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abstrakt

Kriza financiare globale e vitit 2008, theksoi rolin kyç që ka 
tregu i banesave për ekonominë. Në veçanti, mbas krizës, në 
studimet akademike i është kushtuar më shumë vëmendje vlerësimit 
sa më të plotë të faktorëve përcaktues të çmimeve të banesave. Ky 
studim, nëpërmjet metodës kointegruese VECM, synon të vlerësojë 
rolin që kanë disa tregues financiarë në ecurinë e çmimeve të 
banesave në Shqipëri. Rezultatet e analizës empirike tregojnë se 
kredia bankare ndikon pozitivisht çmimet e banesave në periudhën 
afatgjatë. Ndërkohë, ecuria e çmimeve të banesave në periudhën 
afatgjatë, ka lidhje të zhdrejtë me normën e kthimit nga investimet 
në bono thesari 12- mujore. Një risi e këtij studimi është përfshirja e 
kursit të këmbimit në përcaktuesit e çmimit të banesave. Mbiçmimi 
i kursit të këmbimit dhe luhatshmëria e tij ndikojnë pozitivisht dhe 
janë statistikisht të rëndësishëm në ecurinë e çmimeve të banesave. 
Gjetjet e këtij studimi janë në linjë me konkluzionet e studimeve 
të tjera dhe njëkohësisht ndihmojnë në plotësimin e literaturës për 
tregun e banesave në Shqipëri.
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hyrje 

blerja e një banese është një nga vendimmarrjet më komplekse 
për një individ, sepse ndërlidh në vetvete nevojën për të jetuar në 
kushte të mira dhe për të investuar në një produkt jetëgjatë, që pritet 
të sjellë fitime në të ardhmen. gjithashtu, tregu i banesave është një 
treg me ndërhyrje të shumta të politikave shtetërore, si në drejtim të 
menaxhimit urban, ashtu edhe me politika strehimi apo sociale, të cilat 
ndikojnë dukshëm vendimmarrjen e njerëzve për të blerë banesën. 
krahas kësaj, me këtë treg është i ndërlidhur ngushtë edhe sektori 
bankar dhe veprimtaria bazë e tij, kreditimi. nëpërmjet rolit të tyre 
si ndërmjetës financiarë, bankat përhapin si spirale problematikat 
e tregut të banesave në disa degë të ekonomisë dhe anasjelltas, 
duke ndikuar vendimmarrjen e agjentëve ekonomikë. për më tepër, 
çmimet e banesave luajnë një rol të rëndësishëm edhe për politikat 
makroekonomike të bankave qendrore, ku debati, nëse bankat 
qendrore duhet të shënjestrojnë këto çmime, është rikthyer në fokus 
mbas krizës më të fundit botërore të vitit 2007/2008. kjo krizë, e 
cila kishte si pikënisje tregun e banesave dhe financimin e tij nga 
sektori bankar, theksoi akoma më shumë rëndësinë që ka tregu i 
banesave për ekonominë. të kuptuarit e fenomeneve ekonomike në 
një treg me dinamikë të lartë dhe influencë të gjerë në ekonomi, 
është një nga sfidat që mbetet e tillë për studiuesit dhe akademikët, 
edhe pse është gjerësisht e elaboruar. në këtë kontekst, vlerësimi 
sa më i plotë i ndërlidhjes që ka financimi i bankave në dinamikën 
e çmimeve, merr më shumë rëndësi edhe për rastin e shqipërisë. 

ekonomia shqiptare ka pësuar ndryshime të rëndësishme gjatë 
periudhës së tranzicionit nga një ekonomi e centralizuar në një 
ekonomi tregu. në veçanti, sektori i ndërtimit dhe tregu i banesave 
kanë përjetuar ndryshime rrënjësore, si dhe kanë dhënë kontributin 
kryesor në rritjen ekonomike gjatë kësaj periudhe. për më tepër, 
pas krizës financiare globale të fundit, tregu i banesave dhe sektori 
i ndërtimit kanë fituar më shumë rëndësi për ekonominë shqiptare. 
Duke pasur parasysh këto fakte, si dhe mungesën e literaturës mbi 
zhvillimet në tregun e banesave në shqipëri, ky studim synon të 
analizojë rolin e disa treguesve financiarë në ecurinë e çmimeve të 
banesave. në këtë drejtim, ky studim analizon për herë të parë rolin 
e kursit të këmbimit dhe të yield-it të bonove të thesarit në tregun e 
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banesave. nëpërmjet gjetjeve empirike, ai gjithashtu ka për qëllim 
të plotësojë literaturën e kufizuar ekzistuese mbi përcaktuesit e 
çmimeve të banesave në shqipëri.

ky studim, nëpërmjet përdorimit të modelit kointegrues vecm, 
ka për qëllim të identifikojë rolin që luajnë disa faktorë të kërkesës 
në ecurinë e çmimeve të banesave, për rastin e shqipërisë. 
metodologjia e përzgjedhur është e ngjashme me atë të ndjekur 
nga valverde dhe fernandez (2010) dhe zhang et al (2012). 
gjetjet kryesore të këtij studimi konfirmojnë lidhjen statistikisht të 
rëndësishme pozitive midis kredisë hipotekare dhe çmimeve të 
banesave, në linjë me gjetjet e autorëve të tjerë. Yield-i i bonove 
të thesarit 12-mujore rezultoi statistikisht i rëndësishëm dhe i ndikon 
negativisht çmimet e banesave. ndikimi i yield-it në çmimet e 
banesave lidhet kryesisht me faktin se, ky tregues përfaqëson një 
investim alternativ të kursimeve përkundrejt blerjes së banesës dhe 
si i tillë ka lidhje të zhdrejtë me çmimet e banesave. ndryshe nga 
studime të mëparshme, ky studim investigon ndikimin e luhatshmërisë 
së kursit të këmbimit në zhvillimin e çmimeve të banesave, duke marrë 
parasysh se ky është një treg me përdorim të gjerë të monedhës 
evropiane. ndërkohë, kostoja e financimit, ku si përfaqësuese është 
norma e interesit të kredisë në euro, ka rezultuar me shenjën e pritur, 
por statistikisht e parëndësishme. gjithashtu u provua dhe norma e 
interesit të huadhënies, në lekë, por kjo rezultoi e parëndësishme 
dhe me shenjë të kundërt. pesha e ulët që zë kredia në lekë në 
kredinë hipotekare, mund të ketë ndikimin kryesor në këtë rezultat. 
përveç investigimit të marrëdhënieve afatgjata, metoda e përdorur 
ndihmon për t’iu përgjigjur edhe pyetjes, nëse këta faktorë kanë 
ndikuar në ecurinë e çmimeve të banesave në afat të shkurtër.

materiali fillon me një pasqyrë të literaturës dhe një përmbledhje 
të përvojës ndërkombëtare mbi përcaktuesit e çmimeve të 
banesave nga perspektiva e kërkesës. më pas, ai vazhdon me 
përshkrimin e faktorëve që kanë përcaktuar dinamikën e tregut të 
banesave në shqipëri. seksioni i tretë paraqet analizën empirike të 
çmimeve të banesave dhe të përcaktuesve të tij në tregun shqiptar. 
materiali përfundon me gjetjet kryesore dhe disa rekomandime për 
përmirësimin e tij në të ardhmen.
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1. një vështrIm mbI lIteraturën

a. përcaktuesIt e çmImeve të banesave

tregu i banesave1 dhe dinamika e çmimeve të banesave janë 
trajtuar në mënyrë të thelluar në literaturë. mile (2011) shkruan se, 
banesa është investimi më i madh privat që një person ndërmerr në 
jetën e tij. për më tepër, tregu i banesave konsiderohet si një treg 
me produkte shumë heterogjene, që ka pak transaksione dhe ku 
kostoja për të marrë informacion është e lartë. gjithashtu, vetë natyra 
specifike e produktit të tregut të pasurive të paluajtshme, që është 
e kushtëzuar nga një ofertë e ngurtë dhe nga periudha lulëzimi të 
herëpashershme, krijon premisa për formimin e pritshmërive optimiste 
dhe vendimmarrjeve në kushte euforie (capozza 2002). të gjitha 
këto elemente e bëjnë akoma më kompleks investimin e individëve 
në këtë treg, si dhe rolin që ka banesa për individët. po kështu, 
banesat, luajnë një rol shumë të rëndësishëm edhe për sektorin 
e ndërtimit, i cili në shumë vende, dhe në veçanti në vendet në 
zhvillim, përbën dhe promotorin e rritjes ekonomike dhe të punësimit 
(oecD 2011). ndërlidhja me këtë sektor padyshim përforcon rolin 
madhor që luan banesa në ekonomi. për vetë rëndësinë që ka në 
ekonomi dhe në jetën e njerëzve, tregu i banesave është një nga 
tregjet me ndërhyrje të lartë të qeverisë, kryesisht në aspektin e 
menaxhimit të territorit apo politikave sociale. për pasojë, zhvillimet 
në këtë treg dhe, veçanërisht oferta për këtë produkt, influencohet 
ndjeshëm nga kuadri institucional dhe ligjor i vendit. një tjetër kanal 
po kaq i rëndësishëm është edhe roli qendror që kanë banesat 
në ecurinë dhe mbarëvajtjen e aktivitetit të sistemit bankar (Doling 
2013). Duke qenë se pjesa më e madhe e kredive bankare, jepen 
me kolateral banesën ose pasuri të paluajtshme, influenca që çmimi 
i banesave ka në vendimmarrjen për kredinë dhe në përgjithësi 
gjithë aktivitetin bankar, është shumë thelbësore. pikërisht, ky rol u 
vu në dukje edhe nga kriza financiare globale e vitit 2007/2008, 
ku çmimet e banesave treguan që ishin një faktor i rëndësishëm. 
në veçanti pas krizës, filloi të diskutohet më fort edhe roli që luajnë 
çmimet e banesave në vendimmarrjen e bankave qendrore për 

1 në këtë material, banesa përfaqëson të gjitha llojet e pasurisë së paluajtshme që 
përdoren për qëllime rezidenciale sikurse janë apartamentet, vilat etj.



-10-

politikat makroekonomike. Debati ekonomik nga shumë ekspertë2 
u përqendrua në përfshirjen e çmimit të banesave në objektivat 
që politikat e bankave qendrore duhet të targetojnë. për të gjitha 
këto arsye, janë bërë shumë studime mbi evidentimin e faktorëve 
përcaktues të dinamikës së çmimeve të banesave në dekadën e 
fundit.

literatura ekzistuese3 sugjeron se, dinamika e çmimeve 
të banesave është e lidhur ngushtë me ecurinë e variablave 
makroekonomikë, kushtet e tregut të banesave dhe karakteristikat 
e financimit për blerje banese. në këto studime janë vlerësuar 
faktorët kryesorë, të cilët ndikojnë në kërkesën/ofertën për banesa 
dhe për pasojë çmimet e tyre. këto studime tregojnë se, nga ana e 
kërkesës, dinamika e çmimeve të banesave në periudhën afatgjatë 
përcaktohet kryesisht: nga rritja e të ardhurave të disponueshme 
të individëve; zhvendosja graduale demografike; karakteristikat 
e sistemit të taksave në ekonomi; kredia bankare; si edhe, niveli 
mesatar i normave të interesit. ndërsa nga ana e ofertës, si tregues 
që përcaktojnë, në periudhën afatgjatë dinamikën e çmimeve të 
banesave, përmenden: disponueshmëria dhe kostoja e truallit; 
kostot e ndërtimit; investimet në përmirësimin e cilësisë së stokut 
ekzistues të banesave dhe lejet e ndërtimit. 

një nga faktorët e kërkesës, të cilit i është kushtuar një vëmendje 
e veçantë në literaturë, është ndikimi i kredisë, sidomos asaj 
hipotekare, në çmimin e banesave. kredia hipotekare ndikon 
në çmimet e banesave nëpërmjet të ashtuquajturit “mekanizmi i 
përshpejtuesit financiar”. sipas bernanke et al (2000), “mekanizmi 
i përshpejtuesit financiar” konsiston në mekanizmin e bashkëveprimit 
të kredisë dhënë nga bankat, me çmimet e banesave. rritja e 
kreditimit do të çojë në rritje të kërkesës për banesa. në përgjigje 
të kërkesës së shtuar, çmimet e banesave do të rriten, dhe ndërkohë 
vlera e kolateralit të lënë peng për marrjen e kredisë do të rritet, 
duke mundësuar marrjen e një kredie shtesë për banesa dhe duke 
nxitur kështu më tej kërkesën për kredi dhe përshpejtuar procesin. 

2 taylor 2007 dhe De nicole (2010),
3 cappozza D., p.h. hendershott, c.mack, mayear (2002), annett (2005), fitzpatrick 
dhe macquinn (2007), glaeser, gyourko dhe saks (2005), Wheaton dhe nechayev 
(2007), valverde dhe fernandez (2010) etj. 
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çmimet e larta të banesave do të shkaktonin shfaqjen e efektit  
“pasuror”, sipas të cilit pronarët e banesave do të ndihen më të 
pasur, për shkak të rritjes së çmimeve të banesave të tyre, dhe për 
pasojë do të shpenzonin më shumë. ndërkohë, disa individë do të 
preferonin të shfrytëzojnë vlerën e shtuar të kolateralit të tyre për të 
rritur më tej kërkesën për kredi për konsum. kjo sjellje do të krijonte 
mundësinë për marrjen e një kredie të re, e cila mund të përdoret për 
të rritur më tej konsumin4. 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 kushtëzuar nga një 
ofertë e ngurtë për banesa në periudhën afatshkurtër. periudhat 
e një boom-i në kredidhënie dhe në çmimet e banesave do të 
përfundonin nëse, një faktor i jashtëm5, do të kthente në të kundërt 
ndikimin e këtyre dy faktorëve tek njëri-tjetri. rënia e kërkesës për 
blerjen e banesës mund të reflektohet në çmimet e tyre, dhe më tej 
në uljen e vlerës së kolateralit që mbulon kredinë. efekti “pasuror” 
do të vepronte në kah të kundërt, duke rezultuar në një konsum më 
të ulur. aktiviteti ekonomik, në përgjithësi do të ulet nëpërmjet të 
njëjtave instrumente, që u vunë në lëvizje edhe gjatë periudhës së 
boom-it ekonomik dhe për pasojë, do të vihet re rritja e presioneve 
dezinflacioniste. annett (2005) argumenton se, kostoja e vërtetë e 
një periudhe me rritje të shpejtë të çmimeve të banesave, nuk është 
presioni inflacionist që ajo shkakton, por fakti se, plasja e efektit 
“flluskë” të çmimeve të banesave, do të ngadalësojë ndjeshëm 
aktivitetin ekonomik dhe do të induktojë presione deflacioniste në 
ekonomi. plasja e efektit “flluskë” në çmimet e banesave, e cila 
shpesh shoqërohet me një destabilitet financiar dhe një ngërç të 
aktivitetit kreditues të kushtëzuar nga rënia e vlerës së kolateralit, 
bëhet shumë e kushtueshme në terma të ngadalësimit të aktivitetit 
ekonomik të vendit. shumë prej këtyre mekanizmave u konfirmuan 
nga zhvillimet e krizës financiare më të fundit (në vitet 2007/2008), 
si në ekonomitë e zhvilluara dhe ato në zhvillim. 

4 kjo situatë përshkruhet në literaturë si “zmbrapsje e pasurisë” (Wealth Withdrawl).
5 si p.sh. lëkundjet e besimit në sistemin bankar, ndjekja e një politike monetare 
shtrënguese etj.
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shumë studiues6 të krizës së fundit financiare, kanë sugjeruar 
se aksesi i lehtë në kredi dhe kostoja e reduktuar e kredisë, kanë 
qenë faktorët kryesorë që nxitën, si rritjen e menjëhershme të 
çmimeve të banesave, ashtu edhe ndryshimin e menjëhershëm të 
situatës në çmimet e banesave kur kredia shteroi. përkrahësit e një 
këndvështrimi të ndryshëm në këtë debat argumentojnë se, vetëm 
kostoja e ulët e kredisë nuk mund të shpjegojë fryrjen apo shfryrjen 
e konsiderueshme të çmimeve të banesave dhe se faktorë të tjerë ka 
të ngjarë të kenë luajtur një rol të rëndësishëm (glaeser et al (2010), 
greenspan (2010)). megjithatë, në literaturën akademike tashmë 
është provuar që, pavarësisht karakteristikave të veçanta të tregut të 
banesave dhe gjendjes ciklike të ekonomive, kredia hipotekare dhe 
norma e interesit të saj janë disa nga faktorët përcaktues të ecurisë 
së çmimeve të banesave.

një tjetër faktor i trajtuar gjerësisht, ndër faktorët makroekonomikë 
që ndikojnë ecurinë e çmimeve të banesave, është edhe kursi i 
këmbimit. veçanërisht, ky faktor, merr një rol të rëndësishëm në 
kushtet e liberalizimit global dhe mundësive të investitorëve të huaj, 
që janë në kërkim të fitimit, për të investuar në tregun e pasurive 
të paluajtshme të vendeve në zhvillim. kursi i këmbimit luan rol të 
veçantë edhe për ato vende që kanë përdorim të lartë të monedhës 
së huaj në ekonomitë e tyre, ku transaksionet për blerjen e banesave 
bëhen gjerësisht në monedhë të huaj. zhang, hua, zhao (2012) në 
materialin e tyre për përcaktuesit themelorë të çmimeve të banesave 
në kinë vlerësojnë se, një faktor i rëndësishëm monetar që ndikon 
zhvillimet e çmimeve të banesave është kursi real i këmbimit. ata 
gjetën lidhje pozitive ndërmjet çmimeve të banesave dhe mbiçmimit 
të kursit real të këmbimit.

b. gjetjet empIrIke Dhe eksperIencat e 
venDeve 

kasparova & White (2001) dhe tsatsaronis & zhu (2004) 
analizuan me kujdes shkallën e reagimeve të tregut të banesave 
ndaj ndryshimeve të variablave themelorë që përcaktojnë kërkesën 
6 favilukis, ludvigson and van nieuëerburgh (2010); hubbard and mayer (2008), 
khandani et al (2009), mayer (2011).
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dhe ofertën, të tillë si: të ardhurat e disponueshme reale, gjendja 
ekzistuese e banesave, inflacioni, normat e interesit dhe kreditë 
hipotekare. gjithashtu, ata theksuan se specifikat kombëtare të 
tregjeve hipotekare janë gjithashtu të rëndësishme. kur analizuan 
dinamikën e çmimeve të banesave në vendet evropiane dhe në 
17 vende nga e gjithë bota, ata zbuluan se, çmimet e banesave 
janë më të ndjeshme ndaj normave afatshkurtra (bazë), në vendet 
ku përdoren më gjerësisht kreditë hipotekare me norma interesi të 
ndryshueshme.

hilbers et al (2008) nëpërmjet analizës krahasuese empirike 
për vendet e eurozonës tregojnë se, karakteristikat dhe dinamika 
e çmimeve të banesave ndryshojnë dukshëm midis vendeve. ata 
gjetën një lidhje statistikisht të rëndësishme midis rritjes të lartë 
të portofolit të kredisë dhe çmimeve të banesave. ndërkohë që 
inflacioni i ulët dhe i qëndrueshëm ishte prezent në të gjitha vendet, 
në shumë prej vendeve vihen re dinamika thellësisht të ndryshme 
në tregun e banesave. këto evidenca tregojnë se, mekanizmi i 
transmetimit midis çmimeve të banesave dhe aktivitetit ekonomik, 
si dhe midis politikës monetare dhe çmimeve të banesave, është 
shumë i komplikuar. annett (2005), në materialin e saj, argumenton 
pikërisht faktin se, ndikimi i rritjes së shpejtë të kredisë në çmimet e 
banesave, varion ndjeshëm në varësi të karakteristikave institucionale 
specifike të vendeve. 

Duke iu referuar karakteristikave të ndryshme institucionale, 
annett (2005) investigon edhe për nëngrupe, mes vendeve të 
eurozonës me karakteristika të përbashkëta. kështu, për nëngrupe 
me karakteristika të përbashkëta institucionale, u provua roli 
statistikisht i rëndësishëm i kredisë në luhatshmërinë e çmimeve 
të banesave në këto vende. rezultatet e këtyre provave treguan 
se, ndikimi i kredisë në luhatshmërinë e çmimeve të banesave 
rezulton statistikisht i rëndësishëm edhe për periudhën afatshkurtër-
afatmesme në vendet të cilat kanë norma interesi të ndryshueshme 
të kredisë hipotekare, kanë titullzim të kredive hipotekare, si dhe 
lejojnë tërheqjen e pasurisë. ndërkohë, normat e interesit mbeten 
një faktor statistikisht i rëndësishëm në çdo nëngrup, pavarësisht 
kritereve të përdorura. ashtu sikurse tsatsaronis dhe zhu (2004), 
annett (2005) gjeti se sa më agresive janë politikat e kreditimit, 
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aq më e fortë është marrëdhënia midis kredisë dhe luhatshmërisë 
së çmimeve të banesave. gjithashtu, vendet me norma interesi të 
luhatshme të kredive hipotekare, tentojnë të kenë një efekt më të 
madh të tyre në çmimet e banesave. ndryshimet e ndërveprimit të 
kredisë me çmimet e banesave mund të jenë pjesërisht të lidhura 
edhe me liberalizimin financiar ndërmjet vendeve dhe sidomos me 
procesin e integrimit- catching up process.

hildebrandt et. al. (2012) tregojnë se, tregjet e banesave 
në vendet e evropës Qendrore juglindore (eQjl7) kanë pësuar 
transformime të rëndësishme që prej viteve ’90. kalimi nga regjimi 
totalitar komunist në një regjim demokratik të ekonomisë së tregut 
u shoqërua me privatizimin e tokës. ky proces u shoqërua me 
probleme të shumta, si në regjistrimin e pronave, ashtu edhe me 
dokumentacionin e pronësisë. gjithashtu, ldebrandt et. al., (2012), 
në materialin e tyre argumentojnë se, tregjet e banesave në eQjl, 
vuajnë nga mungesa e transparencës dhe e standardizimit. kështu, 
proceset e nevojshme për blerjen ose shitjen e pronës ndryshojnë 
nëpër shtete, dhe normat e qarkullimit të pasurive janë të ulëta në 
eQjl, duke vështirësuar analizën e dinamikës së çmimeve në këto 
vende. të dhënat për banesat i referohen kryesisht të dhënave në 
kryeqytet dhe kanë si burim informacioni çmimin e transaksionit, 
deklaratat tatimore, agjencitë private të pasurive të paluajtshme, ose 
çmimet e marra nga lajmërimet nëpër gazeta. tregjet e banesave 
në eQjl, duke pasur karakteristika të veçanta, shfaqin vështirësi në 
mbledhjen e të dhënave të krahasueshme mbi çmimet (hildebrandt 
et. al., 2012).

egert e mihaljek (2007) janë ndër të paktët autorë që kanë 
analizuar empirikisht përcaktuesit e çmimeve të banesave për vendet 
e eQjl-së. në materialin e tyre, ata kanë gjetur se, rritja e shpejtë 
e çmimeve të banesave në këto vende është ndikuar pozitivisht 
nga rritja e fortë ekonomike, rritja në paga reale të kombinuara 
me kërkesën e lartë për banesa dhe të shoqëruara nga financim 
i bollshëm me kredi nga sistemi bankar. faktorët demografikë si 
p.sh. numri i lartë i lindjeve i përjetuar në fund të viteve ‘70, kanë 
rritur gjithashtu kërkesën për banesa në disa vende. përveç kësaj, 

7  ky grup përfshin vendet ish-komuniste: poloni, republikë çeke, hungari, estoni, 
lituani, letoni, serbi, kroaci, rumani, bullgari, Irjm dhe shqipëri.
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zhvillimet në çmimet e banesave janë të lidhura ngushtë edhe me 
privatizimin e ndërtesave të banimit, si dhe me koston relativisht 
të lartë të marrjes me qira, si pasojë e mungesës së tregjeve të 
zhvilluara të qiradhënies. gjithashtu, një tjetër faktor specifik 
për këtë grup vendesh është edhe niveli fillestar i nënvlerësuar, i 
trashëguar i çmimeve të banesave, i cili, nga analiza empirike, 
rezultoi statistikisht i rëndësishëm dhe ka influencuar dinamikën 
e çmimeve gjatë procesit të integrimit dhe konvergimit të këtyre 
ekonomive. egert dhe mihaljek (2007) vlerësojnë se, edhe kërkesa 
për apartamente nga jorezidentët apo flukset e kapitaleve nga 
jashtë në formën e investimeve të huaja direkte, kanë ndikuar 
zhvillimet në tregun e banesave në vendet e eQjl-së.

2. tregu I banesave në shQIpërI

a. tIpare të zhvIllImIt të tregut të 
banesave 

ekonomia shqiptare, sikurse edhe vendet e tjera të rajonit të eQjl-së, 
ka pësuar ndryshime të rëndësishme gjatë periudhës së tranzicionit, 
nga ekonomi e centralizuar, në ekonomi tregu. në veçanti, tregu 
i banesave ka përjetuar ndryshime të qenësishme. në mungesë të 
të dhënave për çmimet e banesave në nivel kombëtar, studimi ynë 
bazohet në indeksin e çmimeve të banesave për tiranën. të dhënat 
tregojnë se çmimet e banesave kanë shfaqur rritje të ndjeshme gjatë 
periudhës 2000-2007. gjatë kësaj periudhe, çmimet e banesave 
janë rritur mesatarisht me rreth 15% në vit. ndërkohë, zhvillimet 
gjatë periudhës 2008-2013, tregojnë për një ngërç në tregun e 
pasurive të paluajtshme, ku çmimet janë luhatur, duke shfaqur edhe 
tkurrje të herëpashershme mbas vitit 2009. 

ndër faktorët e parë që kanë sjellë rritje të kërkesës për ndërtime të 
reja, që prej fillimit të viteve ’90, kanë qenë: mungesa e hapësirave 
të mjaftueshme për strehim dhe cilësia e dobët e banesave 
ekzistuese, ndryshimi i sjelljes së individëve për të jetuar në familje 
të vogla, si dhe ndryshimi i hartës demografike e nxitur nga faktorë 
ekonomikë dhe socialë (unece 2000). krahas këtyre faktorëve, 
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një burim tjetër i rëndësishëm i kërkesës për blerje banesash dhe 
për rritjen e çmimeve në këtë treg ishte edhe rritja e të ardhurave të 
disponueshme8 deri në fillim të vitit 2008. më pas, me ngadalësimin 
e të ardhurave, vihet re një stepje e individëve, si për të blerë 
banesa, ashtu edhe për të kërkuar kredi. këtij faktori i bashkëngjitet 
dhe pasiguria për të ardhurat në të ardhmen, ku rritja e papunësisë 
dhe në tërësi pasiguritë në tregun e punës, janë reflektuar në një 
tkurrje të kërkesës së individëve për banesa (unicredit 2011).

një burim tjetër kryesor i kërkesës për blerje apartamentesh të reja 
gjatë periudhës së tranzicionit ishte edhe kërkesa nga emigrantët, 
e cila ka ardhur në rritje deri në fund të vitit 20079. ndërkohë, 
me fillimin e krizës, kërkesa nga emigrantët ka pësuar rënie, në 
përgjigje të përkeqësimit të kushteve të tregut të punës në vendet ku 
jetojnë. rënia e transaksioneve në tregun e banesave ka konfirmuar 
kërkesën e plogësht në përgjithësi për blerjen e banesave dhe 
veçanërisht rënien e kërkesës nga ky grup. 

8 në mungesë të kësaj statistike zyrtare nga Instat-i, si përafrues i të ardhurave të 
disponueshme është përzgjedhur përdorimi i serisë së prodhimit të brendshëm bruto. 
9 në materialin e tyre, stepanyan et al 2010 theksojnë se për vendet e ish-bashkimit 
sovjetik, remitancat përfaqësojnë një burim të rëndësishëm për financimin e blerjes 
së banesës. ky faktor, sikurse vlerësohet edhe nga Ibrahimaj dhe matarocci (2014), 
përfaqëson një burim të rëndësishëm edhe për tregun e banesave në shqipëri.

Gra�k 1. Indekset e çmimit të banesave dhe të qirasë dhe kredia hipotekare 

Burimi: Banka e Shqipërisë

50

70

90

110

130

150

170

190

T4-9
8

T4-9
9

T4-0
0

T4-0
1

T4-0
2

T4-0
3

T4-0
4

T4-0
5

T4-0
6

T4-0
7

T4-0
8

T4-0
9

T4-1
0

T4-1
1

T4-1
2

T4-1
3

 -
 25
 50
 75
 100
 125
 150
 175
 200
 225
 250
 275
 300

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Eu
ro

N
ë 

%

Kredi hipotekare/ PBB (BM)
Kredi hipotekare/ për frymë (euro BD)

Indeksi i çmimeve të banesave (2005T1=100)
Indeksi i qirave të banesave (2005T1=100)



-17-

konsolidimi dhe rritja e fleksibilitetit të sistemit bankar për të 
kredituar individët dhe firmat e ndërtimit që operojnë në treg, 
janë faktorë që kanë ndikuar, si në rritjen e kërkesës, ashtu edhe 
të ofertës në tregun e banesave. financimi me kredi nga sektori 
bankar, gjatë periudhës 2002-2007, ka përbërë një burim të 
rëndësishëm financimi për individët. çmimet e larta të banesave 
bënin të mundur që ata të zotëronin kolateral të mjaftueshëm për të 
marrë kredi të re dhe për të zgjeruar kërkesën për banesa, përtej 
aftësive financiare të tyre. pas vitit 2008, norma e rritjes së portofolit 
të kredisë për banesa është zvogëluar dukshëm, duke shënuar edhe 
vlera negative në periudhën 2012-2013.

një tjetër komponent i kërkesës për banesa në shqipëri është 
edhe blerja e saj për qëllime investimi. përdorimi i banesës për 
qiradhënie rrit mundësinë e fitimit nga investimi i kursimeve/ 
i pasurisë në banesa. Qiraja përfaqëson fitimin e pritshëm nga 
kapitali, dhe ai përngjason me fitimin e marrë nga investimet në 
letrat me vlerë (stanfield dhe jazoj 199510). në këtë kontekst, 
tregu i aksioneve dhe i letrave me vlerë janë tregje alternative për 
investimin e kursimeve dhe si të tilla, ecuria e kthimit nga to mund të 
ndikojë kërkesën për banesa. në shqipëri, në mungesë të një tregu 
aksionesh, bonot e thesarit 12-mujore11 përfaqësojnë investimin 
tipik alternativ për fondet. prandaj yield-i i bonove 12-mujore pritet 
të ketë një lidhje të zhdrejtë me kërkesën për banesa dhe çmimin 
për to. po kështu, yield-i i bonove të thesarit 12-mujore mund të 
shikohet edhe si një normë referencë e kostos së parasë në ekonomi, 
duke ndikuar kërkesën për kredi hipotekare dhe vendimmarrjen për 
blerjen e banesës. megjithatë, kredia në lekë përfaqëson një pjesë 
shumë të vogël në totalin e portofolit të kredisë hipotekare. në këtë 
këndvështrim, kanali kryesor që yield-i i bonove të thesarit ndikon në 
çmimet e banesave është nëpërmjet kostos oportune të normës së 
kthimit nga investimi. për shkak se kredia hipotekare dominohet nga 
kredia në euro, norma referencë e përdorur gjerësisht për koston e 
këtij portofoli është një normë e tregut ndërkombëtar sikurse është 

10 në këtë material autorët tregojnë se kërkesa për banesa përgjatë periudhës së 
skemave piramidale ishte e ulët në shqipëri, për shkak të investimit të kursimeve në 
këto skema piramidale. mbas vitit 1997, kërkesa për banesa u rigjallërua dhe kjo rritje 
vazhdoi deri në vitin 2008. 
11 bonot 12-mujore zënë peshën kryesore në financimin e qeverisë nga individët, 
prandaj ato mund të quhen letra me vlerë me popullaritet më të madh.
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euro libori 12-mujor. në këtë aspekt, interesi i kredisë në euro 
mund të shikohet si kosto e financimit të blerjes së banesës me kredi 
bankare.

gjithashtu, një tjetër komponent që ka ndikuar në ecurinë e 
kërkesës dhe çmimeve për banesa në shqipëri, është edhe “kanali 
i pritshmërive”. në kushtet e rritjes së shpejtë të çmimeve dhe 
pritshmërive për vazhdimin e kësaj tendence rritjeje, njerëzit bëhen 
euforikë dhe blerjen e banesave e konsiderojnë një investim me 
kthim të lartë (case & schiller (2003)). ky fenomen mendohet të ketë 
ndikuar edhe në ecurinë e kërkesës dhe të çmimeve të banesave në 
shqipëri. ndikimi i pritshmërive në çmimet e banesave mund të jetë 
edhe më i lartë po të marrim në konsideratë se banesa është një 
nga alternativat e pakta të investimeve të kursimeve. ndërkohë, pas 
krizës financiare të vitit 2008, në shqipëri, sikurse edhe në shumë 
vende të tjera të rajonit, vihet re tkurrje e kërkesës për banesa. kjo 
sjellje, ndër të tjera, ka reflektuar edhe tkurrjen e kërkesës, si pasojë 
e pritshmërive të individëve për korrektimin në rënie të çmimeve të 
banesave (unicredit 2011). 

në shqipëri, kreditë hipotekare në euro të dhëna për banesa 
përfaqësojnë 75% të portofolit të kredisë hipotekare. Duke u nisur 
nga literatura12, norma mesatare e interesit të kredisë në euro pritet 
të jetë një faktor i rëndësishëm në koston që shoqëron marrjen e një 
kredie nga bankat, si dhe një element që dekurajon ose favorizon 
shkallën e përdorimit të kredisë në blerjen e banesës. në varësi të 
(in)elasticitetit dhe të ciklikalitetit të kërkesës për banesa, kjo kosto 
mund të transmetohet e plotë tek çmimi i banesës, ose të mbahet 
pjesërisht nga ndërtuesit (maudos et al (2009)). bazuar në teori, 
pritet që marrëdhënia midis çmimeve të banesave dhe interesit të 
kredisë të jetë negative në periudhën afatgjatë. 

kursi i këmbimit është një faktor i rëndësishëm për ekonominë 
shqiptare. monedha euro në tregun e pasurive të paluajtshme është 
gjerësisht e përdorur. në veçanti, kuotimi i banesave në euro është 
diktuar nga ndërtuesit, të cilët, për t’u mbrojtur nga luhatjet e kursit 

12 annet (2005), hilbers et al (2008), egert dhe mihaljek (2007) etj. 
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të këmbimit, i shesin produktet në euro13. gjithashtu, përzgjedhja e 
përdorimit të monedhës së fortë lidhet me faktin se, banesa shikohet 
si një mjet investimi dhe kursimi afatgjatë. si e tillë, për t’u mbrojtur 
nga luhatjet e vlerës së monedhës vendase apo nga mundësia e një 
inflacioni të lartë, agjentët ekonomikë kanë preferuar që kuotimet 
dhe transaksionet të kryhen në monedhë të huaj. studimet në 
bankën e shqipërisë14 kanë treguar se, individët shqiptarë e kanë 
të trashëguar sjelljen e tyre për të mbajtur pasurinë në një monedhë 
më të fortë sesa monedha vendase.

b. një vështrIm mbI lIteraturën në tregun 
e banesave në shQIpërI 

në përgjithësi, studimet ekonomike për tregun e banesave në 
shqipëri kanë qenë të pakta. kjo është ndikuar nga mosha relativisht 
e re e tregut të banesave, si dhe mungesës së të dhënave të detajuara 
për çmimet dhe karakteristikat e tij. Duke pasur parasysh rolin kyç 
që luajnë çmimet e banesave në ekonomi si dhe për shkak se në 
statistikat zyrtare që publikohen nga Instat-i mungon informacioni 
për to, një pjesë e literaturës për shqipërinë fokusohet në ndërtimin 
e indeksit të çmimeve të banesave. ky fenomen është studiuar nga 
kristo e bollano (2011), agalliu (2013) dhe kripa et al (2013).

ndërkohë, bollano dhe ziu (2009) kanë investiguar lidhjen mes 
çmimeve të banesave dhe të kreditimit në shqipëri, si dhe ndikimin 
që çmimet e banesave dhe kredia kanë në ciklet e ekonomisë. 
analiza e tyre empirike tregon se stabiliteti ekonomik ka qenë 
mbështetës për aktivitetin kreditues dhe tregun e shtëpive, ndërsa 
rritja e kreditimit për sektorin privat ka nxitur çmimet e banesave. 
këto rezultate janë konfirmuar më vonë nga suljoti dhe hashorva 
(2012), të cilët përdorën metodën kërkimore Dols, një model të 
bashkë-integruar, për të analizuar zhvillimet në çmimet e banesave 
për periudhën nga viti 1998 deri në vitin 2011. rezultatet empirike të 
studimit konfirmuan korrelacion pozitiv ndërmjet çmimit të banesave 
me kredinë, me të ardhurat dhe me shpenzimet totale të ndërtimit. 
13 të dhënat zyrtare tregojnë se pjesa më e madhe e lëndëve të para për ndërtim 
importohen dhe për rrjedhim, pagesat për to bëhen në euro.
14  luci, muco dhe sojli (2006) etj.
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ndërkohë, koeficienti i normave të interesit të kreditimit në euro, 
edhe pse me shenjën e pritur, rezultoi statistikisht i parëndësishëm.

materiali më i fundit i publikuar për tregun e banesave është ai 
i Ibrahimaj dhe mattaroci (2014), i cili analizon faktorët që kanë 
ndikuar ecurinë e sektorit të ndërtimit. autorët marrin në analizë, 
si faktorë përcaktues, tregues të ekonomisë reale (prodhimin e 
brendshëm bruto, remitancat, lejet në ndërtim dhe indeksin e 
kostove në ndërtim), tregues monetarë (kredia për individë, norma 
e interesit të depozitave) dhe tregues të vete tregut të banesave 
(çmimet e banesave dhe qiratë). analiza e tyre empirike nëpërmjet 
modelit var dhe “reagimet e impulsit” tregon se prodhimi në 
ndërtim është ndikuar pozitivisht nga rritja e pbb-së së sektorëve 
të tjerë jondërtim, nga kredia dhënë individëve, remitancat, si dhe 
nga raporti i çmimeve ndaj kostove në ndërtim. gjithashtu, pjesë e 
gjetjeve të punës së tyre ishte edhe marrëdhënia pozitive që çmimet 
e banesave kanë me kredinë për individë dhe remitancat, si dy nga 
burimet kryesore të financimit në ekonomi.

3. analIza empIrIke 

a. të Dhënat

në mungesë të të dhënave të plota për çmimet e banesave në 
gjithë shqipërinë, analiza e mëposhtme është bazuar në indeksin 
e çmimeve të banesave për tiranën15. të dhënat e përfshira në 
analizën empirike mbulojnë periudhën 1998-2013 dhe janë 
me frekuencë tremujore. burimi i tyre janë banka e shqipërisë 
dhe Instat-i. më konkretisht, seritë e përfshira në analizë janë: 
indeksi i çmimit të banesave (burimi: banka e shqipërisë), teprica 
e kredisë hipotekare dhënë nga sistemi bankar (burimi: banka e 
shqipërisë); prodhimi i brendshëm bruto pbb (burimi: Instat), si 
një përafrues për të ardhurat e disponueshme; norma mesatare e 
interesit të kredisë së re në euro (burimi: banka e shqipërisë); norma 

15 statistikat zyrtare nuk kanë një indeks të çmimeve të banesave që mbulon të gjithë 
territorin e vendit. megjithatë, tirana është një përfaqësuese e mirë e zhvillimeve të 
tregut të banesave në shqipëri, pasi ajo është qyteti / qarku me popullsinë më të 
madhe dhe me peshën kryesore të aktivitetit ekonomik në vend.
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e interesit të bonove të thesarit me maturitet 12-mujor (burimi: banka 
e shqipërisë) dhe kursi i këmbimit euro/lek mesatare e periudhës 
(burimi: banka e shqipërisë).

për gjenerimin e serisë që mat luhatshmërinë e kursit të këmbimit, 
u përdor devijimi standard rrëshqitës për një periudhë 3-vjeçare 
i serisë së kursit zyrtar të këmbimit. periudha 3-vjeçare është 
përzgjedhur për të kapur luhatshmërinë persistente në serinë e kursit. 

analiza e të dhënave tregon për dy momente kyçe si ndryshime 
strukturore në sjelljen e variablave kryesorë të përfshirë në model. 
pika e parë i referohet vitit 2004, moment kur bankat filluan të 
luajnë një rol aktiv në ndërmjetësimin e fondeve në ekonomi. për 
këtë qëllim është gjeneruar një seri e variablit cilësor (dummy) për 
vitin 2004 (Dumm04). ky variabël merr vlera zero përpara vitit 
2004 dhe 1 më pas. variabli i dytë cilësor është variabli Dumm08, 
i cili synon të kapë goditjen që ka marrë, si tregu i banesave, ashtu 
edhe ekonomia nga kriza financiare globale. më konkretisht, ky 
variabël është zero deri në tremujorin e tretë të vitit 2008 dhe për 
periudhën e mbetur merr vlerat 1. ekzistenca e këtyre dy pikave 
këputjeje u konfirmua edhe nga testet statistikore, sikurse paraqiten 
në tabelën 2 të aneksit 1. 

nga analiza statistikore e serive të përfshira në studim konfirmohet 
se këto seri janë të integruara të nivelit të parë (tabela 3, aneksi 1). 
për rrjedhojë, këto variabla janë të përshtatshëm për t’u përfshirë në 
një analizë kointegruese vecm. 

 

b. metoDologjIa 

në analizën empirike për të gjetur faktorët përcaktues të ecurisë 
së çmimeve të banesave për shqipërinë, janë përfshirë; kredia 
hipotekare, të ardhurat e disponueshme, norma e interesit të kredisë 
së re dhe kursi i këmbimit. kjo përqasje është e njëjtë me atë të 
ndjekur nga fitzpatrick dhe macquinn (2007) dhe valverde dhe 
fernandez (2010), për ecurinë e çmimeve të banesave, përkatësisht 
në tregun e Irlandës dhe atë në spanjë.
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njësoj si në materialin e valverde dhe fernandez (2010), ky studim 
përdor metodën kointegruese të korrektimit të gabimit (vecm). në 
hapin e parë testohet ekzistenca e lidhjes kointegruese, nëpërmjet 
testit të johansen-it (aneks 1). mbasi provohet ekzistenca e saj, 
vazhdohet me vlerësimin e njëhershëm të një sistemi ekuacionesh 
për secilin variabël endogjen, si në lidhjen afatgjatë ashtu edhe 
në lidhjen afatshkurtër. në këtë sistem ekuacionesh përcaktohet 
edhe koeficienti i korrektimit të gabimit dhe shpejtësia e kthimit në 
ekuilibër të vektorit të lidhjes afatgjatë.

metodologjia e johansen-it për lidhjen kointegruese pohon se, 
nëse midis dy apo më shumë variablave jo stacionarë të nivelit të 
parë, ekziston të paktën një vektor si prodhim i të dy serive që është 
një variabël stacionar, atëherë themi se variablat janë të kointegruara 
të rendit të parë. sipas juselius (2006), modeli i vektorit të korrigjimit 
të ekuilibrit (vecm) paraqet një riformulim të përshtatshëm për të 
vlerësuar procesin në nivel, midis disa variablave në seri kohore. 
juselius (2006) thekson si avantazhe kryesore të përdorimit të këtij 
modeli, reduktimin e ndjeshëm të efektit të multikolinearitetit, i cili 
është i pranishëm në seritë kohore, si dhe përmbledh informacionin 
mbi ndërlidhjen afatgjatë midis variablave endogjenë në formë 
matrice. për më tepër, ky model vlerëson brenda të njëjtit sistem 
edhe ekuacionet afatshkurta, të cilat paraqesin informacion për 
marrëdhënien afatshkurtër midis variablave. 

      
             
            
            t=1….T
ku: 

 - paraqet vektorin e lidhjes kointegruese. ky vektor përmban 
variablat endogjenë (jo stacionarë) me një lag kohor. më 
konkretisht, ky vektor përfshin faktorët shpjegues, si raporti i kredisë 
hipotekare ndaj pbb-së, yield-in 12-mujor të bonos së thesarit (ose 
normën e interesit të kredisë së re në euro) dhe luhatshmërinë e 
kursit të këmbimit (ose nivelin e kursit të këmbimit euro/ lek).  
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është një matricë e koeficientëve të lidhjes afatgjatë. koeficienti 
përpara kësaj matrice duhet të jetë negativ dhe statistikisht i 
rëndësishëm. ky koeficient tregon shpejtësinë e kthimit drejt nivelit 
ekuilibër sa herë që ka devijime afatshkurtra nga ekuilibri ndërmjet 
variablave. 

 - është vektori me diferencat e para të variablave endogjenë 
të përfshirë në model. në këtë studim, ky vektor përfshin diferencën 
e parë të çmimit të banesave, të raportit të kredisë hipotekare 
ndaj pbb-së, të yield-it 12-mujor të bonos së thesarit (ose normën 
e interesit të kredisë së re në euro) dhe luhatshmërinë e kursit të 
këmbimit (ose nivelin e kursit të këmbimit euro/ lek). Indekset “j” dhe 
“q” tregojnë numrin e ekuacioneve për secilin variabël endogjen. 

 - janë variablat ekzogjenë të përfshirë në model. më 
konkretisht, përfaqësojnë dy variablat cilësorë (dummy) për vitet 
2004 dhe 2008 si dhe një dummy sezonal për tremujorin e parë.

 - variablat endogjenë në diferencë të parë me kohëvonesë 
të paracaktuar, që shërbejnë për të identifikuar lidhjen afatshkurtër. 
 është një matricë e parametrave afatshkurtër.

 - është një vektor me variabla rastësorë, të cilat paraqesin 
gabime të modelit. vlerat e këtij vektori pritet të kenë karakteristikat 
e një “gabimi rastësor”, të cilat duhet të jenë të pakorreluara, me 
një matricë variancë/ kovariancë  dhe shpërndarje normale.

analiza empirike synon t’i japë përgjigje pyetjeve: a ekziston 
një lidhje afatgjatë ndërmjet faktorëve të përzgjedhur (kredisë, të 
ardhurave, kursit të këmbimit dhe normës së interesit) dhe çmimit 
të banesave dhe, nëse po, a janë të lidhura normat e rritjes midis 
variablave edhe në periudhën afatshkurtër? 

c. rezultatet 

në vlerësimin e modelit vecm të përshkruar më sipër, ne kemi 
gjetur se në afat të gjatë, çmimet e shtëpive kanë një marrëdhënie 
kointegruese me raportin e kredisë hipotekare ndaj pbb-së, me 
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yield-in 12-mujor të bonos së thesarit, dhe me luhatshmërinë e kursit 
të këmbimit16. 

përpara identifikimit të modelit bazë vecm, u ndërmorën të 
gjitha etapat për përcaktimin e komponentëve kryesorë të modelit. 
fillimisht provuam ekzistencën e marrëdhënies kointegruese, duke 
ndërmarrë testet e kointegrimit, trace and maximum eigenvalue, 
midis variablave endogjenë të përfshirë në modelin vecm.

rezultatet e mëposhtme të tabelës 1 konfirmojnë ekzistencën e 
vektorit kointegrues për modelin vecm. 

tabelë 1. testi i kointegrimit për modelin e pakufizuar 
(trace and maximum eigenvalue) 

hipoteza testi i trac-it max-eigen

nr. i rangut te 
kointegrimt 

eigenvalue statistika
critical 

value (0.05)
prob.** statistika

critical 
value (0.05)

prob.**

r=0 0.366399 53.50967 47.85613 0.0134 27.83654 27.58434 0.0464

r≤ 1* 0.257266 25.67134 29.79707 0.1388 18.14245 21.13162 0.1246

r≤ 2 0.111166 7.530683 15.49471 0.5169 7.188525 14.2646 0.4671
r≤ 3 0.005593 0.342158 3.841466 0.5586 0.342158 3.841466 0.5586

Burimi: Llogaritje të autorit. 

tabela 1 tregon se të dyja testet e kointegrimit konfirmojnë se 
ekziston të paktën një lidhje kointegruese ndërmjet variablave të 
përzgjedhur endogjenë me 99% besueshmëri për kohëvonesën me 
dy tremujorë. variablat e përzgjedhur janë çmimet e banesave, 
raporti i kredisë hipotekare ndaj pbb-së, yield-i 12-mujor dhe 
luhatshmëria e kursit të këmbimit euro/ lek. 

përzgjedhja e kohëvonesës së përfshirjes së variablave në 
sistemin e ekuacioneve është bërë nëpërmjet testeve të kriterit të 
përzgjedhjes së gjatësisë së kohëvonesës (lag). pjesa më e madhe e 
testeve tregojnë se, me 95% besueshmëri, kohëvonesa e përfshirjes 
së variablave në ekuacion është dy tremujorë. Identifikimi i lag-
ut 2 është konfirmuar nga 4 prej 6 testeve të provuara në total. 
rezultatet e këtyre testeve nuk ndryshojnë nëse do të përdornim 
specifikime alternative për variablat e modelit. 
16 fillimisht ne vlerësuam modelin vecm, duke përdorur normën e interesit të kredisë 
në euro dhe serinë në nivel të kursit të këmbimit euro/lek. rezultatet ishin ose të 
paqëndrueshme ose statistikisht të parëndësishme. 
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tabelë 2. testet për përzgjedhjen e kohëvonesës
lag logl lr fpe aIc sc hQ
0 20.40256 na 1.01e-05 -0.149239 0.41416 0.070689
1 214.18 335.0051 2.46e-08 -6.175594  -5.048794* -5.735737
2 239.4814  40.31073*  1.82e-08*  -6.490896* -4.8007  5.831111*
3 251.8537 18.03407 2.13e-08 -6.367921 -4.11432 -5.488206
4 259.2606 9.79221 3.02e-08 -6.07663 -3.25963 -4.976987
Burimi: Llogaritje të autorit. 
Shënim: Numrat me të zezë të theksuar dhe me * tregojnë kohëvonesën e përzgjedhur nga 
pjesa më e madhe e testeve.

nëpërmjet aplikimit të testit granger causality/ block exogenity 
Wald test, është kontrolluar për ekzistencën e endogjenitetit për 
variablat kryesorë. përmbushja e këtij kriteri është një parakusht për 
përfshirjen e variablave në vecm. rezultatet e këtij testi tregojnë se 
variablat e përfshirë në ekuacionin e shpjegueshmërisë së çmimit 
të banesave, të gjithë së bashku janë endogjenë. megjithatë, testi 
nuk pranon/konfirmon ekzistencën e endogjenitet të secilit variabël 
veç e veç me çmimet e banesave, duke sinjalizuar praninë e një 
ekzogjeniteti të dobët midis variablave.

tabelë 3. Granger causality / block exogenity Wald test
variabli i varur (lhpI) chi-sq prob..
lmcg 12.55809 0.0019
lerstD 3.159709 0.2060
lbth 4.074374 0.1304
të gjitha 17.34014 0.0081
Burimi: Llogaritjet e Autorit. 
Shënim: Testi në VAR i Granger Causality / Block Exogenity Wald Test bazohet në hipotezën 
se variablat janë ekzogjenë. Ky test kontrollon për Eksogjenitetin, duke marrë veç e veç 
secilin nga variablat me atë të varur dhe kombinimin e përgjithshëm të këtyre variablave në 
ekuacion. Rezultatet e këtij testi tregojnë se variablat e përfshirë në model janë endogjenë 
me besueshmëri statistikore 99%.

në tabelën 4 paraqiten rezultatet e vlerësimit të modelit vecm, 
nëpërmjet paketës statistikore Eviews version 7. këto rezultate 
tregojnë se një rritje me 1 pikë përqindje e raportit të kredisë 
hipotekare ndaj pbb-së, ndikon në rritjen e çmimeve të banesave 
me mesatarisht me 0.31% në periudhën afatgjatë. kjo lidhje është 
statistikisht e rëndësishme, pavarësisht specifikimeve alternative të 
variablave endogjenë. për më tepër, lidhje pozitive dhe statistikisht 
e rëndësishme u gjet edhe me luhatshmërinë e kursit të këmbimit. 
një rritje prej 1% e luhatshmërisë së kursit të këmbimit ndikon në 
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një rritje në afat të gjatë prej 0.062% të çmimeve të banesave. një 
mbiçmim i lekut ndaj euros do të bënte më të lirë shërbimin e një 
kredie në euro dhe për pasojë, do të rriste kërkesën për kredi dhe 
më tej kërkesën për blerje banesash. ndërkohë, rritja e kërkesës 
për banesa do të ndikonte edhe në rritjen e çmimeve të banesës.

tabelë 4. rezultatet empirike për periudhën afatgjatë
vecm

variablat koeficientet statistika-t
kredi hipotekare/ pbb 0.31203 -10.8034
luhatjet e kursit të këmbimit 0.061955 4.22865
Interesi i bth 12m -0.119554 -4.11569
c -5.94028  
ECT -0.48375 -2.39121
     
r-katror e rregulluar 0.284687  
s.e. e regresionit 0.053307  
     
Testi i mbetjeve Vlera e Testit statistika-p
jaque bëra 1.367525 0.505
lm test 17.86267 0.332
hetereskedacity 220.4931 0.296

Burimi: Llogaritje të autorit. 

Duke marrë shkas nga studimet e mëparshme, (egert & mihaljek 
(2007)), u analizua edhe lidhja e çmimeve të banesave me yield-
in e bonove të thesarit, si një mundësi alternative e investimeve 
të kursimeve në ekonomi. ndërlidhja e çmimeve të banesave me 
interesin e fituar nga investimi në bonot e thesarit, rezulton të jetë 
në linjë me pritjet teorike, për një lidhje statistikore të zhdrejtë dhe 
statistikisht të rëndësishme. kështu, një rritje e normës së kthimit nga 
bono thesari 12-mujore me 1 pikë përqindjeje, ndikon në rënien e 
çmimeve të banesave, me 0.12% në afat të gjatë. në një model 
alternativ, u përfshi norma e interesit për kredinë në euro, e cila 
përfaqëson edhe koston tipike të kredisë hipotekare. marrëdhënia 
midis çmimit të banesave dhe interesit të kredisë në euro rezultoi me 
shenjën negative të pritshme, por statistikisht e parëndësishme. kjo 
tregon se, për rastin e shqipërisë, ne nuk gjejmë fakte empirike që 
mbështesin ndikimin e kostos së kredisë në çmimet e banesave. ky 
fakt mund të shpjegohet me elasticitetin e ulët të kërkesës për kredi 
ndaj normës së interesit sikurse është gjetur edhe nga Dushku dhe 



-27-

kote (2014). një faktor tjetër është edhe përdorimi i kushteve të 
tjera joçmim për dekurajimin apo nxitjen e kërkesës për kredi. 

vektori afatgjatë i përshkruar në tabelën 4 tregon marrëdhënien 
afatgjatë. kur çmimet e shtëpive janë mbi nivelin e tyre të ekuilibrit, 
është vlerësuar se kthimi i çmimit në nivelin ekuilibër do të arrihet 
nëpërmjet reduktimit të kredive hipotekare, uljes së luhatshmërisë 
së kursit të këmbimit dhe rritjes së interesit të yield-eve të bonove 
të thesarit. termi i korrigjimit të gabimit rezultoi statistikisht i 
rëndësishëm, me një vlerë negative prej 0.48. kjo vlerë tregon se 
shpejtësia e kthimit në ekuilibër të çmimeve të banesave është rreth 
dy-tre mujor e gjysmë. 

në kuadër të sistemit të ekuacionit të vecm të zgjedhur, u analizua 
edhe lidhja afatshkurtër midis variablave. në afat të shkurtër, u 
vlerësua se çmimet e banesave nuk janë të përcaktuara nga variablat 
endogjenë që janë gjetur në afat të gjatë. të gjithë koeficientët e 
variablave endogjenë rezultuan statistikisht të parëndësishëm në 
përcaktimin e performancës afatshkurtër të çmimeve të banesave. 
ky rezultat mund të vijë për shkak të ngërçeve të tregut të banesave. 
këto ngërçe janë të lidhura me kohën e gjatë të nevojshme për të 
shitur një shtëpi dhe me disa problematika të tregut të banesave, të 
tilla si ndërhyrjet e qeverisë, mangësitë institucionale dhe problemet 
me të drejtat e pronësisë (banka botërore, 2012).



-28-

tabelë 5. rezultatet empirike për periudhën afatshkurtër
  vecm
  koeficient statistika-t
Δ kredi hipotekare/ pbb -0.108071 -0.834439
Δ luhatjet e kursit të këmbimit (-1) 0.072446 1.50859
Δ Interesi i bth 12m 0.011484 0.377941
c 0.033057 2.411826
ECT -0.483753 -2.391207
Dum08 -0.059947 -2.529529
Dum04 0.02318 1.147342
seas (1) -0.039314 -2.344644
ΔlhpI(2) -0.155682 -0.980472
   
r-katror e rregulluar 0.284687  
s.e. e regresionit 0.053307  
     
Testi i mbetjeve Test value p-value
jarque-bera 0.4921 0.7818
lm test 0.035 0.953
hetereskedacity 0.166 0.99

Burimi: Llogaritje të autorit. 

Dinamika e çmimit të banesave në periudhën afatshkurtër 
përcaktohet nga termi i gabimit, sezonaliteti i serisë së çmimeve 
të banesave dhe nga variabla dummy për vitin 2008. ky rezultat 
konfirmon rolin negativ që kriza ka pasur në tregun e banesave 
për zhvillimin afatshkurtër. ndërkohë, variabli cilësor Dumm04 
ishte statistikisht i parëndësishëm, edhe pse me shenjën e pritur. 
ndryshe nga sa pritej, koeficientët përpara variablave të çmimeve 
të banesave me kohëvonesë të ndryshme janë statistikisht të 
parëndësishëm. edhe për ekuacionet afatshkurtra, mbetjet e modelit 
plotësojnë të tre tiparet e serisë stacionare (aneksi 1, tabela 4).
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D. kontrollI për QënDrueshmërInë e 
rezultateve 

modelet alternative të paraqitura më sipër shërbejnë edhe si 
element kontrolli mbi qëndrueshmërinë e gjetjeve kryesore. kështu, 
zëvendësimi i yield-it 12-mujor të bonove të thesarit me normën e 
interesit të kredive në euro, ka lënë pothuajse të pandryshuar dhe 
statistikisht të rëndësishëm koeficientin e vlerësuar të raportit të kredisë 
hipotekare ndaj pbb-së. për më tepër, koeficientët e tjerë mbeten 
përgjithësisht të qëndrueshëm. koeficienti përpara normës së interesit 
është negativ siç pritej, por statistikisht i parëndësishëm. gjithashtu, 
zëvendësimi i treguesit të luhatshmërisë së kursit të këmbimit me 
serinë e kursit të këmbimit euro/lekë nuk ka ndryshuar rezultatet që 
janë gjetur për ndikimin e raportit të kredisë hipotekare ndaj pbb-së 
në çmimet e banesave. një tjetër kontroll për qëndrueshmërinë e 
rezultateve ishte edhe me zëvendësimin e kredisë hipotekare me 
totalin e kredisë ose me kreditin e brendshëm, sikurse propozohet 
nga gerlach (2005). sikurse tregohet në tabelën 6, rezultatet 
nuk pasqyrojnë ndryshime të rëndësishme të koeficientëve dhe 
parametrave të modelit.

tabelë 6. rezultatet e vecm2 model, me një tregues alternativ të raportit 
të kredisë ndaj Pbb-së
vecm    
variablat koeficientët statistika- t
kredi totale/ pbb 0.376554 -7.89492
luhatjet e kursit të këmbimit 0.112122 -4.71552
Interesi i bth 12m -0.249081 5.30148
c -5.94028  
ECT -0.131823 -1.81391
     
r-katror e rregulluar 0.229468  
s.e. e regresionit 0.055385  

Burimi: Llogaritje të autorit. 

një tjetër provë mbi qëndrueshmërinë e rezultateve është bërë, 
duke ndjekur përqasjen e sugjeruar nga valverde dhe fernandez 
(2010). për këtë është marrë në konsideratë një periudhë e 
ndryshme për vlerësimin e modelit. testet tregojnë se koeficientët 
përpara variablave kryesorë ruajnë shenjën dhe mbeten statistikisht 
të rëndësishëm (tabela 7). stabiliteti i koeficientëve na jep më 
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shumë siguri për të përdorur rezultatet e këtij studimi. gjithashtu, 
testet e mbetjeve të modeleve afatgjata alternative tregojnë se seritë 
e gabimeve të të dy modeleve gëzojnë karakteristikat e nevojshme. 
këto seri kanë shpërndarje normale, dhe nuk vuajnë nga korrelacioni 
serial dhe nga heteroskedasticiteti (aneksi 2).

tabelë 7. rezultatet e modelit vecm për marrëdhënien afatgjatë për 
periudhën 2004-2013
ekuacioni afatgjate çmimet e banesave statistika- t
kredi hipotekare/ pbb 0.406 -24.59
luhatjet e kursit të këmbimit 0.091 -10.3
Interesi i bth 12m -0.264 -8.134
c -5.56  
ect -0.71 -1.896

Burimi: Llogaritje të autorit. 

4. konkluzIone Dhe rekomanDIme 

vitet e fundit, ekonomistët në gjithë botën i kanë kushtuar një 
vëmendje të veçantë dinamikës së çmimeve të banesave, për shkak 
të ndikimit që tregu i banesave ka në ekonomi. një vëmendje 
e veçantë i është kushtuar rolit që çmimet e banesave kanë për 
stabilitetin financiar dhe politikat makroekonomike të bankave 
qendrore. në literaturë, të gjitha këto aspekte janë investiguar si 
në një analizë krahasuese për një grup-vendesh, ashtu edhe me 
fokus vetëm në një vend. pavarësisht metodës së përdorur, gjetjet 
empirike të shumë studiuesve, kanë konfirmuar ndërlidhjen e fortë 
të çmimeve të banesave me disa tregues financiarë sikurse janë: 
kredia hipotekare, të ardhurat e disponueshme, norma e interesit 
dhe kursi i këmbimit. për të elaboruar këtë marrëdhënie edhe për 
rastin e shqipërisë, ky material vjen me një analizë kointegruese të 
faktorëve përcaktues të çmimeve të banesave nën këndvështrimin 
e treguesve financiarë. hipoteza kryesore e kësaj pune kërkimore 
është të vlerësojë ndikimin e kushteve financiare, në dinamikën e 
çmimeve të banesave në afat të gjatë, dhe nëse ndikimi i tyre 
konfirmohet edhe në periudhën afatshkurtër. 
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studimet ekonomike për tregun e banesave në shqipëri dhe 
ndërlidhjen e tij me treguesit makroekonomikë janë të pakta. ky 
studim dallon nga studimet e mëparshme nga përfshirja e yield-it të 
bonove të thesarit dhe të kursit të këmbimit si përcaktues të çmimeve 
të banesave. prandaj, kjo punë kërkimore, krahas konfirmimit të 
hipotezave kryesore që ajo ngre, ka për qëllim të japë një vlerë 
të shtuar në literaturën ekzistuese, si dhe të ndihmojë në zbatimin 
praktik të gjetjeve të tij.

nëpërmjet aplikimit të metodës kointegruese vecm për 
shqipërinë, ky studim konfirmon korrelacionin pozitiv të kredisë 
hipotekare me çmimet e banesave në afat të gjatë, në përputhje me 
gjetjet e deritanishme në literaturën e huaj. ky rezultat thekson faktin 
se pavarësisht nivelit të ulët të kredive hipotekare në shqipëri, zhvillimi 
i saj ka një efekt të rëndësishëm statistikor në zhvillimin afatgjatë të 
çmimeve të banesave. për më tepër, ky studim konfirmon një lidhje 
statistikisht të rëndësishme negative midis çmimeve të banesave dhe 
yield-it 12-mujor të bonove të thesarit, në përputhje me hipotezën e 
ngritur se tregu i letrave me vlerë në vend është një alternativë për 
investimin e kursimeve. ndërkohë, norma e interesit e kredive të reja 
në euro, sikurse vërehet edhe në materialet studimore të mëparshme 
në lidhje me shqipërinë, rezulton statistikisht e parëndësishme 
në ecurinë e çmimeve të banesave. një risi e këtij studimi është 
përfshirja e kursit të këmbimit në analizën empirike të çmimeve të 
banesave. në një treg strehimi, i cili dominohet nga përdorimi i 
monedhës së huaj, roli i kursit të këmbimit dhe luhatshmëria e tij 
rezultuan me ndikim pozitiv dhe statistikisht të rëndësishëm.

puna kërkimore për këtë material nxori në pah disa çështje 
të rëndësishme, që pengojnë zhvillimin e tregut të banesave në 
shqipëri. në një treg të pasurive të paluajtshme me informalitet të 
lartë, qeveria miraton rregullisht listën e çmimeve të referencës të 
banesave sipas zonës, duke ndërhyrë në vendosjen e çmimeve. 
gjithashtu, tregu i banesave vazhdon të vuajë nga probleme të 
shumta sa i përket zbatimit të ligjit dhe të drejtave të pronësisë në 
vend, të cilat pengojnë zhvillimin e natyrshëm të çmimeve, nëpërmjet 
ndërveprimit të kërkesës dhe ofertës në treg. problemet ligjore dhe 
ato institucionale në zgjidhjen e çështjeve të pronësisë dhe zbatimin 
e të drejtave të pronësisë të tokës, kanë kontribuar në shtrembërimin 
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e çmimeve të banesave. për më tepër, duke pasur parasysh të 
dhënat aktuale në dispozicion, është e qartë që është i nevojshëm 
ndërtimi i një treguesi për çmimet e banesave në nivel vendi. kjo 
do të ndihmojë për të zgjeruar analizën mbi zhvillimet në rrethe të 
tjera, duke ruajtur krahasueshmërinë e faktorëve makroekonomikë 
në analizë. një tjetër kufizim i kësaj pune kërkimore mbeten seritë 
relativisht të shkurtra kohore në dispozicion. adresimi i këtyre 
çështjeve do të ndihmojë për të përmirësuar më tej analizën 
empirike të çmimeve të banesave në shqipëri dhe në përdorimin e 
gjetjeve të kësaj pune kërkimore në praktikë.
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aneks 1

tabelë 1. statistikat e të dhënave 

të dhënat emërtim
madhësia e 

zgjedhjes 
mesatarja

Devijimi 
standard

minimum maksimum

Indeksi i çmimeve 
të banesave 

hpI 64 117 30 71 164

kredia hipotekare 
(mln lekë)

mc 64 43,733 37,175 4,407 93,862

prodhimi i brendshëm bruto gDp 64 860,393 314,271 370,562 1,355,657

kredi hipotekare/ pbb (%) mcg 64  4.29  3.14  0.87  8.53 

norma mesatare e interesit 
të kredisë së re në euro (%)

Intce 64  5.94  0.97  3.79  8.29 

Interesi i bth 12m (%) bth 64  7.24  4.21  3.01  21.07 

kursi i këmbimit euro / lek er 64  134.85  11.63  121.69  171.34 

luhatjet e kursit të këmbimit erstD 64  6.97  5.56  0.93  21.10 

tabelë 2. testi për këputjet strukturore - chow breakpoint test

variabli statistika-f log likelihood 
ratio

Wald 
statistic 

prob. 
f(3,58)

prob. chi-
square(3)

prob. chi-
square(3)

2008t3 124.9034 128.616 374.7103 0.0000 0.0000 0.0000
2004t1 77.85101 103.3459 233.553 0.0006 0.0003 0.0002

tabelë 3. testet e rrënjës njësi (probabiliteti për hipotezën zero- 
jostacionare) 

variabli
nivel Diferenca e parë

aDf (p-value) pp (p-value) aDf (p-value) pp (p-value)
hpI (Indeksi i çmimeve të banesave) -1.0(0.74) -0.87 (0.79) -7.8 (0.00) -14.36 (0.00)
kredi hipotekare/pbb -0.21 (0.99) -0.93 (0.95) 2.56 (0.01) -6.67 (0.00)
tcg (kredi totale/pbb) -1.4(0.85) -1.02(0.93) -1.55(0.11) -6.82 (0.00)
Intce (norma e kredisë së re në euro) -0.72(0.4) -0.68(0.42) -8.1 (0.00) -8.49 (0.00)
bth (Indeksi i bonove të thesarit) -0.99(0.28) -1.0(0.28) -9.16(0.00) -9.17 (0.00)
er (kursi i këmbimit euro/ lek) -3.20(0.1) -2.4(0.38) -5.2 (0.00) -6.13 (0.00)
erstD (luhatjet e kursit të këmbimit) -2.71(0.24) -2.2(0.25) -3.75(0.03) -3.75 (0.03)
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tabelë 4. testi për gjetjen e kohëvonesës së variablave në model 
statistika e chi-squared për përjashtimin e kohëvonesës:
numrat në [ ] janë statistika vlerat e parametrit p

D(lhpI) D(lmcg) D(lbth) D(lerstD) joint
Dlag 1  4.729182  2.331096  6.090822  16.89490  28.79142

[ 0.316230] [ 0.675113] [ 0.192468] [ 0.002026] [ 0.025381]
Dlag 2  12.04625  2.005389  8.583937  2.868587  27.83570

[ 0.017011] [ 0.734768] [ 0.072383] [ 0.580052] [ 0.033078]
Dlag 3  3.206319  1.973412  1.849317  3.804536  11.77094

[ 0.523911] [ 0.740649] [ 0.763448] [ 0.433105] [ 0.759591]
Dlag 4  4.694160  0.801407  7.998270  5.345178  20.32216

[ 0.320142] [ 0.938259] [ 0.091642] [ 0.253677] [ 0.206060]
 

aneks 2. grafIkët e mbetjeve për moDelet 
vecm

Gra�ku i mbetjeve të VECM për periudhën 1998-2013 (afatgjatë - afatshkurtër).

Gra�ku i mbetjeve të VECM për periudhën 2004-2013 (afatgjatë - afatshkurtër)

-.16

-.12

-.08

-.04

.00

.04

.08

.12

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
-.16

-.12

-.08

-.04

.00

.04

.08

.12

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

-.16

-.12

-.08

-.04

.00

.04

.08

.12

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
-.16

-.12

-.08

-.04

.00

.04

.08

.12

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

LHPI Residuals - VECM D (LHPI) Residuals - VECM

LHPI Residuals - VECM D (LHPI) Residuals - VECM



-35-

referenca

annett, 2005 ”House prices and monetary policy in the euro area”, 
imF country report no. 05/266.

belke a. and czudaj r., mars 2010: “is euro area money demand 
(still) stable? – cointegrated var versus single equation techniques, 
discussion Papers, deutsches institut für Wirtschaftsforschung.
bernanke, b. and Gertler, m., 1989, “agency costs, collateral, and 
business fluctuations”.

bernanke, ben s., mark Gertler, and simon Gilchrist, 2000, “the 
Financial accelerator in a quantitative business cycle Frameëork,” 
in j. taylor and m. Woodford, eds., Handbook of macroeconomics. 
amsterdam: North Holland, pp. 1341–1393.

bollano e. ziu G. 2009: “developments in the residential Housing 
market: House Prices, credit and consumption interrelation empirical 
evidence, the albanian case”- international conference on applied 
economics – icoae 2009. 

calza a., Gerdesmier d. levy j., 2001: “euro area money demand: 
measuring the opportunity costs appropriately”, imF working paper 
WP 01/179. 

capozza, Hendershott, mack, mayear. 2002- “determinants of real 
house prices dynamics”-Nber, working paper 9262

cee Household Wealth and debt monitor, 2011: “Household 
conditions normalizing but challenges persist”, maj 2011.

de Nicolò G, dell’ariccia G., laeven l, and valencia F, 2010: 
“monetary Policy and bank risk taking”; imF staff Position Note, 
july 27, 2010. sPN/10/09.

doling j., vandenberg P., tolentino j. (2013)- ”Housing and Housing 
Finance—a review of the links to economic development and Poverty 
reduction”- asian development bank, economics Working Paper 
series, Nr. 362.

dushku e. dhe kote v. 2014: “modeli financiar në shqipëri: qasje 



-36-

ndaj të dhënave të panelit”, materiale diskutimi, banka e shqipërisë, 
shkurt 2014.

egert, b. and d. mihaljek (2007): “determinants of House Prices 
in central and eastern europe” William davidson institute Working 
Papers series wp894

Favilukis j., ludvigson s., Nieuwerburgh s. 2011- “the macroeconomic 
effects of housing wealth, housing finance, and limited risk-sharing 
in general equilibrium”- Nber Working Paper 15988.

Fitzpatrick t. dhe k. mcquinn, 2007: House prices and mortgage 
credit: empirical evidence for ireland- the manchester school vol 
75 No. 1 january 2007, 1463–6786 82–103.

Glaeser e., Gottlieb j.,Gyourko j. 2010- “can cheap credit explain 
the housing boom?- Harvard edu.

Greenspan a (2010). the crisis. available at: http://www.brookings.
edu/~/media/Projects/bPea/spring%202010/2010a_bpea_
greenspan.pdf

ibrahimaj d. dhe mattarocci G., 2014: construction activity and real 
estate market trend: evidence from albania – bulletin of the bank of 
albania, 2013 H2.

johansen, s. (1991): “estimation and hypothesis testing of 
cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models”, 
econometrica 59, 1551–1581.

Hilbers P., Hoffmaister a., banerji a., shi H., 2008: “House Price 
developments in europe: a comparison”, imF Working Paper, 
WP/08/211. 

kasparova, d. and White, m., 2001: “the responsiveness of house 
prices to macroeconomic forces: a cross-country comparison”. 
european journal of Housing Policy, 1 (3), pp. 385-416

kripa d., kufo a. and korbi a. (2013): “is there a bubble in the 
albanian housing market?” 9th international asecu conference on 
“systemic economic crisis: current issues and Perspectives”.
 



-37-

kristo e., bollaNo e. 2011- “indeksi i Çmimeve të banesave 
-metodologjia dhe përdorimi”, materiale studimore, banka e 
shqipërisë. 

maudos j. Pérez F. and quesada j (2009). do banks discriminate 
sectoral real investment?- mPra Paper No. 15868, posted 22. june 
2009.

miles d. 2011: “mortgages, housing and monetary policy – what 
lies ahead?”- speech given by david miles, external member of the 
monetary Policy committee, bank of england to the Northern Housing 
consortium, york racecourse, November 2011.

oecd, 2011: Housing and the economy: Policies for renovation- 
chapter on economic Policy reforms 2011, Going for Growth.

stanfield d. dhe jazoj a. 1995: “tregjet për pasuritë e patundshme 
në shqipëri: Çfarë ndodhi pas privatizimit?”, Working Paper. 

stepanyan v., Poghosyan t., and bibolov a., 2010: “House Price 
determinants in selected countries of the Former soviet union”. imF 
Working Paper.

suljoti e. and Hashorva G., 2012: House prices and mortgage loan - 
empirical evidence for tirana, bulletin of the bank of albania 2012 H1.
 
sun ch., kim m.,koo W., cho G., and jin H, 2002: “the effect of 
exchange rate volatility on Wheat trade Worldwide”, agribusiness 
& applied economics report No. 488, july 2002.

taylor, john, 2007, “Housing and monetary Policy,” paper presented 
at the 2007 jackson Hole conference, august 2007.

tsatsaronis k. and zhu H., 2004, “What drives housing price 
dynamics: cross-country evidence1”, bis quarterly review

valverde s and Fernández F., 2010: the relationship between 
mortgage markets and housing prices: does financial instability make 
the difference?

World bank 2012-“Governance in the Protection of immovable 
Property rights in albania: a continuing challenge” a World bank 



-38-

issue brief, second edition april 2012, report No. 62519-al.

Wheaton, W. c. and Nechayev G. (2007): “the 1998-2005 Housing 
“bubble” and the current “correction”: What’s different this time?” 
journal of real estate research.

unicredit report may 2011: “Household conditions normalising but 
challenges persist” - cee Household Wealth and debt monitor- 
unicredit cee strategic analysis. 

zhang y, Hua X, zhao l. 2012: “exploring determinants of housing 
prices: a case study of chinese experience in 1999–2010” - economic 
modeling elsevier. 



-39-

9 789928 435958

ISBN 978-9928-4359-5-8

cIp katalogimi në botim bk tiranë

suljoti, erjona
Implikimet e kushteve financiare në tregun e banesave-
një analizë kointreguese / erjona suljoti. – tiranë : 
banka e shqipërisë, 2017
40 f. ; 15 x 21 cm. – (material studimor)
bibliogr.
Isbn 978-9928-4359-5-8
 
1.banka dhe veprimtaria bankare  2.kredia  3.banesa    4.tregu
 
                            336.72 :332.2(496.5)



-40-


