2012 

me një gjendje prej EUR 365,588 milionë. Kredia e re për shtëpi përsëri pati rënie. Në vitin 

2012, kredia bruto e re për shtëpi ishte rreth EUR 33 milion dhe, krahasuar me vitin 2011, 

pati një rënie pre -40 përqind. Arsyet kryesore që çuan në këtë përformancë të ulët ishin: 

1. Ulja në kreditë e reja për shtëpi reflektoi tkurrjen e tregut përsa i përket numrit të 

transaksioneve për shtëpi, i cili ra me -26 përqind nga viti paraardhës dhe 

dinamikave negative të kërkesës për këtë lloj kredie. 

2. Shumë investime në pasuri të paluajtshme u shtynë në kohë nga individët duke qenë 

se tregu i punës u përkeqësua dhe të ardhurat e disponueshme të familjeve u 

përkeqësuan. 

3. Hyrja në fuqi në janar të vitit 2012 e një takse të re mbi pasuritë e paluajtshme e uli 

më tepër kredidhënien  për shtëpi. 

2.6  Ndikimi i krizës financiare në sektorin bankar në Shqipëri  

 Shqipëria ka përballuar krizën botërore ekonomiko-financiare të viteve të fundit4, 

duke ruajtur stabilitetin e sistemit financiar dhe veçanërisht të sistemit bankar. Aktualisht, 

me lëkundjet makroekonomike, problemet në vazhdimësi të Eurozonës si edhe me 

ngadalësimin e rritjes ekonomike, edhe sektori financiar është ekspozuar ndaj riskut vendas 

dhe atij të jashtëm. Duke u ndikuar nga efektet negative të krizës në Eurozonë dhe nga 

ngadalësimi i  ekonomisë,  lind nevoja e një mbikqyrjeje nga afër të sistemit bankar. 

Pavarësisht se vendi ynë shmangu rënien serioze të rritjes ekonomike dhe destabilitetin 

financiar që prej vitit 2009, ekonomia u dobësua dhe balancat makroekonomike u  

lëkunden. Nga ana tjetër, në kushtet e rritjes së pasigurisë në të ardhmen, bankat ulën 

dëshirën për të dhënë kredi e cila më tej ndikoi në zbehjen e kërkesës nga ana e individëve 

apo bizneseve. Sikurse shihet edhe në figuren 2.20 ritmi i rritjes së raportit Kredia/PBB 

erdhi në rënie duke kapur edhe vlera negative në vitin 2012. 

 

                                                           
4 Sipas raportit të IMF 2013 
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     Figura 2. 20: Kredia/PBB në përqindje 

 

       Burimi:IMF, Albania Country Report 2014 

Kjo dëshirë më e pakët e bankave  për të dhënë kredi u pasqyrua nëpërmjet 

shtrëngimit të standardeve të kreditimit si për individët ashtu edhe për bizneset (shih fig. 

2.21) 

Figura 2. 21: Ecuria e standardeve të huadhënies për agjentët ekonomikë në Shqipëri 

 

Burimi: BSH, raporti vjetor 2013 

 

 Nëse do të krahasojmë ndryshimin në përqindje të depozitave dhe kredive, vihet re 

në figurën më poshtë, se kreditë kanë patur një prirje të theksuar rënëse që nga viti 2008 e 

në vazhdim. Ndërkohë depozitat, pas ritmeve negative të rritjes gjatë vitit 2009, filluan të 

riten duke arritur nivelin maksimal në vitin 2011 (shih fig 2.22) 
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Figura 2. 22: Depozitat dhe kreditë e bankave (ndryshimi në përqindje nga viti në vit) 

 

      Burimi:IMF, Albania Country Report 2014 

Sistemi bankar në Shqipëri ka qenë i qëndrueshëm deri tani, por risku i brendshëm 

dhe ndikimet e jashtme përbëjnë shqetësim. Ndryshe nga shumë vende të rajonit, Shqipëria 

nuk përjetoi ulje-ngritje të shumta të ciklit të kredisë. Bankat kanë raport të lartë të 

likuiditetit dhe aftësisë paguese, mbështetur gjithmonë nga kërkesat e larta të likuiditetit 

dhe kapitalit (shif fig. 2.23 dhe 2.24).  

Figura 2. 23:Kapitali regullator (si % ndaj aktiveve të ponderuara me risk)                   

 

Burimi: IMF Albania Country Report 2014 
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Figura 2. 24: Aktivet likuide (% ndaj totalit të aktiveve)  

 

Burimi: IMF Albania Country Report 2014 

Gjithashtu, bankat kanë një nivel likuiditeti të mjaftueshëm edhe në përputhje me 

rregulloret e likuiditetit (shif fig 2.25). 

Figura 2. 25: Përputhshmëria e bankave me treguesit e likuiditetit, gusht 2013( në % ) 

 

Burimi: IMF, Albania Country Report 2014 

 

 Struktura e sektorit financiar në Shqipëri dominohet nga bankat e huaja. Bankat 

përfaqësojnë bi 90 përqind të totalit të aktiveve të sistemit financiarë e barazvlefshme me 

90 përqind të PBB. 

Ekspozimi ndaj vendit fqinj, Greqisë, është një risk i afërt. Filialet e bankave greke 

kanë bërë progres të madh duke e bazuar kredidhënien në depozitat vendase dhe duke rritur 

kapitalet.  

Bankat 
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Figura 2.26:  Rritja  e kredisë 2007-2013 (në përqindje) 

 

Burimi : Banka e Shqipërisë 

Gjithsesi, rreziku ekonomik në Greqi, ndikon bankat mëmë për të injektuar kapital 

të ri në filialet e Shqipërisë në rast se do të nevojitet. Për këtë arsye Banka e Shqipërisë ka 

vënë kërkesa më të forta të kapitalit për bankat greke. Sikurse vihet re edhe në grafikun më 

poshtë, kredidhënia totale ka ardhur në rënie ndërkohë që kreditë e keqshërbyera janë rritur. 

Depozitat bankare kanë vazhduar të rriten në mënyrë të qëndrueshme gjatë vitit 

2012 megjithëse me një devijim negativ për bankat Greke.  Në të njëjtën kohë kredia ka 

pasur ritme ngadalësuese për vitin 2012 dhe tkurrje për bankat Greke (shih fig. 2.26 dhe 

2.27).  

Figura 2. 27:  Treguesit e filialeve të bankave  greke, 2010-2012 (përqindje ndaj sistemit bankar)5 

 

Burimi: IMF, Albania Country Report 2013 

  

                                                           
5 Treguesi kredi/depozita i referohet boshtit në të djathtë, treguesit e tjerë boshtit në të majtë 



TREGU I KREDIVE PËR SHTËPI DHE IMPLIKIMI I KRIZAVE NË TË.                    

RASTI I SHQIPËRISË 
 

Iris SHAHINI  59 
 

Problem shqetësues për sektorin bankar ngelen kreditë e keqshërbyera të cilat 

arritën nivelin prej 56% të kapitalit rregullator në qershor 2013.  

Kreditë e keqshërbyera janë rritur së tepërmi në dy vitet e fundit duke kaluar 1/5 e gjendjes 

totale të kredive, më e larta në vendet e Evropës Juglidnore (EJL) (shih fig. 2.28) 

Figura 2. 28: Kreditë e keqshërbyera (% ndaj totalit të k redive) 

 

         Burimi: INSTAT dhe llogaritjet e stafit të FMN-së 

Provizonimi ka qenë në nivelet e duhura pamvarësisht përfitueshmërisë së ulët të 

bankave të cilat kanë tkurrur portofolet e kredisë për të përballuar kërkesat për kapital. 

Përpjekjet e bankave për të ulur kreditë e keqshërbyera janë penguar nga proçedurat e gjata 

të kthimit të kredisë dhe trajtimit jo të duhur të kredive të pastruara.  

Figura 2. 29: Ecuria e kredive të keqshërbyera në përqindje 

 

Burimi: IMF, Albania Country Report 2014 
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Rritja e huave të keqshërbyera është shoqëruar me zgjerimin e kategorisë së kredive 

të humbura. Tremujori i katërt i vitit 2008 shënon rritjen e kredive të keqshërbyera me rreth 

10.77 miliardë lekë ose me 69.2 për qind krahasimisht me rritjen prej 640.6 milionë lekësh 

(ose 4.3 për qind) gjatë tremujorit të tretë. Gjatë vitit 2008 rritja e kredive të keqshërbyera 

përllogaritet në nivelin 16.5 miliardë lekë ose 167.6 përqind më shumë krahasuar me fundin 

e vitit 2007. Ritmet e rritjes së kredive të keqshërbyera  konsiderohen shqetësuese. Në 

kushtet e një frenimi të mundshëm të rritjes së gjendjes totale të kredive, në periudhat e 

ardhshme mund të presim përkeqësim të mëtejshëm të cilësisë së saj, e shprehur në raportin 

“kredi të keqshërbyera  bruto/totali i kredive bruto”. 

 Si rrjedhojë e ritmit disa herë më të lartë të rritjes së kredive të keqshërbyera ndaj 

rritjes së gjendjes totale të kredisë gjatë vitit 2008, u evidentua një përkeqësim i shpejtë i 

treguesit të cilësisë së portofolit të kredive “kredi të keqshërbyera ndaj gjendjes totale të 

kredive” nga niveli 3.37 për qind në fund të vitit 2007,  në 6.64 për qind në dhjetor ’08. Ky 

tregues mbi baza neto përllogaritet në nivelin 3.9 për qind më shumë ose dy herë më i lartë 

nga niveli 1.8 për qind në fund të vitit 2007. 

 Treguesi i cilësisë së portofolit të kredive evidenton bizneset si më problematike, 

me kredi të keqshërbyera rreth 7.6 përqind në fund të vitit 2008, nga 3.6 përqind një vit më 

parë. Ndërkohë, ky tregues për individët arriti në 5.5 përqind nga rreth 3 përqind në dhjetor 

’07. Portofoli i kredive në lekë u shfaq më problematik në drejtim të cilësisë së tij, duke e 

prezantuar treguesin në nivelin 7.5 përqind kundrejt 6.3 përqind për atë në valutë. 

Megjithatë, duke marrë në konsideratë peshën ndjeshëm më të lartë të kredisë në valutë si 

dhe ritmin e përkeqësimit të treguesit të cilësisë së saj, është e qartë që situata është më 

shqetësuese për kredinë në valutë, pasi rreziku dhe pasojat që shoqërojnë këtë portofol janë 

të një rëndësie më të lartë. Edhe gjatë vitit 2011 pati një rritje të ekspozimit të sistemit 

bankar ndaj rrezikut të kredisë si rrjedhojë e rritjes më të madhe të kredive të keqshërbyera 

ndaj rritjes së tepricës së kredisë edhe gjatë vitit 2011.  Si rezultat, u evidentua një rritje e 

treguesit të cilësisë së portofolit të kredisë, “kredi e keqshërbyer ndaj totalit të kredisë të 

sistemit bankar”, me rreth 4.8 pikë përqindje, duke arritur në 18.76%, nga rreth 13.96% në 

fund të vitit 2010. Ky tregues për individët u përllogarit rreth 15.8% nga rreth 11.7%, në 

dhjetor 2010. 

 Ndikimi i krizës financiare në kreditë e keqshërbyera është i konsiderueshëm. 

Cilësia e kredisë është përkeqësuar, nga një nivel i ulët prej 6.6% në fund të vitit 2008, në 

23.99% mars të vitit 2013( shih fig 2.29). Ky përkeqësim pasqyron kryesisht gjendjen e 
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kredive të keqshërbyera të bizneseve, i cili është rritur me shpejtësi. Nga ana tjetër, edhe 

cilësia e kredisë për individë është përkeqësuar, ndonëse me një ritëm më të ngadaltë, 

shoqëruar me zhvillime negative në veprimtarinë e tyre huamarrëse. Lidhur me sektorët 

kryesorë të ekonomisë, sektori i ndërtimit ka shënuar ritmin më të shpejtë të rritjes së 

kredive të keqshërbyera, duke arritur në 29.6% në qershor të vitit 2012, nga 7.6% në fund 

të vitit 2008 

Arsyet e rritjes së kredive të keqshërbyera, janë rënia ekonomike dhe vonesat e 

pagesave nga ana e qeverisë, mosrimbursimi i TVSH-së si edhe pasojat e kredidhënies së 

pakontrolluar pëpara krizës globale duke mos mbajtur standarde të forta kreditimi.  Ciklet e 

kreditimit pas rënies kanë filluar fazën e rimëkëmbjes.  

Figura 2. 30: Kthimi mbi aktivet (në %) 

 

Burimi :IMF, Albania Country Report 2014 
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Figura 2. 31: Kreditë e keqshërbyera/totalit të kredive                       

 

Burimi :IMF, Albania Country Report 2014 

 

Euroizmi i lartë i sektorit financiar, përfitueshmëria e ulët dhe niveli i lartë i kredive 

të keqshërbyera, janë një risk tepër i lartë  për sektorin bankar në Shqipëri. Në qershor 

2013, Shqipëria shënoi nivelin më të lartë të kredive të keqshërbyera  në rajon (fig.2.31 ) 

2.7  Ndikimi i krizës në tregun e banesave në Shqipëri 

 Në vendin tonë në vitin 1993 u krye privatizimi i banesave shtetërore. Në fillim të 

vitit 1994 në qytetin e Tiranes filluan të ndërtohen pallate të reja banimi. Në këtë mënyrë 

filluan shitblerjet e apartamenteve duke i dhënë jetë funksionimit të një tregu të lirë të shit-

blerjeve të pësurive të paluajtshme. 

Tregu i shtëpive ka pësuar shumë ndryshime. Zhvillimiet e këtij tregu mund t'i 

ndajmë në dy periudha. Gjatë periudhës së pare 2000-2007 tregut të shtëpive u zhvillua 

shumë shpejt, ndërsa gjatë periudhës 2008-2013 tregu i  shtëpive filloi të zhvillohet me 

ritme më të ngadalta, kjo edhe si pasojë e krizës financiare dhe rritjes ekonomike me të 

ngadaltë në Shqipëri (shih tabelën 2.5) 

 

Tabela 2.5 : Rritja Ekonomike në Shqipëri 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Shqipëri Rritja e PPB-së (% vjetore) 5.9 7.5 3.3 3.8 3.1 1.62 0.4 

Burimi: Banka e Shqipërisë 
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 Tregu i pasurive të paluajtshme, sikurëse në vendet e tjera, edhe në Shqipëri ishte 

fillimi i krizës financiare e cila më tej ndikoi në rënien e çmimit të këtyre pronave. 

Pavarësisht rritjes së konsiderueshme të çmimeve të shtëpive deri në vitin 2006 dhe rritjes 

së kërkesës për të blerë shtëpi, fillimi i krizës financiare në 2007 ndikoi në sektorin e 

ndërtimit dhe transaksionet për blerje shtëpie. 

Në vendin tonë rritja e çmimeve të banesave përpara fillimit të krizës financiare u shkaktua 

kryesisht nga dy faktorë: 

- Dërgesat në para të emigrantëve shqiptarë, të cilët investuan një pjesë të 

konsiderueshme të kursimeve të tyre për blerjen e banesave  kryesisht në Tiranë. 

- Kreditë për shtëpi me kushte normale.   

Bazuar në raportet e Bankës së Shqipërisë, kërkesa për shtëpi nga emigrantët 

shqiptar ka rënë shumë, ku një ndikim të rëndësishëm ka patur pikërisht rënia e dërgesave. 

Ulja e madhe e transaksioneve të shitblerjeve të pasurive të paluajtshme si edhe ulja e 

ofertës së kredisë nga ana e bankave për sektorin e ndërtimit nuk kanë influencuar sa duhet 

në uljen e çmimit të banesave.  Ndryshe nga ç'ka ndodhur në tregjet ndërkombëtare, 

kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku çmimet e shtëpive pësuan rënie të 

ndjeshme gjatë krizës, në Shqipëri ato kanë pasur një rënie më të lehtë. 

Çmimet e banesave në vendin tonë vazhduan të rriten gjatë vitit 2007. Kështu, në 

tremujorin e katërt të vitit çmimet e banesave për qytetin e Tiranës, të matura nga indeksi i 

çmimeve të banesave, në terma vjetorë u rritën me 16.7 për qind, kundrejt rritjes me 24.8 

për qind një tremujor më parë. 

Sipas statistikave afatshkurtra të INSTAT -it, si vëllimi i ndërtimeve në përgjithësi, 

ashtu edhe vëllimi i ndërtimeve të reja për banim në veçanti, kanë regjistruar ritme negative 

rritjeje gjatë tremujorit të katërt  për të dytin tremujor radhazi duke u ulur në 1.3 milion 

lekë në tremujorin e katërt të vitit 2007 nga 4.7 milion lekë në tremujorin e dyte të vitit 

2007. Ngadalësimi në rritjen e vëllimit të ndërtimeve, konfirmohet edhe nga ulja e 

vazhdueshme e konsumit të dukshëm të çimentos dhe nga rënia e indeksit të punësimit në 

këtë sektor. Për të njëjtën periudhë edhe kostot e lidhura me ndërtimin, që maten nga 

indeksi i kushtimit në ndërtim, kanë vazhduar të rriten  (shih fig 2.32  ) 

Gjatë vitit 2008 u shtua ndjeshëm numri i lejeve për ndërtime të reja në krahasim 

me një vit më parë, por pati një pakësim të kërkesës për kredi në krahasim me 6-mujorin e 

dytë të vitit 2007. Kjo ndikoi që shumë prej apartamenteve të jenë ende të pashitura edhe 

pse mund të jenë përfunduar. Arsyet  kryesore për këtë situatë ishte kriza ekonomike, që 
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edhe pse në një kohë më të vonë, goditi edhe në Shqipëri duke çuar në shtrëngimin e 

kushteve për kreditë, duke përbërë faktorin kyç që ndikoi në kreditimin për shtëpi te 

individët. Në krahasim me tre vitet e mëparshme rezultoi se gjatë vitit 2008 pati një ulje të 

ndjeshme të kërkesës për apartamente.  

Arsyet kryesore të stepjes së individëve për të blerë një shtëpi gjatë gjithë përiudhës 

2008- 2013 janë gjëndja financiare e përkeqësuar  si pasojë edhe e uljes së prurjeve të  

parave nga emigrantët. Një tjetër faktor që ndikon ndjeshëm te prirja e konsumatorit për të 

blerë një apartament është kredia bankare. Një sërë individësh përdorin kredinë bankare për 

të blerë shtëpi. Shtrëngimi i  dhënies së kredisë në krahasim me vitet e para krizës për 

individët i ka bërë këta të fundit që të shtyjnë investimet e tyre në kohë.  

Sipas Bankës Qëndrore të Shqipërisë janë një sërë faktorësh që kanë çuar në këtë 

situatë ku më kryesori ka qenë fenomeni i kredive me probleme që shfaqi një pjesë e 

shoqërisë, të cilët vonojnë me muaj të tërë shlyerjen e kredisë.  Kredia për individët, sipas 

BSH-së, ka një tendencë rënëse gjatë 6-mujorit të parë të vitit 2008 duke arritur në 44.3 

përqind nga 57.5 përqind që ishte në fund të vitit 2007. Kështu që, vështirësia për të marrë 

një kredi, do të ndikojë ndjeshëm në tregun vendas pasi sipas raportit të BSH-së, sektori i 

ndërtimit dhe industria thithin 77 përqind të kredisë, shumë kjo të cilën e përdorin për të 

mbuluar nevojat e tyre për likuiditet dhe financimin e investimeve në pasuri të paluajtshme. 

Ndërkohë që rritja e çmimeve në ndërtim justifikohet  me faktin e rritjes së çmimeve të 

materialeve të ndërtimit. Situata e pritshme makroekonomike, e parashikuar është një faktor 

pengues mjaft i rëndësishëm në rritjen e kredidhënies. 

Gjithashtu edhe problemet specifike ku vepron biznesi, si edhe vendimet e Bankës 

Qëndrore për bankat e nivelit të dytë, janë ndikues në shtrëngimin e dhënies së kredive.  Të 

paktë janë ata që blejnë apartamente sot për të kryer biznes me to duke i konsideruar si një 

investim Tendencat e tregut janë për  blerjen e shtëpive për banim dhe jo për biznes. Në 

ndryshim nga vendet e tjera, në Shqipëri dominojnë klientët që kërkojnë shtëpi dhe për 

banim.  

Ndërtuesit dhe specialistët e pasurive të paluajtshme thonë se për një Shqipëri që ka 

dalë nga një sistem i gjatë komunist, ku etja për banesa është ende e madhe dhe ku ende 

janë të shumtë ata që kërkojnë të blejnë një shtëpi, vështirë të shfaqet ndonjë tkurrje e 

tregut apo “ngrirje” e kërkesës, siç po ndodh në disa vende pranë saj, të Europës Qendrore 

dhe Lindore.  



TREGU I KREDIVE PËR SHTËPI DHE IMPLIKIMI I KRIZAVE NË TË.                    

RASTI I SHQIPËRISË 
 

Iris SHAHINI  65 
 

Vendi ynë ka një panoramë krejt të kundërt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku 

pati zanafillën kriza financiare, pasi këtu njerëzit i blejnë kryesisht banesat për strehim, 

ndërkohë që në SHBA më të shumtë ishin ata që i blinin për investime. Në këtë aspekt, 

zvogëlohet akoma më shumë prirja për të patur një rënie drastike të blerjeve, pasi ata 

kërkuesit e banesave gjithnjë do të jenë në gatishmëri për të blerë një banesë. Afro 70 për 

qind e transaksioneve që kryhen në tregun e shitblerjeve të shtëpive në kryeqytet bëhet me 

hua bankare dhe vetëm pjesa tjetër me para në dorë dhe faktori kredi është ai që do të 

ndikoi rënien e transaksioneve tw shitblerjeve.  

Figura 2. 32:Indeksi i kushtimit në ndërtim 

 

Burimi: INSTAT 

 

Megjithatë, ritmi i rritjes së kostove të prodhimit është disa herë më i ulët sesa ritmi 

i rritjes së çmimeve.  

 

Tabela 2. 6:Tregues të sektorit të ndërtimit për vitet 2004-2006 dhe për periudhën janar-shtator 2007 

(ndryshim vjetor në përqindje) 

  2004 2005 2006 2007 

Shitjet 23.8 19.9 21.1 5.4 

Punësimi 9.8 4.5 -0.4 -4.3 

Paga 16.3 10.2 6.1 14.9 

Vëllimi 15 11.2 1.7 -5.8 

Ndërtime të reja 21.1 11.8 9.9 -11.7 

                    Burimi: BSH 
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Vihet re një përkeqësim i treguesve të lidhur me sektorin e ndërtimit gjatë vitit të 

fillimit të krizës financiare, pavarësisht  faktit së në vitin 2007, Shqipëria pati një rritje 

ekonomike prej 5.9 përqind. 

 Gjatë vitit 2008, tregu i banesave është karakterizuar nga frenimi i ritmit të rritjes së 

çmimeve dhe nga luhatje të indeksit të qirasë. Indeksi i çmimit të banesave ka shënuar 

normat më të ulëta të rritjes vjetore që nga viti 2005. Ndryshimi vjetor i këtij indeksi, në 

terma emëror ka shënuar vlerën më të ulët gjatë tremujorit të tretë të vitit 2008; rreth -3.7 

për qind. Në terma realë, ky ndryshim ishte -6.5 përqind. Indeksi mesatar i çmimit të 

banesave gjatë vitit 2008 ra me 0.3 përqind në terma vjetorë, në kontrast me normat 

dyshifrore të rritjes, të regjistruara që nga viti 2005 (ndryshimi vjetor mesatar +16 për 

qind). 

 Frenimi në normën e rritjes së çmimeve të banesave mund të jetë i lidhur si me 

zbutjen e kërkesës për banesa, ashtu edhe me një ofertë relativisht në rritje. Bazuar në të 

dhënat zyrtare, numri I lejeve të ndërtimit, që shpesh përdoret si një tregues i zhvillimeve 

në sektorin e ndërtimit, është ulur. Nga ana tjetër, në vrojtimin e aktivitetit kreditues, 

bankat u shprehën si për një rënie të kërkesës së individëve për kredi për blerje banese 

(gjendja neto: -29.3 për qind), ashtu edhe për një forcim të standardeve të kredidhënies për 

këtë qëllim, kryesisht gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2008. Ndërkohë, indeksi i 

kushtimit në ndërtim nuk paraqet zhvillime të qenësishme gjatë vitit 2008. Zhvillimet, në 

këtë indeks, tregojnë që çmimet në tregun e banesave udhëhiqen kryesisht nga faktorë të 

tjerë, të ndryshëm nga kostot e ndërtimit. 

Investimet në projekte të infrastrukturës rrugore dhe dalja e lejeve të ndërtimit nga 

“ngërçi” i tejzgjatur, gjykohet të kenë nxitur rritjen e aktivitetit të ndërtimit. Vëllimi i 

ndërtimit gjatë tre tremujorëve të parë të vitit 2008 ka regjistruar një rritje mesatare vjetore 

prej rreth 87 përqind, duke shënuar normën më të lartë vjetore në tremujorin e dytë të vitit. 

Tregu i pasurive të paluajtshme është karakterizuar nga rritja e çmimeve të shitjes së 

banesave dhe rënia e lehtë e çmimit të qirave gjatë vitit 2009. Zhvillimet në çmimet e 

banesave gjatë këtij viti shënuan një pikë kthese, pas frenimit të normave të rritjes gjatë 

vitit 2008. Tregu i pasurive të paluajtshme në vend, gjatë vitit 2009, është karakterizuar nga 

një rënie e kërkesës për banesa dhe nga një ofertë e qëndrueshme. Vlerësimi për kërkesën 

në rënie bazohet në të dhëna të tërthorta sasiore dhe cilësore nga vrojtimet e bankës së 

Shqipërisë. Kështu bizneset e sektorit të ndërtimit kanë vlerësuar në rënie kërkesën e 

individëve për blerje banese gjatë këtij viti. 
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Gjatë vitit 2010  u miratuan leje ndërtimi për objekte të llojeve të ndryshme me 

një  vlerë prej 229 miliardë lekë. Në këtë vit numri i lejeve të miratuara për ndërtesa u rrit 

20.3% në krahasim me vitin 2009.  Në vitin 2010 numri i lejeve për banesa zinte 69.5 % të 

numrit total të lejeve për ndërtesa . Prefekturat Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Korçë, Vlorë 

vazhduan të kenë kërkesat më të mëdha për leje ndërtimi.  

 Numri i ndërtesave për qëllime banimi në Shqipëri në 2011 ishte 598,267. Ato ishin 

kryesisht shtëpi  individuale, mbi 80% të përbëra nga një kat dhe  vetëm me një banesë. 

Vetëm 3,7% e këtyre ndërtesave ishin pallate, prej të cilave 31,3% ndodhen në  qarkun e 

Tiranës. Në Shqipëri në vitin 2011 numëroheshin 1,012,400 banesa gjithsej, të cilat për nga 

klasifikimi i llojit të tyre, ndahen në banesa të zakonshme 99.6%, dhe lloj tjetër banese, 

0,4%. Në krahasim me vitin 2001, ka një rritje të banesave të banuara në zonën urbane, me 

24,7% dhe një ulje të numrit të banesave të banuara në zonën rurale, me 20,5%. Në 

grafikun figurën 3.5 është pasqyruar shpërndarja e banesave të zakonshme të banuara. 

Qarku i Tiranës regjistron përqindjen më të madhe ndaj totalit me 26,0% . 

Figura 2. 33: Banesat e zakonshme të banuara sipas qarqeve në 2011 

 

Burimi: INSTAT, CENSUS 2011         

        

 Në vitin 2011, sektori i ndërtimit rezultoi me një performancë të dobët në nëntë 

muajt e parë të vitit. Tkurrja e aktivitetit ndërtues, e nisur gjatë tremujorit të katërt të vitit 

2009, duket të jetë ndërprerë në tremujorin e katërt  të vitit 2011. 

Gjatë nëntë muajve të parë të vitit 2011 sektori i ndërtimit gjeneroi një vlerë të 

shtuar mesatarisht 0.8% më të lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. 

Kjo normë rritjeje mbetet 9.4 pikë përqindje poshtë mesatares vjetore për periudhën 

T1:2005 – T3:2009. Kjo reflekton kryesisht rritjen e vlerës të ndërtesave për qëllime 
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banimi. Të dhënat e INSTAT  tregojnë se vlera më e lartë e ndërtimeve të reja ka arritur në 

tremujorin e katërt të vitit 2010 në 48 miliardë lekë. 

Figura 2. 34: Vlera e lejeve të ndërtimeve të reja në milionë lekë 

 

Burimi: INSTAT 

 

Gjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit 2011 indeksi i çmimeve të banesave shënoi 

ngadalësim të rritjes, ndërsa indeksi i qirasë vijoi rënien. Tremujori i fundit i vitit 2011 

shënoi një rënie të indeksit të çmimit të banesave me 1% në terma vjetorë ndërkohë që, 

gjatë gjithë vitit 2011, indeksi shënoi një rritje mesatare prej 2.9%. Një vit më parë, ritmi 

mesatar i rritjes ka qenë më i lartë, me 5% në terma vjetorë. Indeksi i çmimeve të qirasë ka 

reflektuar një rënie mesatare prej 2% gjatë vitit 2011,  krahasuar me një rritje me 10% gjatë 

vitit 2010. Si rrjedhim i këtyre zhvillimeve, raporti midis indeksit të çmimeve të banesave 

dhe të qirasë është rritur në një mesatare prej 2.12 gjatë vitit 2011 , krahasuar me 2.01  në 

vitin 2010. 

 Sipas INSTAT, dega e ndërtimit gjatë tremujorit të parë te vitit 2012, shfaqi rënie 

krahasuar me tremujorin paraardhës respektivisht me 7.1 përqind dhe rënie 17.6 përqind 

krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2011. Sektori i ndërtimit, në tremujorin e dytë të 

vitit 2012 pati rënie me 18.4 përqind krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2011 dhe u ul 

me 12.1 përqind krahasuar me tremujorin paraardhës. Numri i të punësuarve në ndërtim u 

ul me 2.8 përqind në tremujorin e dytë 2012, krahasuar me tremujorin e dytë 2011, ndërsa 

pagat u ulën me 3.8 përqind gjatë të njëjtës periudhë. Sektori i ndërtimit, në tremujorin e 

tretë të vitit 2012 pati rënie me 16.5 përqind krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2011 
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dhe u rrit me 1.4 përqind krahasuar me tremujorin paraardhës. Sektori i ndërtimit, në 

tremujorin e katërt të vitit 2012 pati rënie me 15.4 përqind krahasuar me tremujorin e katërt 

të vitit 2011 dhe u ul me 1.4 përqind krahasuar me tremujorin paraardhës.  

 Në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2012, indeksi i çmimit të banesave6 ka pësuar një 

rënie mesatare vjetore prej 10%, ndërsa ai i qirasë ka rënë me 7.3%. Në fund të vitit 2012, 

raporti ndërmjet indeksit të çmimit të banesave dhe atij të qirasë shënoi një vlerë prej 2.03, 

me një ndryshim të lehtë me vlerën e këtij raporti në fund të vitit 2011, prej 1.96 njësi. 

Figura 2. 35: Zhvillimet në tregun e banesave,  indeksi i çmimit të banesave dhe qirave 

 

Burimi: Banka e Shqipërisë, BOA Raporti i stabilitetit financiare H2 2013  

Sipas raportit të FMN-së, pavarësisht se rritja e çmimeve të shtëpive dukej e lehtë 

gjatë vitit 2012 në krahasim me disa vende të Evropës, përsëri ecuria e kurbës së çmimit i 

ngjan rasteve të njohura të vendeve të tjera me  ulje ngritjet gjatë periudhës së  krizës( Shih 

fig. 2.36 dhe 2.37). 

Figura 2. 36: Çmimi real i shtëpive (2004 T1=100) në rajon 

 

                                                           
6 Indeksi i çmimit të banesave dhe ai i qirasë i referohen vetëm kryeqytetit. 
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Burimi: IMF Country Report 2014 

Referuar figurës 2.37, rritja e çmimeve reale të banesave ka qenë i konsiderueshëm 

përpara vitit 2008. 

    Figura 2. 37: Çmimi real i shtëpive (2004 T1=100) 

 

   Burimi: IMF Country Report 2014 

 Kredia për ndërtim ka pasur edhe ajo ulje ngritjet e saj (shih fig. 2.38). Pas tkurrjes 

së vitit 2009, në dhjetor të vitit 2010 arriti vlerën më të lartë prej 10.66 miliardë lekë. 

Figura 2. 38: Ecuria e kredisë së re për ndërtim në milionë lekë 

 

Burimi: Banka e Shqipërisë 

 

 Në tremujorin e katërt 2013 u miratuan gjithsej 210 leje ndërtimi, sipërfaqja e të 

cilave ishte 561.712 metra katror. Lejet e miratura për ndërtesa rezidenciale zunë 46,2 % të 

numrit gjithsej të lejeve, dhe ato për ndërtesat jo rezidente 53,8 %. Përsa i përket, vlerës së 
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përafërt gjithsej të lejeve të ndërtimit të miratuara, është rritur 79,7 % krahasuar me të 

njëjtën periudhë të vitit të  kaluar, dhe 145,9 % kundrejt tremujorit paraardhës. Gjatë këtij 

tremujori, numri i lejeve të ndërtimit të miratuara për ndërtesa të reja është përqëndruar në 

qarqet e Tiranës me 37,6 %, Durrësit me 36,7 % dhe Shkodrës me 10,0 %. 

 

Figura 2. 39: Numri i  lejeve të ndërtimit për banesat e reja 

 

Burimi: INSTAT 

 

Figura 2. 40:  Numri i ndërtesave në total dhe banesave në vite 

 

Burimi: INSTAT 

 

 Në gjashtëmujorin e parë të vitit 2013, indeksi i çmimit të banesave dhe ai i qirasë 

kanë vijuar të bien në terma vjetorë, duke shënuar një rënie mesatare vjetore prej 

përkatësisht 10.8% dhe 9%. Raporti ndërmjet indeksit të çmimit të banesave dhe atij të 

qirasë shënoi vlerën 2.3 në fund të gjashtëmujorit të parë të vitit 2013, duke mbetur në 

nivele thuajse të njëjta me vlerën e këtij raporti në fund të gjashtëmujorit të parë 2012, prej  
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2.4 njësi. Në fund të tremujorit të dytë 2013, gjendja e kredisë për blerje pasurie të 

paluajtshme u rrit me 1.3%. Në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2013, indeksi i çmimit të 

banesave dhe ai i qirasë kanë shënuar një rritje mesatare vjetore prej përkatësisht 4.9% dhe 

7%. Raporti ndërmjet indeksit të çmimit të banesave dhe atij të qirasë shënoi vlerën 2.17 në 

fund të vitit 2013, në rënie kundrejt vlerës së këtij raporti me 2.3 njësi, nga një vit më parë.

  

2.8   Përmbledhje 

 Në  këtë  kre është  studiuar ndikimi i krizës financiare mbi tregun e pasurive të  

paluajtshme si edhe në sektorin bankar. Analiza është  shtrirë  kryesisht në  vendet e 

Evropës, por edhe më  gjerë . Duke filluar nga fillimi i vitit 2007,  kredia bruto ka variuar 

shumë ndërmjet shteteve. Shtetet mund të ndahen në dy grupe: ato që kanë pasur rritje të 

kredive hipotekare për periudhën 2007-2013; dhe të tjerat ku kredidhënia pati trend rënës 

në disa periudha. Grupi i parë përfshin Belgjikën, Suedinë, Danimarkën dhe Francën, 

ndërsa i dyti: Hungarinë, Irlandën, Italinë, Portugalinë, Spanjën dhe Anglin.  

Tregu i shtëpive në Greqi është futur në reçension që në fund të vitit 2008, me një 

rënie të vazhdueshme. Zgjerimi i kredisë vazhdoi të ngelet negativ, si oferta ashtu edhe 

kërkesa vazhduan pavarësisht ndikimit pozitiv që  pati  rritja e depozitave në bankat greke 

në fillim të vitit 2013. Në vendin tonë rritja e çmimeve të banesave përpara fillimit të krizës 

financiare u shkaktua kryesisht nga dërgesat në para të emigrantëve shqiptarë të cilët 

investuan një pjesë të konsiderueshme të kursimeve të tyre për blerjen banesave si edhe 

lehtësitë e marrjes së kredive për shtëpi me kushte normale, shoqëruar dhe me rritjen e 

qirave dhe të çmimeve të shtëpive, përbënin një investim shumë të mirë për individët.  

Gjithashtu, sektori i ndërtimit, në tremujorin e katërt të vitit 2012 pati rënie me 15.4 

përqind krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2011 dhe u ul me 1.4 përqind krahasuar me 

tremujorin para-ardhës. Pra mund të  themi se edhe vendi ynë  ndoqi të  njëjtin cikël si në  

tregun e banesave ashtu edhe në  atë  të  kredive hipotekare me vendet e tjera të  prekura 

nga kriza, por me denduri të  ndryshme. 
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KREU I TRETË 

FAKTORËT QË NDIKOJNË OFERTËN  DHE KËRKESËN PËR  KREDI PËR 

SHTËPI NË SHQIPËRI 

3.1 Hyrje 

Në këtë kre do të trajtojmë ecurinë e kredive për shtëpi në Shqipëri gjatë periudhës 

së krizës botërore. Një analizë e detajuar e do të bëhet për ecurinë e çdo variabli të marrë në 

konsideratë si për ofertën ashtu edhe për kërkesën për kredi për shtëpi. Gjithashtu në këtë 

kre do të trajtohet edhe rishikimi i literaturës në lidhje me studimet e autorëve të huaj si 

edhe atyre vendas për ofertën dhe kërkesën për kredi për shtëpi si në vendet e tjera, ashtu 

edhe në Shqipëri. Është shumë e rëndësishme të kemi një analizë të ecurisë së gjithë 

faktorëve të marrë në studim për të parë lidhjen e tyre shkak-pasojë përpara se të kalojmë 

në analizën empirike të tyre. 

3.2  Historiku i  kredisë për banesa në vendin tonë 

 Gjatë periudhës 2004-2007, kredia për pasuri të 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 vetë zhvillimet e sistemit bankar dhe zhvillimi 

ekonomik në vend. Në të njëjtën kohë, u realizua dhe privatizimi i bankës më të madhe të 

sistemit, ish bankës së kursimeve nga Banka Raiffeissen, e cila nxiti më tej tregun kredisë 

hipotekare.  

 Në kahun e ofertës të kredisë për shtëpi, 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, e cila shoqërohet 

me një kosto më të vogël për kapitalin e tyre. Gatishmëria e bankave për të zhvilluar këtë 

segment të tregut u shoqërua edhe nga dëshira e klientëve të tyre për të marrë kredi.  
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 Gjatë kësaj periudhe, u vu re një rritje e interesimit të individëve për të marrë kredi, 

e nxitur nga vetë rritja e shpejtë e çmimeve për banesa 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% më të larta se në fund të vitit 2004. Në të njëjtën kohë, 

bankat prezantuan oferta tërheqëse të kredisë hipotekare, duke lehtësuar dukshëm kushtet e 

kredidhënies, të cilat nxitën kërkesën për kredi hipotekare. 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.  

 Ndërkohë, mbas vitit 2007, norma e rritjes së portofolit të kredisë është zvogëluar 

dukshëm duke shënuar dhe 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 kërkesat 

e rregulloreve të kapitalit për 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 kontraktim i kërkesës për këto kredi. 

 Kërkesa për kredi hipotekare është ndikuar edhe nga ngadalësimi i rritjes së të 

ardhurave të disponueshme, në përgjigje të ecurisë së dobët të ekonomisë gjatë këtyre 

viteve. Gjithashtu, rezultatet e vrojtimit të besimit të konsumatorëve tregojnë për orientimin 

më të madh të individëve drejt kursimit, si pasojë e rritjes së pasigurive për të ardhmen. Së 

fundi, rënia e kërkesës për kredi hipotekare 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. Në fund të vitit 

2010, niveli i kredisë hipotekare në Shqipëri, përbënte më pak se 10% të prodhimit të 

brendshëm bruto të vendit, ose ndryshe rreth 226 euro kredi për banorë.  

Pavarësisht ngadalësimit të rritjes së çmimeve të banesave, kreditimi për blerje të 

pasurive të paluajtshme është gjallëruar gjatë vitit 2011 

Këto zhvillime tregojnë se pavarësisht që kërkesa e individëve për kredi për blerje 

shtëpie gjatë gjashtëmujorit të fundit të vitit 2011 ka rënë, lehtësimi i kërkesave të bankave 

në dhënien e kredisë ka zbutur këtë efekt. Megjithatë, pritshmëritë e bankave në lidhje me 

kërkesën e individëve për të marrë kredi për pasuri të paluajtshme në tremujorin e parë të 

vitit 2012 mbeten pesimiste, dhe pse bankat raportojnë standarde më të lehtësuara të 

miratimit të kredisë për kreditimin total ndaj individëve krahasuar me fundin e vitit 2011. 
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Në fakt, një aspekt i rëndësishëm i kredisë për blerje pasurie të paluajtshme është edhe 

cilësia e saj, e cila është përkeqësuar 

 Kredia hipotekare për individë përbën rreth 20% të portofolit të kredisë së sistemit 

bankar dhe rreth 70% te portofolit të individëve. Bankat japin kredi për shtëpi si me norma 

interesi të prerë, ashtu edhe variabël7. Ato variojnë ndjeshëm nga monedha me të cilën 

merret kredia. Nga të dhënat rezulton se pjesa më e madhe e bankave japin kredi për shtëpi 

në euro dhe me norma variabël. Gjithsesi, disa banka aktive në tregun e kredive për shtëpi, 

kanë prezantuar edhe disa produkte hibride me mbajtjen e normës së  interesit të prerë në 2-

5 vitet e para dhe më pas norma është e indeksuar me normat referencë.   

 Bankat financojnë zakonisht deri në 80 % të vlerës së garancisë-shtesë të lënë peng. 

Ndërkohë, afatet për shlyerjen e këtyre kredive variojnë nga 5 vjet deri në 30 vjet. Në 

tabelën 3.1 janë treguar karakteristikat kryesore të produktit për kredi pë shtëpi në disa prej 

bankave të nivelit të dytë. 

Tabela 3. 1: Karakteristikat e produkteve për kredi për shtëpi 

Bankat Shuma (000 euro) Afati(vite) Pjesëmarrja (%) LTV8(%) DTI9(%) 

1 5-250 5-30.0 70 70 40 

2 5-150 5-30.0 70 70 35 

3 jo max 5-30.0 70 70 60 

4 5-150 5-25.0 70 70 35-40 

5 150 30 70 70 50-60 

6 357 25 70 70 35 

7 500 20 70 70 40 

8 250 20 80 70 35 

9 jo max 30 75 75 n/a 

10 250 25 80 80 60 

          Burimi: faqet elektronike të bankave përkatëse 

  

Tregu mori gjallerim me subvencionimin e kredisë së butë nga qeveria shqiptare. 

Kushti kryesor, për të përfituar këtë kredi nga banka, është gjetja e një banese. Por ajo që i 

penalizon në një pjesë të madhe qytetarët që, sipas bashkisë i plotësojnë kushtet ekonomike 

për t'u trajtuar me kredi të butë, është gjetja e një garancie shtesë, pra i pasurisë që do të 

                                                           
7 Në dhjetor të vitit 2010, 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, nuk janë të disponueshme 

vetëm për kredinë hipotekare. 
8 Raporti  kredi/vlera e tregut të garancisë shtesë. 
9 Raporti detyrime mujore/të ardhura mujore. 
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vënë garanci pranë bankës. Sipas rregullores janë dy kriteret skualifikuese për këtë 

program: familjet e miratuara nga bashkitë (Këshilli Bashkiak) sipas sistemit të pikëzimit të 

miratuar  nga Këshilli Bashkiak, nuk duhet të disponojnë banesë në pronësi si edhe të kenë 

të ardhura mujore brenda kufijve të miratuar nga Ministria e Punëve Publike dhe 

Transportit në bashkëpunim me bankën. 

 Përfituesit e kredisë së butë, paguajnë vetëm 3 për qind të interesit, për një periudhe 

30-vjeçare të përcaktuar nga banka. Sipas udhëzimit të Financave dhe Transporteve, "masa 

e subvencionit të interesave të kredisë, për familjet që përfitojnë kredi të lehtësuara nga 

shteti, duhet të jetë e barabartë me diferencën që rezulton midis interesit vjetor të kredisë në 

tregun e lirë, sipas marrëveshjes së nënshkruar midis ministrit të Financave dhe Bankës me 

interesin prej 3% në vit që paguan familja mbi principalin e kredisë". Diferenca që rezulton 

midis vlerës së banesës dhe shumës që krediton banka paguhet në mënyrë të menjëhershme 

nga familja. E thënë më qartë buxheti i shtetit paguan diferencën e interesit prej 9.9% - 3% 

= 6.9%. Për çdo qytet, kufiri maksimal i kreditimit për familje llogaritet sa 80% e vlerës së 

apartamentit të blere në treg sipas çmimeve kufij të vendosura. Në rast se familja për 

shkaqe të papritura nuk mund të vazhdojë më shlyerjen e kredisë, ajo duhet të njoftojë 

brenda një muaji nga krijimi i situatës së paparashikuar bankën dhe Bashkinë.  

Një ndër pikat ku ngecin pjesa më e madhe e kredive të buta të miratuara nga bashkia, është 

kolaterali ose pasuaria që lihet si garanci në bankë. Banka kërkon mbulim me kolateral në 

masën 140% që do të thotë që, nëse familja vë në hipotekë vetëm apartamentin që do të 

blejë, atëherë ajo duhet të bëjë një pagesë të menjëhershme të barasvlershme me 40% të 

vlerës së banesës, ose, e thënë ndryshe, të marrë një kredi vetëm sa 60% e vlerës së banesës 

sipas vlerësimit që ka bërë eksperti i bankës. Nëse familja nuk disponon këtë shumë, ajo 

mund të vërë si kolateral një pronë me një vlerë më të madhe dhe të bëjë një pagesë të 

menjëhershme prej 20% të vlerës së banesës që po blen. 

3.3 Rishikimi i literaturës për variablat e modelit 

Përcaktuesit e kredisë ndaj sektorit privat ndahen në anën e kërkesës dhe anën e 

ofertës, ndonëse ndarja e plotë e tyre është e vështirë, pasi shumë variabla mund t’i 

shpjegojnë zhvillimet nisur nga të dyja anët. Zhvillimet e tregut të shtëpive te banimit në 

mënyrë të qartë janë të lidhura plotësisht me krizën financiare e cila ka prekur negativisht 

tregjet financiare që prej gushtit të 2007 dhe duke u përshkallëzuar në fundin e 2008-es ne 
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një paralizë të plotë të rrjedhave të kreditit. Megjithëse janë bërë shumë studime për tregun 

hipotekar, evidencat empirike për lidhjen e kërkesës dhe ofertës për kredi hipotekare janë 

shumë të pakta. 

 Veronica Cacdac Warnock-u dhe Francis E. Warnock-u (2007) gjetën në 

punimin e tyre se vendet me të drejta ligjore të forta për kredimarrësin dhe kredidhënësin 

(legjislacioni mbi ekzekutimin e kolateraleve dhe  ligjit të falimentimit), sistem të fortë 

informacioni për kredidhënien dhe kushte të qëndrueshme makroekonomike kanë një 

sistem financimi të kredive për shtëpi më të shëndoshë. Të njëjtët faktorë shërbejnë për të 

shpjeguar diferencat në financimin e shtëpive në vendet në zhvillim nga vendet e 

zhvilluara. Studimi fokusohet në 61 vende, ku përfshihen si ekonomitë e zhvilluara, ashtu 

edhe ato në zhvillim. 

 O’Brein-i dhe Browne-i (1992) theksuan se, një faktor që ndikon në ngadalësimin 

e operacioneve monetare, është pakësimi i kredidhënies nga bankat. Kuptohet që një 

ngadalësim në kredidhënie ndikon si në anën e ofertës, ashtu edhe në atë të kërkesës. Në 

anën e kërkesës, një ngadalësim i aktivitetit ekonomik dhe, rrjedhimisht ulja e fuqisë 

blerëse të individeve, bën që ata të mos kualifikohen për të marrë kredi. Kjo rezulton në një 

ulje drastike të kërkesës për kredi. Sipas O’Brein-it and Browne-it (1992), pakësimi i 

kredidhënies nga  ana e bankave ndikohet nga dy drejtime të ofertës a) përkeqësimi i 

cilësise së aktiveve dhe b) sjellja më strikte e enteve rregullatore, kryesisht nëpërmjet 

kërkesave më të  rrepta të kritereve të kapitalit. 

 Studimi I Dhrymes-it dhe Taubman-it (1969), pjesë e një studimi të madh lidhur 

me kursimet dhe kreditë, nuk gjeti asnjë provë, që kushtet e kredisë ndryshe nga norma e 

interesit, të kenë efekt të pavarur te kerkesa apo oferta e kredive hipotekare.  Gjithsesi, ata 

provuan se kërkesa për kredi për shtëpi ka një varësi të vogël nga normat e interesit të 

kredisë. 

 Studimi i William Silber-it (1970)  mbi sjelljen e portofoleve të ndryshme të 

institucioneve financiare, përmban gjetje të përafërta si të dy autorëve të mësipërm. Normat 

e interesit janë të vetmet kushte të kredisë hipotekare statistikisht të rëndësishme në 

përcaktimin e kërkeses për kredi. 

 Studimi i Jung-ut (1962) i kushteve të kredive hipotekare tradicionale, gjeti që 

normat e interesit tentojnë të varen në mënyrë direkte nga raporti i vlerës së kredisë ndaj 

vlerës së kolateralit.     
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 Page-u (1964) dhe Sandor-i dhe Sosin-i (1975) gjetën një lidhje statisitikisht të 

rëndësishme midis normës së interesit dhe kushteve të tjerë të kredisë. Në studimin e tyre, 

norma e interesit lidhej në mënyrë të drejtë  me raportin e vlerës së kredisë ndaj vlerës së 

kolateralit (LTV) dhe në mënyrë të zhdrejtë me maturitetin e kredisë. Ky studim tregon që 

kredimarrësit i perceptojnë kreditë hipotekare me terma të ndryshme si produkte cilësisht të 

ndryshme. 

 Mark Tracey (2011) në punimin e tij, përcakton ndikimin e kredive të 

keqshërbyera në rritjen e kredisë. Bankat ndikohen nga niveli i kredive të keqshërbyera për 

të marrë vendime mbi kredidhënien. Ai vlerësoi kufirin e kredive të keqshërbyera 

nëpërmjet analizës së regresit dhe rezultatet treguan se bankat kane sjellje te ndryshme ndaj 

kreditimit nese kreditë e keqshërbyera kalojnë një nivel të caktuar. Në studim u përdor 

metoda e katrorëve më të vegjël, MKV, për të përcaktuar nivelin minimal dhe maksimal të 

kredive të keqshërbyera përtej të cilit bankat bëhen konservative për të disbursuar kredi të 

reja. 

 Sipas pikëpamjeve të tkurrjes së kredisë (Credit Crunch), kreditë e keqshërbyera 

duhet të kenë efekt negativ mbi kredidhënien, që nënkupton uljen e dëshirës së bankave për 

të ofruar kredi, kur rritet niveli i kredive të  keqshërbyera. 

Modeli i regresit i përdorur është si më poshtë 

𝐿𝑜𝑎𝑛𝑠𝑡 =  𝐵𝑜 +  𝐵1 𝑁𝑃𝐿/𝐿𝑡 − 1 + 𝐵2 (𝑁𝑃𝐿/𝐿)²𝑡 − 1 +  𝐵3 𝐷 𝑡 − 1 +  𝐵4 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡 𝑡 − 1

+ 𝐵5 𝐶𝑎𝑝 𝑡 − 1 + 𝑒𝑡 

ku t-indeksi i kohës 

𝐿𝑜𝑎𝑛𝑠𝑡- norma e rritjes së kredisë 

𝑁𝑃𝐿/𝐿𝑡−1  - norma e rritjes së kredive të keqshërbyera nga tremujori paraardhës 

 𝐷𝑡−1- norma e rritjes së depozitave nga tremujori paraardhës 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡−1 - norma e rritjes së të ardhurave nga aktivet e tjera nga tremujori paraardhës 

𝐶𝑎𝑝𝑡−1 -norma e rritjes së kapitalit nga tremujori paraardhës. 

Të dhënat e përdorura tremujore i përkasin periudhës T1 1996- T2 2011 dhe T3 1995- T 

2010 përkatësisht për Jamaikën dhe Trinidad dhe Tobago respektivisht. 

Si konkluzion për Jamaikën, që kishte përjetuar më parë një krizë në vitet 1990, niveli i  

kredive të keqshërbyera tregoi se bankat operojnë duke minimizuar riskun. 

Dy vendet e tjera janë të kujdesshme në disbursimet e reja ,por janë të gatshme të rrisin 

ekspozimin për një diapazon më të gjerë të normës së rritjes së kredive të keqshërbyera. 



TREGU I KREDIVE PËR SHTËPI DHE IMPLIKIMI I KRIZAVE NË TË.                    

RASTI I SHQIPËRISË 
 

Iris SHAHINI  79 
 

 Hannah-i, Sabine Hampell-i dhe Christoffer Kok Sorensen-i (2010) studiuan 

kredinë për shtëpi për periudhën 2003-2009 dhe arritën në përfundimin se rritja e kredisë 

është negativisht e ndikuar nga situata e bilancit të bankave dhe kushtëzimeve të reflektuara 

në riskun që do të marrë banka. 

 Elena Loutskina dhe  Philip E. Strahan-i (2007) identifikuan se, si likuiditeti, dhe 

kostoja e fondeve ndikojnë në ofertën për kredi. Bankat me nivel të ulët likuiditeti ( ose 

kosto te lartë të depozitave) janë më të gatshme të refuzojnë kreditë. Ata ndërtuan bazën e 

të dhënave me aplikimet për kredi për shtëpi, që përkojnë me periudhën 1992-2003 të 

siguruara nga Rezerva Federale në SHBA. 

 Holmstrom-i dhe Tirole-i (1997) paraqitën një analizë teorike, sesi shoku real 

mund të shumefishohet nga rënia e ofertës për kredi.  

 Kashyap-i dhe Stein-i (2000) treguan se bankat me tepricë likuiditeti janë  më të 

prirura të vazhdojnë dhënien e kredive duke rritur koston e fondeve si dhe duke  ulur 

stokun e aktiveve likuide.  

 Shawn R. Moulton (2011)  arriti në konkluzionin se Akti i GSE-se (akt i vitit 1992 

i cili detyroi Fannie Mae dhe Freddie Mac të blinin kreditë e individëve që nuk kishin 

perkrahjen e duhur sociale dhe mjekesore të shtetit) nuk kishte pothuajse fare efekt në 

oferten apo kërkesën për kredi për shtëpi. 

 Hou dhe Dickinson-i (2007) në studimin e tyre arritën në konkluzionin se niveli i 

lartë i kredive të keqshërbyera ul dëshirën e bankave për të dhënë kredi. Ata  moren në 

konsideratë një panel të dhenash për bankat tregtare në gjithë botën, nga  1998 deri në 2005 

për 1,382 banka dhe  gjetën se kreditë e keqshërbyera kanë një lidhje negative me sjelljen e 

bankave. 
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Rritja e kredive eshte influencuar nga rritja e depozitave, rritja e kapitalit dhe rritja e 

aktiveve te tjera fitimprurëse. Presupozohet që, me rritjen e depozitave, bankat duhet te 

rrisin kredidhënien, por, nëse kreditë e keqshërbyera janë në vlera të konsiderueshme, 

dëshira e bankave për të rritur ekspozimin ulet. Gjithashtu, edhe nëse rritet kapitali, gjë që 

ndikon pozitivisht në rritjen e kredidhënies, kreditë e keqshërbyera prapë do të prishin 

panoramën e kredidhënies. Lidhja midis kredive të reja dhe kredive të keqshërbyera është 
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negative. Kur kanë nivelin e kredive të keqshërbyera më të vogla se niveli i pranueshëm, 

norma e rritjes së kredive është më e lartë. 

 Salas-i dhe Saurina-i (2002) vlerësuan një efekt tepër negativ të rritjes së GDP të 

niveli i kredive të keqshërbyera dhe dëshmuan për nje përhapje të shpejtë të zhvillimeve 

makroekonomike  te aftësia e agjentëve ekonomikë për të ofruar kreditë e tyre.  

 Dimitrios P. Louzis-i, Angelos T. Vouldis-i dhe Vasilios, L. Metaxas-i (2010) në 

studimin e tyre përdorën metodën e një paneli dinamik të dhënash për të shqyrtuar faktorët 

ndikues te kreditë e keshërbyera në sektorin financiar grek. U arrit në përfundimin se 

variablat makroekonomikë, në veçanti norma e rritjes së GDP real, norma e papunësisë dhe 

interesi i kredive, kanë një efekt shumë të madh në nivelin e kredive të keqshërbyera. 

Kërkesa për shtëpi do të varet nga çmimi i shtëpive dhe kostoja alternative e të pasurit një 

shtëpi. Në modelet e kërkesës për kredi, PBB real, çmimi dhe normat e interesit janë 

kryesisht variablat shpjegues, megjithëse nuk ka një model 'standard' i cili mund të përdoret 

gjerësisht. Në princip, agjentët ekonomikë përdorin kredinë për të shpërndarë në kohë 

shpenzimet e tyre bazuar në të ardhurat që ata parashikojnë të fitojnë gjatë jetës së tyre apo 

të ardhurave të përkohshme.  

 Sipas Gimeno-it dhe  Martínez-Carrascal-it (2006), kredidhënësit marrin për 

bazë të ardhurën aktuale dhe jo atë të pritshme duke qënë se kjo e fundit nuk mund të 

parashikohet prej tyre. Për më tepër, aktiviteti ekonomok mundet, gjithashtu, të ndikojë 

ofertën për  kredi.  

 Në prezencë të asimetrisë së informacionit, Bernanke dhe Gertler (1989) dhe 

Kiyotaki dhe  Moore (1997) treguan se shuma e kredisë varet nga vlera e kolateralit të 

ofruar, e cila përcaktohet nga raporti i vlerës së aktiveve kundrejt detyrimeve. Dëshira e 

bankave për të dhënë kredi është më e madhe, kur ekonomia është e begatë dhe ulet gjatë 

rënies ekonomike.  

 Lidhja midis kredisë dhe aktivitetit ekonomik është studiuar nga Hoffman (2001) 

në 16 vende të industrializuara në  të cilat norma vjetore e ndryshimit në kredidhënie lidhet 

ngushtë me PBB real. Kostoja e kredimarrjes, si psh norma e interesit, pritet të ketë një 

lidhje negative me kredidhënien pasi, kur norma e interesit rritet, kredia bëhet më e 

shtrenjtë dhe kërkesa për kredi bie.  

 Sipas Guttentag-ut (1960), individët jo vetëm e racionojnë kërkesën për kredi 

sipas normave të interesit, por edhe sipas termave të tjerë të kredisë. Në këtë mënyrë 



TREGU I KREDIVE PËR SHTËPI DHE IMPLIKIMI I KRIZAVE NË TË.                    

RASTI I SHQIPËRISË 
 

Iris SHAHINI  81 
 

maksimizimi i fitimit kërkon kombinimin e normës së interesit me komisionin e 

administrimit, raportin e kredisë mbi vlerën e kolateralit, maturitetin dhe shumën e kredisë. 

 Përsa i përket anës së kërkesës, një ngadalësim i aktivitetit ekonomik dhe ulja e 

fuqisë blerëse të shumë individëve, bën që ata të mos kualifikohen për të marë kredi. Kjo 

çon në një rënie drastike të kërkesës për kredi.  

Sipas O’Brein dhe Browne (1992), në ofertën për kredi janë tre faktorë që përshpejtojnë 

rënien e kredidhënies: 

i) përkeqësimi i cilësisë së aktiveve dhe 

ii) qëndrimi më strikt i enteve rregullatore kryesisht nëpërmjet rritjes së kërkesës 

për kapital  

iii) produkti i brendshëm bruto (PBB) 

 Black  et.al (1996) në studimin e tyre vunë re se në lag 6  papunësia dhe rritja e 

PBB përdoren për të kontrolluar kërkesën agregate për kredi. Interesi real dhe inflacioni u 

moren si kosto variabël në studim. Punësimi aktual reflekton koston oportune të 

vetëpunësimit. 

 Li-u (2001) bëri një studim për vendet e Lindjes së Mesme, ku tregu I pasurive të 

paluajtshme ishte shumë I vogël dhe kërkesa për shtëpi ishte e lartë. Në vazhdimësi të 

Japeeli dhe Pagano (1994), ai arriti më përfundimin se, brenda një periudhe të caktuar 

kërkesa për shtëpi varet nga likuiditeti I tregut të pasurive të paluajtshme, dhe sa më I vogël 

ky likuiditet, aq më të prirur janë individët për të kursyer apo për të shtyrë në kohë 

vendimet e tyre për blerjet e pasurive të paluajtshme. Studimi u përqëndrua në 25 shtete të 

OECD-së duke përdorur një model që mbivendos tri periudha për të konkluduar se tregjet e 

pasurive të paluajtshme më pak të zhvilluara kanë karakteristikë një normë kursimi më të 

lartë. 

 Jihad C. Dagher-i dhe Kazim Kazimov-i ( 2012) duke përdorur të dhëna 

gjithpërfshirëse të kredive hipotekare për periudhën 2005 deri 2008 shqyrtuan se, gjatë 

përiudhave të krizës, bankat refuzojnë më tepër kredi koorporatash, sesa individësh, duke 

ulur ofertën për kredi hipotekare. Norma e refuzimeve për kreditë hipotekare u shpjegua 

nga variabli depozitë/active dhe variabli dummy për krizën. Gjithsesi, përsa I përket 

kërkesës, të dyja kategoritë e kreditimit hasën të njëjtin trend rënës. 

 Kindlerberger-i (1978) dhe Minsky-i (1982) në studimet e tyre, kanë theksuar 

rolin që luan kredia në ecurinë e çmimeve të banesave. Lehtësimi i procedurave për marrjen 
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e një kredie, krahas faktorëve të tjerë, do të rrisë kërkesën për banesa. Kredia hipotekare 

ndikon në çmimet e banesave nëpërmjet të ashtuquajturit mekanizmi i nxitësit financiar.  

 Sipas Gelter-it dhe Bernanke-s (1989), mekanizmi i nxitësit financiar është 

fenomeni vetëpërforcues i kredisë dhe çmimit të 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 proçesin. 

 Bernanke-u dhe Getler-i (1989), Kiotaki dhe Moore-i (1997), në materialet e 

tyre, trajtojnë një kanal tjetër të ndërlidhjes së kredisë me çmimet e shtëpive. Sipas tyre, 

rritja e ndjeshme e kredisë nuk influencon vetëm çmimet e shtëpive, por, nëpërmjet tyre, 

ajo ndikon edhe variabla të tjera makroekonomikë të tilla si, konsumi dhe inflacioni. Së 

pari, çmimet e larta të shtëpive do të shkaktonin shfaqjen e “efektit pasuror”, sipas të cilit 

pronarët e shtëpive do të ndihen më të pasur, për shkak të rritjes së çmimeve të shtëpive 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. Kjo sjellje do të krijonte 

mundësinë për marrjen e një kredie të re, e cila mund të përdorej për të rritur më tej 

konsumin. 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 aktivet, të cilat do të sillnin një rritje të mëtejshme 

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

afatshkurtër. Duke iu referuar ndikimit që kanë kreditë e keqshërbyera në ofertën për kredi 

nga ana e bankave, ka studime që sygjerojnë se kredidhënia ndikohet si nga variablat 

makroekonomikë, ashtu edhe nga zërat që përmban bilanci i bankave dhe nga kërkesa për 

kredi. Duke pasur parasysh periudhen e paskrizës, bankat janë bërë më të kujdesshme dhe 

kanë rishqyrtuar menyrën e financimit.  

 Borio etal (2008) duke u fokusuar në anën e ofertës, zbuloi se dhënia e kredisë 

ndikohet negativisht nga perceptimi i bankës për rritjen e riskut të portofolit të tyre. 

 Heid-i dhe Kr𝑢ger-i (2011) theksuan se një rritje e papritur e riskut të kredisë 

mund të ketë një ndikim serioz në ofertën për kredi.  

 Marco (2008) ngriti një model për kreditë hipotekare dhe ato konsumatore duke 

marë 11 vende të zonës euro. Në studim u arrit në konkluzionin se, sa më i madh raporti i 
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detyrimeve mbi të ardhurat ,aq më i madh dhe niveli i kredive të keqshërbyera në periudhat 

pasardhëse.  

 Baum etal (2002) shqyrtoi në mënyrë empirike lidhjen midis kredidhënies së 

bankave dhe paqëndrueshmërisë ekonomike për bankat në Amerikë. U arrit në 

konkluzionin se në prezencë të një pasigurie të madhe makroekonomike, bankat 

kolektivisht bëhen më konservative dhe ky veprim i përbashkët çon në zvogëlimin e 

raportit të kredive kundrejt aktiveve (LTA) 

 Calza et al (2001) duke përdorur metodologjinë e Johansen në studimin e tyre, 

identifikuan lidhjen midis kredisë, PBB dhe normës së interesit. Kjo lidhje tregon se në afat 

të gjatë kreditë janë pozitivisht të lidhura me PBB real dhe negativisht të lidhura me normat 

e interesit afatshkurtra dhe afatgjata. 

 Puri, Rocholl  dhe Steffen-i (2010) në punimin e tyre studiuan efektet anësore të 

ofertës botërore për kredi ndaj individëve si pasojë e krizës financiare në Amerikë. 

Ata eksperimentuan 357 banka gjermane kursimi për periudhën 2006-2008 për të parë nëse 

bankat e prekura nga kriza e ulin kredidhënien ndaj individëve krahasimisht me ato të pa 

prekurat. Ata gjetën një rënie të kërkesës për kredi nga ana e individëve pas fillimit të 

krizës financiare, por pa një ndryshim të madh midis bankave të prekura dhe atyre të 

paprekura. Përsa i përket ofertës për kredi, ata arritën në gjetjen se norma e refuzimeve për 

bankat e prekura është dukshëm më e madhe se norma e refuzimeve të kredive nga bankat e 

paprekura. Ky efekt është më i theksuar për kreditë hipotekare, sesa për ato konsumatore. 

 Leonard V. Zumpano, Patricia M. Rudolph dhe David C. Cheng-u ( 1986 ) në 

studimin e tyre arritën në përfundimin se dy faktorët që mund të shkaktojnë ndryshime në 

marrëdhënien midis termave “jo interes” dhe ofertës, dhe kërkesës për kredi për shtëpi janë; 

rritja e rëndësisë së tregut sekondar dhe rritja e fleksibilitetit të kredidhënësve në 

strukturimin e termave të kredisë hipotekare. 

 Gimeno dhe Martinez-Carrascal-i(2006) studiuan ndërlidhjen midis çmimit të 

banesave dhe të kredisë për blerje banese. Rezultatet sugjerojnë se rritja e kredisë për pasuri 

të paluajtshme ka ndikimin më të lartë në rritjen e çmimit të banesave me një vonesë 

kohore prej një viti. Ndërkohë, rritja e normës së interesit për kredinë për pasuri të 

paluajtshme ndikon negativisht, por me një koeficient të ulët në rritjen e çmimit të 

banesave. Së fundi, vlerësohet se rritja e kostos në një investim alternativ të fondeve 

përmes blerjes së bonove të thesarit ka një ndikim negativ, por të ulët në ecurinë e çmimit 

të banesave. 
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 Sipas Rajan-it (1994), teknikat e modelimit dhe vlerësimit në këtë fushë janë të 

ndërlikuara në sajë të vështirësisë për të veçuar efektet e krahut të kërkesës nga ato të 

krahut të ofertës. 

Pra, një ndryshim në nivelin e kreditimit nga bankat duhet të vijë vetëm si pasojë e cilësisë 

së kredimarrësve, anës së kërkesës. Në mungesë të ndërhyrjes së bankës qëndrore në 

ofertën e parasë,politika kredituese e bankës,  ana e ofertës, nuk duhet të ushtrojë një 

ndikim të pavarur në  nivelin e kredisë. 

  Égert et. al. (2006) dhe Albulescu (2009), në punën e tyre empirike kanë përdorur 

ndryshore që ndikojnë në mundësitë e bankave për të dhënë kredi, si dhe ndryshore që 

ndikojnë në mundësitë e bizneseve dhe individëve për të marrë kredi. 

 Guo-i dhe Stepanyan-i (2011) identifikojnë faktorët e krahut të kërkesës dhe 

ofertës së kreditimit me një fokus kryesisht në anën e ofertës për 38 ekonomi në zhvillim. 

Ata përfshijnë periudhën para dhe pas krizës (2002-2010). Autorët gjejnë se depozitat 

vendase dhe pasivet e jorezidentëve kontribuojnë pozitivisht në rritjen e kredisë dhe, në 

mënyrë simetrike, shërbejnë si financim për këtë të fundit, pavarësisht nëse janë burime 

vendase apo të huaja. Norma e rritjes së PBB-së dhe inflacioni e nxisin kreditimin, ndërsa 

normat më të larta të depozitave ,që sinjalizojnë kushte më të shtrënguara monetare dhe një 

politikë monetare më e shtrënguar në SHBA, do ta ulnin rritjen e kredisë. Në një ekuacion 

alternativ, ata shtojnë edhe disa faktorë të tjerë si: kursi i këmbimit (për të nxjerrë në pah 

efektin e kredive në valutë); raporti fillestar kredi ndaj PBB (sa më i lartë ky raport, aq më e 

ulët do të jetë rritja e kreditimit në periudhat pasuese); kreditë e keqshërbyera(një nivel më i 

lartë i kredive të keqshërbyera do të shkaktonte një reduktim të kreditimit). 

 Përgjithësisht, shumica e studimeve përfshijnë një variabël të veprimtarisë 

ekonomike (për shembull, PBB-në) dhe kostot e financimit (për shembull, normat e 

interesit për kredinë bankare), si nxitësit kryesorë të huadhënies (Calza et.al.2001). Autorë 

si Kashyap et.al (1993) argumentojnë se një rritje ekonomike më e lartë i lejon agjentët të 

marrin më shumë hua, me qëllim financimin e konsumit dhe të investimeve; për rrjedhojë, 

duhet të ketë një lidhje pozitive ndërmjet PBB-së dhe aktivitetit huadhënës. 

 Për Shqipërinë janë përgatitur disa studime që trajtojnë aspekte të ndryshme të 

kreditimit, por që kanë pasur një fokus disi më të ndryshëm nga ai i këtij studimi.  

 Vika (2009) nëpërmjet metodës së përgjithësuar të momenteve (MPM) identifikon 

disa faktorë që ndikojnë kredinë totale për sektorin privat dhe kreditë e dhëna në lekë (për 

periudhën 2004-2006), duke gjetur lidhje pozitive të ndryshores së varur me kursin emëror 
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efektiv të këmbimit, PBB, likuiditetin e sektorit bankar dhe termin e bashkëveprimit midis 

treguesve të politikës monetare dhe likuiditetit (megjithëse dy faktorët e fundit janë 

statistikisht të parëndësishëm). Nga ana tjetër, lidhja është negative me normën e 

marrëveshjeve të riblerjes (REPO), madhësinë e bankave dhe termin e bashkëveprimit 

midis treguesve të politikës monetare dhe madhësisë së bankave (ndryshe nga sa pritej për 

një lidhje pozitive me dy ndryshoret e fundit).  

 Kalluci (2012) identifikon një nivel ekuilibër të kreditimit të ekonomisë shqiptare 

duke u nisur nga një etalon i 52 vendeve të zhvilluara dhe në zhvillim. Krahasimet me këto 

vende tregojnë se Shqipëria mbetet nën nivelin potencial të kreditimit, por hendeku po 

ngushtohet. Nga ana tjetër, kur shërben si etalon paneli i vendeve të zhvilluara, hendeku 

midis nivelit aktual dhe potencial të kreditimit është edhe më i madh. 

 Note dhe Suljoti (2012) identifikojnë përcaktuesit e rritjes së kredisë pas vitit 2008 

për një panel prej 10 vendesh të Evropës Qendrore dhe Juglindore për periudhën 2008T4-

2011T3. Kreditimi i ekonomisë së këtyre vendeve në vitet pas krizës ndikohet negativisht 

nga raporti i kredive të keqshërbyera dhe nga normat e interesit. Ndërkohë, në kreditim, 

ndikim pozitiv ka rritja ekonomike, ecuria e burimeve të financimit (depozitat) dhe 

huamarrjet nga jashtë të sistemit bankar. 

 Gerti Shijaku dhe Irini Kalluci (2011) studiuan përcaktuesit e kredisë bankare për 

sektorin privat në rastin e Shqipërisë. Duke përdorur metodologjinë e Johansen MKVG, 

studimi identifikon një marrëdhënie kointegruese që lidh kredinë reale për sektorin privat, 

PBB reale, pagat neto, zhvillimin bankar e financiar, treguesit e liberalizimit financiar, 

kursin e këmbimit, kredinë e keqshërbyer dhe normat e interesit. 

Një gjendje e qëndrueshme makroekonomike dhe politika të orientuara drejt uljes së 

kostove të kredisë, dhe një liberalizim më i madh financiar, njëkohësisht do të mbështetnin 

një kreditim më të lartë dhe do të ulnin rrezikun e kreditimit të sektorit privat. Në të njëjtën 

kohë, një nivel më i ulët i kredive  të keqshërbyera, shihet se ndikon në një ofertë më të 

lartë të kredisë nga sistemi bankar. Përmirësimi i eficiencës së kredisë bankare dhe 

reduktimi i kredive me probleme do të ulnin rrezikun e perceptuar të kredisë, duke 

inkurajuar ofertën e kredisë. 

 Erjona Suljoti dhe Gent Hashorva (2011) studiuan ndikimin e kredise hipotekare 

ne çmimet e banesave për qytetin e Tiranes. Duke u bazuar në metodën e vlerësimit 

dinamik me anë të katrorëve të vegjël (DOLS), konstatohet lidhja e fortë empirike ndërmjet 

këtyre dy variablave edhe për rastin e Shqipërisë për një periudhë kohore 1998-2010 
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Ekuacioni 1 

Kredia = f (çmimi i banesave, të ardhurat, norma e interesit) 

Ekuacioni 2 

Çmimi i banesave= f (kreditë, të ardhurat, kostoja e ndërtimit) 

Vlerësimi I tyre empirik tregoi se faktorë të rëndësishëm në formimin e çmimeve të 

banesave janë kostot e ndërtimit, të ardhurat dhe kredia hipotekare. Për më tepër, çmimet e 

banesave kanë efekt edhe në madhësinë e kredisë në periudhën afatgjatë. 

Ata gjithashtu studiuan ndikimin e çmimit të banesave, PBB/frymë dhe normës së 

interesit te kreditë hipotekare. Lidhja midis variablave të varur dhe të pavarur për këtë 

periudhë doli shumë e fortë. PBB/frymë dhe çmimet e banesave rezultuan të kenë një lidhje 

pozitive me kërkesën e individëve për kredi për shtëpi ,ndërsa normat e interesit të lidhura 

negativisht.  

3.4 Portofoli i kredisë dhe ecuria në vite 

Kredidhënia përbën aktivitetin bazë të veprimtarisë bankare, aq më tepër në bankat 

tregtare, si mund të klasifikohen bankat e nivelit të dytë që operojnë në Shqipëri. Duke 

qenë se sistemi bankar zë peshë dërrmuese në sistemin financiar të vendit, kredidhënia dhe 

ecuria e saj paraqesin një tregues shumë të rëndësishëm për ekonominë e vendit tonë dhe 

zhvillimin e tij. Në fakt, siç përmendet në deklaratet e autoriteteve të rëndësishme (si Banka 

e  Shqipërsisë, Banka Botërore, FMN etj) dhe në studime të ndryshme, kredidhënia ka qenë 

një prej kontribuesve kryesorë të rritjes ekonomike në Shqipëri së bashku me faktorë të 

tjerë mikro apo makroekonomikë siç mund të përmendim investimet e huaja direkte, 

dërgesat e emigrantëve, niveli i të ardhurave në ekonomi etj. 

Duke vlerësuar rolin e kredidhënies për ekonominë si dhe faktin se portofoli i kredisë 

hipotekare përbën burimin kryesor të portofolit me pakicë, në vijim paraqitet një analizë e 

detajuar e ecurisë së këtij portofoli në sistemin bankar, përbërja e tij strukturore, si edhe  

faktorët që janë marrë në analizë në ndikimin e kredisë për shtëpi.  Analiza për kredinë e re 

hipotekare është marrë që nga tremujori i katërt i vitit 2007, duke qënë se në këtë periudhë 

filloi raportimi i të dhënave nga Banka e Shqipërisë. 
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3.4.1 Gjendja e kredisë dhe ecuria në vite 

 

Gjendja e kredisë në totalin e aktiveve të sistemit bankar përfaqësohet nga zëri ’veprime 

me klientët’ dhe në varësi të analizës mund të paraqitet në terma të kredisë bruto apo neto. 

Kredia bruto përbën gjendjen e kredisë në një moment të caktuar kohë, ndërsa kredia neto 

përbën rregullimin e kësaj gjendeje me fondin rezervë të krijuar nga ana e bankave. Analiza 

e ecurisë në vite të portofolit të kredisë bazohet në vlerën bruto të portoflit të kredive duke 

qënë se ky përfaqëson shumën reale që kanë përfituar bizneset, individët apo subjektet e 

tjera nga aktiviteti i kredidhënies së bankës.  

Aktiviteti kreditues në fund të vitit 2012 arriti në mbi 574 miliardë lekë dhe në raport 

me PBB-në vlera e tij arriti në 42.8%. Një nivel i tillë dëshmon edhe një herë rëndësinë e 

këtij aktiviteti për ekonominë e vendit.   

Vlera e portofolit të kredisë, e shprehur në milionë lekë, si dhe rritja vjetore në 

përqindje janë paraqitur në figurën 3.1 në vijim. Grafiku është me dy boshte ordinatash, ku 

vija rritëse e kuqe tregon madhësinë e portofolit të kredisë dhe vija rënëse blu tregon rritjen 

vjetore në përqindje. 

Figura 3. 1:  Vlerat e portofolit të kredisë në vite (molionë lekë) dhe rritja vjetore (në %) për periudhën 

2005-2013 

 

Burimi: Banka e Shqipërisë 

 

Portofoli i kredisë ka pasur një ecuri në rritje gjatë viteve 2005 – 2012 por, siç duket në 

grafik ritmi i rritjes ka pasur prirje të theksuar rënëse sidomos gjatë viteve të fundit duke 

kapur vlera negative ne vitin 2013. Kështu, portolofi i kredisë ishte rreth 137 miliardë lekë 

në fund të vitit 2005, u rrit në mbi 446 miliardë lekë deri në vitin 2009 dhe arriti në mbi 574 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rritja ne % 82,0% 54,9% 47,6% 35,7% 13,2% 9,1% 15,5% 2,1% -1,8%

Kredia (Bruto) 127.0 196.8 290.5 394.1 446.0 486.4 561.6 573.5 563.1
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miliardë lekë në fund të qershorit 2013. Gjatë këtyre 8 viteve e gjysmë, portofoli i kredisë u 

rrit mbi 4.5 herë.  

Pavarësisht rritjes së vlerës absolute të portofolit të kredisë, rritja vjetore nuk paraqet 

ecuri të kënaqshme sidomos për vitet e fundit. Nëse do të ndanim periudhën e marrë në 

analizë në disa nënperiudha do të dallonim tri të tilla ku ritmi i rritjes shfaq zhvillime të 

caktuara. 

3.4.2 Përbërja strukturore e portofolit të kredisë sipas subjekteve kredimarrëse 

 

Ndarja e portofolit të kredisë së një vendi tregon në mënyrë indirekte edhe fazën e 

zhvillimit të ekonomisë së tij si dhe shkallën e zhvillimit të sistemit financiar në përgjithësi. 

Kështu, në vendet e zhvilluara, pesha e kredisë së dhënë individëve është relativisht e lartë 

krahasuar me vende të tjera. Kjo tregon se masa e gjerë e popullsisë së atij vendi ka 

mundësi të mëdha për të patur akses në shërbimet financiare dhe bankare të tij. Në vendin 

tonë,peshën më të madhe në totalin e portofolit të kredive e zënë kreditë dhënë bizneseve, 

rreth 73.5% në fund të dhjetorit 2013, kundrejt një peshe prej 26.5% që zënë individët. Në 

terma absolutë, kreditë dhënë biznesit, në fund të dhjetorit 2013 arritën në 394.6 miliardë 

lekë, ndërsa kreditë dhënë individëve në 142.7 miliardë lekë.  

Ecuria në vite e portofolit të kredisë e ndarë sipas subjekteve kredimarrëse, pra individë 

dhe biznese, ka shfaqur tendencë favorizuese ndaj këtyre të fundit. Sikurse dallohet qartë në 

figurën 3.2 në vijim, pesha e kredive për biznese është rritur nga 64.2% të totalit të 

portofolit, që ishte në dhjetor të vitit 2007, në 73.5% në dhjetor të vitit 2013. Kredia për 

individë ka pësuar rënie nga 35.8% në dhejtor 2007 në 26.5% në dhjetor 2013. Ndryshimi i 

raportit në kredidhënien individë-biznes ka ardhur në mënyrë graduale dhe të vazhdueshme 

në kohë.  
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Figura 3. 2: Përbërja strukturore e portofolit të kredisë sipas subjekteve 

 

Burimi: Banka e Shqipërisë 

Figura 3.3 në vijim paraqet më qartë ndryshimin e raportit midis dy kategorive 

kredimarrëse, ku rrethi i jashtëm paraqet ndarjen e portofolit në dhjetor 2013, ai i mesit në 

dhjetor 2010 dhe rrethi i brendshëm strukturën në dhjetor 2007. 

Figura 3. 3:  Portofoli i kredisë i ndarë sipas subjekteve kredimarrëse 

 

Burimi: Banka e Shqipërisë 

Thellimi i diferencës në raportin e kredidhënies biznese-individë është ndikuar nga 

favorizimi i financimit të bizneseve kundrejt kredidhënies për individë. Kështu, ritmi i 

rritjes së kredisë për biznese ka qenë më i lartë se ritmi i rritjes së kredisë për individë. 

Përfundimi që mund të nxirret nga vlerat e llogaritura është se krediadhënia ndaj bizneseve 

ka pasur ritme më të larta rritjeje se ajo për individë. Madje, gjatë vitit 2011, kreditë dhënë 

individëve ranë me 0.4% ndërkohë që kredia ndaj bizneseve ka shënuar rritje me afro 18%. 

Rritja e ”diferencuar” vërehet gjatë gjithë periudhës së analizuar, me përjashtim të vitit 
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2013, ku raporti ka ndryshuar. Kështu, gjatë kësaj periudhë, kreditë për biznese janë ulur 

me 0.5%, ndërsa ato për individë janë rritur me 1.2%.  

3.4.3 Struktura e portofolit të kredisë sipas qëllimit të përdorimit të kredisë 

 

Qëllimi i përdorimit të kredisë tregon edhe format kryesore të financimit të individëve 

apo biznesit. Totali i portofolit ka një përqëndrim më të madh në kategorinë “pasuri të 

paluajtshme” me 207 miliardë lekë ose pothuaj 38% të totalit të potofolit të kredisë në fund 

të 2013. Ky përqëndrim lidhet me investimet e vazhdueshme të bizneseve në kategori të 

tilla si dhe me kërkesën e lartë të individëve për kredi për shtëpi.  Paraqitja në mënyrë 

grafike e ecurisë së kategorive kryesore të kredisë sipas qëllimit jepet në figurën 3.4  në 

vijim. Nga grafiku dallohet qartë që në vitet 2007-2010 kategoria “pasuri të paluajtshme” 

ka patur rritje më të shpejtë se kategoritë e tjera.  

Figura 3. 4: Kredia sipas qëllimit të përdorimit në milionë lekë 

 

       Burimi: Banka e Shqipërisë 

Ndryshimi i strukturës së portofolit sipas qëllimit paraqitet më qartë në figurën 3.5 

në vijim, ku, duke kaluar në rrathët nga jashtë në brendësi paraqitet pesha e secilit sektor në 

periudhat dhjetor 2013, dhjetor 2010 dhe dhjetor 2007. 
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Figura 3. 5: Ndryshimi i strukturës së portofolit sipas qëllimit 

 

      Burimi: Banka e Shqipërisë 

 

3.4.4  Kredia hipotekare për individët dhe ecuria e saj 

 

Kredia për individët ka përqëndrim të theksuar në kreditë për pasuritë e paluajtshme. 

Në fund të dhjetorit 2013, 72% e portofolit të kredive për individë ishte dhënë për qëllim 

blerjeje apo investimi në pasuri të paluajtshme duke përfshirë në këtë kategori 

përgjithësisht kreditë hipotekare për blerje shtëpish. Pavarësisht se gjatë vitit 2009, bankat 

shtrënguan së tepërmi kredidhënien , gjatë vitit 2010, bankat ndaluan së shtrënguari kushtet 

e kreditimit për individët, si për kredi për konsum, ashtu edhe për banesa. 

Figura 3. 6: Kredia per individë sipas qellimit –Dhjetor 2013 

 

  Burimi: Banka e Shqipërisë 
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Në veçanti, në tremujorin e fundit të vitit, shumë prej bankave ofruan produkte 

preferenciale për kredinë hipotekare. Me gjithë sinjalet nxitëse që përcollën këto oferta në 

treg, kërkesa për to u shfaq e moderuar. Në fund të vitit 2010, portofoli i kredisë për banesa 

ishte 2.2% më i lartë se një vit më pare.  

Figura 3. 7:   Ecuria e kredisë hipotekare dhe kredisë për individë në total 

 

     Burimi: Banka e Shqipërisë 

Ajo që vihet re në kredinë hipotekare është ulja e peshës së kreditimit në monedhën 

euro ku në 2008 zinte 71.5% të portofolit dhe 25.3% i zinte monedha e lekut, ndërkohë që 

në vitin 2013 pesha e kreditimit në euro ra në 63.5 % dhe 35.1% në lekë. Rritjen më të lartë 

ky portofol e ka patur në shkurt të vitit 2008 me 4.8 %, ndërsa rënien më të madhe në 

nëntor të vitit 2011 me -1.48%. Rritja mesatare e këtij portofoli gjatë gjithë periudhës. Siç e 

përmendëm edhe më sipër pjesën më të madhe të kredisë hipotekare e zë kredia për blerje 

banesash. Duhet patur parasysh se klasifikimi që bëjnë bankat për portofolin e kredive për 

shtëpi ka ndryshuar në bazë të rregullores së re të Bankës së Shqipërisë dhe, pavarësisht se 

kredia mund të jetë marrë për blerje banese, nësë vlera e LTV është më e madhe se 75%, 

kredia nuk klasifikohet si kredi për shtëpi. 
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Figura 3. 8: Kredia hipotekare ndaj individëve dhe ajo për blerje banesash në milionë lekë 

 

Burimi: Banka e Shqipërisë  

 

Kredia hipotekare dhe ecuria e saj, si nga pikëpamja e gjendjes, ashtu edhe nga 

disbursimet e reja, është edhe fokusi i këtij studimi. Kredia e re është një tregues i 

rëndësishëm pasi lidhet me madhësinë e rifinancimit të ekonomisë periudhë pas periudhe. 

Gjithashtu, ajo është e lidhur edhe me ndryshimet strukturore të portofolit të kredisë duke 

treguar ecurinë në vite. Duke iu referuar të dhënave tremujore të publikuara nga Banka e 

Shqipërisë për kredinë e re, në figurën 3.9 në vijim janë paraqitur treguesit statistikorë të 

llogaritur për periudhën dhjetor 2007 deri dhjetor  2013. 

Gjatë vitit 2007, bankat  kanë lehtësuar proçedurat dhe politikat e kreditimit për 

miratimin e kredive të reja për blerjet e shtëpive. Faktorët kryesorë që ndikojnë në politikat 

e kreditimit për këtë lloj kredie janë të shumtë por ndër më kryesorët mund të përmendim 

tregun e  pasurive të paluajtshme, huatë e keqshërbyera, pozitën financiare të individëve, 

likuiditetin e bankave, mjaftueshmërinë e kapitalit. Përsa i përket tregut të pasurive të 

paluajtshme, numri i banesave të ndërtuara në 2007 ishte 466, më pak se gjysma e banesave 

të ndërtuara në 2006, që kapte numrin 1,491. Për gjashtëmujorin e parë të vitit 2008, bankat 

patën  një rritje të mëtejshme të standardeve edhe për kredinë e individëve duke patur  

shtrëngim të  kritereve për kredinë hipotekore. Edhe kërkesa e individëve  për kredinë për 

banesa vijon të rritet, por me ritme më të ulëta në krahasim me periudhën e mëparshme.  

Sikurse shihet edhe në figuren 3.9 disbrsimet e reja kanë filluar të ulen gjatë vitit 

2008 ku nga 10.7 miliardë lekë në tremujorin e katërt të vitit 2007, në tremujorin e pare të 

vitit 2008 ishin 8.9 miliardë lekë. 
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Figura 3. 9: Kredia e re hipotekare dhe gjendja e portofolit hipotekar ne milionë lekë 

 

Burimi: Banka e Shqipërisë 

 

Faktorët kryesorë që kontribuan në shtrëngimin e standardeve të kredisë për ishin; 

gjendja financiare e individëve dhe situata në kreditë e keqshërbyera. Përsa i përket 

kërkesës së individëve për  kredi për banesa mbetet në nivele më të larta sesa kërkesa e 

individëve për konsum. Përveç nevojës së individëve për të financuar blerjen e banesave,  

faktorë të tjerë që kanë kontribuar pozitivisht në kërkesën për kredi kanë qenë dhe 

zhvillimet në tregun e pasurive të paluajtshme, besimi i konsumatorëve dhe kushtet e 

kreditimit të aplikuara nga bankat në veçanti. Faktorët kryesorë që kontribuan në 

shtrëngimin e standardeve të kredisë për individë në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2008 

ishin; gjendja financiare, niveli i likuiditetit të bankës dhe situata në kreditë e keqshërbyera. 

Të njëjtin trend rënës ndoqi edhe kërkesa e individëve për kredi për shtëpi, ku gjendja e 

kredisë ra  me afërsisht -23%. Ndërkohë, numri i banesave të ndërtuara në këtë vit ishte 

pothuajse dy herë më i madh se në vitin 2007, duke arritur në  910 banesa. Duke parë si 

faktorë kryesorë gjendjen financiare te individëve, situatën në tregun e pasurive të 

paluajtshme  si edhe  nivelin e likuiditetit të bankave, përsëri në fillim të vitit 2009, bankat 

vazhduan të ruajnë  shtrëngimin  e standardeve të kredidhënies. Kjo politikë shtrënguese u 

shoqerua me rritje të kërkesës për kolateral në raport me madhësinë e kredisë dhe zgjerimit 

të marzhit për kreditë me rrezik më të lartë.  

Kërkesa e individëve për kredi gjatë tremujorit të katërt 2009, vlerësohet ne ulje,  

pavaresisht numrit të konsiderueshëm të banesave të reja të ndërtuara në shifrën 1,021. Në 

tremujorin e parë të këtij viti kredia e re hipotekare për individë ishte 4.2 miliardë lekë dhe 
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në tremujorin e katërt arriti 3.2 miliardë lekë , pothuajse sa 1/3 e disbursimeve të tremujorit 

të katërt të vitit 2007.  

Megjithëse gjatë vitit 2010 stadardet e kredidhënies për individë nga ana e bankave 

u shtrënguan në përgjithësi, për kreditë për shtëpi, u lehtesuan  disi në krahasim me vitin 

2009. Gjithsesi, faktorët që ndikojnë në të qenurit konservativë të bankave, vazhdojnë të 

jenë, gjendja financiare e individëve dhe kreditë e keqshërbyera. Gjatë vitit 2010 kerkesa e 

individëve për kredi për shtëpi ka qenë e luhatur nga njëri tremujor në tjeterin, megjithatë 

në vlerë neto kjo kërkesë ka qenë në ulje kryesisht si pasojë e përkeqësimit të besimit të 

konsumatorit, tregut të pasurive të paluajtshme, perceptimit të individëve për shtrëngimin e 

kushteve të kredititmit nga bankat. Por, pavarësisht uljes së kërkesës për kredi për shtëpi, 

numri i banesave të ndërtuara në 2010 ishte në rritje duke arritur nivelin e 1,283 banesave.  

Në vitin 20010, totali i disbursimeve për kredinë hipotekare isht 18 miliardë lekë 

nga 36 miliardë në vitin 2008, pra rreth 50% më pakë. 

Kontributi pozitiv i konkurrencës në sistemin bankar, gjendjes së likuiditetit dhe 

vendimeve të Bankës së Shqipërisë në lehtësimin e standardeve të kredidhënies për banesa 

në gjashtëmujorin e parë të vitit 2011, u dominua nga kontributi shtrëngues i gjendjes 

financiare të individëve, gjendjes së kredive të keqshërbyera si edhe zhvillimeve të ngadalta 

në tregun e pasurive të paluajtshme përgjatë gjashtëmujorit të dytë të vitit. Edhe kërkesa për 

kredi për shtëpi nga individët ndoqi të njejtin trend si edhe kredia dhënë nga bankat. Në 

gjashtëmujorin e parë kjo kërkesë pati rritje, e udhëhequr kjo nga kushtet e kreditimit të 

aplikuara nga bankat, si edhe nga nevoja e individëve për financim të banesës. Gjithësesi 

gjashtëmujori i dytë i vitit shënoi rënie të kërkesës për kredi për shtëpi e ndikuar kjo nga 

burimet alternative të financimit si edhe zhvillimet e tregut të pasurive të paluajtshme.  

Ndërkohë në vitin 2011 pati një trend rritës krahasuar me një vit më përe ku shuma 

e disbursimeve të reja arriti afërsisht 19.2 miliard lekë. 

 E njëjta ecuri ka vijuar edhe për vitin 2012 duke qenë se kërkesa e individëve 

vazhdon të jetë e ulët si pasojë e parashikimit për situatën financiare në të ardhmen dhe 

nivelin e kredive të keqshërbyera. Disbursimet e reja gjatë këtij viti ranë përsëri në nivelin 

15.5 miliardë lekë. 

Vlera më e ulët e kredisë së re hipotekare ka qenë në gusht të vitit 2009 në vlerën 

797 milionë lekë, ndërsa vlera më e lartë ka qënë në qershor të vitit 2008 në vlerën 3.937 

miliard lekë.  
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Viti 2013 shënoi ritme rritëse të disbursimeve të reja krahasuar me nje vit më parë 

ku vlera e tyre arriti në 18.5 miliardë lekë. 

Pjesa më e madhe e kredisë hipotekare akordohet  në euro (63.5%) në fund të vitit 

2013. 

Figura 3. 10:  Kredia e re hipotekare sipas monedhave (në milionë lekë) 

 

Burimi: Banka e Shqipërisë 

3.5  Depozitat e sistemit bankar 

Volumi i depozitave, përbërja strukturore e tyre, ecuria në kohë dhe përqëndrimi i 

tyre përbëjnë një çështje shumë të rëndësishme për aktivitetin bankar. Nëpërmjet 

depozitave bankat sigurojnë likuiditetin e nevojshëm për aktivitetin e tyre kredidhënës apo 

të investimit. Banka është i vetmi insitucion pranues i depozitave të klientëve dhe ku 

kapitali aksionar nuk përbën pjesën kryesore të financimit të aktiveve, por këtë rol e 

kryejnë depozitat.  Në përputhje me këtë logjikë, pjesën dërrmuese në totalin e pasivit të 

bankave shqiptare e zënë depozitat e klientëve (përfaqësuar nga zëri «veprime me klientët” 

në pasiv). Gjatë viteve 2005-2012, pesha e depozitave është luhatur në kufijtë 76% (viti 

2008) deri në 87% (viti 2005), duke qëndruar konstant në tre vitet e fundit rreth 81%-82% 

(shih figurën 3.11 ). 
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Figura 3. 11:  Struktura e zërave kryesorë të pasivit (pesha) në vite 

 

Burimi: Banka e Shqipërisë (përshtatje e autorit) 

         

Në fund të vitit 2013, depozitat përbënin 82.34% të totalit të pasiveve. Norma e 

rritjes është luhatur nga 2% në 20% me luhatje të konsiderueshme. Rritja vjetore e 

depozitave ka qenë në nivele të mira para viteve 2008, ra në më pak se 2% gjatë vitit 2008, 

dhe më pas gjatë katër viteve të fundit ka pasur një rritje mesatare prej 11.5%. Gjatë 

gjashtëmujorit të parë të vitit 2013, rritja e depozitave ka qenë e ulët, vetëm 1.37% dhe 

arriti në 3.62 % në fund të vitit. Grafiku 3.22 në vijim paraqet njëkohësisht volumin e 

depozitave (në milionë lekë) dhe rritjen vjetore në përqindje si dhe ecurinë e këtyre 

treguesve për vitet 2005 deri në gjashtëmujorin e parë 2013.  

Figura 3. 12: Ecuria e volumit të depozitave në milionë lekë dhe rritjes vjetorë të tyre (në %) në vite 

 

Burimi: Banka e Shqipërisë 
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Depozitat 432.960520.282621.819633.795683.843805.041911.210978.0881.013.5
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Figura 3. 13: Struktura e depozitave sipas Llojit       Figura 3. 14: Struktura e depozitave me afat sipas 

       monedhës  

  

Burimi: Banka e Shqipërisë 

 

Duke analizuar klasifikimin e depozitave sipas llojit, pjesën dërrmuese e zotërojnë 

depozitat me afat, ndjekur nga llogaritë rrjedhëse dhe ato pa afat. Në fund të vitit 2013, 

80% e depozitave ishin me afat, 15% e tyre në llogari rrjedhëse dhe 5% ishin depozita pa 

afat. Duke analizuar me detaje depozitat me afat, vërehet një zhvendosje e rëndësishme 

drejt depozitave me afat më të gjatë maturimi duke reflektuar prirjen e publikut për kursim. 

Për sa i përket strukturës së depozitave me afat sipas monedhës, në fund të dhjetori 

2013, 54% e tyre ishin në lekë, 41% në euro dhe 5% në dollarë. 

3.5.1 Depozitat e individëve  

 

Depozitat e individëve janë detyrimet e institucioneve financiare, të cilat mund të 

jenë në llogari koherente, llogari kursimesh apo depozita afatgjata. Sipas Levine (1997), një 

projekt fitimprurës afatgjatë duhet të financohet nga depozitat afatgjata, pasi, në rast të 

kundërt, do të jetë e vështirë për bankat që të kontribojnë në rrtijen ekonomike. 

Siç  e kemi parë edhe më lart, pjesën më të madhe në sistemin bankar e zënë depozitat 6-12 

muaj  pra, ato afatshkurtra. 

Depozitat e individëve përbëjnë edhe peshën kryesore të totalit të depozitave me 

87%, të cilët kanë një pozicion të theksuar kreditor ndaj sektorit bankar. Kursimet e 

individëve, përgjithësisht me afat, konsiderohen si burime të qëndrueshme financimi, duke 

ndikuar pozitivisht në stabilitetin e sektorit bankar. Ecuria e depozitave të individëve ka 

ndjekur një ritëm ngadalësues gjatë vitit, duke shënuar një rritje prej 1.7% në fund të tij. Të 
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nxitur edhe nga ulja e normës së interesit të depozitave në banka, individët kanë 

zhvendosur një pjesë të kursimeve të tyre financiare drejt këtyre institucioneve. 

Figura 3. 15: Ecuria e depozitave sipas subjekteve 

 

Burimi: Banka e Shqipërisë 

 

Rritja e depozitave të individëve shënoi vlera negative në tremujorin e katërt të vitit 

2008 në -10% dhe vlerën maksimale 7.17% në tremujorin e tretë të vitit 2008 

 

Figura 3. 16: Rritja e depozitave të individëve në % 

 

Burimi: Baka e Shqipërisë 
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Grafiku i mësipërm është me dy boshte ordinatash, ku në boshtin e majtë të ordinatave 

paraqitet rritja ekonomoke dhe në boshtin e djathtë paraqitet niveli i depozitave shprehur në 

milionë lekë. 

3.5.2 Raporti i kredisë ndaj depozitave 

 

Një raport tjetër i rëndësishëm i cili ndihmon në dhënien e një panorame sa më të 

plotë të situatës së likuiditetit në sistemin bankar, është treguesi “kreditë ndaj depozitave”. 

Raporti u  përkeqësua gjatë tremujorit të katërt të vitit 2008  dhe përllogaritet 62 për qind. 

Rritja e raportit ishte rrjedhojë e rënies së lartë të depozitave nga klientët, ndërsa kredia 

vijoi rritjen edhe gjatë tremujorit të katërt të vitit. Gjithsesi në qershor të vitit 2012 ky 

raport filloi të bjerë poshtë nivelit 60% si shkak i rritjes më të shpejtë të depozitave 

kundrejt kredive. Grafiku 3.17 paraqet këtë raport si për totalin e kredive dhe depozitave të 

sistemit bankar, ashtu edhe për kreditë dhe depozitat e individëve. 

Figura 3. 17: Raporti kredi ndaj depozita shprehur në % 

 

Burimi: Banka e Shqipërisë 

 

Sikurse  shihet nga grafiku për individët, ky raport ka lëvizur nga 20.87% në T1 

2008 në 23.63% në T1 2010 dhe në fund të dhjetorit 2013 ka arritur dhe vlerën më të ulët të 

tij 16.71%. 
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Figura 3. 18: Ecuria e kredisë hipotekare në krahasim me depozitat e individëve në milionë lekë 

 

Burimi: Banka e Shqipërisë 

 

Në grafikët e mësipërm duket qartë se pas vitit 2009 depozitat e individëve kanë 

pasur një rritëm të dukshëm  rritës  krahasuar me gjendjen e kredisë hipotekare dhënë 

individëve e cila nuk është ndihmuar as nga kredia e re e disbursuar. Krahasuar me 

tremujorin e katërt të vitit 2007, ku depozitat e individëve ishin 514 miliardë lekë, në 

tremujorin e katërt të vitit 2012 ato arritën 869 miliardë leke pra, një rritje prej 70 përqind 

në pesë vitet e fundit. Në të njëjtën kohë gjendja e kredisë hipotekare, nga 66 miliardë lekë 

në tremujorin e katërt të vitit 2007, arriti në 101 miliardë lekë në tremujorin e katërt të vitit 

2012 pra, pati një rritje prej 58 përqind. Po të krahasojmë kredinë e re të disbursuar, ajo ka 

ardhur me ritme rrënëse nga 10.7 miliardë në tremujorin e katërt të vitit 2007.  

Përveç depozitave të individëve, një tjetër faktor që do të marrim në analizën e kredive të 

reja hipotekare, janë edhe kreditë e keqshërbyera, që do të trajtohet në vazhdimësi. 

3.6  Risku i kredisë, kreditë e keqshërbyera një tregues i cilësisë së aktiveve  

Risku i kredisë dominon profilin e riskut të sistemit bankar shqiptar pasi kredia zë 

peshën dërrmuese në totalin e aktiveve të sistemit. Kreditimi i publikut dhe i institucioneve 

financiare zë rreth 50% të aktiveve të sistemit bankar shqiptar dhe dominon treguesin e 

aktiveve me rrezik. Për më tepër, treguesi i kredive të keqshërbyera, apo tregues të tjerë, që 

tregon nivelin e riskut të kredisë, ka ardhur duke u rritur  veçanërisht pas krizës botërore të 

pesë viteve të fundit.  
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Për të pasur një tablo më të qartë të riskut të kredisë dhe madhësisë së tij në sistemin 

bankar shqiptar, nëçështja në vijim përshkruan treguesit e cilësisë së kredisë. 

3.6.1 Tregues të cilësisë së kredisë në sistemin bankar shqiptar 

 

Kreditë, dhënë individëve apo biznesit, klasifikohen në pesë kategori sipas 

ngjarjeve të riskt në përputhje me rregulloren «Për administrimin e rrezikut të 

kredisë».  

- Standarde 

- Në ndjekje 

- Nënstandarde 

- E dyshimtë 

- E humbur. 

Shpërndarja e portofolit të kredisë sipas kategorive të klasifikimit është një tregues i 

rëndësishëm i riskut të kredisë dhe cilësisë së portofolit të kredisë, zërit kryesor të aktiveve 

të bankave. Siç është trajtuar në krerët e mëparshëm, kriteri kryesor për klasifikimin e 

kredive në klasat e mësipërme janë ditëvonesat në shlyerjen e kredisë si dhe gjykimi mbi 

aftësinë paguese të kredimarrësit.  

3.6.2 Shpërndarja e portofolit të kredisë sipas kategorive të ngjarjeve të riskut 

 

Shpërndarja e portofolit të kredisë sipas klasave apo kategorive të klasifikimit, duke 

qenë ngushtësisht e lidhur me ditëvonesat,  jep informacion të bollshëm lidhur me cilësinë e 

këtij portofoli parë në së paku tre këndvështrime: 

 Së pari, struktura aktuale e shpërndarjes jep informacion të rëndësishëm për cilësinë e 

portofolit të kredisë në një moment të caktuar në kohë; 

 Së dyti, zhvendosjet apo zhvillimet në kohë të strukturës së portofolit japin 

informacion të rëndësishëm për ndryshimet strukturore dhe ecurinë apo prirjen e 

portofolit gjatë periudhës së marrë në analizë. Këto zhvillime përbëjnë edhe bazën për 

vlerësimin e treguesve të humbjes nga risku i kredisë, veçanërisht të treguesit të 

probabilitetit të dështimit apo distancës nga dështimi; 

 Së treti, analiza e detajuar e shpërndarjes së kategorive të ndryshme (për shembull 

analiza sipas produkteve, sipas llojeve të kredisë, sipas sektorëve të industrisë etj.) jep 

informacion shumë të nevojshëm për cilësinë dhe ecurinë e produkteve të ndryshëm, 
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sektorëve të ekonomisë e të tjerë faktorë si këto, duke përbërë bazën e strategjisë së 

biznesit dhe strategjisë së riskut për bankat e veçanta dhe sistemin në tërësi. 

 

Figura 3. 19: Shpërndarja e portofolit të kredisë sipas kategorive të riskut 

 

 Burimi: Banka e Shqipërisë 

 

Shpërndarja e portofolit të kredisë sipas kategorive të ngjarjeve të riskut paraqitet në 

figurën 3.19 në vijim. Të dhënat përfaqësojnë peshën e secilës kategori ndaj totalit të 

portofolit për periudhën e marrë në analizë. Periudha në fjalë kufizohet në të dhënat e 

fundit të viteve 2001-2013. Periudha e vitit 2000 dhe më e hershme ka mbartur 

problematikat e fazave më të hershme të zhvillimit të sistemit bankar (periudhën e viteve 

para vitit1997 si dhe periudhën e vitit 1997-1998), ku portofoli i kredisë shfaqte sjellje 

problematike. 

Grafiku është me dy boshte ordinatash, ku boshti i ordinatave në të majtë paraqet 

peshën e kategorisë standard në totalin e portofolit (vija me ngjyrë të kuqe) dhe boshti në të 

djathtë paraqet peshën e kategorive të tjera (kategoritë në ndjekje, nënstandard, të dyshimta 

dhe të humbura). Grafiku është paraqitur me dy boshte ordinatash në mënyrë që ecuria e 

secilës prej kategorive në vite të kuptohet qartë, ndarja e parë (pra ecuria e kategorisë 

standard) luhatet sipas boshtit përkatës përafërsisht në kufijtë 69% deri në 95%, ndërsa 

kategoritë e tjera luhaten sipas boshtit përkatës në kufijtë 0%-10% të totalit të 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hua standarde 88,3 89,9 92,3 92,6 94,0 93,5 91,8 88,3 83,3 79,4 73,6 68,9 68,8

Hua në ndjekje 4,60 4,64 3,14 3,21 3,64 3,39 4,79 5,23 6,35 6,94 7,46 8,34 7,99

Hua nënstand. 4,00 2,96 1,92 1,01 0,83 1,12 1,71 3,91 4,70 6,04 9,33 9,83 7,55

Hua të dyshimta 1,70 0,69 0,52 1,05 0,52 0,89 0,79 1,35 2,70 3,59 3,94 5,23 4,22

Hua të humbura 1,30 1,82 2,10 2,07 0,95 1,05 0,81 1,20 2,87 3,98 5,67 7,70 11,4
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portofolit.Vlerat minimale dhe maksimale, si dhe treguesit statistikorë të mesatares dhe 

devijimit standard për secilën kategori risku janë paraqitur në tabelën 3.2  në vijim.  

 

Tabela 3. 2: Vlerat minimale dhe maksimale te portofolit të kredisë sipas kategorive të riskut 

Klasat e 

ngjarjeve Min. Max. Mesat. Dev.St. 

 Hua standarde  

         

68.80  

         

94.06  

         

85.01  

           

9.33  

 Hua në 

ndjekje  

           

3.14  

           

8.34  

           

5.36  

           

1.86  

 Hua nënstand.  

           

0.83  

           

9.83  

           

4.22  

           

3.12  

 Hua të 

dyshimta  

           

0.52  

           

5.23  

           

2.09  

           

1.64  

 Hua të 

humbura  

           

0.81  

         

11.45  

           

3.31  

           

3.19  

                            Burimi: Llogaritjet e autorit 

 

              Të dhënat e llogaritura për periudhën 2001 -  2013 sipas kategorive të riskut janë:  

 Kreditë standarde janë luhatur nga një peshë minimale prej 68.8% deri në 94%, me një 

peshë mesatare prej 85% dhe devijim standard 9.33%.   

 Pesha e huave në ndjekje është luhatur nga 3.14% në 8.34%, me një mesatare për 

periudhën e analizuar prej 5.36% dhe devijim standard 1.86%.  

 Pesha e huave nënstandarde është luhatur nga 0.83% në 9.83%, me një mesatare prej 

4.22% dhe devijim standard 3.12%.  

 Huatë e dyshimta janë luhatur nga një peshë minimale prej 0.52%  në 5.23%, me një 

mesatare prej 2.09% dhe devijim 1.64%.  

 Huatë e humbura kanë pasur gjithashtu luhatje të lartë nga 0.81% në 11.45% me një 

mesatare prej 3.31% dhe devijim standard 3.19%. 

 Kreditë e keqshërbyera përfshijnë tri klasat e fundit, huatë nënstandarde, të 

dyshimta dhe të humbura. Ecuria e kredive të keqshërbyera në sistemin bankar pas fillimit 

të krizës financiare paraqitet në figurën 3.20. 
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Figura 3. 20: Ecuria e kredive të keqshërbyera në milionë lekë 

 

Burimi: Banka e Shqipërisë 

Në fund të vitit 2013, kreditë e keqshërbyera të sektorit bankar vlerësohen në 

nivelin 133.2 miliardë lekë, nga 140.1 miliardë lekë, që ishin në qershor 2013 dhe 130 

miliardë lekë në dhjetor 2012. Gjatë vitit 2013, rritja vjetore e kredive të keqshërbyera ishte 

më e ulëta që prej vitit 2008. Ngadalësimi i rritjes së kredive të keqshërbyera është ndikuar 

kryesisht prej shitjes së portofoleve të kredive të keqshërbyera nga bankat dhe fshirjes së 

tyre nga bilanci. Gjatë vitit 2013, nga bankat janë shitur rreth 10 miliardë lekë kredi të 

keqshërbyera. Në fund të vitit 2013, raporti i kredive të keqshërbyera për sektorin bankar 

ishte në nivelin 23.5%, duke shënuar një rritje vjetore prej 1 pikë përqindjeje, më e ulëta që 

prej vitit 2007. Në ecurinë e nivelit të kredive të keqshërbyera kanë ndikuar edhe 

ndryshimet rregullative, që nxisnin ristrukturimin e hershëm të kredisë. Më konkretisht, pa 

efektin e ndryshimeve të propozuara nga Banka e Shqipërisë në maj 2013, si pjesë e 

paketës së masave kundërciklike, raporti i kredive të keqshërbyera për të gjithë sektorin, në 

fund të vitit, do të ishte rreth 0.8 pikë përqindje më i lartë. 

3.6.3 Kreditë e keqshërbyera dhe ekzekutimi i kolateraleve nga ana e bankave  

 

Një prej alternativave që bankat zgjedhin në lidhje me kreditë e keqshërbyera është 

ekzekutimi I kolateralit. Rreth 70 përqind e totalit të pasurive të paluajtshme, të vëna si 

kolateral, janë çuar për ekzekutim nga ana e bankave gjatë viteve 2009-2011.  Prej këtyre, 

rreth 70 përqind kanë pasur një vlerë më të vogël se 10 milion lekë në ditën e disbursimit të 

kredisë dhe këta kanë qenë edhe kolateralet më tepër të ekzekutuara. Më tepër se 56 

përqind e kolateraleve të çuara për ekzekutim kanë qënë apartamente dhe rezidenca banimi. 

Në përgjithësi, 71 përqind e kolateraleve të dërguara për ekzekutim janë shitur brenda 18 

muajve. 
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Tabela 3. 3: Ekzekutimi i pasurive të paluajtshme 

Gjendja e kredive/shumat e rikuperuara nga shitja e 

aktiveve Totali i hipotekave 

Apartamente dhe 

rezidenca 

Nr i garancive shtesë të shitura 232 138 

Vlera e garancive shtesë të shitura( mil leke me dt 

disbursimi) 3718 1482 

Paraja e marrë nga shitja e garancive shtesë (mil leke) 1856 697 

Vlera mesatare e garancive shtesë (ne '000 leke) 16,026 10,739 

      

Gjendja e kredive për garancitë  shtesë të shitura (mil leke) 1805 681 

Shumat e rikuperuara (mil leke) 1450 535 

Norma neto e mbulimit 61% 61% 

 Burimi: Deloitte Albania  

 

Figura 3. 21: Kolateralet ne pasuri te paluajtshme te ekzekutuara 

 

Burimi: Deloitte Albania 

 

Garancitë shtesë me vlerë më të vogël janë apartamentet dhe shtëpitë e banimit ku 

vlera e tyre shkon deri në 10 milion lekë. Vetëm 30 përqind e apartamenteve dhe banesave, 

që janë çuar për ekzekutim nga bankat, kanë arritur të ekzekutohen dhe prej tyre vetëm 50 

përqind janë shitur. 
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Figura 3. 22: Kolateralet në pasuri të paluajtshme të shitura 

 

Burimi: Deloitte Albania 

 Në total, numri I kolateraleve të shitur eshte 49 përqind e atyre të ekzekutuara. Pjesa 

më e madhe e kolateraleve të çuara për ekzekutim ka qenë në periudhën 2010-2011. Duke 

filluar nga viti 2009 është vënë re një rritje e numrit të pronave të çuara për ekzekutim nga 

ana e bankave. Kjo për arsye të rritjes së kredive të keqshërbyera por edhe pasi në këtë 

periudhë në Shqipëri filluan të operojnë zyrat private të përmbarimit, të cilat u bënë te 

preferuara nga ana e bankave.  

Figura 3. 23: Numri I kolateraleve të ekzekutuara ndaj kolateraleve te shitura sipas llojit 

 

Burimi: Deloitte Albania 
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3.7 Analiza e variablave lidhur me kërkesën për kredi për shtëpi 

Shqyrtimi i kërkesës për kredi për shtëpi nga ana e individëve është bazuar në 

faktorë të tjerë siç janë PBB, dërgesat e emigrantëve, M1 dhe forca e punës. Të gjithë këta 

faktorë janë konsideruar të rrisin mundësinë e individit për të marrë kredi duke rritur 

mundësinë për t’u kualifikuar nga ana e bankave.  

3.7.1 Te ardhurat nga dërgesat  e emigrantëve 

 

Kur merret në konsideratë niveli makroekonomik, në Shqipëri dërgesat e 

emigrantëve kanë luajtur një rol të rëndësishëm në krahasim me faktorë te tjerë duke qenë 

se ato zënë një pjesë të konsiderueshme të PBB. Sipas Organizatës Ndërkombëtare për 

Migracionin, dërgesat në para të emigrantëve (remitancat), në kuptimin e gjerë të fjalës, 

janë transferta monetare që emigrantet kryejnë në vendin e origjinës. Pra, këto dërgesa janë 

prurje financiare të lidhura me migracionin. Dërgesat e emigrantëve rrisin të ardhurat e 

disponueshme të individëve që i përfitojnë ato. Në shumicën e rasteve, këto dergesa janë 

transferta personale në para nga një emigrant tek të afermit e tij në vendin e origjinës. Por, 

ato mund të jenë fonde të investuara, depozituara ose të dhuruara nga emigrantët në vendin 

e origjinës. Dërgesat e emigrantëve konsiderohen si një burim i qëndrueshëm i financave të 

jashtme të cilat mund të përdoren në mënyrë efektive për qëllimet e mirëqënies, njëra prej 

të cilave është edhe financimi i blerjes së një shtëpie e cila kërkon fonde afatgjata. 

 

Figura 3. 24: Ecuria e dërgesave të emigrantëve dhe kredisë së re hipotekare në milionë lekë 

 

Burimi: BSH 
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Në Shqipëri dërgesat e emigrantëve janë një tjetër faktor i rëndësishëm që ndikojnë 

në kreditim, uljen e varfërisë  dhe në promovimin financiar. Më tepër se 25 përqind e 

shqiptarëve jetojnë jashtë vendit ku pjesa më e madhe kanë migruar në Greqi dhe Itali. 

Dërgesat e emigrantëve nga këto dy vende kanë kapur 90 përqind të totalit të dërgesave të 

emigrantëve në Shqipëri. Në vitin 2005, sipas vrojtimit për Standardet e Jetesës në 

Shqipëri, u vlerësua se dërgesat e emigrantëve përbëjnë një të tretën e të ardhurave të 

disponueshme të familjeve pritëse dhe kjo shifër vete 40 përqind në familjet rurale. 

Dërgesat e emigrantëve, përveç se ulin nivelin e varfërisë së familjeve, gjithashtu 

ndihmojnë zhvillimin financiar në Shqipëri nëpërmjet kërkesës së shtuar për aksesin dhe 

shërbimet bankare si nga dërguesit, ashtu edhe nga pritësit, nëpërmjet rritjes së depozitave 

dhe kredisë ndaj PBB. Pasi arritën pikun në vitin 2007 në 952 milionë euro, vlera e tyre dhe 

ndikimi filloi të  bjerë duke arritur në 500 milionë euro në fund të vitit 2013 ( shih figurën 

3.25).  

Figura 3. 25: Ecuria e dërgesave të emigrantëve shprehur në milionë euro (hyrjet në çdo tremujor) 

 

Burimi: Banka e Shqipërisë 

 

Dërgesat e emigrantëve në raport me PBB kanë filluar te bien që prej vitit 2000 nga 

15 përqind e PBB, në 9 përqind në vitin 2009, 7.8 përqind në vitin 2010 dhe  6.7 përqind në 

vitin 2012 ( shih figurën 3.26). 
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Figura 3. 26:  Dërgesat e emigrantëve si raport i PBB 2008-2012 

 

Burimi: BSH dhe vlerësimet e stafit të FMN-së 

 

Kjo rënie ka ardhur për arsye se rreth 70 përqind e emigrantëve shqiptarë janë  në 

Greqi dhe Itali, vende të cilat po vuajnë së tepërmi pasojat e krizës globale. Klima jo e 

favorshme ekonomike e këtyre vendeve ka prekur në mënyrë indirekte besimin e 

shqiptarëve. Rënia e dërgesave të emigrantëve ka ulur konsumin e vendasve dhe kthimi i 

emigrantëve kryesisht nga Greqia ka rritur papunësinë në Shqipëri. 

Figura 3. 27: Pesha e dërgesave të emigrantëve sipas vendeve burimore (përqindje; 2012) 

 

Burimi: Banka botërore 

 

Sikurse shihet edhe nga grafiku më sipër, Greqia dhe Italia janë burimet kryesore 

për Shqipërinë. 

Teorikisht, rënia e dërgesave nga emigrantët pritet të ndikojë në rritjen e kredive të 

keqshërbyera, pasi kredimarrësit kanë më pak para për të shlyer këstet e kredisë.       
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Rënia e dërgesave të emigrantëve si dhe ndjekja e një politike shtrënguese të bankave për 

akordimin e huave hipotekare për individët nuk kanë mbështetur kërkesën për blerje 

banese. 

Dërgesat e emigrantëve kanë ndikim edhe në tregun e punës duke influencuar forcën e 

punës negativisht, pasi nxisin individët, që kanë të ardhura nga dërgesat e emigrantëve të 

punojnë më pak.  

3.7.2 Produkti i brendshëm bruto 

 

Produkti I Brendshem Bruto (PBB) është një tregues i vlerës së tregut të të gjitha të 

mirave dhe shërbimeve përfundimtare të prodhuara në një shtet.  PBB perfshin gjithë 

prodhimet e shërbimet aktuale të destinuara për treg si dhe ato të prodhuara për konsum për 

vete nga të gjitha njësitë rezidente, që veprojnë në territorin e një shteti.     

PBB = VSHB + TP + TD - SP     

ku:     

VSHB     Vlera e Shtuar Bruto (me çmime bazë)     

TP          Taksat mbi Produktet përfshirë Taksën e Vlerës së Shtuar     

TD          Taksat doganore     

SP          Subvencionet mbi produktet dhe importet     

 

  Në studimin e temës është synuar të merret në konsideratë PBB/frymë si një matës i 

nivelit të jetesës së një vendi, por, për arsye të padisponueshmërisë së nr të popullsisë për 

cdo tremujor, nuk u arrit të sigurohej ky raport. Seritë e  të dhënave janë zinxhir dhe të  

shprehura me çmimet e vitit 2005. Ato janë shprehur në vlerë dhe jo si indekse, pasi kjo ka 

avantazhin për të treguar madhësitë relative të komponentëve. Një nga karakteristikat më të 

rëndësishme të serive tremujore është prania e  sezonalitetit në to.  Niveli i detajimit, në të 

cilin një seri është  zhveshur nga sezonaliteti, është i rëndësishëm pasi kjo ndikon në 

cilësinë e serisë. Gjithsesi,  duke qënë se vlerat e PBB-së janë të disponueshme vetëm në 

baza vjetore, për studim është marrë VSHB në bazë tremujore dhe rritja e VSHB në bazë 
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tremujore. Gjatë periudhës së marrë në studim, ritmet e rritjes së PBB kanë qenë edhe 

negative kryesisht përgjatë vitit 2009 dhe 2011. 

Figura 3. 28: Ecuria e PBB në milion lekë 

 

Burimi: INSTAT 

Gjatë periudhës së marrë në studim, ritmet e rritjes së PBB kanë qënë edhe negative 

kryesisht përgjatë vitit 2009 ,2012 dhe 2013 (shih figurën 3.29). Grafiku i mëposhtëm është 

me dy boshte ordinatash,  ku boshti i ordinatave në të majtë tregon vlerën e VSHB shprehur 

në milionë lekë dhe boshti ordinatave në të djathtë shpreh ndryshimin vjetor në përqindje 

për çdo tremujor. 

 

Figura 3. 29: VSHB dhe ecuria e saj në përqindje 

 

Burimi: INSTAT 
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3.7.3. Forca e punës 

 

Një nga faktorët e marrë në analizë lidhur me kërkesën për kredi për shtëpi në 

Shqipëri është forca e punës. Forca e punës është ajo pjesë e popullsisë, që punon, ose është 

duke kërkuar punë. 

Për këtë arsye është e rëndësishme të njihemi fillimisht me tregun e punës gjatë përiudhës 

së marrë në studim. 

Viti 2008 ka shënuar ritme më të shpejta rritjeje të numrit të të punësuarve me 

pagesë në ndërmarrjet ekonomike jobujqësore, krahasuar me një vit më parë. Ky zhvillim 

ka pasqyruar jo vetëm ndikimin e masave administrative të marra për deklarimin e 

punonjësve, por edhe përmirësimin e aktivitetit ekonomik, kryesisht në degën e ndërtimit 

dhe në aktivitetin tregtar. 

Gjatë tre tremujorëve të parë të vitit 2008 është vënë re një ngadalësim i ritmit të rritjes 

vjetore të pagave, si në sektorin shtetëror, ashtu edhe në atë privat. 

 

Tabela 3. 4: Treguesit e tregut të  punës 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Numri i të punësuarve (në mijë)  974 902 904 925 958 955 

Norma e papunësisë 12.7 13.7 13.5 13.3 13.4 15.6 

Burimi: INSTAT, të dhënat administrative 

 

Shkalla e punësimit, që përcaktohet si pjesa e popullsisë në moshë pune të një vendi 

që është e punësuar, për vitin 2008 është 63.0 përqind për meshkujt dhe 45.6 përqind për 

femrat sipas anketës së forcave të punës. 

Shkalla e papunësisë është një nga treguesit më të rëndësishëm të tregut të punës dhe jep 

përqindjen e personave të papunë ndaj popullsisë ekonomikisht aktive. Për vitin 2008 

shkalla e papunësisë për popullsinë 15-64 vjeç ishte 13.0 përqind në rang vendi. Ky tregues 

i ndarë sipas gjinisë ishte 12.5 përqind për meshkujt dhe 13.5 përqind për femrat. Shkalla e 

pjesëmarrjes në forcat e punës për vitin 2009 ishte 61.9 përqind. Ky tregues ka patur një 

tendencë në rënie për femrat nga viti 2008 në 2009, përkatësisht nga 56.2 përqind në 51.8 

përqind . Gjatë vitit 2008, paga mesatare mujore për një të punësuar në sektorin shtetëror 

ishte 36,537 lekë. Gjatë këtij viti, krahasuar me vitin 2007, pati një rritje të dukshme të 
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pagave në sektorët e arsimit, shëndetësisë dhe industrisë nxjerrëse. Rritja reale e pagës 

mesatare mujore në sektorin shtetëror për vitin 2008 ishte 6 përqind. 

Kushtet në tregun e punës vlerësohen të pandryshuara, në linjë me ecurinë e ngadaltë të 

ekonomisë dhe të pasigurisë së vazhduar mbi zhvillimet e ardhshme brenda dhe jashtë 

vendit. Norma e papunësisë ka qëndruar në nivelet e fundvitit 2011, duke u luhatur rreth 

vlerës 13%.  

Gjatë vitit 2012 në Shqipëri 65.5 përqind e popullsisë në moshë pune ishte aktive në 

tregun e punës. Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për femrat ishte 56.7 përqind 

ndërsa për meshkujt 74.4përqind. Krahasur me vitin 2011, pjesëmarrja e femrave në tregun 

e punës është ulur me 3.6 përqind ndërsa pjesëmarrja e meshkujve është ulur me 1.7 

përqind. Gjatë vitit 2012 paga mesatare bruto për një të punësuar në sektorin shtetëror ishte 

50,092 lekë. Krahasur me vitin 2011, në terma emëror, ka një rritje të pagës mesatare 

mujore prej 7.3 përqind. Rritja reale e pagës mesatare mujore për një të punësuar në 

sektorin shtetëror nga viti 2011 në vitin 2012 ishte 5.2 përqind. 

Në vitin 2013, krahasuar me vitin e mëparshëm, numri i të punësuarve gjithsej, sipas 

anketës së forcave të punës, u ul me 11,2%. Punësimi ka regjistruar një rënie prej  0.3%  

për vitin 2013. 

Shkalla mesatare e papunësisë për vitin 2013 ishte 15,6%.  Në vitin 2013, krahasuar 

me vitin e mëparshëm, numri i të punësuarve gjithsej u ul me 11,2%. 

 

Figura 3. 30: Tregues sasiorë të tregut të punës shprehur në mijë 

 

Burimi: INSTAT, të dhënat administrative 
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Ndërkohë, paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë në sektorin 

shtetëror gjatë vitit 2013 ishte 52.150 lekë. Nisur nga klasat e pagave, 34,3% e të 

punësuarve në sektorin shtetëror paguhet me një pagë mbi 60 mijë lekë në muaj. 

Më poshtë është paraqitur shkalla e papunësisë sipas grup-moshave për dy vitet e fundit. 

Ashtu sikurse duket edhe nga figura 3.39,  për cdo grup moshë, papunësia është rritur për 

vitin 2013. 

Figura 3. 31: Shkalla e papunësisë sipas grup-moshave  

 

Burimi: INSTAT, anketa e forcës së punës 2013 

 

3.7.4  Oferta e parasë, agregati monetar M1 

 

Në anën e pasivit të bilancit, gjendja monetare përmban likuiditetin e përgjithshëm 

të gjeneruar nga sistemi bankar, ose ndryshe, gjendjen stok të parasë. Përcaktimi i ngushtë i 

parasë konsiston në paranë jashtë bankave (COB) plus depozitat pa afat në sistemin bankar. 

Në literaturën ekonomike, paraja, në kuptimin e ngushtë quhet M1. 

Paraja e ngushtë = Paraja jashtë bankave + Depozitat pa afat 

               (M1)   =                   (COB)    +             (DD) 

Një përkufizim më i gjerë i parasë përfshin depozitat me afat dhe ato të kursimit në 

sistemin bankar (ose M2), si dhe depozitat në valutë të rezidentëve, çertifikatat e 

depozitave, marrëveshjet e riblerjes të siguruara, etj (ose M3). 

Pothuajse paraja = M1 + Depozitat me afat 

(M2) = (M1) + (TD) 

Paraja gjithsej = Pothuajse paraja + Depozitat në valutë 
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(M3) = (M2) + (FD) 

Figura 3. 32:  Ecuria e treguesve monetarë (rritja vjetore në përqindje) 

 

Burimi: Banka e Shqipërisë 

 

Viti 2010 ka shënuar vlerën më të ulët të agregatit likuid M1 në krahasim me vitin e 

mëparshëm, nga 1,116 miliardë lekë  në vitin 2009, në 1,084 miliardë lekë në vitin 2010. 

Tkurrja e vazhdueshme e parasë jashtë bankave dhe ecuria e dobët e agregatit 

likuid, M1, gjatë vitit 2011 dhe 2012 , konfirmon preferencën e ulët të individëve për të 

mbajtur dhe për të përdorur mjete likuide, në kushtet e ecurisë së dobët të konsumit në 

vend.  

Në tremujorin e katërt të vitit 2012, treguesi i parasë likuide, M1, shënon një rënie 

në terma vjetorë me rreth 1%, duke dëshmuar kërkesën në rënie për mjete likuide të 

agjentëve ekonomikë gjatë kësaj periudhe. 

Figura 3. 33: Ecuria e agregatit monetar M1 shprehur në milionë lekë 

 

Burimi: Banka e Shqipërisë 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

M3 13,7 7,7 6,6 12,5 9,2 5 2,3

M2 6 9,6 4,2 4,6 7 3,5 3,5

M1 0,1 16,6 0,6 -3,2 0,5 1,6 5,2
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Gjatë tremujorit të pare të vitit 2013, raporti i parasë jashtë bankave ndaj agregatit 

monetary M2 shënoi nivelin më të ulët historik prej 27.8%. Sikurse vihet re edhe nga figura 

më sipër, rrtimet rënëse të parasë së ngushtë kanë filluar pas gjashtëmujorit të parë të vitit 

2005.  

Komponenti më likuid i parasë, M1, në tremujorin e katërt të vitit 2013, u rrit në 

terma vjetorë me mesatarisht 5.2 %,  normë kjo e ngjashme me atë të vërejtur në tremujorin 

e tretë të vitit 2013. Rritja e parasë likuide është mbështetur nga preferenca më e lartë e 

agjentëve ekonomik për depozita pa afat. 

Ulja e normave të interesit të kredisë në lekë, përkrah financimin e ekonomisë në 

monedhën kombëtare dhe rrit nivelin e M1. 

 

3.8 Përmbledhje 

Në kreun tre u bë një analizë më e gjerë e kredive për shtëpi dhe variablave  që do të 

merren në analizë për ndërtimin e modelit ekonometrik në kreun pasardhës. Ajo që vihet re 

është një përkeqësim i treguesve të lidhur me sektorin e ndërtimit gjatë vitit të fillimit të 

krizës financiare, pavarësisht  faktit së në vitin 2007, Shqipëria pati një rritje ekonomike 

prej 5.9 përqind. 

 Gjatë vitit 2008, tregu i banesave është karakterizuar nga frenimi i ritmit të rritjes së 

çmimeve dhe nga luhatje të indeksit të qirasë 

Bazuar në të dhënat zyrtare, numri i lejeve të ndërtimit, që shpesh përdoret si një tregues i 

zhvillimeve në sektorin e ndërtimit, është ulur. Nga ana tjetër, në vrojtimin e aktivitetit 

kreditues, bankat u shprehën si për një rënie të kërkesës së individëve për kredi për blerje 

banese. 

 Përsa i përket portofolit të kredisë ka pasur një ecuri në rritje gjatë viteve 2005 – 

2012, por ritmi i rritjes ka pasur prirje të theksuar rënëse sidomos gjatë viteve të fundit 

duke kapur vlera negative në vitin 2013. 

 Duke filluar nga tremujori i parë i vitit 2008, kredia e re hipotekare filloi të tkurret 

si pasojë e tkurrjes së ofertës nga ana e bankave si edhe uljes së kërkesës nga ana e 

individëve në kushtet e një pasigurie për të ardhmen. Vlera më e ulët e kredisë së re 

hipotekare për individë ka qene ne gusht të vitit 2009 në vlerën 797 milionë lekë, ndërsa 

vlera më e lartë ka qenë në qershor të vitit 2008 në vlerën 3.93 miliardë lekë. Pjesa më e 
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madhe e kredisë hipotekare akordohet  në euro, ku  në fund të vitit 2013 ka qenë 67% e 

portofolit. Në fund të qershorit 2013, depozitat përbënin 82.34% të totalit të pasiveve. Në 

terma të rritjes vjetore, norma e rritjes është luhatur nga 2% në 20% me luhatje të 

konsiderueshme. Rritja vjetore e depozitave ka qenë në nivele të mira para viteve 2008, ra 

në më pak se 2% gjatë vitit 2008. 

 Një tjetër faktor shqetësues për bankat ishte dhe rritja e madhe e kredive të 

keqshërbyera ku nga 3.2 përqind në fillim të vitit 2007, arritën në 23.22 përqind në fund të 

vitit 2013. 
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KREU KATËR 

METODA E KËRKIMIT 

4.1 Hyrje  

 

Pasi realizuam një analizë gjithpërfshirëse të kredive hipotekare si edhe faktorëve të 

marrë në analizë si për ofertën, ashtu edhe për kërkesën, do të vazhdojmë më poshtë me 

gjetjen e modelit më të mirë për të dy hipotezat e ngritura. Për të analizuar seritë kohore 

2008-2013, do të përdoret programi E-View 8.  Të dhënat janë marrë për të njëjtën 

periudhë në mënyrë që edhe krahasimi, edhe nxjerrja e rrezultateve të ketë të njëjtën bazë.  

Janë bërë shumë testime për të arritur në modelin më të mirë që shpjegon lidhjet e ofertës 

për kredi për shtëpi me depozitat e individëve dhe kreditë e keqshërbyera, si edhe të 

kërkesës për kredi për shtëpi me PBB, dërgesat e  emigrantëve, forcën e punës dhe 

agregatin monetar M1. Fillimisht do të trajtohet modeli i ofertës dhe, më pas ai i kërkesës 

duke qenë se për këtë të fundit  modelit log-log i janë bërë përshtatje të tjera për të arritur 

rezultatet e dëshiruara. 

4.2 Faktorët e marrë në analizë 

 

Analiza e kredisë së re hipotekare është trajtuar nga dy këndvështrime të ndryshme 

duke bërë ndarjen e faktorëve ekzogjen në dy grupe të ndryshme. Në grupin e parë janë 

konsideruar gjëndja e depozitave të individëve dhe gjëndja e kredive të keqshërbyera, zëra 

të bilancit të bankave të nivelit të dytë në Shqipëri. Janë marrë në analizën e ofertës për 

kredi për shtëpi këta dy faktorë duke u nisur nga lidhja shkak-pasojë si edhe nga studimi i 

literaturës ekonomike ku të dy këta faktorë janë tepër të rëndësishëm në financimin e 

kredive të reja hipotekare nga ana e bankave. 

Në grupin e dytë janë konsideruar faktorët makroekonomik të cilët janë analizuar 

nga pikëpamja e kërkesës për kredi për shtëpi nga ana e individëve. Bazuar në teorinë 

ekonomike të studiuar rezulton se PBB, forca e punës si edhe dërgesat e emigrantëve janë 

faktorë të rëndësishëm që ndikojnë kërkesën për kredi për shtëpi nga ana e individëve dhe 

pritet që ndikimi i tyre te kreditë e reja hipotekare, të jetë pozitiv. Gjithashtu në analizë 
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është marrë edhe agregati monetar M1 duke qenë se përfaqson paranë në qarkullim,me 

mundësinë më të shpejtë për t’u investuar në pasuri të paluajtshme.  

Të gjithë këta faktorë kanë një lidhje të fortë shkak-pasojë me faktorin endogjen që 

është kredia e re hipotekare. 

4.3 Hipotezat e ngritura  

 

Për arritjen e objektivave dhe fillimin e analizës ekonometrike është e rëndësishme 

që fillimisht të bëjmë ngritjen e hipotezave që do të testohen. Hipotezat e ngritura në lidhje 

me ofertën dhe kërkesën për kredi për shtëpi në Shqiperi janë si më poshtë: 

 

Hipotezat në lidhje me ofertën: 

H0: Kreditë e keqshërbyera dhe depozitat e individëve nuk janë faktorë të rëndësishëm në 

ofertën për kredi për shtëpi nga ana e bankave të nivelit të dytë në Shqipëri 

Ha: Kreditë e keqshërbyera dhe depozitat e individëve janë faktorë të rëndësishëm në 

ofertën për kredi për shtëpi nga ana e bankave të nivelit të dytë në Shqipëri 

 

Hipotezat në lidhje me kërkesën 

H0: Produkti i brendshëm bruto, agregati monetar M1, forca e punës dhe dërgesat e 

emigrantëve nuk janë faktorë të rëndësishëm për kërkesën për kredi për shtëpi nga 

individët 

Ha: Produkti i brendshëm bruto, agregati monetar M1, forca e punës dhe dërgesat e 

emigrantëve janë faktorë të rëndësishëm për kërkesën për kredi për shtëpi nga individët 

4.4 Burimi i të dhënave 

 

Burimet e të dhënave, që janë përdorur për vlerësim, përbëjnë një listë të gjatë 

treguesish me frekuencë tremujore të marrë nga Banka e Shqipërisë, INSTAT, Ministria e 

Financave. Të dhënat janë marrë në mënyrë të vazhdueshme dhe janë futur në model në 

mënyrë periodike për të mundësuar një vlerësim sa më koherent të kredisë hipotekare. 

Gjithashtu një sërë testesh statistikore u përdorën për të përcaktuar modelin më të mirë për 

vlerësimin e të dhënave. Përfitimi i treguesve tremujorë është edhe hapi më i rëndësishëm 
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pasi mbi to do të nxirren dhe rezultatet e tjera. Mbledhja e tyre duhet të bëhet me kujdes të 

veçantë për të qenë sa më të saktë në vlerësimin përfundimtar. Seria kohore e kredive të 

reja hipotekare është siguruar nga Banka e Shqipërisë dhe po ashtu edhe kreditë e 

keqshërbyera dhe depozitat e individëve. Përsa i përket faktorëve të marrë në analizë në 

modelin e kërkesës, seritë e  të dhënave për PBB ose me sakte VSHB janë zinxhir dhe të  

shprehura me çmimet e vitit 2005. Ato janë shprehur në vlerë dhe jo si indekse, pasi kjo ka 

avantazhin për të treguar madhësitë relative të komponentëve.  

Një nga karakteristikat më të rëndësishme të serive tremujore është prania e  

sezonalitetit në to. Niveli i detajimit, në të cilin një seri është  zhveshur nga sezonaliteti, 

është i rëndësishëm pasi kjo ndikon në cilësinë e serisë.  Në model janë marrë në 

konsideratë vlerat e pazhveshura nga efektet sezonale duke qenë se krahasimin e një 

tremujori me atë të një viti më parë këto vlera e tregojnë më mirë sesa vlerat e zhveshura. 

Seria e zhveshur nga efektet sezonale tregon më mirë rritjen nga njëri tremujor në tjetrin, 

por jo nga njëri tremujor në të njëjtin tremujor të vitit paraardhës. Në modelin e përpunuar 

të kërkesës në konsideratë është marrë rritja vjetore e PBB.  

Përsa i përket forcës së punës është marrë seria kohore nga të dhënat administrative 

të INSTAT, duke qënë se informacioni është i plotë për periudhën e marrë në konsideratë. 

Seria kohore për agregatin monetar M1 në bazë tremujore është marrë nga Ministria 

e Financave duke qenë se te statistikat e BSH ishte në bazë vjetore. 

Për dërgesat e emigrantëve të dhënat e serisë tremujore jane siguruar nga Banka e 

Shqipërisë. 

4.5 Supozimet bazë të modelit ekonometrik 

Metoda e përdorur në këtë studim është metoda e zakonshme e katrorëve më të 

vegjël (MZKV). Përpara se të kalojmë në vlerësimin e modelit, do të paraqesim supozimet 

bazë të analizës se regresit në lidhje me termin e gabimit ui 

1. Pritja matematikore e termit të gabimit ui është zero pra, E(ui)=0. Me këtë supozim 

shprehim se gjithë variablat e tjerë të papërfshirë ne model kanë efekt mesatar zero, ose 

që modeli i zgjedhur për analizë është i përshtatshëm. 

2. Variacioni i termit të gabimit është konstant, i njëjtë për çdo vrojtim (kushti I 

homoskedasticitetit) pra, var(ui)=². Ai mat pasigurinë apo pasaktësinë e modelit 

ekonometrik. 
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3. Kovarianca midis termave të gabimit të çdo dy vrojtimeve është zero. Pra, cov(u i, uj)= 

0 për i të ndryshem nga j. Pra, madhësia e gabimit për një vrojtim nuk varet nga 

madhësia e gabimit për një vrojtim tjetër. Nuk ka autokorrelacion midis mbetjeve ui 

dhe uj. 

4. Termi I gabimit e ka shpërndarjen normale me pritje matematike 0 dhe dispersion ².  

ui ~N(0, ²) 

4.6 Modeli i ofertës për kredi për shtëpi 

 Konceptimi I një modeli në këtë kre është bërë që të asistojë në analizën e 

marrëdhënies që ekziston midis kredive të reja për shtëpi (ofertës për kredi për shtëpi) si një 

variabël endogjen dhe faktorëve të tjerë që mund të ndikojnë te ky variabël. 

Këta variabla ekzogjen përfshijnë: 

1. Gjendja e depozitave për individë në sistemin bankar  

2. Gjendja e kredive të keqshërbyera. 

Funksioni I ofertës për kredi për shtëpi shprehet si më poshtë: 

OKSH = f (DI+KK) (4) 

Variablat  janë marrë në një formë të transformuar të tyre në mënyrë që modeli të jetë i 

rëndësishëm dhe të kalojë testet statistikore 

Në këtë studim është përdorur modeli log-log. Një karakteristikë tërheqëse e këtij modeli 

është se pjerrësia e koeficientit β1 mat elasticitetin e Y në lidhje me X, pra shpreh 

përqindjen e ndryshimit të y për një përqindje të vogël ndryshimi të X. Si variablël 

endogjen do jetë kredia e re hipotekare.  

Modeli me anë të të cilit do të bëjmë vlerësimin e të dhënave do të jetë modeli log-log si 

më poshtë: 

OKSH= βo + β1 DI + β2 KK  + ε i  

Ku: 

OKSH = logaritmi I disbursimeve të reja të kredisë hipotekare 

DI = logaritmi I depozitave të  individëve 

KK =  logaritmi i kredive të keqshërbyera 

β = Beta elasticitetet 

 Variabli endogjen ( i varur) 
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 Variabli i varur, që është oferta për kredi për shtëpi, është matur nga disbursimet e 

reja në bazë tremujore të disbursuara nga bankat e nivelit të dytë në Shqipëri per periudhën 

T4 2007-T2 2013. 

  

Variablat ekzogjen për ofertën për kredi për shtëpi 

 

 Depozitat e individëve janë një faktor shumë I rëndësishëm I financimit të kredive 

për shtëpi në Shqipëri. Këto depozita për bankat janë si një linjë kredie që ato duhet ta 

përdorin duke pasur parasysh konkurrencën e madhe midis tyre. Zakonisht, për të patur 

avantazh ndaj konkurrentëve, bankat përdorin strategji të ndryshme për të fituar klientët si 

psh normat më të larta të interesit për depozitat. 

Në këtë studim presim të kemi një lidhje pozitive midis variablit të varur dhe këtij variabli 

të pavarur. 

 Gjëndja e kredive të keqshërbyera( mbi 90 ditë vonesë) do jetë variabli i dytë i 

pavarur në matjen e ofertës për kredi për shtëpi. Siç është trajtuar edhe më lart, ky është një 

faktor tepër i rëndësishëm që ka ndikuar sjelljen e bankave në lidhje me ofertën e tyre për 

financim gjatë këtyre pesë viteve të krizës financiare. Pritet të kemi një korrelacion të 

zhdrejtë midis këtij variabli dhe variablit të varur, që është oferta për kredi për shtëpi 

 Duke përdorur kreditë e reja të disbursuara për shtëpi si variabël të varur, masim 

efektin e variablave të pavarur si depozitat e individëve dhe kreditë e keqshërbyera te 

variabli i varur. Pasi janë bërë një sërë provash, variablat janë marrë në një formë të 

transformuar të tyre në mënyrë që modeli të dalë i rëndësishëm dhe të kalojë të gjitha testet. 

Modeli i vlerësuar log-log: 

  OKSH= -15.26620+ 2.48*DI - 0.88*KK 

ku: 

OKSH-logaritmi i kërkesës për kredi për shtëpi 

DI-logaritmi i depozitave të individëve 

DK-logaritmi i kredive të keqshërbyera 
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Tabela 4. 1: Rezultatet e modelit të ofertës 

Variabli i varur: OKSH         

Metoda e katrorëve më të vegjël (2008T1-2013T4) 

Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 

C -15.26620 3.987707 -3.828316 0.0010 

DI 2.486842 0.367724 6.762789 0.0000 

 KK -0.882427 0.096834 -9.112801 0.0000 

          

R² 0.827152 

Mesatarja e variablit të 

varur 

 

8.482524 

R² i korrigjuar 0.810691 Devijimi standard i variablit të varur 0.313246 

Gabimi standard i regresit 0.136292 Kriteri Akaike  -1.031563 

Katrori i shumës së gabimeve 0.390087 Kriteri  Schwarz  -0.884306 

Log likelihood 15.37875 Kriteri Hannan-Quinn  -0.992495 

Statistika F 50.24714 Testi Durbin-Watson  1.800629 

Probabiliteti i statistikës F 0.000000       

Burimi: Punim i autorit 

β1 = 2.48 tregon që, kur depozitat e individëve rriten 1 përqind, oferta për kredi për shtëpi 

rritet me 2.48 përqind duke mbajtur të pandryshuara kreditë e keqshërbyera. 

β2 = -0.88 tregon që, kur kreditë e keqshërbyera rriten me një përqind, oferta për kredi për 

shtëpi ulet me 0.88 përqind duke mbajtur të pandryshuara depozitat e individëve  

Vlera e R² e korrigjuar në modelin tonë është e  barabartë me 0.81, e cila tregon se afërsisht 

81 përqind e ndryshimit në OKSH  ( ofertën për kredi për shtëpi) shpjegohet nga DI dhe 

KK. Duke qënë se kjo vlerë është afër vlerës 1, mund të themi se modeli i regresit i 

përshtatet mjaft mirë të dhënave tona. 

Hipotezat mbi koeficientët e regresit të pjesshëm 

 Teoria e testimit të hipotezave ka të bëjë me zhvillimin e rregullave apo 

procedurave për të vendosur nëse do hidhet poshtë apo jo hipoteza zero. Hipoteza 

deklaruese njihet si hipoteza zero dhe shënohet me simbolin H0. Kjo hipotezë zakonisht 

testohet ndaj hipotezës alternative, që njihet ndryshe hipoteza e mbajtur dhe shënohet me 

simbolin Ha.  

 Meqënëse vlerësimet e koeficientëve të regresit janë marrë në bazë të të dhënave të 

zgjedhjes, përpara se atyre t’u besohet dhe të përdoren, ata duhet të testohen për vërtetësi 

sipas një probabiliteti ose sigurie të pranueshme, ku në rastin tonë është 95 %. Testimi i 
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koeficientëve bazohet në raportin midis madhësisë së tyre dhe gabimeve përkatëse, për të 

parë sa herë më i madh është koeficienti nga gabimi i tij dhe për ta krahasuar këtë me një 

madhësi standarde që na lejon të gjykojmë objektivisht. Në përgjithësi provohet nëse  

koeficienti β është i ndryshëm nga zero pra, ai është statistikisht i rëndësishëm duke u bazur 

në një siguri P. Problemi mund të shtrohet kështu; 

Të provohet  

H0: β=0 kundrejt  

Ha : β 0 për siguri P 

Në kushtet kur është e vërtetë H0, raporti i mëposhtëm ka shpërndarje studenti me (n-k) 

shkallë lirie: 

ta= a/ Se(a)   tb = b/Se(b)  

e llogarisim këtë vlerë edhe e vlerësojmë me një vlerë teorike sipas α=1-P dhe numrit të 

shkallëve të lirisë (n-k). Kriteri t do të jetë i dyanshëm, prandaj duhet të gjejmë tα/2,n-k. 

Kjo vlerë kritike tregon sa duhet të ishte teorikisht vlera minimale e madhësisë t me 

shpërndarje studenti për rëndësi α dhe shkallë lirie (n-2) që H0 të mos binte. Në qoftë se 

raporti i mësipërm del më i vogël se vlera kritike e t-së, atëhërë H0 pranohet, në të kundërt 

ajo bie poshtë pra, refuzohet. Le të provojmë tani vërtetësinë statistikore të koeficentëve të 

modelit ekonometrik që vlerësuam më lart. 

Testimi i koeficientëve të pjesshëm të regresit të modelit : Testi i studentit 

Bëjmë testimin për interval besueshmërie  95% dhe α=0.05 për  (n-2) shkallë lirie 

Për β1ngremë hipotezat e mëposhtme: 

 

Ho :  β1 = 0                  (Koeficienti  β1 nuk është i rëndësishëm) 

Ha :  β1 ≠ 0                  (Koeficienti β1 është i rëndësishëm)  

tf = 6.76 (tabela1) 

tkr = t(α/2;n-2) = t0.025;22 = 2.074 
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tf > tkr pra Ho bie poshtë. Arrijmë në përfundimin se koeficienti β1 është i rëndësishëm pra, 

që depozitat e individëve ndikojnë në ofertën për kredi për shtëpi nga bankat e nivelit të 

dytë në Shqipëri. 

 Në të njëjtin konkluzion arrijmë edhe po t’i referohemi probabilitetit të këtij 

koeficienit i cili është α < (0.05) 

Për β2 ngremë hipotezat e mëposhtme: 

Ho :  β2 = 0                  (Koeficienti  β2 nuk është i rëndësishëm) 

                    Ha :  β2 ≠ 0                  (Koeficienti  β2 është i rëndësishëm) 

tf = 9.11 

tkr = t(α/2;n-2) = t0.025;22 = 2.074 

tf > tkr pra, Ho bie poshtë. Arrijmë në përfundimin se koeficienti β2 është i rëndësishëm, 

pra që kreditë e keqshërbyera ndikojnë në ofertën për kredi për shtëpi nga bankat e nivelit 

të dytë në Shqipëri. 

 Në të njëjtin konkluzion arrijmë edhe po t’i referohemi probabilitetit të këtij 

koeficienit i cili është α < (0.05) 

Testimi i rëndësisë së modelit  

 Përveç testimit të rëndësisë së çdo koeficienti të pjesshëm të regresit, rëndësi ka 

edhe testimi në përgjithësi i modelit pra, ndikimi i faktorëve të pavarur mbi ndryshoren e 

varur. Me fjalë të tjera, ka rëndësi të testohet nëse modeli i zgjedhur e përshkruan drejt apo 

mjaftueshëm lidhjen midis variablave të përfshirë në të. Kur nga vlerësimi i koeficientëve 

të pjesshëm të regresionit ka rezultat se ata janë të gjithë të rëndësishëm , nuk ka dyshim se 

edhe ndikimi i tyre pra, modeli, do të dalë i rëndësishëm por, nëse disa prej variablave të 

pavarur dalin të rëndësishëm dhe disa të tjerë jo, nuk dihet nësë ndikimi tyre i përbashkët 

është i rëndësishëm apo jo. 

Për të testuar rëndësinë e përbashkët të faktorëve ose të modelit ngremë hipotezat bazë. 

H0: Modeli i ngritur nuk është statistikisht i rëndësishëm (koeficientët janë të gjithë të 

barabartë me zero, βi = 0  për cdo i=1,2,3...n)        
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Ha: Modeli i ngritur është statistikisht i rëndësishëm ( ekziston të paktën një koeficient i 

ndryshëm nga zero, βi  ≠ 0 për cdo i=1,2,3...n)       

 Testimi i kësaj hipoteze bazohet në madhësinë e variacionit mesatar të shpjeguar 

ose të regresionit, në raport me variacionin mesatar të pashpjeguar ose të mbetur. Nëse ky 

raport është mjaft i madh, atëherë H0 nuk pranohet. Ky raport ka shpërndarje të Fisherit 

me( k-1), (n-k) shkallë lirie. 

Pasi bëjmë përllogaritjet me programin E-View, arrijmë në rezultatin se vlera faktike e 

Fisherit është  50.24 ndërkohë që vlera kritike F 0.05 ,1,23 =4.3 pra, hipoteza bazë hidhet 

poshtë. Arrijmë në përfundimin se modeli i ngritur është i  rëndësishëm. Me një siguri 95 % 

arrijmë në përfundimin se niveli i depozitave të individëve dhe niveli i kredive të 

keqshërbyera ndikojnë në financimin për kredi për shtëpi nga ana e bankave në Shqipëri 

gjatë periudhës së marrë në konsideratë. 

 Pavarësisht se rezultatet janë të mira, është e rëndësishme që të bëjmë edhe disa 

teste në lidhje me mbetjet e modelit. Fillimisht testojmë nëse mbetjet kanë shpërndarje 

normale. Për këtë mund të mbështetemi në analizën grafike apo në disa teste si Skewness, 

Kurtosis ose Jarque-Bera.Ky test ka shpërndarje χ²  dhe testohet me vlerën kritike të kësaj 

shpërndarjeje me 2 shkallë lirie ose duke parë vlerën e propabilitetit përkatës p e cila duhet 

të jetë më e madhe se 0.05. Ky test bazohet në kombinimin e menjëhershëm të S = 0 dhe K 

= 3 dhe shprehet si më poshtë 

 

ku  : 

n = madhësia e zgjedhjes,  

S = koeficienti i asimetrisë i termit të gabimit ui,  

K = koeficienti i pjerrësise.  
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Për një shpërndarje normale  S = 0 dhe K = 3.  

Për vlera të vogla të zgjedhjes së rastit (n) përafrimi hi-katror është i ndjeshëm dhe mund të 

cojë në refuzim të hipotezës zero, kur në fakt ajo është e vërtetë. 

 Nëse vlera faktike JB e kalon atë teorike ( vlera teroike e statistikes JB ka 

shpërndarje hi-katror) thuhet se termi i mbetjeve e nuk ka shpërndarje normale. Kur është e 

vërtetë hipoteza bazë, madhësia JB ka shpërndarje χ² me 2 shkallë lirie. Nga tabela e 

mëposhtme shohim se vlera faktike e JB është 0.55, ndërkohë që vlera kritike për 

probabilitet 5%  dhe shkallë lirie 2 është 5.99 pra, H0 nuk bie poshtë dhe arrijmë në 

konkluzionin që termi i gabimit e ka shpërndarje normale. 

 Pra, testi JB është një test i hipotezave të njëkohëshme që S dhe K  janë 0 and 3, 

përkatësisht. Në këtë rast vlera statistikore e testit JB pritet të jetë 0. Nëse vlera e 

përllogaritur p e testit  JB statistik është mjaftueshëm e ulët, gjë që ndodh kur vlera e JB 

është shumë e ndryshme nga 0, hipoteza, që mbetjet kanë shpërndarje normale, bie poshtë. 

Por nëse vlera e p është mjaftueshëm e madhe që ndodh kur vlera statistikore e  JB është 

afër zeros, nuk e hedhim poshtë hipotezën e shpërndarjes normale.  

 Si paraqitet edhe në grafikun e mëposhtëm, vlera statistikore e testit JB është rreth 

0.454252 dhe probabiliteti për të përfituar këtë vlerë  nën hipotezën e shpërndarjes normale 

është rreth 79 %. Pra, hipoteza që termat e gabimit kanë shpërndarje normale, nuk hidhet 

poshtë. 

Hipoteza baze dhe ajo alternative janë: 

H0 : Termi i gabimit e shpërndahet normalish 

H1 : Termi i gabimit e nuk shpërndahet normalisht 
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Figura 4. 1: Shpërndarja normale e mbetjeve të modelit 

 

Burimi: Llogaritjet e autorit 

 

Testi i Autokorrelacionit 

 Në të njejtën kohë mbetjet janë testuar edhe për lidhjet korrelative të tyre. Për këtë 

qëllim u bë një analizë e korrelacionit dhe korrelacionit të pjesshëm. Hipotezat që ngremë 

janë: 

Ho: seria nuk ka prezencën e autokorrelacionit  

Ha: seria ka prezencën e autokorrelacionit 

 Për të gjykuar mbi prezencën e autokorelacionit (AC) apo AC-së së pjesshme 

mbështetemi në korrelogramën. Referuar këtij testi në aneksin 1 më poshtë shikojmë se nuk 

kemi prezencë të autokorrelacionit. Analizën mund ta bëjmë ose duke u mbështetur në 

korrelogramën, ose në testet specifike. 

 Me rëndësi për seritë kohore është edhe përdorimi i testit LM për testimin e 

korrelacionit serial të serisë së mbetjeve. Testi LM  është i mbështetur mbi mbetjet e 

regresionit linear : 

 

Ndërtojmë regresin e mbetjeve ndaj vlerave të x-eve me diferencë kohore si më poshtë 

 

Seria e Mbetjeve 

Periudha  2008 T1-2013 T4 

Vrojtime 24 

Mesatarja -1.51E-15 

Mediana 0.009091 

Devijimi Standard 0.137134 

Testi Skewness -0.137979 

Testi Kurtosis 2.385103 

Testi Jarque-Bera 0.454252 

Probabiliteti 0.796820 
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Testojmë hipotezat 

 

 Ky test mbështetet në vlerën e R² i vrojtuar që krahasohet me vlerën e χ². Në të 

njëjtën kohë mund të mbështetemi edhe në vlerën e koeficientit të përcaktueshmërisë. Nëse 

R² i madh qe do te thote se mes 𝜀̂ 𝑡  dhe ∅1𝜀�̂�−1 … . ∅𝑚,𝜀�̂�−𝑚 të ekzistojë një lidhje e 

rëndësishme, pra të kemi prani të korrelacionit serial. Në tabelën 4.2,  R² është 0.046 pra, e 

vogël për të na shfaqur prani të këtij fenomeni. Gjithashtu vlera e p-së është më e madhe se 

0.05 pra, seria nuk ka prezencë të korrelacionit serial.   

Tabela 4. 2: Rezultatet e testimit për korrelacionin serial të mbetjeve të modelit  

Testi LM për korrelacionin serial -Breusch-Godfrey  

R² i vrojtuar 1.104489     Probabiliteti i χ² 0.5757 

Rrezultatet e modelit         

R² 0.046020 

 

  

R² i korrigjuar -0.154817       

Burimi: Llogaritjet e autorit 

Testi i Stacionaritetit 

 Përdorimi i metodave regresive në bazë të serive kohore bëhet me kusht që seritë të 

jenë stacionare, përndryshe rezultatet e testeve të ndryshme, si ai Fisher dhe atij të studentit, 

mund të vihen në diskutim. Proçesi i rastit quhet stacionar kur ai ka: 

- pritje matematike  konstante,  

-dispersion konstant gjatë kohës dhe  

-autokovarianca në  lage të ndryshme nuk varet nga koha.  

 Për arsyet e sipërpërmendura, është shumë e rëndësishme të testojmë stacionaritetin 

e serisë së mbetjeve për të cilën do të përdorim testin e zgjeruar Dickey-Fuller, i cili 

konsiston në ndërtimin e ekuacionit 

 

Hipoteza bazë që shtrohet është që δ = 0; që do të thotë se kemi një rrënjë njësi—pra 

seria e mbetjeve është jo stacionare. 
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Hipoteza alternative është Ha: δ <0; pra që seria kohore e mbetjeve është stacionare  

Nëse vlera absolute e llogaritur e |τ |1 është më e madhe se vlerat absolute kritike të τ, 

atëherë hipoteza bazë hidhet poshtë që δ = 0, që do të thotë se seria jonë është stacionare. 

Tabela 4. 3: Rezultatet e testit ADF   

    Statistika t   Probabiliteti 

Testi statistikor Augmented Dickey-Fuller  -4.378917  0.0024 

Vlerat kritike të statistikës t Për nivel 1% -3.752946   

  Për nivel 5% -2.998064   

  Për nivel 10% -2.638752   

Burimi: Llogaritjet e autorit 

 Sipas përllogaritjeve të mësipërme, vlera absolute e testit  ADF është 4.37 më e 

madhe se vlerat kritike absolute pra, arijmë në përfundimin se seria e mbetjeve është 

stacionare dhe hipoteza bazë hidhet poshtë. Nga rezultatet e tabelës shohim se kemi një 

vlerë të P=0.0024 pra më e vogël se 0.05 që tregon se se Ho bie poshtë pra, nuk kemi rrënjë 

njësi në modelin tonë 

Testi I Heteroskedasticitetit 

 Një nga supozimet e analizës ekonometrike regresive është që dispersioni i termit të 

gabimit për çdo vrojtim është konstant  pra, ato kanë të gjithë të njëjtën variancë. Ky është 

kushti i dispersionit të njëjtë ose homoskedasticitetit. Mosplotësimi i këtij kushti quhet 

heteroskedasticitet.Në mënyrë simbolike 

var(ui)=². i= 1,2.....n 

 Nëse heteroskedasticiteti është prezent, atëherë vlerësimet e marra janë lineare, janë 

të pazhvendosura por nuk janë më të mirat. Për këtë arsye intervalet e besimit do të jenë më 

të gjera dhe vlerat faktike t  do të jenë më të vogla, sesa do të ishin në mungesë të heterosit. 

Kjo do të rrisë mundësitë që hipoteza H0 të mos hidhet poshtë edhe pse nuk është e vërtetë. 

Testimi i Heteroskedasticitetit nëpërmjet testit Uait-it (White) 

Në modelin tonë do të përdorim  testin e Uait-it (White) për të parë nësë kemi apo jo 

praninë e heterosit.  

Ngremë hipotezat e mëposhtme për modelin tonë 
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Ho: Nuk kemi prezencën e heteroskedasticitetit 

Ha: Kemi prezencë të heteroskedasticitetit 

Bazuar në llogaritjet e treguara në tabelën 4.4, probabiliteti është më të mëdh se 0.05 pra, 

Ho nuk bie poshtë. Konkludojmë se në modelin tonë nuk kemi prezencë të 

heteroskedasticitetit. 

Tabela 4. 4: Rezultatet e testit Uait 

Heteroskedasticity Test:    White         

R² i vrojtuar 3.233085     Probabiliteti i χ² 0.6641 

Rezultatet e modelit         

R² 0.134712 

 

  

R² i korrigjuar -0.105646       

Burimi: Llogaritjet e autorit 

 Tjetër test, ku mund të mbështetemi, është edhe testi ARCH, i cili mbështetet mbi 

lidhjen e mbetjeve me njera - tjetrën duke formuar ekuacionin e mëposhtëm: 

 

Testojmë hipotezat: 

 

Edhe ky test mbështetet në vlerën e R²   të vrojtuar e cila ka shpërndarje χ²(m-1) dhe 

përdoret i njëjti arsyetim. Nga tabela 4.5 shohim se nuk kemi praninë e 

heteroskedasticitetit, pasi vlera e p-së është më e madhe se 0.05. 

Tabela 4. 5: Rezultatet e testimit për praninë e heteroskedasticitetit 

Heteroskedasticity Test: ARCH         

R² i vrojtuar 0.492672     Probabiliteti i χ² 0.4827 

Rrezultatet e modelit         

R² 0.021421 

 

  

R² i korrigjuar -0.025178       

Burimi: Llogaritjet e autorit 



TREGU I KREDIVE PËR SHTËPI DHE IMPLIKIMI I KRIZAVE NË TË.                    

RASTI I SHQIPËRISË 
 

Iris SHAHINI  133 
 

 Pasi gjetëm modelin më të mirë për ofertën për kredi për shtëpi nga ana e bankave 

dhe rezultatet e arritura ishin ato çka priteshin, mbështetur në teorinë ekonomike, hapi tjetër 

është analiza e modelit të kërkesës për të njëjtën periudhë kohore. 

4.7  Modeli i kërkesës për kredi për shtëpi 

 Për të vlerësuar kërkesën për kredi për shtëpi nga individët gjatë periudhës së krizës 

ekonomike janë marrë në shqyrtim disa faktorë të cilët janë testuar së bashku dhe veç e veç. 

Faktorët e pavarur që janë marrë në analizë janë: Produkti i Brendshëm Bruto, Agregati 

Monetar M1, dërgesat e emigrantëve dhe forca e punës. Këto të dhëna u mblodhën me bazë 

tremujore për të njëjtën periudhë 2008 T1-2013 T4. 

Modeli a) Fillimisht të katër variablat e pavarur u konsideruan për të testuar variablin e 

varur, që është kërkesa për kredi për shtëpi. Modeli i regresit i vlerësuar  është : 

KKSH= b0 + b1DE+b2M1+b3PBB+b4FP 

Ku: 

KKSH- logaritmi i kërkesës për kredi i matur nga disbursimet e reja për kredi hipotekare 

DE- logaritmi i dërgesave të emigrantëve 

M1-logaritmi i agregatit monetar M1 

PBB-logaritmi i PBB  

FP-logaritmi i Forcës së punës 
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Tabela 4. 6: Rezultatet e modelit të kërkesës 

Variabli i varur: KKSH         
Periudha 2008T1-2013T4         

Numri i vrojtimeve 24         

Metoda e katrorëve më të vegjël 
Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 

C 2.901738 24.95858 0.116262 0.9087 

DE 0.124656 0.214325 0.581624 0.5677 

PBB -2.965864 0.614674 -4.825101 0.0001 

FP -4.578559 1.619351 -2.827404 0.0108 

M1 21.38166 7.112449 3.006230 0.0073 

          

R² 0.725560 

Mesatarja e 

variablit të varur 

 

8.482524 

R² i korrigjuar 0.667783 

Devijimi standard i variablit të 

varur 0.313246 

Gabimi standard i regresit 0.180549  Kriteri Akaike  -0.402575 

Katrori i shumës së gabimeve 0.619362  Kriteri  Schëarz  -0.157147 

Log likelihood 9.830896  Kriteri Hannan-Quinn  -0.337463 

Statistika F 12.55799  Testi Durbin-Ëatson  1.294752 

Probabiliteti i statistikës F 0.000037       

Burimi: Llogaritjet e autorit 

 Nga rezultatet e paraqitura në tabelën e mësipërme, R2 i rregulluar  shpjegon 66% 

ndryshimin e KKSH nga variablat e marrë në konsiderate, por, nëse do të analizojmë 

rëndësinë e koeficientëve të pjesshëm të regresit, vërejmë se, përveç koefiçientit të 

pjesshëm të dërgesave të emigrantëve të tjerët janë të rëndësishëm. Nga tabela 4 shohim se 

b1= 0.56 > 0.05, pra koeficienti pjesor i lidhur me dërgesat e emigrantëve është i 

parëndësishëm. Probabilitetetet përkatëse për tre koeficientët e tjerë janë  më të vegjël se 

0.05 pra, koeficientët b2, b3 dhe b4 janë të rëndësishëm. 

 Duke u nisur nga ky konkluzion do të elemionoj në model dërgesat e emigrantëve 

duke marrë në konsideratë ndikimin e M1, PBB dhe FP në variablin e varur, që është 

kërkesa për kredi për shtëpi. Nga rezultatet e paraqitura në aneksin 1, shohim se 

koeficientët e pjesshëm të regresit janë të rëndësishëm dhe vlera e R2 e rregulluar është 

67%. Për këtë model janë bërë të gjitha testet e nevojshme dhe referuar korrelogramës në 

aneksin 1 shohim se kemi prezencë të autokorrelacionit.  
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 Të njëjtat testime u bënë edhe me variablin e  pavarur  PBB për periudhën e marrë 

në shqyrtim dhe modeli doli i parëndësishëm, pavarësisht se vetë variabli doli i 

rëndësishëm. Pra mund të themi se Kërkesa për Kredi për Shtëpi në Shqipëri gjatë 

periudhës  që përkon me krizën financiare nuk shpjegohet nga PBB (shih aneksin 1) por në 

model duhet të merren në konsideratë variabla të tjerë. Bazuar në teorinë e studiuar ky 

variabël  është përcaktues dhe tepër i rëndësishëm në kërkesën e individëve për  kredi për 

shtëpi. 

 Të njëjtat testime u bënë edhe me variablin tjetër të pavarur, forcën e punës ,për 

periudhën e marrë në shqyrtim dhe modeli doli i parëndësishëm, po ashtu edhe vetë variabli 

i pavarur (shiko aneksin 1). Pra, mund të themi se kërkesa për kredi për shtëpi në Shqipëri 

gjatë periudhës  që përkon me krizën financiare nuk varet nga ecuria e forcës së punës dhe 

dërgesave të emigrantëve. 

 Modeli tjetër që kemi marrë në konsideraë për analizën e kërkesës për kredi për 

shtëpi është agregati monetar i ofertës së parasë M1. 

Vlerësimi i Modelit 

Duke matur kërkesën për kredi për shtëpi nga kreditë e reja hipotekare të disbursuara në 

bazë tremujore do studiojmë ndikimin që ka variabli i pavarur te variabli i varur. 

Modeli që do të vlerësojmë është: 

KKSH = 46.75 - 3.06*M1 ku: 

KKSH- logaritmi i kërkesës për kredi për shtëpi 

M1- logaritmi i agregatit monetar  
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Tabela 4. 7: Rezultatet e modelit të kërkesës me variablin e pavarur M1 

Variabli i varur: KKSH         

 

Periudha 2008T1-2013T4         

Numri i vrojtimeve 24         

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 

C 46.75579 7.121175 6.565741 0.0000 

M1 -3.061013 0.569526 -5.374670 0.0000 

          

R² 0.567670 

Mesatarja e variablit 

të varur 

 

8.482524 

R² i korrigjuar 0.548019 Devijimi standard i variablit të varur 0.313246 

Gabimi standard i regresit 0.210594  Kriteri Akaike  -0.198118 

Katrori i shumës së gabimeve 0.975693  Kriteri  Schwarz  -0.099947 

Log likelihood 4.377413  Kriteri Hannan-Quinn  -0.172073 

Statistika F 28.88708  Testi Durbin-Watson  1.154597 

Probabiliteti i statistikës F 0.000021       

Burimi: Llogaritjet e autorit 

β1 = -3.06 tregon që, kur paraja e ngushtë M1 rritet me 1 përqind , oferta për kredi për 

shtëpi ulet me 4.09 përqind. Pra, sa më shumë lekë në dorë të kenë individët, aq më tepër 

ulet kërkesa e tyre për kredi në kushtet e pasigurisë së krizës financiare. 

Vlera e R² të rregulluar,  në modelin tonë e barabartë me 0.55, shpjegon se afërsisht 55 

përqind e ndryshimit në KKSH( kërkesën për kredi për shtëpi) shpjegohet nga M1.  

 Hipotezat mbi koeficientët e regresit të pjesshëm 

Në përgjithësi provohet nëse  koeficienti β është i ndryshëm nga zero pra, ai është 

statistikisht i rëndësishëm duke u bazur në një siguri P. Problemi mund të shtrohet kështu 

Të provohet H0: β=0 kundrejt Ha : β 0 për siguri P. 

Referuar tabelës së mësipërme, probabilititeti i koeficientit B1 është α < (0.05)  pra  

hipoteza Ho hidhet poshtë.  

Për të testuar rëndësinë e përbashkët të faktorëve ose të modelit ngremë hipotezat bazë. 

H0: Modeli i ngritur nuk është statistikisht i rëndësishëm (koeficientët janë të gjithë të 

barabartë me zero, βi = 0  për cdo i=1,2,3...n)   
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 Ha: Modeli i ngritur është statistikisht i rëndësishëm ( ekziston të paktën një koeficient i 

ndryshëm nga zero, βi  ≠ 0 për cdo i=1,2,3...n)        

 Testimi i kësaj hipoteze bazohet në madhësinë e variacionit mesatar të shpjeguar ose të 

regresionit, në raport me variacionin mesatar të pashpjeguar ose të mbetur. Po qe se ky 

raport është mjaft i madh, atëherë H0 nuk pranohet. Ky raport ka shpërndarje të Fisherit 

me( k-1), (n-k) shkallë lirie. Pasi bëjmë përllogaritjet me programin E-Views, arrijmë në 

rezultatin se vlera faktike e Fisherit është  28.88 ndërkohë që vlera kritike F 0.05 ,1,23 

=4.3 pra, hipoteza bazë hidhet poshtë. Arrijmë në përfundimin se modeli i ngritur është i  

rëndësishëm. Më një siguri 95 % arrijmë në përfundimin se agregati monetar M1 ndikon në 

financimin për kredi për shtëpi nga ana e bankave në Shqipëri gjatë periudhës së marrë në 

konsideratë. Pavarsisht se rezultatet janë të mira, është e rëndësishme që të bëjmë testet në 

lidhje me mbetjet e modelit. Referuar korrelogramës në aneksin 1, konkludojmë se kemi 

prezencë të AC dhe korrelacionit të pjesshëm. 

Tabela 4. 8: Rezultatet e testit LM  

Testi LM për korrelacionin serial -Breusch-Godfrey  

R² i vrojtuar 5.496835     Probabiliteti i χ² 0.0640 
 

Rrezultatet e modelit         

R² 0.229035 

 

  

R² i korrigjuar 0.113390       

Burimi: Llogaritjet e autorit 

 Referuar testit LM në tabelën 4.8  propabiliteti i χ2 është më i madh se 0.05, pra nuk 

kemi prezencën e korrelacionit serial. Përsëri do të përdorim testin ADF dhe do të 

krahasojmë vlerat absolute kritike me atë faktike në vlerë absolute. Siç e shohim edhe nga 

tabela 4.9, vlera e testit ADF |-3.19|>|-3.01|, arrijmë në përfundimin se seria është 

stacionare për nivelin e besueshmërisë 95 përqind. 

Tabela 4. 9: Rezultatet e testit ADF 

    Statistika t   Probabiliteti 

Testi statistikor Augmented Dickey-Fuller  -3.195519  0.0347 

Vlerat kritike të statistikës t Nivel 1%  
-3.769597 

  

  Nivel 5%  -3.012363   

  Nivel 10%  -2.646119   

Burimi: Llogaritjet e autorit 
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 Në modelin tonë do të përdorim përsëri  testin e ARCH për të parë nëse kemi apo jo 

praninë e heterosit.  

Ngremë hipotezat e mëposhtme për modelin tonë 

Ho: Nuk kemi prezencën e heteroskedasticitetit 

Ha: Kemi prezencë të heteroskedasticitetit 

Bazuar në llogaritjet e treguara në aneksin 1 probabilitetet janë më të mëdha se 0.05 pra, 

Ho nuk bie poshtë. Konkludojmë se në modelin tonë nuk kemi prezencë të 

heteroskedasticitetit pra, dispersioni i termit të gabimit për çdo vrojtim është konstant. 

 Një prej supozimeve të ngritura më lartë gjatë analizës së regresit është që termi i 

gabimit e ka shpërndarjen normale me mesatare 0 dhe dispersion ². Për të testuar 

normalitetin e serisë së mbetjeve do të përdorim testin Jarque–Bera 

Ky test bazohet në metodën e katrorëve më të vegjël të mbetjeve ( OLS residuals)  

 

ku n = madhësia e zgjedhjes,  

S = koeficienti i asimetrisë i termit të gabimit ui,  

K = koeficienti i pjerrësise.  

Për një shpërndarje normale  S = 0 dhe K = 3.  

Hipoteza baze dhe ajo alternative janë: 

H0 : Termi i gabimit e shpërndahet normalisht 

H1 : Termi i gabimit e nuk shpërndahet normalisht 

Sikurse vihet re edhe në figurën 4.2 vlera e S është afër zeros dhe vlera e K është afër 

treshit. Vlera statistikore e testit JB është rreth 0.66, dhe propabiliteti për të përfituar këtë 

vlerë  nën hipotezën e shpërndarjes normale është rreth 72 %. Pra, hipoteza që termat e 

gabimit kanë shpërndarje normale, nuk hidhet poshtë. 
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Figura 4. 2: Shpërndarja normale e mbetjeve të modelit 

 

Burimi: Llogaritje e autorit 

 

4.8  Diskutime mbi rezultatet e modelit 

MODELI I OFERTËS : 

log(Osh) = -13.78 + 2.32*log(DI) - 0.82*log(KK)  

MODELI I KËRKESËS: 

log(KKSH) = 46.75 – 3.06*log(M1) 

 Në lidhje me modelin e ofertës, ndikimi pozitiv i depozitave të individëve dhe ai 

negativ i kredive të keqshërbyera te kreditë e reja hipotekare, për rastin e Shqipërise 

mbështeten nga teoria ekonomike e studiuar. 

 Në lidhje me modelin e kërkesës, ndër variablat e pavarur, që përmendeshin më së 

shumti  nga teoria ekonomike, ishin  PBB, dërgesat e emigrantëve dhe forca e punës në 

kërkesën për kredi për shtëpi. Në rastin e Shqipërise , dërgesat e emigrantëve dolën 

statistikisht të parëndësishme. PBB doli faktor i rëndësishëm por modeli nuk doli i 

rëndesishëm, pra R2 ishte larg vlerës 1. Për më tepër, lidhja midis PBB dhe kërkesës për 

kredi për shtëpi rezultoi të jetë negative çka nuk suportohet nga teoria ekonomike.  

 Efekti negativ i rritjes së ofertës monetare shpjegohet nga fakti që konsumatorët,  në 

periudhat e krizës, janë më të prirur të kursejnë dhe më konservativë për të marrë kredi 

Seria e Mbetjeve 

Periudha  2008 T1-2013 T4 

Vrojtime 24 

Mesatarja -1.01e-15 

Mediana 0.004265 

Devijimi Standard 0.205965 

Testi Skewness -0.194849 

Testi Kurtosis 2.387158 

Testi Jarque-Bera 0.660008 

Probabiliteti 0.718921 
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duke pasur parasysh pasigurinë për të ardhmen. Modeli doli i rëndësishëm po ka prezencë 

të autokorrelacionit. 

4.9 Përpunimi i modelit të kërkesës 

 Në modelin e kërkesës, përveç variablit M1, do të konsiderojmë rritjen ekonomike  

pra, ndryshimin vjetor në % të PBB. Pas shumë testimesh, arritëm të gjejmë modelin më të 

mirë i cili kalon edhe testet statistikore. 

H0: Agregati monetar M1, ndryshimi vjetor I PBB në përqindje nuk janë faktorë të 

rëndësishëm për kërkesën për kredi për shtëpi nga individët. 

Ha: Agregati monetar M1, ndryshimi vjetor I PBB në përqindje nuk janë faktorë të 

rëndësishëm për kërkesën për kredi për shtëpi nga individët. 

Trajta e modelit të vlerësuar është si më poshtë: 

Yt=  b0 +b1M1t-1+b2YNSt + MA 

 KKSH = c + b1 YNS(t) + b2 M1(t-1)+ MA(2) 

  KKSH- logaritmi i disbursimeve të reja për kredi hipotekare 

  M1 – logaritmi I agregati monetar M1 me diferencë kohore 1  

  YNS- ndryshimi vjetor I PBB në përqindje 

  MA(2)-mesatare rrëshqitëse e termave të gabimit në t-1 dhe t-2 e shprehur si më poshtë 

MA= ut+  α 1ut-1+ α 2ut-2 

 Modeli i vleresuar eshte: 

 KKSH= 32.81 + 2.75 YNS -1.95 M1+ 0.62 MA 
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Tabela 4. 10: Rezultatet e modelit të përpunuar të kërkesës 

Variabli i varur: Log 

KKSH 

        
Periudha 2008T1-2013T4         

Numri i vrojtimeve 24         

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t 

Probabilit

eti 

C 32.81758 6.708547 4.891906 0.0001 

LOG(M1(-1)) -1.953795 0.535819 -3.646373 0.0016 

YNS 2.757483 1.065047 2.589072 0.0175 

MA(2) 0.622014 0.194423 3.199275 0.0045 

          

R² 0.792219 

Mesatarja e variablit të 

varur 

 

8.522481 

R² i korrigjuar 0.761052 Devijimi standard i variablit të varur 0.313246 

Gabimi standard i regresit 0.153122  Kriteri Akaike  -0.764154 

Katrori i shumës së gabimeve 0.468926  Kriteri  Schwarz  -0.567812 

Log likelihood 13.16985  Kriteri Hannan-Quinn  -0.712064 

Statistika F 25.41836  Testi Durbin-Watson  1.212290 

Probabiliteti i statistikës F 0.000000       

Burimi: Llogaritjet e autorit 

B1 = -1.95 tregon se, kur M1 në periudhën t-1 rritet me 1 përqind, kërkesa për kredi për 

shtëpi në periudhën t, ulet me 1.95 përqind duke mbajtur të pandryshuar rritjen ekonomike. 

B2 = 2.75 tregon se 1 % rritje ekonomoke në PBB çon në 275 % rritje të kerkeses për kredi 

për shtëpi nëse M1 dhe mesatararja rrëshqitëse e serisë së termave të gabimit për dy 

diferenca kohore mbahet e pandryshuar. 

Vlera e R2 ne modelin tone eshte 0.76 e cila tregon se afërsisht 76% e ndryshimit në 

KKSH shpjegohet nga M1, rritja ekonomike dhe mesatarja rrëshqitëse me dy terma e serisë 

së mbetjeve. Duke parë se propabilitetet e koeficienteve janë α < (0.05), arrijmë në 

përfundimin se b1 dhe b2 janë statistikisht të rëndësishëm. 

Duke qenë se vlera faktike e  F= 25.41  është më e madhe se vlera e Fkr,0.05,22,2=3.44   

hipoteza H0, që modeli I ngritur nuk është statistikisht I rëndësishëm, hidhet poshtë.    

Testojmë mbetjet  edhe për lidhjet korrelative të tyre. Për këtë qëllim u bë një analizë e 

korrelacionit dhe korrelacionit të pjesshëm. Hipotezat që ngremë janë: 
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Ho: seria nuk ka prezencën e autokorrelacionit  

Ha: seria ka prezencën e autokorrelacionit 

Analizën mund ta bëjmë ose duke u mbështetur në korrelogramën, ose në testet 

specifike. Bazuar në korrelogramën e paraqitur në aneksin 1, arrijmë në konkluzionin se 

nuk kemi prezencë të autokorrelacionit apo autokorrelacionit të pjesshëm . Duke gjykuar 

nga testi LM për testimin e korrelacionit serial të serisë së mbetjeve, dalim në përfundimin 

se nuk kemi prezencën e  korrelacionit serial duke qënë se probabiliteti i χ² eshtë më i madh 

se 0.05. 

Tabela 4. 11: Rezultatet e testit për korrelacionin serial 

Testi LM për korrelacionin serial -Breusch-Godfrey  

R² i vrojtuar 5.404904     Probabiliteti i χ² 0.0670 

Rezultatet e modelit         

R² 0.225204 

 

  

R² i korrigjuar 0.009983       

Burimi: Llogaritjet e autorit  

 

 Për  të testuar heteroskedasticitetin do të bazohemi përsëri te testi ARCH. Nga 

tabela më poshtë shohim se vlera e p-së është më e madhe se 0.05 pra, arrijmë në 

konkluzionin se nuk kemi prani të heteroskedasticitetit 

Tabela 4. 12: Rrezultatet e testit ARCH 

Heteroskedasticity Test: ARCH         

R² i vrojtuar 0.006764     Probabiliteti i χ² 0.9345 

Rrezultatet e modelit         

R² 0.000294 

 

  

R² i korrigjuar -0.047311       

Burimi: Llogaritjet e autorit  

 

 Nga figura 4.3  më poshtë arrijmë në përfundimin se seria ka shpërndarje normale, 

pasi vlera e p-së është më e madhe se 0.05. 
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Figura 4. 3: Testi i normalitetit për serinë e mbetjeve të modelit                  

 

Burimi: Llogaritjet e autorit  

 

Testojmë stacionaritetin e mbetjeve nepermjet testit ADF. Do të mbështetemi 

përsëri në testin ADF për të gjykyar mbi stacionaritetin e serisë së mbetjeve. Shohim nga 

tabela më poshtë, se për nivel besueshmërie 95 përqind, vlera absolute e ADF është më e 

madhe se ajo kritike. 

Tabela 4. 13: Rezultatet e testit ADF  

    Statistika t   Probabiliteti 

Testi statistikor Augmented Dickey-Fuller  -3.148501 0.0368 

Vlerat kritike të statistikës t Për nivel 1% 
-3.752946 

  

  Për nivel 5% 
-2.998064 

  

  Për nivel 10% 
-2.638752 

  

Burimi: Llogaritjet e autorit 

4.10. PËRMBLEDHJE  

Në këtë kapitull u trajtua analiza empirike e ofertës dhe kërkesës për kredi për 

shtëpi në Shqipëri. U përdor modeli logaritmik për testimin e rëndësisë së modelit dhe 

fortësisë së koeficientëve sipas hipotezave të ngritura në lidhje me ofertën dhe kërkesën për 

kredi për shtëpi. 

Në lidhje me modelin e ofertës për kredi për shtëpi në bazë të testimeve të kryera na 

rrezultoi se hipoteza bazë Ho bie poshtë. Arrijmë në përfundimin se depozitat e individëve 

Seria e Mbetjeve 

Periudha  2008 T1-2013 T4 

Vrojtime 24 

Mesatarja -0.003638 

Mediana -0.037486 

Devijimi Standard 0.142738 

Testi Skewness 0.118346 

Testi Kurtosis 1.684226 

Testi Jarque-Bera 1.787285 

Probabiliteti 0.409163 
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dhe kreditë e keqshërbyera janë faktorë të rëndësishëm në ofertën për kredi për shtëpi nga 

ana e bankave të nivelit të dytë në Shqipëri. Modeli doli i rëndësishëm dhe i kaloi të gjitha 

testet statistikore. 

Në lidhje me modeline kërkesës për kredi për shtëpi faktorët e marrë në analizë u 

testuan sëbashku dhe veç e veç. Modeli me katër faktorët e pavarur doli i rëndësishëm por 

koeficienti i fortësisë për dërgesat e emigrantëve doli i parëndësishëm. Trajtimi sasior sipas 

modelit logaritmik i nxori dërgesat e emigrantëve një faktor të parëndësishëm në kërkesën 

për kredi për shtëpi. Ky përfundim vjen si rezultat i faktit se në periudhat e krizave 

individët janë më të prirur drejt kursimit dhe dhe konsumit sesa investimit në pasuri të 

patundshme. Në lidhje me faktorët e tjerë si PBB, Forca e Punës dhe agregati monetar M1, 

koeficientiët e fortësisë dolën të rëndësishëm por modeli i përzgjedhur nuk i kaloi testet 

statistikore. Arrijmë në konkluzionin se  hipoteza Ho bie poshtë në rastin e kërkesës për 

kredi për shtëpi.  

Duke qenë se më modelin e kërkesës ndikimi negativ i PBB në kreditë e reja 

hipotekare bie në kundërshtim me literaturën e studiuar, është bërë rishikimi i modelit të 

kërkesës duke marrë në konsideratë ndyshimin vjetor të PBB shprehur në përqindje dhe 

agregatin monetar M1. Modeli dhe koeficientët e fortësisë për të dy variablat e pavarur 

dolën të rëndësishëm dhe hipoteza bazë  Ha: Agregati monetar M1, ndryshimi vjetor I PBB 

në përqindje nuk janë faktorë të rëndësishëm për kërkesën për kredi për shtëpi nga 

individët, ra poshtë. 
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KREU I PESTË 

KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME 

 

5.1  Konkluzione dhe rekomandime 

 

 Në këtë kre do të trajtojmë konkluzionet dhe rekomandimet e nxjerra nga  studimet 

që u bënë në këtë temë. Mund të arrijmë në disa përfundime dhe rekomandime të 

rëndësishme përsa i përket ofertës dhe kërkesës për kredi për shtëpi në Shqipëri. 

Konkluzionet janë grupuar në teorike dhe praktike 

5.2  Konkluzionet teorike 

 

Financimi i  strehimit në vendin tonë nuk ka marrë vëmendjen e duhur si nga 

qeveria ashtu edhe nga studiuesit dhe punimet empirike në këtë fushë janë të pakta. Ky 

punim është një nga të paktët në vendin tonë përsa i përket tregut të kredive hipotekare. 

Vendet në zhvillim sikurse është edhe Shqipëria, duhet të plotësojnë disa  kërkesa 

në lidhje me financimin e kredive për shtëpi që kanë të bëjnë me situatën e stabilizuar 

makroekonomike, legjislacionin e duhur për të drejtat e pronësisë dhe infrastrukturën e 

tregut të pasurive të paluajtshme. 

 Destabiliteti makroekonomik dhe luhatjet e mëdha të normave të interesit, politikat 

monetare dhe ato te kursit të këmbimit jo të rregullta shoqëruar dhe me dobësitë e sistemit 

financiar të shumë vendeve në zhvillim, kanë një ndikim të ç'rregullt  në financimin 

afatgjatë hipotekar. 

 Gjithashtu, çështjet me regjistrimin e pronave në Shqipëri kanë ndikuar negativisht 

në gatishmërinë e bankave për të financuar blerjet e shtëpive. 

Gjatë vitit 2005, rritja e normës së interesit në SHBA bëri që kësti i kredive të rritej, 

dhe nga ana tjetër u vështirësua shitja e garancive shtesë të cilave po u binte çmimi i shitjes 
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në treg. Kjo situatë solli rritjen e kredive të keqshërbyera për bankat amerikane, me 

përkeqësime të dukshme veçanërisht në segmentin e kredive hipotekare me risk të lartë. 

Me rënien e çmimeve të shtëpive si pasojë e krizës globale, shumë individë panë se 

mirëqënia e tyre u zvogëlua në krahasim me borxhet që ata kishin dhe në kushtet e më pak 

të ardhurave dhe rritjes së papunësisë u bë e papërballueshme për ta për të shlyer pagesat 

mujore të kredisë. 

 Pavarsisht se zhvillimet në tregun global financiar nuk kanë shfaqur rreziqe të 

ndjeshme për sistemin tonë financiar, ato shërbejnë si raste nga të cilat duhet të nxirren 

mësime. Mësimi i parë dhe kryesor që mund të nxjerrim prej krizës lidhet me pasojat e 

lehtësimit të standardeve dhe kushteve të kredidhënies, në prani të kërkesës së lartë për 

kredi dhe konkurrencës në rritje mes bankave. Një situatë e ngjashme është edhe ajo që po 

kalon sistemi bankar shqiptar. E gjithë kjo situatë kërkon kujdes maksimal nga ana e 

bankave në drejtim të ruajtjes së cilësisë së kreditimit, si dhe vëmendje të vazhdueshme nga 

ana e Bankës së Shqipërisë.  

 Kriza e filluar nga kreditë me risk të lartë është një shembull i transformimit të 

rrezikut dhe mosvlerësimit si duhet të tij nga ana e investitorëve. Si rrjedhojë, ajo që 

gjithmonë nevojitet është një mbikëqyrje e kujdesshme dhe efektive nga ana e 

institucioneve përgjegjëse për mbarëvajtjen e sistemit financiar, në mënyrë që zhvillimi i 

mëtejshëm i tij të mbahet nën kontroll.  

 Duke filluar nga fillimi i vitit 2007,  kredia bruto ka variuar shumë ndërmjet 

shteteve. Gjatë kësaj periudhe faktorë të ndryshëm makroekonomikë, shpjegojnë 

heterogjenitetin e kredisë bruto për shtëpi midis shteteve. Faktorët kryesorë të analizuar 

janë impakti i PBB matur nga çmimet korente, çmimet emërore të banesave dhe normat e 

interesit të kredive hipotekare.  

 Në vendin tonë rritja e çmimeve të banesave përpara fillimit të krizës financiare u 

shkaktua kryesisht nga dërgesat në para të emigrantëve shqiptarë të cilët investuan një pjesë 

të konsiderueshme të kursimeve të tyre për blerjen e banesave. Gjithashtu, lehtësitë e 

marrjes së kredive për shtëpi me kushte normale, shoqëruar dhe me rritjen e qirave dhe të 

çmimeve të shtëpive, përbënin një investim shumë të mirë për individët.   

 Ndikimi i krizës financiare në kreditë e keqshërbyera është i konsiderueshëm. 

Si rrjedhojë e ritmit disa herë më të lartë të rritjes së kredive të keqshërbyera ndaj rritjes së 

gjendjes totale të kredisë gjatë vitit 2008, u evidentua një përkeqësim i shpejtë i treguesit të 

cilësisë së portofolit të kredive “kredi të keqshërbyera ndaj gjendjes totale të kredive” nga 
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niveli 3.37 për qind në fund të vitit 2007,  në 6.64 për qind në dhjetor ’08. Ky tregues mbi 

baza neto përllogaritet në nivelin 3.9 për qind më shumë ose dy herë më i lartë nga niveli 

1.8 për qind në fund të vitit 2007. 

 Kredia hipotekare për individë përbën rreth 20% të portofolit të kredisë së sistemit 

bankar dhe rreth 70% te portofolit të individëve. 

 Depozitat e individëve përbëjnë edhe peshën kryesore të totalit të depozitave me 

87%, të cilët kanë një pozicion të theksuar kreditor ndaj sektorit bankar. 

Rritja e depozitave të individëve shënoi vlera negative në tremujorin e katërt të vitit 2008 

në -10% dhe, vlerën maksimale 7.17% në tremujorin e tretë të vitit 2008. 

Në Shqipëri dërgesat e emigrantëve janë një tjetër faktor i rëndësishëm që ndikojnë në 

kreditim, uljen e varfërisë  dhe në promovimin financiarë. Më tepër se 25 përqind e 

shqiptarëve jetojnë jashtë vendit ku pjesa më e madhe kanë migruar në Greqi dhe Itali. 

 Në lidhje me modelin e ofertës, ndikimi pozitiv i depozitave të individëve dhe ai 

negativ i kredive të keqshërbyera te kreditë e reja hipotekare, për rastin e Shqipërise, 

mbështeten nga teoria ekonomike e studiuar. Përsa i përket modelit të kërkesës, ndër 

variablat e pavarur, që përmendeshin më së shumti  nga teoria ekonomike, ishin  PBB dhe 

rritja ekonomike. Në modelin tonë PBB doli i rëndësishëm, por lidhja negative me 

disbursimet e reja të kredisë hipotekare bie në kundërshtim me literaturën e studiuar. 

 Duke qenë se dërgesat e emigrantëve për vendin tonë janë një burim tepër i 

rëndësishëm financimi, pritej një marrëdhënie tepër e fortë pozitive me disbursimet e reja të 

kredive hipotekare. Ajo çka rezultoi jo në përputhje me teorinë ekonomike në analizën e 

faktorëve të studiuar, është mosndikimi i dërgesave të emigrantëve në financimin e kredive 

hipotekare.  Ky variabël doli i parëndësishëm si në analizën e regresit një faktorial, ashtu 

edhe në analizën e regresit të shumëfishtë. 

Pavarësisht se trajtimi sasior i nxorri dërgesave e emigrantëve një faktor të 

parëndësishëm, ato konsiderohen si një burim i qëndrueshëm i financave të jashtme të cilat 

mund të përdoren në mënyrë efektive për qëllimet e mirëqënies, njëra prej të cilave është 

edhe financimi i blerjes së një shtëpie e cila kërkon fonde afat-gjata. 

Përsa i përket forcës së punës në analizën e regresit të thjeshtë del një faktor jo i 

rëndësishëm për modelin e kërkesës ndërkohë që e studiuar sëbashku me variablat e tjerë 

rezulton të jetë një variabël i rëndësishëm me një lidhje pozitive. 



TREGU I KREDIVE PËR SHTËPI DHE IMPLIKIMI I KRIZAVE NË TË.                    

RASTI I SHQIPËRISË 
 

Iris SHAHINI  148 
 

Si modeli më i mirë për kërkesën për kredi për shtëpi rezultoi modeli që merr për 

bazë agregatin monetar M1 me lag 1 dhe rritjen ekonomike me mesataren lëvizëse të serisë 

së mbetjeve me dy kohë. 

 Efekti negativ i rritjes së ofertës monetare shpjegohet nga fakti që konsumatorët, në 

periudhat e krizës janë më të prirur të kursejnë dhe më konservativë për të marrë kredi duke 

pasur parasysh pasigurinë për të ardhmen.  

5.3  Konkluzionet praktike 

 

 Sipas analizës së bërë për ofertën dhe kërkesës për kredi për shtëpi kemi dalë në 

disa konkluzione në lidhje me ndikimin e faktorëve të marrë në analizë te kredia për shtëpi. 

Koeficienti i fortësisë për depozitat e individëve doli i rëndësishëm dhe po ashtu edhe ai i 

kredive të keqshërbyera. 

 Rritja e depozitave të individëve me 1 përqind bën që oferta për kredi për shtëpi e 

matur nga disbursimet e reja të kredive hipotekare të rritet me 2.48 përqind duke mbajtur të 

pandryshuara kreditë e keqshërbyera. 

 Rritja e kredive të keqshërbyera me një përqind bën që oferta për kredi për shtëpi të 

ulet  me 0.88 përqind duke mbajtur të pandryshuara depozitat e individëve. 

Pra, për modelin e ofertës, hipoteza bazë që depozitat e individëve dhe kreditë e 

keqshërbyera nuk janë faktorë të rëndësishëm në ofertën për kredi për shtëpi nga ana e 

bankave të nivelit të dytë në Shqipëri bie poshtë. 

Shpjegueshmëria e kredive të reja për shtëpi nga këta dy faktorë është 81 përqind. 

 Në lidhje me modelin e kërkesës për kredi për shtëpi  nga analiza e regresit të 

shumëfishtë faktorë të rëndësishëm rezultuan agregati monetar M1, PBB dhe forca e punës. 

Ndërkohë dërgesat e emigrantëve, statistikisht rezultuan të parëndësishme te kredia e re për 

shtëpi  gjatë periudhës së marrë në analizë. Të njëjtin rezultat për dërgesat e emigrantëve 

morëm edhe nga regresi i thjeshtë. Kjo shpjegohet pasi në periudhë krize, familjet pritëse të 

dërgesave janë të prirura t’i përdorin këto fonde për konsum dhe kursim dhe jo për 

investime afatgjata. 

 Shpjegueshmëria e kredisë së re  për shtëpi nga PBB, M1, forca e punës dhe 

dërgesat e emigrantëve është 67 përqind.  

Rritja me 1 përqind e M1, çon në uljen me 2.96 përqind të kredive të reja për shtëpi. 
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Rritja me 1 përqind e forcës së punës, çon në rritjen me 21.3 përqind të kredive të reja për 

shtëpi. 

Ndikimi negativ i PBB te kredia për shtëpi në vendin tonë gjatë periudhës 2008-

2013, bie në kundërshtim me teorinë ekonomike prandaj  dhe është bërë përpunimi i 

mëtejshëm i modelit duke marrë në konsideratë rrtijen vjetore të PBB. 

 Modeli me katër faktorët e pavarur, nuk i kaloi të gjitha testet statistikore dhe për 

këtë arsye është ri-analizuar modeli i kërkesës duke marrë si faktorë të pavarur agregain 

monetar M1 dhe rritjen vjetore në përqindje të PBB.  Modeli rezultoi me shpjegueshmëri të 

kredive të reja për shtëpi nga M1 dhe rritjes së PBB në përqindje, 76 përqind. Të dy 

faktorët e pavarur rezultuan të rëndësishëm. 

 Rritja e agregatit monetar M1 në periudhën t-1 me 1 përqind bën që kerkesa per 

kredi per shtepi në periudhën t të ulet me 1.95 përqind duke mbajtur te pandryshuar rritjen 

ekonomike, mesataren rrëshkitëse të serisë së mbetjeve me dy diferenca kohore. 

 Rritje ekonomike në PBB me 1 përqind çon në 275 % rritje të kërkesës për kredi për 

shtëpi nëse M1(t-1) dhe mesatarja rrëshkitëse e serisë së termave të gabimit për dy 

diferenca kohore ,mbahet e pandryshuar. 

Ky ishte dhe modeli më i mirë për kërkesën për kredi për shtëpi i cili i kaloi të gjitha testet 

statistikore. 

5.4  Rekomandime 

 Analiza që zhvilluam  në këtë temë na mundëson që të japim disa rekomandime në 

disa drejtime për përmirësimin e analizës së kredive të reja hipotekare . Ajo çka bie më 

shumë në sy është pamundësia për të shtrirë në kohë këtë analizë, prandaj do ishte me 

shumë vlerë që Banka e Shqipërisë të bëjë të mundur të dhënat e serisë kohore të kredive të 

reja hipotekare edhe përpara vitit 2008. 

 Gjithashtu, do të ishte me interes që të studiohej kredia e keqshërbyer e portofolit 

hipotekar duke marrë në analizë këtë variabël për të gjykuar mbi kredinë e re hipotekare. 

Detajimi i të dhënave do të ndihmonte të merrnim në analizë të dhënat e portofolit me 

pakicë si në lidhje me depozitat e individëve ashtu edhe me kreditë e keqshërbyera. 

 Një nga rekomandimet që japim është që kur studiohet kërkesa për kredi për shtëpi 

të merret në konsideratë rritja ekonomike dhe jo PBB. Rritja ekonomike për periudhën e 

marë në analizë pasqyron më mirë ndikimin e krizës botërore në Shqipëri. 
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 Gjithashtu për vlerësimin e kërkesës për kredi për shtëpi përveçse rritjes 

ekonomike, bankat duhet të konsiderojnë edhe agregatin monetar M1 si fondet më 

disponibël për t'u investuar në pasuri të patundshme. 

 Përsa i përket ofertës për kredi për shtëpi, planifikimi nga bankat për kredi për 

shtëpi, duhet të bazohet te kreditë e keqshërbyera dhe depozitat e individëve si dy zëra 

shumë të rëndësishëm të bilancit të bankave në buxhetimin e përdorimit të fondeve. 

 Duke patur parasysh se kërkesa dhe oferta u trajtuan në pikën e ekuilibrit të matura 

nga kreditë e disbursuara, është me vlerë që Banka e Shqipërisë të sigurojë të dhëna edhe 

për përqindjen e refuzimeve të kërkesave për kredi për shtëpi nga ana e bankave të nivelit 

të dytë në mënyrë që të kemi një matje të saktë të kërkesës nga ana e individëve. 
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SHTOJCA 

 

MODELI I OFERTËS PËR KREDI PËR SHTËPI 

Rrezultatet e modelit të ofertës  

Variabli i varur: LOG(OKSH)         
Periudha 2008T1-2013T4         

Numri i vrojtimeve 24         

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat 

Koeficient

ët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 

C -15.26620 3.987707 -3.828316 0.0010 

LOG(DI) 2.486842 0.367724 6.762789 0.0000 

LOG(KK) -0.882427 0.096834 -9.112801 0.0000 

                    

R² 0.827152 

Mesatarja e 

variablit të varur 

 

8.482524 

R² i korrigjuar 0.810691 Devijimi standard i variablit të varur 0.313246 

http://www.aab.al/
http://www.instat.gov.al/
http://www.bankofalbania.org/
http://www.ebrd.com/
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Gabimi standard i regresit 0.136292  Kriteri Akaike  -1.031563 

Katrori i shumës së gabimeve 0.390087  Kriteri  Schwarz  -0.884306 

Log likelihood 15.37875  Kriteri Hannan-Quinn  -0.992495 

Statistika F 50.24714  Testi Durbin-Watson  1.800629 

Probabiliteti i statistikës F 0.000000 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Testi i autokorrelacionit dhe korrelacionit të pjesshëm  

Periudha T12008-T42013 

24 variabla 

Analiza e korrelacionit dhe autokorrelacionit te pjesshem te modeli i ofertes 

 

 

 

Rrezultatet e testit të stacionaritetit 
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    Statistika t   Probabiliteti 

Testi statistikor Augmented Dickey-Fuller  -4.378917  0.0024 

Vlerat kritike të statistikës t Për nivel 1% -3.752946   

  Për nivel 5% -2.998064   

  Për nivel 10% -2.638752   

Variabli i varur: D(RESID02)         
Periudha (e pershtatur) 2008T2-

2013T4         

Numri i vrojtimeve 23          

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat Koeficientët 

Gabimi 

Standard Statistika t Probabiliteti 

RESID02(-1) -0.914238 0.208782 -4.378917 0.0003 

C 0.007760 0.028608 0.271236 0.7889 

     
                    

R² 0.477286 

Mesatarja e 

variablit të 

varur 

 

8.482524 

R² i korrigjuar 0.452395 Devijimi standard i variablit të varur 0.185399 

Gabimi standard i regresit 0.137196  Kriteri Akaike  -1.051872 

Katrori i shumës së gabimeve 0.395277  Kriteri  Schwarz  -0.953133 

Log likelihood 14.09653  Kriteri Hannan-Quinn  -1.027039 

Statistika F 19.17491  Testi Durbin-Watson  1.794815 

Probabiliteti i statistikës F 0.000263 

 

    

 

Rrezultatet e testit  White të heteroskedasticitetit 

Heteroskedasticity Test:    White         

R² i vrojtuar 3.233085 ProbabilitetiF(5,18)  0.7289 

Statistika F 0.560464  Probabiliteti i χ² 

 

0.6641 

Scaled explained SS 1.807334  Probabiliteti i χ² 0.8751 

Variabli i varur: RESID^2         
Periudha  2008T1-2013T4         

Numri i vrojtimeve 24          

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 

C -199.9692 145.0949 -1.378196 0.1850 
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LOG(X1)^2 -1.613369 1.253240 -1.287359 0.2143 

LOG(DI)*LOG(KK) 0.631216 0.631669 0.999283 0.3309 

LOG(DI) 36.18919 27.03931 1.338392 0.1974 

LOG(KK)^2 

LOG(KK) 

 

   -0.035253 

   -7.638361 

 

              0.086522 

              6.879877 

 

-0.407441 

-1.110247 

 

                   

0.6885 

                   

0.2815 

 

    

 

    

R² 0.134712 

Mesatarja e 

variablit të varur 

 

0.016254 

R² i korrigjuar -0.105646 Devijimi standard i variablit të varur 0.020064 

Gabimi standard i regresit 0.021097  Kriteri Akaike  -4.667069 

Katrori i shumës së gabimeve 0.008011  Kriteri  Schwarz  -4.372556 

Log likelihood 62.00483  Kriteri Hannan-Quinn  -4.588935 

Statistika F 0.560464  Testi Durbin-Watson  2.279224 

Probabiliteti i statistikës F 0.728883 

 

    

 

Rrezultatet e testit  ARCH të heteroskedasticitetit 

Heteroskedasticity Test ARCH     

Statistika F 0.459678  ProbabilitetiF(1,21)  0.5052 

R² i vrojtuar 0.492672  Probabiliteti i χ²   0.4827  

Variabli i varur: RESID^2         
Periudha (e pershtatur) 2008T2-

2013T4         

Numri i vrojtimeve 23          

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 

C 0.020146 0.006164 3.268418 0.0037 

RESID^2(-1) -0.146984 0.216792 -0.677995 0.5052 

                         

R² 0.021421 

Mesatarja e variablit të 

varur 

 

8.482524 

R² i korrigjuar -0.025178 Devijimi standard i variablit të varur 0.021923 

Gabimi standard i regresit 0.022197  Kriteri Akaike  -4.694752 

Katrori i shumës së gabimeve 0.010347  Kriteri  Schwarz  -4.596014 
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Log likelihood 55.98965  Kriteri Hannan-Quinn  -4.669920 

Statistika F 0.459678  Testi Durbin-Watson  2.039552 

Probabiliteti i statistikës F 0.505177 

 

    

 

Rrezultatet e testit  LM për korrelacionin serial 

Testi LM për korrelacionin serial -Breusch-Godfrey  

Statistika F 0.458284 ProbabilitetiF(2,19)  0.6392 

R² i vrojtuar 1.104489  Probabiliteti i χ² 

 

0.5757 

Variabli i varur: RESID^2         
Periudha  2008T1-2013T4         

Numri i vrojtimeve 24          

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 

C -0.309574 4.123007 -0.075085 0.9409 

LOG(DI) 0.030349 0.380386 0.079784 0.9372 

LOG(KK) -0.009010 0.100218 -0.089905 0.9293 

RESID(-1) 0.055157 0.225532 0.244563 0.8094 

RESID(-2) 0.204905 0.226595 0.904279 0.3772 

    

 

    

R² 0.046020 

Mesatarja e 

variablit të varur 

 

1.55E-15  

R² i korrigjuar -0.154817 

Devijimi standard i variablit të 

varur 0.130232 

Gabimi standard i regresit 0.139950  Kriteri Akaike  -0.912009 

Katrori i shumës së gabimeve 0.372135  Kriteri  Schwarz  -0.666581 

Log likelihood 15.94411  Kriteri Hannan-Quinn  -0.846897 

Statistika F 0.229142  Testi Durbin-Watson  1.769644 

Probabiliteti i statistikës F 0.918622 

 

    

 

MODELI I KËRKESËS 

Rezultatet e modelit të kërkesës me të katërt variablat e pavarur marrë në analizë 

Variabli i varur: LOG(KKSH)         
Periudha  2008T1-2013T4         

Numri i vrojtimeve 24          

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 
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C 2.901738 24.95858 0.116262 0.9087 

LOG(DE) 0.124656 0.214325 0.581624 0.5677 

LOG(M1) -2.965864 0.614674 -4.825101 0.0001 

LOG(PBB) -4.578559 1.619351 -2.827404 0.0108 

LOG(FP) 21.38166 7.112449 3.006230 0.0073 

    

 

    

R² 0.725560 

Mesatarja e 

variablit të varur 

 

8.482524 

R² i korrigjuar 0.667783 

Devijimi standard i variablit të 

varur 0.313246 

Gabimi standard i regresit 0.180549  Kriteri Akaike  -0.402575 

Katrori i shumës së gabimeve 0.619362  Kriteri  Schwarz  -0.157147 

Log likelihood 9.830896  Kriteri Hannan-Quinn  -0.337463 

Statistika F 12.55799  Testi Durbin-Watson  1.294752 

Probabiliteti i statistikës F 0.000037 

 

    

 

 Rezultatet e modelit të kërkesës me dërgesat e emigrantëve 

Variabli i varur: LOG(KKSH)         
Periudha  2008T1-2013T4         

Numri i vrojtimeve 24          

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 

C 6.356851 1.426493 4.456278 0.0002 

LOG(DE) 0.414640 0.277990 1.491562 0.1500 

                   

 

    

R² 0.091838 

Mesatarja e 

variablit të varur 

 

8.482524 

R² i korrigjuar 0.050558 

Devijimi standard i variablit të 

varur 0.313246 

Gabimi standard i regresit 0.305224  Kriteri Akaike  0.544116 

Katrori i shumës së gabimeve 2.049562  Kriteri  Schëarz  0.642287 

Log likelihood -4.529393  Kriteri Hannan-Quinn  0.570161 

Statistika F 2.224758  Testi Durbin-Watson  0.472988 

Probabiliteti i statistikës F 0.150015 

 

    

 

Rezultatet e modelit të kërkesës pa dërgesat e emigrantëve 
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Variabli i varur: LOG(KKSH) 

 

 

        
Periudha  2008T1-2013T4         

Numri i vrojtimeve 24          

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 

C 11.78123 19.41543 0.606797 0.5508 

LOG(M1) -2.949513 0.603788 -4.885018 0.0001 

LOG(PBB) -4.769400 1.559307 -3.058666 0.0062 

LOG(FP) 20.05949 6.626957 3.026953 0.0067 

         

 

    

R² 0.720674 

Mesatarja e 

variablit të varur 

 

8.482524 

R² i korrigjuar 0.678775 

Devijimi standard i variablit të 

varur 0.313246 

Gabimi standard i regresit 0.177537  Kriteri Akaike  -0.468260 

Katrori i shumës së gabimeve 0.630390  Kriteri  Schwarz  -0.271918 

Log likelihood 9.619122  Kriteri Hannan-Quinn  -0.416170 

Statistika F 17.20031  Testi Durbin-Watson  1.430407 

Probabiliteti i statistikës F 0.000009 

 

    

 

Rezultatet e testi tw stacionaritetit ADF  

    Statistika t   Probabiliteti 

Testi statistikor Augmented Dickey-Fuller  -3.429127  0.0204 

Vlerat kritike të statistikës t Për nivel 1% -3.752946 

   Për nivel 5% -2.998064 

   Për nivel 10% -2.638752 

 Variabli i varur: D(RESID06)         
Periudha  2008T2-2013T4         

Numri i vrojtimeve 23          

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 

RESID02(-1) -0.914238 0.208782 -4.378917 0.0003 

C 0.007760 0.028608 0.271236 0.7889 

                         

R² 0.358953 

Mesatarja e 

variablit të varur 

 

4.03E-05 
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R² i korrigjuar 0.328427 

Devijimi standard i variablit të 

varur 0.202452 

Gabimi standard i regresit 0.165909  Kriteri Akaike  -0.671815 

Katrori i shumës së gabimeve 0.578041  Kriteri  Schwarz  -0.573076 

Log likelihood 9.725869  Kriteri Hannan-Quinn  -0.646982 

Statistika F 11.75891  Testi Durbin-Watson  2.098753 

Probabiliteti i statistikës F 0.002520 

 

    

 

Rezultatet e shpërndarjes normale 

 

 

 

Rezultatet e testit të autokorrelacionit dhe korrelacionit pjesor 

Periudha: T1 2008-T4 2013 

Nr variablave në vëzhgim: 24 

Seria e Mbetjeve 

Periudha  2007 T4-2013 T4 

Vrojtime 24 

Mesatarja 5.92e-15 

Mediana 0.043783 

Devijimi Standard 0.165554 

Testi Skewness -0.503376 

Testi Kurtosis 2.492260 

Testi Jarque-Bera 1.271348 

Probabiliteti 0.529578 
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Rezultatet e testit LM të korrelacionit serial 

Testi LM për korrelacionin serial -Breusch-Godfrey  

Statistika F 1.099479 ProbabilitetiF(2,18)  0.3544 

R² i vrojtuar 2.612758 Probabiliteti iχ²  0.2708 

Variabli i varur: LOG(YD)         
Periudha  2008T1-2013T4         

Numri i vrojtimeve 24          

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 

C -2.869225 19.44301 -0.147571 0.8843 

LOG(M1) -0.036932 0.612605 -0.060286 0.9526 

LOG(PBB) 0.071621 1.564313 0.045785 0.9640 

LOG(FP) 0.531521 6.604011 0.080485 0.9367 

RESID(-1) 

RESID(-2) 

0.232692 

0.181432 

0.234203 

0.237860 

0.993546 

0.762769 

0.3336 

0.4555 

    

 

    

R² 0.108865 

Mesatarja e 

variablit të varur 

 

5.92E-15 

R² i korrigjuar -0.138673 

Devijimi standard i variablit të 

varur 0.165554 

Gabimi standard i regresit 0.176661  Kriteri Akaike  -0.416853 

Katrori i shumës së gabimeve 0.561763  Kriteri  Schwarz  -0.122339 

Log likelihood 11.00223  Kriteri Hannan-Quinn  -0.338718 

Statistika F 0.439792  Testi Durbin-Watson  1.854355 

Probabiliteti i statistikës F 0.814934 
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Rezultatet e testit të heteroskedasticitetit  

Heteroskedasticity Test: ARCH   

Statistika F 0.143203        ProbabilitetiF (1,21) 0.7089 

R² i vrojtuar 0.155779        Probabiliteti iχ² (1) 0.6931 

Variabli i varur: RESID^2         

Periudha  2008T2-2013T4         

Numri i vrojtimeve 23          

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 

C 0.025061 0.009210 2.720932 0.0128 

RESID^2(-1) 0.082291 0.217457 0.378422 0.7089 

     
     
     

    

 

    

R² 0.006773 

Mesatarja e variablit 

të varur 

 

0.027308 

R² i korrigjuar -0.040524 Devijimi standard i variablit të varur 0.033104 

Gabimi standard i regresit 0.033769  Kriteri Akaike  -3.855631 

Katrori i shumës së gabimeve 0.023947  Kriteri  Schwarz  -3.756892 

Log likelihood 46.33976  Kriteri Hannan-Quinn  -3.830798 

Statistika F 0.143203  Testi Durbin-Watson  1.981611 

Probabiliteti i statistikës F 0.708916 

 

    

 

Rezultatet e modelit të kërkesës me variabël të pavarur PBB 

Variabli i varur: LOG(KKSH)         
Periudha  2008T1-2013T4         

Numri i vrojtimeve 24          

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 

C 62.82489 16.71842 3.757825 0.0011 

LOG(PBB) -4.405684 1.355401 -3.250466 0.0037 

                   

 

    

R² 0.324439 

Mesatarja e 

variablit të varur 

 

8.482524 

R² i korrigjuar 0.293732 Devijimi standard i variablit të 0.313246 



TREGU I KREDIVE PËR SHTËPI DHE IMPLIKIMI I KRIZAVE NË TË.                    

RASTI I SHQIPËRISË 
 

Iris SHAHINI  179 
 

varur 

Gabimi standard i regresit 0.263251  Kriteri Akaike  0.248237 

Katrori i shumës së gabimeve 1.524623  Kriteri  Schwarz  0.346408 

Log likelihood -0.978844  Kriteri Hannan-Quinn  0.274282 

Statistika F 10.56553  Testi Durbin-Watson  0.535176 

Probabiliteti i statistikës F 0.003668 

 

    

 

Rezultatet e modelit të kërkesës me variabël të pavarur me FP 

Variabli i varur: LOG(KKSH)         
Periudha  2008T1-2013T4         

Numri i vrojtimeve 24          

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 

C 54.56893 31.52469 1.730990 0.0975 

LOG(FP) -10.00410 6.843136 -1.461917 0.1579 

                   

 

    

R² 0.088544 

Mesatarja e 

variablit të varur 

 

8.482524 

R² i korrigjuar 0.047114 

Devijimi standard i variablit të 

varur 0.313246 

Gabimi standard i regresit 0.305777  Kriteri Akaike  0.547737 

Katrori i shumës së gabimeve 2.056997  Kriteri  Schwarz  0.645908 

Log likelihood -4.572843  Kriteri Hannan-Quinn  0.573782 

Statistika F 2.137203  Testi Durbin-Watson  0.436635 

Probabiliteti i statistikës F 0.157902 

 

    

 

Rezultatet e modelit të kërkesës me variabël të pavarur me M1 

Variabli i varur: LOG(KKSH)         
Periudha  2008T1-2013T4         

Numri i vrojtimeve 24          

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 

C 46.75579 7.121175 6.565741 0.0000 

LOG(M1) -3.061013 0.569526 -5.374670 0.0000 
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R² 0.567670 

Mesatarja e variablit 

të varur 

 

8.482524 

R² i korrigjuar 0.548019 

Devijimi standard i variablit të 

varur 0.313246 

Gabimi standard i regresit 0.210594  Kriteri Akaike  -0.198118 

Katrori i shumës së gabimeve 0.975693  Kriteri  Schwarz  -0.099947 

Log likelihood 4.377413  Kriteri Hannan-Quinn  -0.172073 

Statistika F 28.88708  Testi Durbin-Watson  1.154597 

Probabiliteti i statistikës F 0.000021 

 

    

 

Rezultatet  e testimit të autokorrelacionit dhe korrelacionit të pjesshëm 

 

 

Rezultatet e testit LM të korrelacionit serial 

Testi LM për korrelacionin serial -Breusch-Godfrey  

Statistika F 2.970754   ProbabilitetiF (2,20) 0.0742 

R² i vrojtuar 5.496835 Probabiliteti i χ²  0.0640 

Variabli i varur: RESID         
Periudha  2008T1-2013T4         

Numri i vrojtimeve 24          

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 

C 1.115403 6.661351 0.167444 0.8687 

LOG(M1) -0.088562 0.532711 -0.166248 0.8696 
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RESID(-1) 0.311879 0.218991 1.424163 0.1698 

RESID(-2) 0.289883 0.226642 1.279035 0.2155 

         

 

    

R² 0.229035 

Mesatarja e 

variablit të varur 

 

-1.01E-14 

R² i korrigjuar 0.113390 

Devijimi standard i variablit të 

varur 0.205965 

Gabimi standard i regresit 0.193936  Kriteri Akaike  -0.291563 

Katrori i shumës së gabimeve 0.752225  Kriteri  Schwarz  -0.095221 

Log likelihood 7.498758  Kriteri Hannan-Quinn  -0.239473 

Statistika F 1.980503  Testi Durbin-Watson  1.718440 

Probabiliteti i statistikës F 0.149370 

 

    

 

 

Rezultatet e testit ARCH të heteroskedasticitetit 

Heteroskedasticity Test: 

ARCH 

   Statistika F 0.292554 ProbabilitetiF(1,21)  0.5943 

R² i vrojtuar 0.316014 Probabiliteti iχ² 

 

0.5740 

Periudha  2008T2-2013T4         

Numri i vrojtimeve 23          

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 

C 0.037784 0.013194 2.863788 0.0093 

RESID^2(-1) 0.115405 0.213364 0.540882 0.5943 

                   

 

    

R² 0.013740 

Mesatarja e variablit 

të varur 

 

0.042415 

R² i korrigjuar -0.033225 Devijimi standard i variablit të varur 0.047359 

Gabimi standard i regresit 0.048139  Kriteri Akaike  -3.146488 

Katrori i shumës së gabimeve 0.048666  Kriteri  Schwarz  -3.047749 

Log likelihood 38.18461  Kriteri Hannan-Quinn  -3.121655 

Statistika F 0.292554  Testi Durbin-Watson  1.928424 

Probabiliteti i statistikës F 0.594280 

 

    

 

Rezultatet e testit ADF 



TREGU I KREDIVE PËR SHTËPI DHE IMPLIKIMI I KRIZAVE NË TË.                    

RASTI I SHQIPËRISË 
 

Iris SHAHINI  182 
 

 

    Statistika t   Probabiliteti 

Testi statistikor Augmented Dickey-Fuller  -3.195519  0.0347 

Vlerat kritike të statistikës t Nivel 1%  
-3.769597 

  

  Nivel 5%  -3.012363   

  Nivel 10%  -2.646119   

Variabli i varur: D(RESID10)         
Periudha  2008T4-2013T4         

Numri i vrojtimeve 21          

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 

RESID10(-1) -0.735481 0.230160 -3.195519 0.0053 

D(RESID10(-1)) 0.126697 0.238455 0.531323 0.6021 

D(RESID10(-2)) 0.559981 0.194618 2.877336 0.0105 

C -0.023073 0.035570 -0.648650 0.5252 

         

 

    

R² 0.586751 

Mesatarja e 

variablit të varur 

 

-0.001691 

R² i korrigjuar 0.513825 Devijimi standard i variablit të varur 0.230696 

Gabimi standard i regresit 0.160856  Kriteri Akaike  -0.646974 

Katrori i shumës së gabimeve 0.439868  Kriteri  Schwarz  -0.448018 

Log likelihood 10.79323  Kriteri Hannan-Quinn  -0.603796 

Statistika F 8.045818  Testi Durbin-Watson  2.343524 

Probabiliteti i statistikës F 0.001489 

 

    

 

MODELI I KËRKESËS I PËRPUNUAR 

Rezultatet e modelit 

Variabli i varur: LOG(KKSH)         
Periudha  2008T1-2013T4         

Numri i vrojtimeve 24          

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 

C 32.81758 6.708547 4.891906 0.0001 

LOG(M1(-1)) -1.953795 0.535819 -3.646373 0.0016 

YS 2.757483 1.065047 2.589072 0.0175 

MA(2) 0.622014 0.194423 3.199275 0.0045 
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R² 0.792219 

Mesatarja e 

variablit të varur 

 

8.482524 

R² i korrigjuar 0.761052 Devijimi standard i variablit të varur 0.313246 

Gabimi standard i regresit 0.153122  Kriteri Akaike  -0.764154 

Katrori i shumës së gabimeve 0.468926  Kriteri  Schwarz  -0.567812 

Log likelihood 13.16985  Kriteri Hannan-Quinn  -0.712064 

Statistika F 25.41836  Testi Durbin-Watson  1.212290 

Probabiliteti i statistikës F 0.000000 

 

    

 

Rezultatet e testit të stacionaritetit 

    Statistika t   Probabiliteti 

Testi statistikor Augmented Dickey-Fuller  -3.148501 0.0368 

Vlerat kritike të statistikës t Për nivel 1% 
-3.752946 

  

  Për nivel 5% 
-2.998064 

  

  Për nivel 10% 
-2.638752 

  

Variabli i varur: D(RESID01)         

Periudha  2008T2-2013T4         

Numri i vrojtimeve 23          

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 

RESID01(-1) -0.650803 0.206702 -3.148501 0.0048 

C -0.006830 0.028383 -0.240615 0.8122 

    

 

    

R² 0.320675 

Mesatarja e variablit 

të varur 

 

0.000953 

R² i korrigjuar 0.288327 

Devijimi standard i variablit të 

varur 0.160744 

Gabimi standard i regresit 0.135605  Kriteri Akaike  -1.075197 

Katrori i shumës së gabimeve 0.386164  Kriteri  Schwarz  -0.976458 

Log likelihood 14.36476  Kriteri Hannan-Quinn  -1.050364 

Statistika F 9.913059  Testi Durbin-Watson  1.827828 
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Probabiliteti i statistikës F 0.004849 

 

    

 

 

Testi I Autokorrelacionit 

 

         Rezultatet e testit të korrelacionit serial 
 

Testi LM për korrelacionin serial -Breusch-Godfrey  

Statistika F 2.623840   Probabiliteti F(2,18) 0.1000 

R² i vrojtuar 5.404904  Probabiliteti i χ²   0.0670  

Variabli i varur: RESID         

Periudha  2008T1-2013T4         

Numri i vrojtimeve 24          

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 

C -3.563780 6.419764 -0.555126 0.5856 

LOG(M1(-1)) 0.284922 0.512828 0.555589 0.5853 

YS -0.277024 0.995384 -0.278309 0.7839 

MA(2) 0.305097 0.281428 1.084104 0.2926 

RESID(-1) 

RESID(-2) 

 

 

0.510872 

-0.554144 

 

 

0.240775 

0.370131 

 

 

2.121785 

-1.497155 

 

 

0.0480 

0.1517 

 

 

    

 

  

 

R² 0.225204 

Mesatarja e variablit 

të varur 

 

-0.003638 

R² i korrigjuar 0.009983 Devijimi standard i variablit të 0.142738 
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varur 

Gabimi standard i regresit 0.142024  Kriteri Akaike  -0.853321 

Katrori i shumës së gabimeve 0.363076  Kriteri  Schwarz  -0.558808 

Log likelihood 16.23985  Kriteri Hannan-Quinn  -0.775186 

Statistika F 1.046386  Testi Durbin-Watson  1.998904 

Probabiliteti i statistikës F 0.421280 

 

    

 

Rezultatet e testit të heteroskedasticitetit 

Heteroskedasticity Test: ARCH         

F-statistic 0.006178     Prob. F(1,21) 0.9381 

R² i vrojtuar 0.006764    Probabiliteti i χ²   0.9345  

Variabli i varur: RESID^2         
Periudha  2008T2-2013T4         

Numri i vrojtimeve 23          

Metoda e katrorëve më të vegjël 

Variablat Koeficientët Gabimi Standard Statistika t Probabiliteti 

C 0.018864 0.005487 3.437687 0.0025 

RESID^2(-1) 0.017424 0.221689 0.078597 0.9381 

                   

 

    

R² 0.000294 

Mesatarja e 

variablit të varur 

 

0.019193 

R² i korrigjuar -0.047311 

Devijimi standard i variablit të 

varur 0.016660 

Gabimi standard i regresit 0.017050  Kriteri Akaike  -5.222405 

Katrori i shumës së gabimeve 0.006105  Kriteri  Schwarz  -5.123666 

Log likelihood 62.05765  Kriteri Hannan-Quinn  -5.197572 

Statistika F 0.006178  Testi Durbin-Watson  1.963664 

Probabiliteti i statistikës F 0.938097 
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