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MIRËNJOHJE 

 

Para se të hyjmë në një diskutim të gjatë mbi vlerësimin e pasurive të paluajtshme, 

vendosa ta filloj këtë punim duke folur për një tjetër lloj pasurie, që është e 

pazëvëndësueshme, e patjetërsueshme dhe e pakontraktueshme: Dashurinë. 

Këtë punim ia dedikoj asaj ndaj të cilës ndiej dashuri dhe mirënjohje të përjetshme, 

familjes sime të shtrenjtë. 

Në përfundim të këtij rrugëtimi të gjatë falenderoj gjithashtu të gjithë ata miq, kolegë 

e profesorë, të cilët më mbështetën duke më dhënë forcë deri në realizimin e këtij 

punimi. Unë sot u them të gjithëve me mirënjohje e krenari: 

 

 

FALEMINDERIT!
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ABSTRAKT 

 

Sistemi i administrimit të pasurive të paluajtshme në Shqipëri është ende i pazhvilluar 

dhe shfaq problematika në lidhje me koordinimin e informacionit dhe menaxhimin e 

aktiviteteve që lidhen me dhënien e lejeve të ndërtimit dhe zbatimin e tyre konform 

planeve të mirëstudiuara të rregullimit të territorit në nivel lokal dhe qendror, 

legalizimin e pasurive informale, kthimin dhe kompesimin e pasurive të paluajtshme 

ndaj ish-pronarëve, si dhe mbajtjen të plotë e të përditësuar të regjistrit unik të 

pasurive të paluajtshme nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. 

Vlerësimi masiv, si një nga funksionet kryesore të sistemit të administrimit të 

pasurive të paluajtshme meriton një vëmendje më të madhe sa i përket rëndësisë që ai 

ka në rritjen e transparencës dhe disponibilitetin e informacionit mbi vlerën e 

pasurive. Ky informacion u shërben individëve e bizneseve në vendimmarrjen e tyre 

për të investuar mbi pasuritë, institucioneve kredidhënëse për vlerësimin e pasurive që 

shërbejnë si kolateral, si dhe qeverisë në kuadër të vlerësimeve për qëllime tatimore, 

në rastet e shpronësimit publik, kompesimit të pasurive ndaj ish-pronarëve, shitjes së 

pasurive publike, e të tjera. 

Nëpërmjet rezultateve të gjeneruara nga modeli i çmimeve hedonike të apartamenteve 

në Tiranë, u gjet se, përveç zonës së banimit, ekzistojnë një sërë karakteristikash 

strukturore të apartamenteve, të cilat ndikojnë vlerën e tyre, si: sipërfaqja e banesës e 

lidhur me numrin e dhomave, pamja, mundësia për parkim dhe mobilimi. 

Karakteristika të tjera si: kati i banimit, mobilimi i pjesshem, vjetërsia e apartamentit, 

prezenca e më shumë se një tualeti, numri i ballkoneve, prania ose jo e ngrohjes 

qëndrore dhe orientimi nga kahet e horizontit janë vlerësuar të parëndësishëm mbi 

ndikimin në çmimin e apartamentit. 

Çmimet referuese ligjore të banesave në Tiranë në 28 zona reference janë të 

nënvlerësuara dhe në 2 zona reference këto çmime janë të mbivlerësuara krahasimisht 

me çmimet e apartamenteve të vlerësuara nga modeli hedonik. Vetëm në dy zona 

reference këto dy çmime janë të përafërta. Kjo nënkupton që dëmshpërblimi që kanë 

përfituar individët dhe bizneset nga qeveria në rastet e shpronësimit publik ka qenë jo 
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i drejtë, por në njëjtën kohë, organet tatimore kanë vjelë tatime më të ulëta në 28 zona 

reference, për shkak të nënvlerësimit të çmimit të apartamenteve. 

Rezultatetet e mësipërme rekomandojnë rivlerësimin e çmimeve referuese ligjore të 

banesave në Tiranë, si dhe rishikimin e metodologjisë së vlerësimit të banesave. 

Caktimi i një autoriteti përgjegjës vlerësues, ndërtimi dhe mirëmbajtja e bazës së të 

dhënave mbi shitjet, karakteristikat strukturore, të vendndodhjes, lagjes etj., 

specifikimi e aplikimi i modelit të përshtatshëm të vlerësimit, si dhe përgatitja e 

miratimi i rregulloreve të përshtatshme, mbështetur në standardet ndërkombëtare të 

vlerësimit, janë rekomandime që i jepen qeverisë shqiptare nëpërmjet këtij studimi, 

me qëllim garantimin e vlerësimeve të drejta dhe të unifikuara të pasurive të 

paluajtshme. 

 

 

Fusha studimore: Sistemi i administrimit të pasurive të paluajtshme 

 

Fjalë kyçe: Pasuri e paluajtshme, çmim referues, vlerësim masiv, model hedonik.
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1.1 Motivimi dhe konteksti i studimit 

Gjatë gjithë periudhës së tranzicionit e deri më sot, tregu i pasurive të paluajtshme në 

Shqipëri është karakterizuar nga një zgjerim i vazhueshëm, qoftë përsa i përket 

investimeve, ashtu edhe për kontributin që ai ka dhënë në rritjen dhe zhvillimin 

ekonomik të vendit. Funksionet që ushtrohen në tregun e pasurive të paluajtshme si 

vlerësimi, qiradhënia, hipotekimi, ndërtimi, gjeodezia e të tjera konsiderohen me 

rëndësi të madhe, pasi gjenerojnë transaksione të panumërta dhe vlera të larta 

financiare.  

Pavarësisht këtij fakti, megjithëse është karakterizuar nga një dinamizëm i madh, 

tregu sot përballet me një sërë problematikash që pengojnë zhvillimin e tij. 

Ky studim ka lindur si nevojë për të ndihmuar procesin e reformimit të tregut të 

pasurive të paluajtshme dhe të drejtave pronësore në vendin tonë. Mungesa e një 

sistemi të mirëfilltë të vlerësimit të pasurive të paluajtshme në treg kërkon një analizë 

të detajuar mbi problematikat kryesore, duke filluar nga kuadri ligjor që rregullon 

procesin e vlerësimit masiv e deri te dhënia e rekomandimeve  mbi përmirësimet e 

mundshme në këtë fushë. Dhënia e ndihmës ndaj investitorëve për rritjen e kapacitetit 

të tyre vendimmarrës, bazuar në informacionin e plotë e transparent mbi vlerën e 

pasurive është jo vetëm në interes të profesionistëve, por kontribuon gjithashtu për një 

ekonomi më të hapur, më transparente dhe më produktive lidhur me pasuritë e 

paluajtshme (REM, 2009). Riformatimi i tregut kërkon respektimin e standardeve 

ndërkombëtare të vlerësimit dhe pasqyrimin e saktë të vlerës reale të pasurive në treg, 

duke siguruar trajtimin e barabartë të të gjithë subjekteve në vlerësimin e pasurive për 

qëllime të ndryshme. 

Qëllimi kryesor i këtij studimi fokusohet në: 

 Nxitjen e të kuptuarit të disa çështjeve kritike të sektorit të pasurive të paluajtshme 

dhe krijimi i dijeve të shtuara shkencore, me fokus në vlerësimin masiv të pasurive 

të paluajtshme, si një mjet efektiv në duart e politikëbërësve për rritjen e 

transparencës dhe zhvillimit të tregut të banesave në Shqipëri;  

 Ndërtimin e modelit të çmimeve hedonike të banesave për qytetin e Tiranës, me 

qëllim identifikimin e karakteristikave dhe efektit të tyre në vlerën e banesave; 
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 Dhënien e rekomandimeve që promovojnë zgjidhje afatgjata e të shëndosha për 

përmirësimin e funksionit të vlerësimit masiv, me qëllim realizimin e përfitimeve 

ekonomike dhe sociale në rang kombëtar. 

1.2 Objektivat e kërkimit 

Në shërbim të qëllimit të studimit janë përcaktuar objektivat e tij, të cilat janë: 

1) Shqyrtimi i literaturës teorike dhe empirike për: 

a) Identifikimin dhe analizën e problematikave të sistemit të administrimit të 

pasurive të paluajtshme në Shqipëri;  

b) Vlerësimin kritik të metodologjisë aktuale të vlerësimit masiv në Shqipëri, 

devijimet nga aplikimi i standardeve ndërkombëtare të vlerësimit të pasurive të 

paluajtshme, me fokus në llojin e pasurisë “banesë”;  

c) Identifikimin e segmenteve të tregut të shitblerjeve të pasurive bazuar në 

kriterin gjeografik dhe llojin e pasurisë së shitur; 

d) Gjetjen e lidhjeve që ekzistojnë midis variacionit të tregut të shitjeve të 

pasurive të paluajtshme dhe politikave qeveritare; 

2) Rishikimi i literaturës teorike dhe empirike mbi modelet hedonike, me qëllim 

përzgjedhjen e modelit të vlerësimit dhe variablave të tij në Tiranë; 

3) Mbledhja e të dhënave parësore mbi karakteristikat e banesave për specifikimin e 

modelit hedonik në Tiranë;  

4) Aplikimi i modelit të çmimeve hedonike të banesave, përmes teknikës së 

regresionit të shumëfishtë; 

5) Identifikimi i diferencave midis çmimeve referuese ligjore dhe çmimeve të tregut; 

6) Propozimi i masave konkrete dhe dhënia e rekomandimeve të mundshme për 

zhvillimin e sistemit të vlerësimit të banesave dhe tregut të pasurive të paluajtshme 

në Shqipëri. 

Objektivat e mësipërme janë përpunuar në hartimin e dy hipotezave kryesore:  
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Hipoteza e parë, e ngritur në këtë studim është: Përveç vendndodhjes, ekzistojnë 

edhe faktorë të tjerë që ndikojnë vlerën e banesave, të cilët duhen marrë në 

konsideratë gjatë specifikimit të modelit të vlerësimit masiv në Shqipëri. 

Hipoteza e dytë: Çmimet referuese të pasurive të paluajtshme, të përcaktuara sipas 

modelit aktual të vlerësimit, nuk pasqyrojnë vlerën e tregut, madje në shumicën e 

rasteve e nënvlerësojnë atë. 

Nga hipotezat e mësipërme deduktohen disa pyetje kërkimore të cilat janë: 

 Si ndikojnë politikat qeveritare të sistemit të administrimit të pasurive në 

stimulimin e rritjes së volumit të transaksioneve në tregun e pasurive të 

paluajtshme? 

 Si ndikon tatimi i pasurive të paluajtshme në vlerën e tyre? 

 A ekziston një lidhje e drejtë mes rritjes së sigurisë së titujve të pronësisë dhe 

rritjes së vlerës së tregut të pasurive të paluajtshme? 

 Cilat janë karakteristikat që ndikojnë vlerën e apartamenteve dhe sa është masa e 

ndikimit të tyre? 

 Cila është rruga e zhvillimit të sistemit të vlerësimit masiv të pasurive të 

paluajtshme në Shqipëri dhe a ndikon kjo në rritjen e transparencës, besimit 

publik dhe barazisë sociale? 

1.3 Struktura e punimit 

Në mënyrë të detajuar, struktura e punimit me kapitujt përkatës është organizuar në 

Figurën 1.1. 

Në kapitullin e parë është parashtruar motivimi për kryerjen e këtij studimi dhe 

rëndësia e tij në kontekstin shqiptar. Përmes përcaktimit të objektivave të studimit 

janë përpunuar dy hipoteza dhe disa pyetje kërkimore, të cilave do t’u jepet përgjigje 

gjatë kërkimit. Metodologjia e përdorur në studim prezantohet shkurtimisht në 

seksionin e fundit të këtij kapitulli. 
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Fig. 1.1 Struktura e përgjithshme e studimit  

Përpunoi: Autori 

Në kapitullin e dytë janë përmbledhur përkufizimet e koncepteve kryesore që kanë 

lidhje me studimin dhe më ngushtësisht me pyetjet kërkimore, përmes studimit të 

literaturës teorike dhe empirike. 

Në kapitullin e tretë është analizuar sistemi i administrimit të pasurive në Shqipëri, 

struktura organizative e institucioneve që me vendimmarrjen e tyre bëhen pjesë e 

sistemit të administrimit të pasurive. Analiza e kuadrit ligjor të zbatueshëm në 

Shqipëri në fushën e të drejtave të pronësisë, regjistrimin e pasurive, aplikimin e 

modeleve të tatimit/taksimit mbi pasuritë e paluajtshme, si dhe metodologjinë e 

vlerësimit të pasurive të paluajtshme është hapi i parë për analizën e kontekstit në të 

cilin ngrihet ky studim. Identifikimi i problematikave menaxheriale ndihmon në 

përmirësimin e rolit të Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, si aktori i 

vetëm që shkëmben vlerë me të gjithë aktorët e tjerë në sistemin e administrimit të 

pasurive. Analiza e treguesve të perfomancës shërben për të perceptuar dinamikën e 

tregut për periudhën 2008-2012 dhe statusin e tij aktual. Tregues deskriptivë të tregut 

të shitblerjeve të pasurive të paluajtshme si: çmimi mesatar i banesave sipas zonave 

administrative, volumi i transaksioneve për lloje të ndryshme të pasurive, si dhe vlera 

e tyre janë analizuar për 5-vjeçarin 2008-2012. Gjithashtu, përveç analizës së modelit 

aktual të vlerësimit të pasurive për qëllime të ndryshme, janë vlerësuar efektet 

financiare e më gjerë të procesit të rivlerësimit të pasurive mbi vlerën e tregut, në 
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kuadër të amnistisë fiskale. Rezultatet e këtij kapitulli shërbejnë për të hedhur dritë 

mbi problematikat ekzistuese të tregut, në shërbim të dhënies së rekomandimeve të 

vlefshme ndaj politikëbërësve mbi marrjen e masave të nevojshme për rritjen e 

transparencës dhe trajtimin e barabartë të të gjithë subjekteve gjatë procesit të 

vlerësimit të pasurive të paluajtshme. 

Në kapitullin e katërt është bërë hulumtimi i literaturës teorike e empirike mbi 

modelet hedonike, specifikimin e aplikimin e tyre nga studiues të ndryshëm, të huaj e 

vendas, si dhe matjen e efektit të karakteristikave strukturore, të vendndodhjes, lagjes 

e të tjera mbi vlerën e pasurive. Specifikimi i modelit hedonik dhe analiza e të 

dhënave është bërë në kapitullin e pestë, në të cilin janë vërtetuar hipotezat kërkimore 

të studimit.  

Në kapitullin e gjashtë dhe të fundit janë përmbledhur të gjitha konkluzionet e nxjerra 

nga punimi dhe janë dhënë rekomandime që mund të merren në konsideratë nga 

studiues të tjerë të fushës, vlerësuesit, si dhe nga aktorët institucionalë në sistemin e 

administrimit të pasurive. Përcaktimi i kufizimeve dhe problemeve të studimit 

saktësohet në seksionin e fundit të këtij kapitulli.  

1.4 Metodologjia 

Në funksion të identifikimit të metodologjisë së duhur për realizimin e këtij studimi 

ka shërbyer fokusimi në përdorimin e një literature të gjerë dhe bashkëkohore të 

autorëve të njohur në mbarë botën, teorike dhe empirike, e cila është përzgjedhur si 

rilevante me hipotezat dhe pyetjet kërkimore të ngritura në këtë studim.  

Metodologjia e përdorur në këtë studim është sintezë e metodave të ndryshme sasiore 

e cilësore, me qëllim analizën e komponentëve të sistemit të administrimit të pasurive 

të paluajtshme, për periudhën 2008-2012, si dhe specifikimin e kalibrimin e modelit të 

çmimeve hedonike të apartamenteve në Tiranë. 

1.4.1 Specifikimi dhe aplikimi i modelit të çmimeve hedonike të apartamenteve 

në Tiranë 
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Për krijimin e modelit hedonik të çmimeve të pasurive të paluajtshme, rast studimor 

është zgjedhur metropoli Tiranë, pasi kompleksiteti i problematikave të gjetura në 

Tiranë është i lartë dhe variacioni i të dhënave është më i madh. Për shkak të peshës 

së madhe që zë tregu i apartamenteve mbi vlerën totale të tregut në Tiranë (84%, në 

vitin 2013), ky i fundit është përzgjedhur si segmenti më i rëndësishëm për t’u 

studiuar sa i përket lidhjes shkakësore midis karakteristikave të apartamenteve dhe 

çmimit të tyre. 

Baza e të dhënave për ndërtimin e modelit hedonik është krijuar përmes mbledhjes së 

informacionit të afishuar në gazetën Çelësi. Janë mbledhur të dhënat për 1421 

apartamente, të cilat janë ofertuar në tregun shqiptar për shitblerje. Karakteristikat e 

pasurive të ofertuara në treg shërbejnë si variabla të pavarur në modelin tonë, 

ndërkohë që çmimi i shitjes së tyre shërben si variabël i varur. Karakteristikat fizike të 

identifikuara përmes informacionit të mbledhur janë: sipërfaqja e ndërtimit, vjetërsia e 

banesës, numri i dhomave, tualeteve, ballkoneve, ekzistenca e ashensorit, pamja, 

mobilimi dhe mundësia për parkim. Gjithashtu është identifikuar edhe vendndodhja e 

pasurisë përmes zonës kadastrale dhe zonës referuese ligjore, në të cilën ndodhet ajo. 

Teknika e përdorur në modelin hedonik është Analiza e Regresionit të Shumëfishtë 

(MRA), kurse parametrat e regresionit janë përcaktuar përmes Metodës së Katrorëve 

më të Vegjël (OLS). Përpunimi i variablave është bërë në programin SPSS, verisoni 

22, kurse analiza empirike është realizuar me programin Stata, 13.1.  

1.4.2 Analiza e të dhënave mbi shitjet e pasurive për periudhën 2008-2012 

Të dhënat mbi pasuritë e paluajtshme të shitura gjatë periudhës 2008-2012 janë 

gjeneruar nga 70,754 kontratat e noterizuara të shitjeve, të regjistruara në 35 Zyrat 

Vendore të Pasurive të Paluajtshme në Shqipëri. Përpunimi i të dhënave dhe analiza e 

tyre kanë shërbyer jo vetëm për përcaktimin e vlerës së tregut të pasurive sipas 

segmenteve gjeografike dhe llojit të pasurisë, por edhe në vërtetimin e lidhjes 

shkakësore midis aplikimit të politikave qeveritare dhe rritjes/zvogëlimit të vlerës së 

tregut të shitblerjeve të pasurive. 

Situata e brendshme ekonomiko-financiare e ZRPP-së është analizuar duke alternuar 

njohuritë dhe eksperiencën 10-vjeçare të punës në këtë Institucion. Informacioni është 

mbledhur duke përdorur metoda sasiore dhe cilësore. Konkretisht, janë organizuar 
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intervista gjysëm të strukturuara me fokus-grupe të ndryshme dhe drejtues të 

institucioneve që lidhen me administrimin e pasurive të paluajtshme si: Menaxherë të 

Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, përfaqësues të Drejtorisë së 

Përgjithshme të Politikave Makroekonomike në Ministrinë e Financave dhe Ministrisë 

së Drejtësisë, menaxherë të lartë në Entin Kombëtar të Banesave.  

Bazuar në informacionin e administruar në Zyrat Vendore të Regjistrimit të Pasurive 

të Paluajtshme, janë përpunuar të dhënat mbi: 

 volumin e transaksioneve të kryera me pasuritë e paluajtshme 2001-2012; 

 volumin e transaksioneve mbi rivlerësimin e pasurive të paluajtshme në 

periudhën 2010-2013; 

 vlerën e tatimit të kalimit të së drejtës së pronësisë, të vjelë gjatë periudhës 

2008-2012.  

Paketa Statistikore SPSS (Paketa Statistikore për Shkencat Sociale), versioni 22 është 

përdorur për përpunimin dhe analizën e të dhënave përshkruese. 



Vlerësimi masiv i banesave në Tiranë përmes aplikimit të një modeli hedonik 

9

 

Punoi: Marsela Thanasi (Boçe) 

 

2 KAPITULLI I DYTË: 

PASURITË E PALUAJTSHME DHE SISTEMI 

I ADMINISTRIMIT TË TYRE 

Përmbajtja  

 

2.1 Hyrje.......................................................................................................... 11 

2.2 Pasuritë e paluajtshme dhe pronësia...................................................... 12 

2.2.1 Koncepti juridik i sendit të paluajtshëm .................................................... 12 

2.2.2 Pasuria e paluajtshme – Aspekti social, ekonomik e shoqëror .................. 13 

2.2.3 Regjistrimi i pasurive të paluajtshme ......................................................... 14 

2.2.4 Siguria në titujt e pronësisë ........................................................................ 14 

2.3 Sektori i pasurive të paluajtshme ........................................................... 15 

2.3.1 Tregu i pasurive të paluajtshme ................................................................. 16 

2.3.2 Karakteristikat e tregut të pasurive të paluajtshme .................................... 18 

2.3.3 Faktorët kyç që ndikojnë tregun e pasurive të paluajtshme ....................... 19 

2.4 Sistemi i administrimit të tokës .............................................................. 20 

2.4.1 Parimet e ndërtimit të sistemeve të administrimit të tokës ........................ 21 

2.4.2 Vlerësimi i SAT ......................................................................................... 22 

2.4.3 Ndikimi i politikave qeveritare në tregun e tokës ...................................... 22 

2.4.4 Menaxhimi i tokës...................................................................................... 24 

2.4.5 Funksionet e administrimit të tokës ........................................................... 25 

2.5 Vlerësimi i pasurive ................................................................................. 26 

2.5.1 Vlerësimi Masiv ......................................................................................... 27 

2.5.2 Indikatorët për vlerësimin masiv ............................................................... 28 

2.5.3 Standardet për vlerësimin masiv ................................................................ 29 

2.5.4 Vlerësimi për efekte tatimore ..................................................................... 29 

2.5.5 Vlerësimi masiv për efekte tatimore, në Suedi .......................................... 31 

2.6 Modelet e vlerësimit masiv ...................................................................... 32 

2.6.1 Krijimi i bazës së të dhënave ..................................................................... 32 

2.6.2 Specifikimi i modelit.................................................................................. 33 

2.6.3 Kalibrimi i modelit ..................................................................................... 33 



Vlerësimi masiv i banesave në Tiranë përmes aplikimit të një modeli hedonik 

10

 

Punoi: Marsela Thanasi (Boçe) 

 

2.6.4 Metodat e vlerësimit të pasurive ................................................................ 35 

2.6.5 Modelet ekonometrike ............................................................................... 37 

2.7 Përfundime ............................................................................................... 41 



Vlerësimi masiv i banesave në Tiranë përmes aplikimit të një modeli hedonik 

11

 

Punoi: Marsela Thanasi (Boçe) 

 

2.1 Hyrje  

Në këtë kapitull janë trajtuar konceptet më të rëndësishme që lidhen me tregjet e 

pasurive të paluajtshme, sistemet e administrimit të tokës dhe aktivitetet e tjera që 

lidhen me pasuritë e paluajtshme. Një vend të veçantë zë koncepti i vlerësimit të 

pasurive të paluajtshme, si një funksion i domosdoshëm në tregun e pasurive të 

paluajtshme, shoqëruar me modelet kryesore të vlerësimit. 

Kapitulli është organizuar në 7 seksione. Seksioni i parë prezanton përmbajtjen e 

kapitullit, çështjet që janë analizuar në seksionet dhe nënseksionet e tij. Në seksionin 

2.2 është trajtuar koncepti juridik i sendeve të paluajtshme dhe ndikimi që ato kanë në 

aspektin social, ekonomik e shoqëror. Është vlerësuar rëndësia që ka regjistrimi i 

pasurive dhe detyrimi që sanksionon legjislatori për regjistrimin e tyre. Cilësia e 

titujve të regjistruar ndikon në prosperitetin e tregut të pasurive, pasi garanton 

investimet në këtë sektor.  

Seksioni i tretë prezanton sektorin e pasurive të paluajtshme dhe fushat e tij që 

trajtohen si industri të veçanta të ekonomisë, për shkak të madhësisë dhe logjikës së 

ndryshme të funksionimit të tyre. Ai është organizuar me 3 nënseksione, në të cilat 

trajtohen përkufizime lidhur me tregun e pasurive të paluajtshme, karakteristikat 

specifike dhe faktorët makroekonomikë që ndikojnë tregun. 

Në seksionin e katërt trajtohet sistemi i administrimit të tokës, si një koncept i 

avancuar në mënyrën e perceptimit të sistemeve të qëndrueshme të administrimit të 

pasurive të paluajtshme. Ky seksion është organizuar me 5 nënseksione, të cilët 

qartësojnë parimet e ndërtimit të sistemeve të administrimit të tokës (SAT), 

menaxhimin dhe rolin e politikave qeveritare në zhvillimin e tregut të tokës. Në 

nënseksionin 2.4.5 trajtohen funksionet kryesore të SAT si: zhvillimi i tokës, 

ndërmjetësimi i aktiviteteve lidhur me pasuritë dhe vlerësimi i pasurive të 

paluajtshme. 

Seksioni i pestë hedh dritë mbi vlerësimin masiv të pasurive, duke e dalluar nga 

vlerësimi individual i pasurive për shkak të shpejtësisë dhe kostos së ulët me të cilat 

kryhet ky proces. Seksioni është i organizuar në 4 nënseksione, ku në dy nënseksionet 

e para trajtohen indikatorët dhe standardet e vlerësimit masiv. Në nënseksionin 2.5.3 

diskutohet mbi vlerësimin masiv për efekte të vlerësimit tatimor nga ana e organeve 
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publike. Në nënseksionin e katërt pasqyrohet eksperienca e organeve tatimore në 

Suedi mbi vlerësimin e pasurive për efekt të vjeljes së tatimit mbi pasuritë.  

Seksioni 4.5 hulumton mbi ndërtimin e modeleve të vlerësimit, duke vlerësuar 

rëndësinë e specifikimit dhe kalibrimit të modeleve. 

Në seksionin e gjashtë prezantohen hapat e ndërtimit të modeleve të vlerësimit masiv 

duke filluar nga specifikimi i modelit e deri tek kalibrimi i tij. Tre metodat klasike të 

vlerësimit të pasurive të paluajtshme janë metoda e të ardhurave, kostos dhe metoda e 

krahasimit të shitjeve. Përveç këtyre, në nënseksionin 2.6.4 janë shtjelluar një sërë 

metodash të tjera të derivuara, që janë aplikuar në modelet e automatizuara të 

vlerësimit, në vende të ndryshme si: metoda e regresionit të shumëfishtë, neurale, K-

fqinjët më të afërt. Metoda e indeksit të çmimeve të pasurive të paluajtshme gjithashtu 

është prezantuar në grupin e metodave ekonometrike, si një variant i metodës 

hedonike. 

Përfundimet e nxjerra për këtë kapitull pasqyrohen në seksionin e fundit. Ato do të 

shërbejnë në kapitullin pasardhës për analizën e sistemit të administrimit të pasurive 

të paluajtshme në Shqipëri.  

2.2 Pasuritë e paluajtshme dhe pronësia  

2.2.1 Koncepti juridik i sendit të paluajtshëm 

Për të përcaktuar konceptin juridik të sendit të paluajtshëm, paraprakisht nevojitet të 

përkufizojmë konceptin juridik të “sendit” në përgjithësi. Nga pikëpamja juridike, 

send përbën çdo gjë që mund të formojë objekt të drejtash, ndaj sendet janë pjesë 

materiale e natyrës. Njeriu ka pushtet mbi sendet dhe krijon mbi to të drejtën e 

pronësisë apo të drejta të tjera subjektive.  

Sendet përdoren në kuptimin e të mirave materiale kur ato përmbushin nevojat 

jetësore të njeriut, duke krijuar një marrëdhënie të ngushtë send-njeri. 

Kuptimi juridik i sendit lidhet pazgjidhshmërisht me kuptimin juridik të pronësisë. Në 

Kodin Civil përcaktohet se send është çdo gjë që mund të përbëjë objekt pronësie ose 

i të drejtave të tjera reale. 
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Sipas llojit të sendeve, ato ndahen në sende të luajtshme dhe në sende të paluajtshme. 

Cilësia e sendeve si të paluajtshme përcaktohet në nenin 142 të Kodit Civil, faqe 29, 

në të cilin citohet se: “Janë sende të paluajtshme toka, burimet e rrjedhjet e ujërave, 

drurët, ndërtesat, ndërtimet e tjera notuese të lidhura me tokën dhe çdo gjë që është e 

trupëzuar në mënyrë të qëndrueshme e të vazhdueshme me tokën ose ndërtesën. Të 

gjitha sendet e tjera, duke përfshirë edhe çdo energji tjetër natyrore, janë sende të 

luajtshme”. 

2.2.2 Pasuria e paluajtshme – Aspekti social, ekonomik e shoqëror 

Pasuria e paluajtshme është një aset jetik për mirëqënien e shoqërisë tonë. Termi 

“pasuri e paluajtshme” është përdorur nga studiuesit në tre mënyra themelore: (1) për 

të identifikuar asetet e prekshme të tokave dhe ndërtesave, (2) për të treguar tërësinë e 

të drejtave që lidhen me pronësinë dhe përdorimin e pasurive të paluajtshme dhe (3) i 

referohet industrisë, ose aktiviteteve lidhur me fitimin, operimin, dhe disponimin e 

pasurisë fizike.  

Pasuria e paluajtshme është komponenti i vetëm më i madh i pasurisë në shoqërinë 

tonë. Ajo luan një rol kyç në formimin e gjendjes ekonomike të individëve, familjeve 

dhe firmave. Ajo mund të ndikojë ndjeshëm aftësinë e familjeve për të financuar 

shkollimin, kujdesin shëndetësor dhe nevoja të tjera të rëndësishme. Ndryshimi në 

vlerën e pasurive të paluajtshme mund të ndikojë në mënyrë dramatike pasurinë e 

bizneseve dhe kapacitetin e tyre për rritje. Burimet e pasurive të paluajtshme mund të 

prekin në masë të madhe aftësinë e komunitetit për të tërhequr dhe mbështetur 

aktivitete fitimprurëse të bizneseve, si dhe për të garantuar mjedise të sigurt e të 

përshtatshëm për jetesën e qytetarëve. Përshtatshmëria e banimit, si dhe infrastruktura 

publike, duke përfshirë rrugët, urat, aeroportet, shkollat dhe parqet, të gjitha ndikojnë 

në cilësinë e jetës në një zonë të caktuar.  

Është vlerësuar se pasuritë e paluajtshme përfaqësojnë rreth gjysmën e pasurisë së 

përgjithshme ekonomike në botë (Ibbotson dhe Associates, 1991). 

Duke qenë një aset i paluajtshëm, pasuria ndërton komponentët fizikë të 

vendndodhjes dhe të hapësirës. Në këtë kontekst, si pasuri e paluajtshme është 

përcaktuar toka dhe çdo ndërtesë tjetër mbi të. Të drejtat e paprekshme, apo interesat 

lidhur me pronësinë dhe përdorimi i karakteristikave fizike të hapësirës dhe 
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vendndodhjes krijojnë shërbimet që pasuritë e paluajtshme ofrojnë për përdoruesit e 

tyre.  

2.2.3 Regjistrimi i pasurive të paluajtshme 

Sendet e paluajtshme konsiderohen një nga llojet e sendeve më të rëndësishme në 

qarkullimin juridiko-civil, të cilat janë të mbrojtura nga ligji. Për këtë arsye ato 

gëzojnë një regjim të veçantë ligjor, krahasuar me të gjitha llojet e sendeve të tjera, i 

cili lidhet me detyrimin për regjistrimin e tyre dhe fakteve mbi gjendjen juridike të 

tyre në regjistrat publik1, të drejtave reale, si dhe të akteve që kanë lidhje me pozitën e 

tyre juridike. Pra, në aspektin e qarkullimit civil, sendet e paluajtshme paraqiten si 

forma e pronësisë më e garantuar nga ligji. 

Një send i paluajtshëm mund të ekzistojë de facto, por de jure ekziston vetëm kur ai 

është i regjistruar në regjistrat publikë. Me ekzistencën e këtij fakti, sendi i 

paluajtshëm bëhet pjesë e qarkullimit juridik-civil. Regjistrimi i sendeve bëhet në 

bazë të një akti publik, të një vendimi gjykate apo të një organi tjetër si dhe në rastet e 

tjera të parashikuara nga ligji. Përditësimi i sistemit të regjistrimit të tokës, ndikon në 

rritjen e efikasitetit të funksionimit të tregut të të tokës (UN-ESCAP, 1998). 

2.2.4 Siguria në titujt e pronësisë 

Siguria në titujt e pronësisë ndikon në prosperitetin e tregjeve të pasurive. Titujt e 

mirë të pronësisë rrisin performancën e tregut të pasurive të paluajtshme (Mahoney et 

al., 2007). Një treg efikas dhe efektiv i tokës lejon pronarët të kthejnë asetet e tyre në 

kapital, i cili mund të përdoret për qëllime të tjera. Sistemi mund t’i përdorë paratë e 

lëshuara përmes hipotekës për financimin e formave alternative të investimit 

(UNECE, 2005). Lidhja mes titullit cilësor të pronësisë dhe prosperitetit pasqyrohet 

në Figurën 2.1: 

                                                 

 

1Neni 144 i Kodit Civil parashikon se: “Sendet e paluajtshme dhe të drejtat reale mbi to regjistrohen në 

regjistrat e pasurive të paluajtshme”.   
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Fig. 2.1 Lidhja mes titullit cilësor të pronësisë dhe prosperitetit  

Burimi: FIG, 2007  

2.3 Sektori i pasurive të paluajtshme  

Porter (1989) ka cilësuar se veprimtaria e lidhur me pasuritë e paluajtshme nuk është 

një industri më vehte, por një sektor i ekonomisë, i cili përbëhet nga shumë biznese të 

dallueshme, secili prej të cilëve konsiderohet si nje industri më vehte, për shkak të 

atraktivitetit të madh dhe logjikës së ndryshme ekonomike që ka çdonjëri prej tyre. 

Sektori i pasurive të paluajtshme ka tendencë të jetë veçanërisht ciklik, duke u bazuar 

në tendencat që ekzistojnë në luhatjen e ekonomisë së vendeve, të cilat lidhen 

gjithashtu me luhatjet e normave të interesit. Eksperienca jo pozitive e Shteteve të 

Bashkuara të Amerikës, kryesisht për shkak të krizës së huadhënies bankare, tregon se 

sektori i pasurive të paluajtshme në vitet e fundit është tkurrur, por sërish ai gjeneron 

biliona dollarë të ardhura. Në vitin 2013 ishin afërsisht 165,000 kompani që operonin 

në biznesin e ndërmjetësimit të shitjes/dhënies me qira të banesave, duke gjeneruar 

170 bilion dollarë të ardhura, dhe 25,000 kompani operonin në ndërmjetësimin 

financiar dhe fushën e menaxhimit, duke gjeneruar afro 30 bilion dollarë (Weber, 

2013).  

Ky sektor nuk ka të bëjë thjesht me shitblerjen e pasurive të paluajtshme, por përfshin 

dhënien me qera, menaxhimin e marrëdhenieve tregtare, banesore, bujqësore dhe 
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marrëdhënieve të tjera pronësore, duke përfshirë të gjitha funksionet që mbështesin 

aktivitetet e tyre, siç janë vlerësimi dhe financimi.  

Sektori i pasurive të paluajtshme përbëhet nga tre fusha kryesore: ndërmjetësimi, 

qiradhënia, dhe menaxhimi.  

 Ndërmjetësimi ka rolin e rëndësishëm të bashkimit të blerësit dhe 

shitësit të pronës, për të maksimizuar mundësitë e të dyve. Ndërmjetësuesit punojnë 

kryesisht përmes mbledhjes dhe menaxhimit të informacionit të tregut në lidhje me 

pasuritë e paluajtshme dhe fitojnë nëpërmjet administrimit të procesit të dorëzimit të 

ofertave, pranimeve, dhe kontratave të shitjes (Wisconsin, 1997). Në vendet 

perëndimore, rreth 85-95 përqind e transaksioneve imobiliare kryhen me 

ndërmjetesim. Aktiviteti i ndërmjetësimit punëson rreth 2/3 e njerëzve që janë të 

angazhuar me pasuritë e paluajtshme. Zhvillimi i sektorit të ndërmjetësimit bën të 

mundur rritjen e transparencës dhe konkurrencës në treg, thithjen e kërkesës 

potenciale, qarkullimin e shpejtë të kapitalit në ndërtim dhe standardizimin e 

praktikave dhe aktorëve të sektorit të ndërmjetësimit (Çela, 2012).  

 Qiradhënia sjell së bashku pronarët e pronave edhe qiramarrësit, me 

qëllim dhënien e pronës me qira, por ndonjëherë edhe me nënqira.  

 Menaxhimi nga ana e kompanive siguron që ndërtesat të mbushen me 

qiramarrës, duke marrë nje sërë vendimesh në marrëdhënie me qiramarrësit. 

Kompanitë e menaxhimit sigurohen që ndërtesat të administrohen siç duhet, duke 

paguar shërbimet, stafin e punësuar dhe mirëmbajtjen e pasurive të pronarëve që nuk 

duan t’i menaxhojnë vetë ato. Meqënëse pjesa më e madhe e shpenzimeve për 

pasuritë e paluajtshme janë fikse, ruajtja e normave të ulëta të shpenzimeve është 

kritike për kompanitë e menaxhimit. Në veçanti, menaxhimi i pasurive ka qenë një 

fushë në rritje të shpejtë.  

2.3.1 Tregu i pasurive të paluajtshme 

Tregjet e tokës kanë ndikim në mirëqënien dhe çështjet sociale e shoqërore. Siguri do 

të thotë një shtëpi e sigurt dhe e ngrohtë, e cila përmbush nevojat jetike të njeriut dhe 

pa dyshim ka një impakt të thellë social në shëndetin, mirëqënien dhe produktivitetin 

e individëve (Cheshire dhe Sheppard, 2004).  



Vlerësimi masiv i banesave në Tiranë përmes aplikimit të një modeli hedonik 

17

 

Punoi: Marsela Thanasi (Boçe) 

 

Tregu i tokës konsiderohet se ekziston, pasi toka tregtohet (OKB-ESCAP, 1998). Ai 

ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në mjedisin urban dhe cilësinë e jetës në qytete. 

Tregjet efikase të tokës janë një parakusht për miëfunksionimin e qyteteve dhe çelësi 

për krijimin e tyre është disponueshmëria e lehtë dhe e shpejtë e tokës së zhvilluar 

(UN-Habitat, 2010). 

Duke qenë se tregu i pasurive të paluajtshme është vendi ku blerësit dhe shitësit 

shkëmbejnë pasuri, shërbime ose informacion në lidhje me pasuritë, ai konsiston në 

një kuadër të institucioneve, praktikave sociale, marrëdhënieve, rregulloreve dhe 

aktorëve, të cilët marrin pjesë në treg, në mënyra të ndryshme.  

Çmimet e pasurive, të shërbimeve apo informacionit lidhur me pasuritë vendosen në 

bazë të forcave të kërkesës dhe ofertës, të cilat veprojnë njësoj nëse tregu është formal 

apo joformal. Tregu nuk mund të konsiderohet vetëm si një mekanizëm që rregullon 

tregtinë, por ai është i formalizuar nga rregullat e shtetit, parimet e ofertës dhe 

kërkesës, politikat dhe normat (Ling dhe Archer, 2005). Numri i komponentëve dhe 

marrëdhëniet e tyre në treg mund të ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme, në 

varësi të faktit se sa i sofistikuar është tregu. Është e rëndësishme të theksohet se të 

gjitha tregjet veprojnë brenda një ekonomie më të gjerë politike, ku balanca e 

pushtetit midis aktorëve të ndryshëm është e pabarabartë. Në mënyrë të integruar, një 

tablo e plotë e pjesëmarrësve të tregut, tregjeve kapitale, qeverisë dhe vlerave të 

pasurive të paluajtshme, ku ilustrohet bashkëveprimi i tre sektorëve që ndikojnë 

vlerën e pasurive, pasqyrohet në Figurën 2.2: 
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Fig. 2.2 Tregjet e përdoruesve, tregjet e kapitalit, qeveria dhe vlerat e pasurive të 

paluajtshme 

Burimi: Ling dhe Archer, 2005 

Bazuar në Figurën 2.2, në tregjet e përdoruesve familjet dhe firmat konkurrojnë për 

vendin dhe hapësirën e ofruar. Ky konkurrim përcakton nivelin e të ardhurave të 

qirasë për çdo nëntreg dhe pasuri, si dhe përcakton sa të besueshme apo të pasigurta 

janë ato. Aktiviteti i shitblerjes së pasurive është i ndikuar nga aktivitetet dhe kushtet 

që ndodhin në tre sektorë të ekonomisë së tregut: (1) tregu i përdoruesve, (2) tregu 

financiar apo i kapitalit, dhe (3) sektori qeveritar. Midis përdoruesve të pasurive të 

paluajtshme që konkurrojnë në treg për vendndodhje dhe hapësirë ndodhen edhe 

qiradhënësit, edhe pronarët. Burimet financiare për blerjen e pasurive të paluajtshme 

janë të alokuara në tregun e kapitalit, pra, investitorët e kapitalit (pronarët) dhe 

huamarrësit janë pjesëmarrësit e tregut të kapitalit. Qeveria ndikon në aktivitetet e 

secilit prej grupeve pjesëmarrëse, përmes akteve normative që rregullojnë 

funksionimin e tyre. 

2.3.2 Karakteristikat e tregut të pasurive të paluajtshme 

Dy karakteristika kryesore të pasurive të paluajtshme që i dallojnë ato krahasimisht 

me llojet e tjera të pasurive janë: heterogjeniteti dhe palëvizshmëria. Për shkak të 

këtyre dy karakteristikave, tregu për vlerësimin, prodhimin, blerjen, shitjen, dhënien 
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me qira dhe menaxhimin e pasurive të paluajtshme ka tendencë të jetë i lokalizuar dhe 

shumë i segmentuar. Vendndodhja është kriteri më i rëndësishëm për përcaktimin e 

kërkesës dhe vlerës së pasurisë së paluajtshme. Faktorët që kontrollojnë cilësinë dhe 

rëndësinë e vendndodhjes së pasurisë përfshijnë: disponibilitetin e transportit publik, 

cilësinë e rrugëve dhe shkollave, nivelin e të ardhurave, stabilitetin e familjeve, si dhe 

efektivitetin e punës së qeverisë lokale.  

Është vërejtur se informacioni për të drejtat e pronësisë është i brendshëm, 

konfidencial, jo lehtësisht i arritshëm dhe transaksionet nuk ekzekutohen lehtë. 

Informacioni jo i plotë mbi pasuritë, së bashku me kushtet e shitblerjes ndikojnë 

vlerën e transaksioneve të shitblerjes së pasurive (Quan dhe Quigley, 1991). Për shkak 

të karakteristikës heterogjene, tregu i pasurive të paluajtshme nuk është transparent 

dhe konkurrues (Gudat, 2011). Niveli i informalitetit është i lartë. Karakteristikat e 

shërbimeve ndaj tokës dhe përmirësimeve të saj janë: natyra e bashkuar e shërbimeve, 

qëndrueshmëria e fluksit të shërbimeve, nevoja për shpenzime të vazhdueshme 

(Fisher, 1951). 

2.3.3 Faktorët kyç që ndikojnë tregun e pasurive të paluajtshme 

Ngyen (2014) ka renditur katër faktorë kyç që ndikojnë tregun e pasurive të 

paluajtshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jo vetëm. Ata janë:  

a) Demografia, e cila përfshin moshën, racën, gjininë, të ardhurat, modelet e 

migracionit dhe rritjen e popullsisë. 

b) Normat e interesit ndikojnë tregjet e pasurive të paluajtshme, përderisa 

ndryshimi në normat e interesit mund të ndikojë në masë të madhe aftësinë e 

një personi për të blerë një pasuri rezidenciale. Rënia e normave të interesit, 

ul koston për kredi e për rrjedhojë koston e blerjes së një shtëpie, duke rritur 

kërkesën për pasuri, e cila shoqërohet me rritjen e çmimeve. 

c) Ekonomia, e cila matet në përgjithësi nga treguesit ekonomikë si produkti i 

brendshëm bruto, të dhënat e punësimit, veprimtaria prodhuese, çmimet e 

mallrave, është nxitëse për një treg të shëndoshë të pasurive të paluajtshme. 

Gjithashtu, tërësia e të gjithë aktiviteteve dhe vlerës që krijon tregu i pasurive 

të paluajtshme, përmes performancës së shërbimeve të tij, ka një ndikim të 

konsiderueshëm në ekonominë e një vendi. Në Spanjë, për shembull, është 
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vlerësuar se të paktën 56 përqind e parave në qarkullim janë vënë në 

dispozicion përmes tregut të pasurive të paluajtshme (UNECE, 2005). 

d) Politikat e qeverisë/subvencionet: legjislacioni është gjithashtu një faktor 

tjetër që ka ndikim të konsiderueshëm në kërkesën për pasuri të paluajtshme 

dhe normat e interesit të kredive.Taksat, zbritjet dhe subvencionet janë disa 

nga mënyrat që qeveria mund të përdorë përkohësisht për të rritur kërkesën 

për pasuri të paluajtshme (Almy, 2001).  

2.4 Sistemi i administrimit të tokës 

Shpeshherë, studiuesit i referohen tregut të tokës për sa i përket tregut të pasurive të 

paluajtshme, për shkak të marrëdhënies së pazgjidhshme juridike, ekonomike, sociale, 

rregullatore që krijohet midis tokës dhe ndërtesës. 

Sistemi i administrimit të tokës (SAT) është përkufizuar si procesi i regjistrimit dhe 

shpërndarjes së informacionit mbi pronësinë, vlerën, përdorimin e tokës, si dhe të 

gjitha burimet lidhur me to (Une-Ce, Mola, 1996). Komponentët e tij pasqyrohen në 

Figurën 2.3: 

 

Fig. 2.3 Komponentët e SAT 

Burimi: Une-Ce, Mola, 1996 

Ndër sfidat globale të shteteve për administrimin e tokës, si aktivitet i rëndësishëm 

qeveritar, shfaqet ndërtimi dhe mirëmbajtja e një sistemi administrimi të tokës me 

objektiva primare të fokusuar në zhvillimin e qëndrueshëm, veçanërisht duke 

mbështetur një treg efiçient dhe efikas të tokës (Williamson, 2007). 

SAT siguron infrastrukturën për zbatimin e politikave dhe strategjitë e menaxhimit të 

tokës, e cila përfshin marrëveshjet institucionale, kuadrin ligjor, proceset, standardet, 

informacionin mbi tokën, menaxhimin dhe sistemet e shpërndarjes, si dhe teknologjitë 
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e nevojshme për të mbështetur tregjet e tokës, vlerësimin, kontrollin e përdorimit dhe 

zhvillimin e interesave mbi tokë (Williamson et al., 2010).  

SAT përfshin ndër të tjera aktivitetet kadastrale për identifikimin dhe nënndarjen e 

tokës në sistemet e regjistrimit, aktivitetet tregtare të tokës (blerja, shitja, hipotekimi 

dhe dhënia me qira e tokës), vlerësimin dhe sistemet e informacionit të tokës, për të 

lehtësuar aksesin mbi informacionin gjithnjë e në rritje. Në shumicën e vendeve, 

kadastra qëndron në thelbin e SAT duke siguruar integritetin hapësinor dhe unik per 

identifikimin e parcelës së tokës, në mbështetje të sigurisë juridike dhe efektivitetit të 

praktikave tregtare lidhur me tokën. 

Dobësitë apo të metat në sistemet e administrimit të tokës ndikojnë nivelin e besimit 

publik, i cili është një komponent esencial në tregun e tokës. Ndikimi i këtyre të 

metave mund të çojë në pasoja të rënda (Van der Molen, 2006). 

Sistemet globale të administrimit të tokës janë ekzaminuar të jenë në nivele të 

ndryshme të zhvillimit (Enemark dhe Wollas, 2010). Shumë vende kanë nevoja të 

ngutshme për krijimin e infrastrukturës bazë të zbatimit të politikave të lidhura me 

tokën dhe implementimin e strategjive të menaxhimit të tokës, që ndihmojnë për të 

siguruar barazinë sociale, rritjen ekonomike dhe mbrojtjen e mjedisit. Edhe pse 

vendet në tranzicion mund të mësojnë shumë nga përvojat perëndimore, ato duhet të 

ndërtojnë sistemet individuale, bazuar në mjedisin e tyre social, ekonomik dhe 

kulturor (UNECE, 1996). 

2.4.1 Parimet e ndërtimit të sistemeve të administrimit të tokës 

Williamson et al. (2010) kanë përshkruar 10 parimet themelore të ndërtimit të 

sistemeve të administrimit të tokës, të cilat ndihmojnë dizenjuesit, ndërtuesit dhe 

menaxherët që të marrin vendimet e duhura për sistemet e tyre lokale. Këto parime 

implementojnë në menyrë holistike filozofinë moderne në administrimin e tokës – të 

zhvillojnë dhe menaxhojnë asetet e burimet me qëllim zhvillimin e qëndrueshëm të 

sistemeve të menaxhimit të tokës. Një sistem i suksesshëm për administrimin e tokës 

matet nga aftësia e tij për të menaxhuar dhe administruar tokën në mënyrë efikase dhe 

me kosto të ulët (Steudler et al., 2004). Aktivitetet e menaxhimit të tokës reflektohen 

tek drejtuesit e globalizimit dhe teknologjisë. Këto stimulohen nga krijimi i sistemeve 

të informacionit multifunksional, duke përfshirë të drejtat e pronësisë mbi tokën, 
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normat e përdorimit të tokës, dhe të dhëna të tjera të dobishme. Në zhvillimin e 

qëndrueshëm, nxitësit stimulojnë kërkesën për informacion të plotë për qëllime 

mjedisore, sociale dhe ekonomike. 

2.4.2 Vlerësimi i SAT 

Aktualisht, nuk është krijuar një metodologji e pranuar ndërkombëtarisht për të matur 

dhe krahasuar performancën e sistemeve të administrimit të tokës. 

 

Fig. 2.4 Lidhja midis elementëve të vlerësimit dhe niveleve organizacionale 

Burimi: Steudler et al., 2004 

Ashtu siç pasqyrohet në Figurën 2.4, Steudler et al. (2004) ka përcaktuar se niveli i 

zhvillimit të sistemeve të ndryshme të administrimit të tokës mund të vlerësohet 

përmes tre elementëve të rëndësishëm siç janë: objektivat, strategjitë e produktet. 

Është e domosdoshme që të identifikohen qartë përgjegjësitë e çdo niveli 

organizacional për vlerësimin e realizimit të tre elementëve të sipërpërmendur. 

2.4.3 Ndikimi i politikave qeveritare në tregun e tokës 

Tregu i pasurive të paluajtshme nuk mund të vetërregullohet. Tregu mendohet të 

funksionojë në efiçiencë të plotë, kur të gjithë aktorët performojnë në mënyrë të 

shkëlqyer, por para së gjithash të drejtat mbi pasuritë e paluajtshme dhe të drejtat e 

tjera reale janë të garantuara në mënyrë të padiskutueshme si detyrim i shtetit. Politika 

në lidhje me tokën është tërësia e qëllimeve dhe objektivave të vendosura nga qeveria 

për të gjitha veprimtaritë apo çështjet që kanë të bëjnë me tokën. Ajo është pjesë e 
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politikës kombëtare për promovimin e objektivave të tilla si: rritja ekonomike, 

zhvillimi, drejtësia sociale, barazia dhe stabiliteti politik (UNDP, 1990). 

Një treg mirëfunksionues i pasurive mund të përkufizohet si tregu që është: a) 

eficient, që do të thotë se sistemi qeverisës në tregun e tokës inkurajon zhvillimin e 

shpejtë dhe rritjen e transaksioneve lidhur me tokën; b) i barabartë, duke krijuar 

mundësinë që sistemi qeverisës në tregun e tokës të sigurojë akses të arsyeshëm për të 

gjitha grupet e të ardhurave; c) ekologjikisht i shëndoshë - sistemi qeverisës mbron 

përdorimin e qëndrueshëm të tokës për maksimizimin e vlerës së përdoruesve aktuale 

dhe të ardhshëm dhe d) i përshtatshëm, që nënkupton se sistemi qeverisës në tregun e 

tokës është i integruar me ligjet dhe rregulloret e tjera që qeverisin vendin, të tilla si: 

planifikimi, taksimi dhe sigurimi i infrastrukturës për ofrimin e shërbimeve publike. 

Një treg jofunksional i tokës çon në sëmundje të ndryshme, duke përfshirë spekulimet 

me tokën, krijimin e vendbanimeve të paligjshme, përkeqësimin e mjedisit, si dhe 

krijon një model të zhvillimit urban i cili rrit koston e të bërit biznes në qytet dhe 

ndikon negativisht në ekonominë urbane (Un-ESCAP, 1998). 

Wijaya (2014) citon se justifikimet kryesore për ndërhyrjen e qeverisë në tregun e 

tokës urbane janë: a) eliminimi i defekteve dhe dështimeve të tregut për të rritur 

efiçiencën operative; b) heqja e eksternaliteteve në mënyrë që të minimizohen kostot 

sociale për rezultatet e tregut të tokës dhe c) rishpërndarja e burimeve të shoqërisë në 

mënyrë që grupet e pafavorizuara të mund të përfitojnë nga produkti i shoqërisë.  

Sipas Ling dhe Archer (2005) qeveria ndikon kërkesën për pasuri të paluajtshme dhe 

koston e tyre nëpërmjet rregulloreve të posaçme sipas zonave dhe rregulloreve të tjera 

të përdorimit të tokës, tarifave për zhvillimin e tokës së re dhe rregulloreve të 

ndërtimit që kufizojnë metodat e ndërtimit. Më tej, përmes nivelit të taksave të 

vendosura mbi pasuritë, qeveria lokale ndikon normat e qirave në tregjet e 

përdoruesve. Gjithashtu, ajo ndikon përmes ofrimit të shërbimeve publike si: 

mësimdhënia në shkolla, ndërtimi i rrjetit të komunikimit rrugor, ajror, hekurudhor, 

ofrimi i shërbimeve komunale, kontrolli i përmbytjeve, shërbimet sociale dhe 

shërbime të tjera infrastrukturore të komunitetit. Nëpërmjet liçencimit të 

profesionistëve dhe agjentëve, qeveritë kufizojnë ose jo zhvillimin e profesioneve në 

tregun e pasurive të paluajtshme. Nëpërmjet ligjeve dhe politikave të strehimit, 

qeveritë ndikojnë në funksionimin e tregjeve të banesave. 
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Politika e tatimit mbi të ardhurat ndikon në masë të madhe vlerën e pasurive të 

paluajtshme, si dhe nxitjen për të investuar në të. Programet e subvencionimit të 

strehimit mund të kenë efekte të mëdha mbi nivelin dhe llojin e ndërtimit të banesave 

(Almy, 2001). 

Nga ana tjetër, njohja e stimujve aktualë të qeverisë mund të ndihmojë në përcaktimin 

e ndryshimeve në ofertë dhe kërkesë, si dhe në identifikimin e prirjeve potencialisht të 

rreme. Në vitin 2009, qeveria amerikane për herë të parë ofroi kredi për blerësit e 

shtëpive, politikë e cila u pasua nga 900,000 shitje shtëpish, edhe pse ekonomia ishte 

e ngadaltë (Ngyen, 2014). 

2.4.4 Menaxhimi i tokës 

Koncepti i zhvillimit të tokës lidhet me ndarjen e saj. Blerja e tokës së papërdorur për 

një zhvillim potencial është quajtur ndonjëherë zhvillim spekulativ. Ndarja e tokës 

është mekanizmi kryesor me të cilin komunitetet janë zhvilluar. Teknikisht, ndarja e 

tokës përshkruan hapat ligjore dhe fizikë që zhvilluesi i tokës duhet të ndërmarrë për 

të shndërruar tokën e papunuar në tokë të zhvilluar. Ndarja është nevojë jetike e rritjes 

së një komuniteti, pasi përcakton edhe zhvillimin e infrastrukturës së mëtejshme të 

saj, duke përfshirë rrugët, sistemet e kullimit, ujit, kanalizimit, dhe shërbimet publike 

(Alterman, 2013). 

Koncepti i menaxhimit të tokës është më i gjerë sesa ai i administrimit të saj. 

Administrimi i tokës nënkupton procesin e përcaktimit, regjistrimit, si dhe 

shpërndarjes së informacionit në lidhje me pronësinë, vlerën dhe përdorimin e tokës, 

gjatë implementimit të politikave të menaxhimit të saj (FIG, 1999). 

Paradigma e menaxhimit të tokës mund të përdoret nga çdo organizatë, sidomos ato 

qeveritare për të dizenjuar, ndërtuar dhe monituar sistemin e administrimit të tokës, 

përtej krijimit të hartave, kadastrës e regjistrimit të pasurive. Qëllimi është përdorimi i 

sistemit të administrimit të tokës në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm 

(Williamson et al., 2010). 

Procesi i konsolidimit të tokës kur aplikohet në zonat urbane, tradicionalisht 

konsiderohet si komponent i rëndësishëm i menaxhimit të tokës (Sevatdal, 2002). 

Menaxhimi i tokës kërkon aftësi ndër-disiplinore që përfshijnë aftësitë e shkencave 

teknike, natyrore, dhe sociale. Ai shtrihet në politikat e tokës lidhur me të drejtat e 
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pronësisë së pasurive të paluajtshme, ekonominë, përdorimin e tokës për kontrollin, 

rregullimin, monitorimin, implementimin dhe zhvillimin e territorit (UNECE, 1996). 

2.4.5 Funksionet e administrimit të tokës  

Sistemi i administrimit të tokës ka katër funksione kryesore: 1) funksionin e mbajtjes 

së tokës, që lidhet me lëshimin e titujve të pronësisë, hipotekimin, ofrimin e 

shërbimeve lidhur me pasuritë, si dhe aktiviteteve të tjera në mbrojtje të së drejtës së 

pronësisë; 2) vlerësimin, 3) përdorimin dhe 4) zhvillimin e tokës. Këto funksione 

ndërveprojnë mes tyre, duke mbështetur funksionimin efikas të tregjeve të tokës dhe 

menaxhimin efektiv të përdorimit të saj (Figura 2.5).  
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Fig. 2.5 Funksionet kryesore në Sistemin e Administrimit të Tokës  

Burimi: Williamson et al., 2010 

Aktivitetet që realizohen në ushtrim të funksioneve të sipërpërmendura janë: 1) 

ndërtimi i objekteve mbi ose nën tokë, ose siç konsiderohet ndryshe funksioni i 

përmirësimit të tokës; 2) përdorimi i pasurive gjerësisht në përputhje me praktikat 

ekzistuese sociale; 3) dhënia me qira e pasurisë; 4) lënia trashëgim; 5) kompesimi në 
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rastet e përvetësimit publik të të drejtave mbi tokën; 6) përdorimi i pasurisë si garanci 

bankare për të siguruar kredidhënien nga bankat dhe institucionet e tjera 

kredidhënëse, apo huamarrjen nga individët; 7) mbrojtja e të drejtave mbi tokën në 

gjykatat e vendit; 8) ndërmjetësimi i transaksioneve të shitjes apo dhënies me qira të 

pasurive; 9) gjeodezia që ka të bëjë me përcaktimin e pozicionit gjeografik të pasurisë 

së paluajtshme mbi dhe në tokë; 10) vlerësimi i pasurive. 

Ndërtimi është funksion i rëndësishëm që lidhet me: a) dhënien e lejeve për ndërtim 

nga organet e pushtetit vendor, sipas planeve rregulluese të territorit; b) zbatimin e një 

sërë rregulloresh të detyrueshme gjatë proçesit të ndërtimit, si dhe c) kontrollin e 

zbatimit të ndërtimeve sipas standardeve të përcaktuara në rregulloret e 

sipërpërmendura. Ndërtimet klasifikohen sipas qëllimit të përdorimit në: ndërtesa 

banesore, tregtare dhe industriale.  

2.5 Vlerësimi i pasurive  

Vlerësimi i pasurive të paluajtshme është një funksion i rëndësishëm dhe kontribues 

në krijimin e tregjeve efikase dhe të zhvilluara. Ai duhet të kryhet me besueshmëri e 

rigorozitet, bazuar në raporte të kujdesshme të vlerësimit. Nxitja e zhvillimit të 

sistemit të vlerësimit të pasurive të paluajtshme në vend i shërben grupeve të 

ndryshme të interesit në shoqëri, pasi ai mund të zvogëlojë rrezikun e investimeve në 

këtë sektor dhe të inkurajojë norma më të ulëta të interesit të kredive (UNECE, 2010). 

Studiuesit kanë gjetur se ekzistojnë qindra faktorë që mund të influencojnë vlerën e 

pasurisë, në situata të ndryshme. Tregu përballet me të njëjtin problem ashtu si 

vlerësuesi: si të zbulojë çmimet e pasurive heterogjene në një kohë kur ekzistojnë 

shumë karakteristika që influencojnë çmimin dhe pak transaksione të ngjashme 

(Kummerow, 2000). 

Variablat kryesorë që krijojnë vlerën e pasurisë së paluajtshme janë përcaktuar nga 

analiza e ndërveprimit të faktorëve të ofertës dhe kërkesës, të cilat janë faktorë të 

jashtëm dhe të brendshëm të saj. Në momentin e kalimit të pronësisë, vlera e 

transaksionit është e ndikueshme nga politika financiare, fiskale dhe politikat që 

zbatohen në tregun e pasurive të paluajtshme. 
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Faktorët e jashtëm që influencojnë vlerën janë kredidhënia, popullsia, punësimi, 

remitancat, të ardhurat e disponueshme, inflacioni, zhvillimi i sektorit të ndërtimit 

(Koprencka, 2011), ndërsa faktorët kryesorë që lidhen ngushtësisht me karaktistikat e 

pasurisë janë vendndodhja, cilësia e lagjes, sipërfaqja, vjetërsia, numri i dhomave të 

gjumit, struktura teknike e ndërtesës (Kalia, 2013), sipërfaqja e truallit mbi të cilën 

ngrihet ndërtesa, sipërfaqja e gjelbëruar etj.. 

Procesi i vlerësimit mund të kryhet për një pasuri individuale, ose një grup pasurish, 

për të cilin identifikohet vlera më përfaqësuese e grupit. Të dy llojet e vlerësimeve të 

pasurive prezantojnë metoda logjike e sistematike të mbledhjes, analizës e përpunimit 

të të dhënave, për të përftuar vlera sa më të sakta të pasurive. Saktësia e vlerësimit 

pritet të jetë më e madhe gjatë vlerësimit individual, por vlerësimet për pasuri 

individuale kanë kosto të lartë dhe kërkojnë angazhim më të madh, që justifikon 

saktësi më të madhe (Almy dhe Ferguson, 2010). Nga ana tjetër, analiza individuale e 

vlerësimit të pasurive të paluajtshme nuk është praktike për qëllime tatimore, përveç 

rasteve specifike (Eckert, 1990). 

2.5.1 Vlerësimi Masiv 

Vlera e tregut për qëllime të vlerësimit në përgjithësi përcaktohet përmes aplikimit të 

teknikave të vlerësimit masiv. Sipas përkufizimit të Organizatës Ndërkombëtare të 

Vlerësuesve (IAAO), vlerësimi masiv është procesi i përcaktimit të vlerës së një 

grupi pasurish të paluajtshme, në një datë të caktuar, nëpërmjet përdorimit të të 

dhënave, metodave të standardizuara dhe testimit statistikor (IAAO, 1978).  

Sipas Linne et al. (2000), në dallim nga vlerësimi individual i pasurive, vlerësimi 

masiv vlerëson çmimin e pasurive që janë relativisht homogjene ose që janë të lidhura 

në hapësirë, edhe pse këto përafrohen me vlerësimet individuale të ekspertëve të 

pasurive të paluajtshme. Për të përcaktuar vlerën e një pasurie, vlerësuesit duhet të 

mbështeten mbi ekuacionet e vlerësimit, tabela dhe skedula të zhvilluara përmes 

analizave matematikore të të dhënave të tregut, me qëllim përcaktimin e vlerës së çdo 

pasurie brenda grupit (Gloudemans, 1999).  

Vlerësimi për pasuritë individuale nuk duhet të bazohet vetëm në çmimin e shitjes së 

një pasurie të vetme. Modelimi i vlerësimit masiv ka qëllim ndërtimin e një modeli 

përfaqësues matematikor që reflekton tregun brenda së cilës është tregtuar pasuria e 
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paluajtshme (McCluskey, 1997). Modelet e vlerësimit bazohen në të dhëna të sakta, të 

plota dhe të përditësuara të pasurive të paluajtshme. Ata zhvillohen sistematikisht dhe 

variojnë sipas tregut dhe të dhënave në dispozicion (Almy dhe Ferguson, 2010). 

Procesi i mirëadministruar i zhvillimit, ndërtimit dhe përdorimit të një sistemi 

vlerësimi karakterizohet nga saktësia, uniformiteti, besueshmëria, dhe kostoja e ulët 

për pasuri (Eckert, 1990).  

Komponentët kryesorë të sistemeve të vlerësimit janë: 1) përgatitja e rregulloreve të 

përshtatshme mbështetur në standardet e vlerësimit; 2) ngritja e strukturave të 

posaçme organizative; 3) përcaktimi i metodologjisë së përshtatshme të vlerësimit dhe 

4) vënia e mjeteve në dispozicion (Çete, 2012). 

Saktësia e vlerës së vlerësuar të pasurisë përmes vlerësimit masiv mund të verifikohet 

me anë të mjeteve të kontrollit të cilësisë, si testimi statistikor. Zhvillimi i sistemeve 

kompjuterike ka mundësuar përditësimin e hartave të vlerës së pasurive me kosto më 

të ulët (Arvydas dhe Deveikis, 2006) dhe krijimin e modeleve relativisht të lira të 

vlerësimit masiv. 

2.5.2 Indikatorët për vlerësimin masiv 

Në kuadrin e politikave për zhvillimin e qëndrueshëm të tregjeve të pasurive të 

paluajtshme, UNECE (2010) përcakton se kriteri i vlerësimit, bazuar në standardet e 

vlerësimit, duhet të promovohet fort, pasi ai është esencial për aktivitetet e shitblerjes, 

aksesin në huamarrje dhe aplikimin e barabartë të taksave mbi çdo pasuri apo 

transaksion lidhur me pasuritë e paluajtshme. Indikatorët kyç që UNECE (2010) 

përcakton janë: 

a) Vlerësimi i pronës për qëllime tatimore duhet të bazohet në kritere 

transparente vlerësimi, sipas standardeve ndërkombëtare të implementuara në nivel 

lokal/kombëtar. 

b) Vlerësimi i pasurisë për qëllime të kredidhënies duhet të bazohet në kritere 

transparente, që janë të kuptueshme dhe të riprodhueshme edhe nga palë të treta. 

c) Regjistrimi i të dhënave dhe informacioni lidhur me transaksionet e shitjeve 

duhet të jetë transparent e në dispozicion për të gjithë vlerësuesit. Të dhënat 
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statistikore mbi zhvillimin e tregjeve të pasurive të paluajtshme duhet të merren nga të 

dhënat mbi transaksionet dhe duhet të publikohen të paktën në baza vjetore.  

d) Numri dhe vlera e taksave mbi tokën duhet të jenë në proporcion me vlerën e 

transaksioneve të taksuara.  

e) Të gjithë operatorët e tregut duhet të aksesojnë lehtësisht informacionin e 

kërkuar për të realizuar një transaksion të caktuar, në mbështetje të legjislacionit 

ekzistues kombëtar (Gloudemans dhe Almy, 2011). 

2.5.3 Standardet për vlerësimin masiv  

Organizata Ndërkombëtare e Vlerësuesve ka aprovuar në prill të vitit 2013 standardet 

për vlerësimin masiv të pasurive të paluajtshme. Standardi i parë ka qenë ai i vitit 

1983, i cili ka pësuar rishikime të vazhdueshme në vite, konform zhvillimit dhe 

dinamikës së tregut të pasurive të paluajtshme.  

Standardet e vlerësimit përfaqësojnë një konsensus në profesionin e vlerësimit dhe 

janë miratuar nga Bordi Ekzekutiv i Organizatës Ndërkombëtare të Vlerësuesve. 

Standardet përcaktojnë rregulla të qarta mbi të gjithë hapat që duhen ndjekur në 

procesin e vlerësimit masiv të pasurive të paluajtshme. Aty detajohen rregulla të qarta 

mbi mbledhjen dhe mirëmbajtjen e të dhënave mbi pasuritë e paluajtshme, procesin e 

vlerësimit masiv duke përzgjedhur modelin më të përshtatshëm për karakteristikat e 

vendit, testimin e modelit dhe sigurimin e cilësisë së të dhënave të modelit. 

Gjithashtu, në këto standarde përshkruhen edhe konsiderata manaxheriale të 

organizatës që kryen vlerësimin, lidhur me nevojën e domosdoshme për krijimin e 

infrastrukturës së përshtatshme për realizimin e të gjithë procesit të vlerësimit masiv. 

Objektivi i standardeve të Organizatës Ndërkombëtare të Vlerësuesve është që të 

sigurojnë një mjet sistematik, me të cilin të gjithë të interesuarit mund të vlerësojnë, 

përmirësojnë dhe të standardizojnë punën e tyre lidhur me vlerësimin. Standardet 

kanë natyrë këshilluese, prandaj respektimi ose përputhja me standarde të tilla është 

vullnetare. Nëse ndonjë pjesë e standardeve bie në konflikt me aktet ligjore apo 

nënligjore të një shteti, atëherë janë këto të fundit që do të zbatohen (IAAO, 2010). 

2.5.4 Vlerësimi për efekte tatimore 



Vlerësimi masiv i banesave në Tiranë përmes aplikimit të një modeli hedonik 

30

 

Punoi: Marsela Thanasi (Boçe) 

 

Taksimi i pasurive të paluajtshme është tipar i civilizimit njerëzor, ndaj kur shoqëria 

arrin një nivel të caktuar zhvillimi, taksimi i pasurive të paluajtshme bëhet i 

paevitueshëm. Zhvillimi i sistemeve rigorozë të vlerësimit rrit nivelin e të kuptuarit të 

taksapaguesve dhe pranimin e përgjithshëm të sistemit të tatimit mbi pasurinë, përmes 

koncepteve të tilla si ndershmëria dhe paanësia (McCluskey, 1997), duke minimizuar 

përdorimin e diskrecionit në përcaktimin e vlerave nga ana e zyrtarëve publikë. 

Sistemet moderne të vlerësimit masiv kontribuojnë në barazimin e taksave duke 

shmangur tatimin shumë të ndryshëm që aplikohet mbi pasuri me karakteristika të 

ngjashme ekonomike dhe teknike (UNECE, 2010). 

Dy janë parimet themelore të vendosjes së taksave: parimi i ligjshmërisë dhe parimi i 

proporcionalitetit (Gjyli, 1998). Kjo nënkupton që taksat duhet të vendosen në 

proporcion me të ardhurat e individëve, gjithmonë mbështetur në aktet ligjore. 

Konsideratat kryesore në vendosjen e bazës së një takse duhet të jenë: kredibiliteti 

politik, fizibiliteti administrativ dhe pranueshmëria nga ana e publikut të gjerë.  

Taksat ndikojnë në sjelljen e taksapaguesve (Almy, 2001) dhe nivelin e 

transaksioneve që kryhen në tregun e pasurive të paluajtshme. Politika efektive e 

taksimit mbi pasuritë e paluajtshme është një mënyrë e suksesshme për të përmirësuar 

performancën e tregut. Taksimi mbi kalimin e pronësisë rrit çmimin e paguar nga 

blerësit dhe ul çmimin e përfituar nga shitësit e pasurive të paluajtshme. Si rezultat i 

vendosjes së taksës reduktohet niveli i aktiviteteve në terësinë e tregut të pasurive të 

paluajtshme (Jud, 2009). 

Përgjithësisht, vlera e taksës llogaritet mbi vlerën e tregut dhe mbi të ardhurën vjetore 

nga qeraja. Ajo përshin tokën dhe përmirësimet mbi të. Bahl (1998) argumenton se 

taksa mbi tokën është e preferueshme në vendet në zhvillim, edhe pse është e vështirë 

për t’u aplikuar për shkak të administrimit të dobët dhe zhvillimit të varfër të tregjeve 

të tokës.  

Taksat mbi pronësinë konsiderohen të drejta kur ato llogariten mbi vlerën e tregut të 

pasurisë. Në këtë mënyrë shfaqet domosdoshmëri përditësimi i vlerës së tregut për 

pasurinë e vlerësuar. Ekzistojnë tre forma bazë të përditësimit të vlerës së tregut: (1) 

indeksimi apo përcaktimi i prirjes së vlerësimeve ekzistuese; (2) rikalibrimi, ose 

përditësimi i modeleve ekzistuese; (3) kalibrimi i modeleve të reja të vlerësimit 

(Almy, 2002). 
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Almy (2014) në studimin e tij ka gjetur se të dhënat mbi vlerësimin e pasurive nuk 

bëhen publike në shumë vende si: Belgjikë, Gjermani dhe Zvicër, kështu që 

taksapaguesi e ka të vështirë të kuptojë nëse vlerësimet kryhen në mënyrë të drejtë. 

Ndërkohë që në vende si Danimarkë, Estoni, Finlandë, Francë, Itali, Sllovaki dhe 

Suedi të dhënat janë të hapura për publikun, përfshirë edhe të dhënat mbi shitjet e 

pasurive. Akses i limituar mbi të dhënat ekziston në Austri, Hollandë, Spanjë dhe 

Angli.  

2.5.5 Vlerësimi masiv për efekte tatimore, në Suedi 

Debate lidhur me vlerat e vlerësuara të pasurive nga autoritet shtetërore ka edhe në 

vende të zhvilluara. Në Suedi, gjatë vitit 2013, janë apeluar rreth 2 përqind e 

vlerësimeve të pasurive, të kryera për efekt të vjeljes së tatimit nga Autoriteti Tatimor 

dhe ka rezultuar që një pjesë e këtyre vlerësimeve të korrigjohet. Pas një studimi që u 

ndërmor nga Bordi Kombëtar Tatimor, u përzgjodhën për t’u verifikuar 249,000 

shitjet e kryera të shtëpive, gjatë periudhës 2002-2004. U shqyrtua se sa përputheshin 

vlerësimet e kryera me vlerën e tregut aktual të shtëpive, duke analizuar saktësinë e 

sistemit tatimor të aplikuar2. Rezultatet e studimit treguan se saktësia e sistemit 

tatimor në Suedi ka mangësi të dukshme dhe se pronarët e shumë shtëpive paguanin 

taksat e pronës mbi një bazë pothuajse arbitrare. Devijimi mesatar mes vlerës së 

vlerësuar dhe vlerës aktuale të tregut është 24 përqind. Gati 4 miliard dollarë të 

ardhura nga taksat e pronës janë mbajtur në mënyrë të gabuar nga buxheti i familjeve 

dhe janë derdhur në buxhetin e shtetit. Megjithatë, autoritetet e sistemit tatimor kanë 

arsyetuar se tatimi është i drejtë, pasi ai llogaritet 75 përqind mbi vlerën e pasurisë së 

vlerësuar.  

                                                 

 

2 Autoriteti i Taksave, Suedi; Gjetur nw: http://www.skatteverket.se 
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2.6 Modelet e vlerësimit masiv 

Modelimi i vlerësimit masiv përfshin konceptin e specifikimit dhe kalibrimit të 

modelit, të cilët kërkojnë analizën e mjedisit ku ndërtohet modeli, si dhe përdorimin e 

një baze të gjerë të të dhënave mbi pasuritë e paluajtshme. 

2.6.1 Krijimi i bazës së të dhënave  

Standardet e IAAO kanë miratuar një sërë rregullash për krijimin e bazës së të 

dhënave që qëndron në thelb të sistemit të vlerësimit masiv. Baza e të dhënave të 

pasurive të paluajtshme përfshin informacion mbi: pronësinë, vendndodhjen, 

përmasat, përdorimin, karakteristikat fizike, çmimin e shitjes, qiratë, kostot, 

shpenzimet operative e të tjera (Gloudemans, 1999). Kompletimi, saktësia dhe 

përditësimi i vazhdueshëm i të dhënave mbi karakteristikat e pasurive dhe të tregut 

ndikon në cilësinë e sistemit të vlerësimit masiv. Çdo pasuri identifikohet me një 

numër unik identifikimi në të gjithë sistemin e pasurive. Vlerësuesit duhet të mbajnë 

harta kadastrale të sakta e të përditësuara, që tregojnë kufijtë e parcelave, harta të 

pronësisë dhe harta të vlerësimit tatimor. Përdorimi i sistemeve të informacionit 

gjeografik (GIS) ndihmon në identifikimin dhe lokalizimin e pozicionit gjeografik të 

parcelave nga zyra dhe në terren (IAAO, 2004).  

2.6.1.1 Të dhënat mbi karakteristikat e pasurive 

Mbledhja dhe të ruajtja e të dhënave mbi karakteristikat e pasurisë bazohet në: 

 Faktorët që ndikojnë tregun lokal; 

 Kërkesat e metodës së vlerësimit që do të përdoret; 

 Kërkesat për aplikimin e metodës së miratuar të taksimit mbi pasurinë; 

 Kërkesat e institucioneve qeveritare dhe përdoruesve privatë; 

 Përfitimet shtesë dhe kostot e mbledhjes e mirëmbajtjes së të dhënave mbi çdo 

karakteristikë të pasurisë (IAAO, 2012). 

Mbledhja e të dhënave mbi karakteristikat e pasurive është faza më kritike dhe më e 

kushtueshme e vlerësimit. Ky proces kërkon kodim, standarde të qarta dhe monitorim 

të kujdesshëm nëpërmjet një programi të kontrollit të cilësisë. Manuali i mbledhjes së 

të dhënave është thelbësor për arritjen e mbledhjes së të dhënave të plota, të sakta dhe 
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të qëndrueshme. Karakteristikat e të dhënave mbi pasurinë sigurohen përmes 

inspektimit fizik të pasurive. Të dhënat mblidhen në një format të paracaktuar që 

lehtëson mbledhjen e tyre në terren dhe futjen e tyre në programin kompjuterik.  

Të dhënat mbi karakteristikat e pasurisë duhet të përditësohen vazhdimisht në 

përgjigje të ndryshimeve të sjella nga ndërtimet e reja, parcelat e reja, rimodelimet, 

shembjet dhe shkatërrimet. Metoda më efikase për azhornimin e të dhënave përfshin 

lejet e ndërtimit. Një tjetër metodë është fotografimi ajror, i cili ndihmon në 

identifikimin e ndërtimeve të reja ose të paregjistruara më parë (IAAO, 2008).  

2.6.1.2 Të dhënat mbi shitjet e pasurive të paluajtshme 

Të dhënat mbi shitjet janë të nevojshme në të gjitha aplikacionet krahasimore të 

shitjeve të pasurive, në zhvillimin e vlerës së tregut të tokës, të bazuar në vlerësimin e 

kostove dhe amortizimin e pasurive, si dhe në derivimin e normave të kapitalizimit 

ose normave të skontimit në modelin e të ardhurave3. Qeveritë duhet të bëjnë të 

mundur sigurimin e tërësisë së të dhënave të shitjeve të pasurive të paluajtshme, të 

cilat duhet të mirëmbahen, rishikohen e vleftësohen periodikisht (Gloudemans dhe 

Almy, 2011). 

2.6.2 Specifikimi i modelit  

Koncepti i specifikimit është teorik dhe përcakton se cili model është më i mirë, duke 

vlerësuar se cilat janë karakteristikat e pasurisë që kanë ndikim në vlerën e saj dhe si 

janë parashikuar parametrat që ndikojnë vlerën (Bagdonavicius dhe Deveikis, 2011). 

Pace (1995) shpjegon se specifikimi i modelit nënkupton përcaktimin e variablave të 

varur dhe të pavarur, si dhe krijimin e modelit funksional të këtyre variablave, së 

bashku me parametrat e tyre shoqërues. 

2.6.3  Kalibrimi i modelit 

                                                 

 

3 Udhëzime mbi përpunimin e të dhënave të shitjes së  pasurive të paluajtshme (Gloudemans dhe Almy, 

2011) 
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Pasi modeli specifikohet, ai ka nevojë për kalibrim. Kalibrimi është procesi i 

vlerësimit të koeficientëve që shoqërojnë variablat në model dhe përbën punën 

analitike dhe empirike të vlerësuesve që zhvillojnë modelin (Almy dhe Ferguson, 

2010). Specifikimi dhe kalibrimi mund të përsëritet disa herë, deri sa të testohet dhe 

përcaktohet përfundimisht modeli (Almy, 2002).  

Në mënyrë të përmbledhur Bagdonavicius dhe Deveikis (2011) e ka pasqyruar këtë 

proces në Figurën e mëposhtme nr. 2.6: 

 

Fig. 2.6 Ndërtimi i modeleve të vlerësimit  

Burimi: Bagdonavicius dhe Deveikis, 2011 

Modelet specifikohen duke marrë në konsideratë faktorin “vendndodhje”, faktorin 

“kohë” dhe faktorë të tjerë që lidhen me pasurinë. Pikërisht, marrëdhënia 

matematikore midis çmimit dhe faktorëve që përshkruajnë pasurinë ndërton modelin e 

vlerësimit. 

Përfundimet e nxjerra nga një model statistikor janë aq të besueshme sa dhe vetë 

modeli. Testimi i modelit është i domosdoshëm para aplikimit të tij, edhe kur nuk janë 

në dispozicion programe kompjuterike që ndihmojnë procesin. Kostoja e këtij procesi 
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është koha e harxhuar për të zhvilluar, aplikuar dhe interpretuar modelin optimal 

(Wild, 2009). 

2.6.4 Metodat e vlerësimit të pasurive 

Metodat klasike të vlerësimit masiv janë: metoda e kostos, krahasimit të shitjeve dhe 

metoda e të ardhurave (IAAO, 2013). 

2.6.4.1 Metoda e kostos 

Kjo metodë bazohet në parimin se një blerës nuk do të paguajë më shumë sesa kostoja 

e blerjes së një pasurie të ngjashme dhe ndërtimi i diçkaje të ngjashme me të njëjtën 

dobishmëri. Kjo metodë është më pak e preferuar për t’u përdorur, pasi kërkon 

vlerësimin më vehte të tokës dhe ndërtesës, si dhe kostot e përdorimit. Ajo është e 

përshtatshme për t’u përdorur në rastet e vlerësimit të pasurive që shiten rrallë, për 

shembull një fabrikë (Almy, 2002). Modeli i kostos është i aplikueshëm praktikisht 

për të gjitha parcelat e përmirësuara dhe, nëse përdoret siç duhet, mund të prodhojë 

vlerësime të sakta. 

Metoda e kostos është më e besueshme për strukturat e reja me materiale standarde, 

dizenjim dhe mjeshtëri. Të dhëna të besueshme të kostos janë të domosdoshme në çdo 

aplikim të suksesshëm të modelit të kostos. Të dhënat duhet të jenë të plota dhe 

aktuale. Kostot e ndërtimit duhet të bazohen në kostot e zëvendësimit të strukturës me 

një strukturë tjetër që sjell dobi të barabartë, duke përdorur materiale aktuale, 

standarde në projektim dhe ndërtim. Për më tepër, për lloje të veçanta të pasurive, 

metoda e kostos duhet të përfshijë komponentët specifikë të ndërtimit, të kostove të 

materialeve të ndërtimit, në mënyrë që kostot të përshtaten sipas karakteristikave të 

pasurive. Kostot e ndërtimit gjithashtu duhet të rifreskohen para çdo cikli vlerësimi 

(IAAO, 2012). 

Aspektet më të vështira të modelit të kostos janë vlerësimi i tokës dhe amortizimi i 

akumuluar i pasurisë (Gloudemans dhe Almy, 2011). Këto vlerësime duhet të 

bazohen në të dhënat jo-kosto (kryesisht të dhënat mbi shitjet) dhe mund të përfshijnë 

subjektivitet të konsiderueshëm.  

2.6.4.2 Metoda e krahasimit të shitjeve 
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Metoda e krahasimit të shitjeve vlerëson vlerën e një pasurie duke analizuar çmimet e 

shitjeve të pasurive të ngjashme. Ajo është zakonisht e preferuar për llogaritjen e 

vlerave të pasurive rezidenciale (IAAO, 2003). 

Algoritmet e shitjeve të krahasueshme janë më të ngjashme me aplikimet e vlerësimit 

të një pasurie të vetme në metodën e shitjeve të krahasueshme. Ato kanë avantazhe se 

janë të njohura dhe lehtësisht të shpjegueshme. Modelet që aplikojnë këtë metodë 

shfaqen problematike nëse të dhënat e krahasueshme nuk janë përzgjedhur siç duhet, 

ose nuk përfaqësojnë vlerat e tregut. Statistikat e shitjes janë të njëanshme nëse shitjet 

e përdorura në raportin studimor përdoren si të krahasueshme me veten e tyre gjatë 

zhvillimit të modelit. Ky problem mund të shmanget (1) duke mos përdorur në 

modelim vlerat e shitjeve për krahasueshmërinë me veten, ose (2) duke përdorur 

shitjet e mëvonshme në kohë (Gloudemans, 1999). 

2.6.4.3 Metoda e të ardhurave 

Kjo metodë zhvillon një marrëdhënie midis të ardhurës nga qeraja dhe vlerës së 

pasurisë që prodhon të ardhurën. Ajo aplikohet kryesisht në pasuritë që zakonisht 

jepen me qera, sepse reflekton edhe mënyrën sesi investitorët analizojnë vendimet e 

tyre për të blerë, shitur apo krijuar të ardhura nga pasuria e investuar (Almy, 2002). 

(Gloudemans, 1999) thekson se metoda e të ardhurave është e preferuar kur janë në 

dispozicion të dhëna të besueshme mbi të ardhurat, së bashku me multiplikatorë që 

mbështesin të ardhurat dhe normat e kërkuara të kthimit mbi investimin. Aplikimi i 

suksesshëm i metodës së të ardhurave kërkon mbledhjen, mirëmbajtjen dhe analizën e 

kujdesshme të të dhënave mbi të ardhurat dhe shpenzimet. Pas mbledhjes dhe 

përpunimit të të dhënave mbi të ardhurat dhe shpenzimet, vlerësuesit llogaritin të 

ardhurat bruto, normat për zonat e pabanuara, të ardhurat neto dhe shpenzimet sipas 

shtresave të ndryshme homogjene të pasurive.  

Vlera e të ardhurave mund të kapitalizohet në vlerësimin e vlerës së pasurisë në një 

numër mënyrash. Metoda më e drejtpërdrejtë përfshin aplikimin e shumëzuesve të të 

ardhurave bruto, që shprehin raportin e vlerës së tregut me të ardhurat bruto. Normat 

mund të zhvillohen dhe të zbatohen nëse ekzistojnë të dhëna mbi shitjet. Këta 

koeficientë dhe norma duhet të gjenerohen nga krahasimi i të ardhurave aktuale me 

çmimet e  shitjes (IAAO, 2013). 
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2.6.5 Modelet ekonometrike 

Vlerësimi i pasurive ka evoluar nga puna empirike në modele vlerësimi të 

automatizuara. Aplikacionet janë zgjeruar nga vlerësimi për një pasuri në vlerësimin 

masiv (Tomić dhe Mastelić, 2013). 

Modelet e kompjuterizuara të vlerësimit masiv përfaqësojnë përparime të rëndësishme 

në teknologjitë e vlerësimit. Deri kohët e fundit, ato janë përdorur pak në praktikën e 

përditshme të vlerësimit (Almy, Ferguson, 2010), por së fundmi po tërheqin vëmendje 

për shkak të përdorimit të të dhënave të pafundme mbi pasuritë e paluajtshme, të cilat 

më parë nuk ekzistonin. Këto modele përdoren për qëllime taksimi, apo kredidhënieje 

bankare, duke rezultuar me kosto më të ulët. Ato gjithashtu i shërbejnë investitorëve 

të vlerësojnë se cilat shtëpi janë potencial i mirë investimi (Del Cacho, 2010). 

Modelet e kompjuterizura janë sisteme që përdorin një ose më shumë teknika 

matematikore për të vlerësuar vlerën e tregut të një prone të caktuar, në një datë të 

caktuar. Ato aplikohen nëpërmjet programeve kompjuterike që automatikisht 

përzgjedhin informacionin e duhur të tregut dhe metodën e përshtatshme të 

grumbullimit të të dhënave, me anë të një ose më shumë algoritmeve që zakonisht 

kryejnë një analizë statistikore të informacionit ne treg, për pronën në dispozicion 

(IAAO, 2012). Sistemi i automatizuar identifikon pronën, kontrollon vendndodhjen e 

saj, madhësinë e tiparet e tjera kyçe, si dhe realizon kërkimet mbi bazën e të dhënave 

të transaksioneve. Ai shfrytëzon bazën e të dhënave të regjistruara të pronës publike 

dhe private, raportet historike vlerësuese të shitjeve, shërbimet e listimit që ofrojnë 

karakteristika të pronës dhe informacionin mbi shitjet e kaluara. Avantazhi 

konkurrues i modeleve të automatizuara është shpejtësia dhe kosto e ulët. Krijimi i 

sistemeve automatike moderne të vlerësimit mundëson menaxhimin më efektiv të 

informacionit hapësinor, i cili është kompleks dhe duhet modeluar e menaxhuar me 

kujdes (Tomić dhe Mastelić, 2013). Metodologjia e tyre synon të garantojë një 

vlerësim objektiv, pa subjektivitet apo paragjykim.  

Nga pikpamja studimore dhe praktike modelet mund t’i klasifikojmë në: 1) modele të 

thjeshta, të cilat gjenerojnë vlerësime të pasurive në bazë të mesatares së thjeshtë, apo 

medianës; dhe 2) modele ekonometrike, ku përfshihen a) modeli i shitjeve të 

përsëritura dhe b) modeli hedonik me metoda të ndryshme hibride (El Mahmah, 

2012). Këto modele do të trajtohen shkurtimisht në vijim: 
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2.6.5.1 Modeli i shitjeve të përsëritura (MRS) 

Modeli i shitjeve të përsëritura është një variant i modelit hedonik. Për herë të parë 

eshtë trajtuar nga Bailey et al. (1963) dhe më pas nga Case dhe Shiller (1987). Ky 

model kapërcen problemin e heterogjenitetit të pasurive të paluajtshme. Ai konsiston 

në ndërtimin e një indeksi çmimesh, bazuar në pasuritë që janë shitur më shumë se një 

herë gjatë periudhës së studimit. Ai asimilon luhatjet/ndryshimet e çmimeve ndaj 

ndryshimeve mesatare të vërejtura në shitjet e përsëritura. Kjo metodë, që përjashton 

pasuritë e reja, është e vështirë të gjejë aplikime të shpeshta, për shkak të numrit 

relativisht të vogël të shitjeve të përsëritura, por nga ana tjetër është e thjeshtë për t’u 

aplikuar (Grimes dhe Young, 2010). Megjithatë, mungesa e të dhënave mbi 

karakteristikat e pasurive dhe vështirësia teknike e modelit hedonik janë arsyet 

kryesore për përdorimin e metodës se shitjeve të përsëritura. 

2.6.5.2 Modeli hedonik 

Në modelin hedonik, vlera e pasurive paraqitet si funksion i atributeve të saj 

strukturore, karakteristikave të lagjes dhe atyre të vendndodhjes së pasurisë. Si 

rrjedhojë marrëdhënia funksionale midis vlerës dhe karakteristikave të saj pasqyrohet 

me anë të ekuacionit:  P = f (S,L,V) + ε; ku P pasqyron çmimin e pasurisë; S, L dhe V 

janë vektorë që pasqyrojnë përkatësisht karakteristikat strukturore, të lagjes dhe 

vendndodhjes së pasurisë, kurse ɛ është konstante që pasqyron madhësinë e gabimit 

standard. Më gjerësisht për modelet hedonike do të flasim në kapitullin e katërt të 

studimit. 

2.6.5.3 Regresioni linear i shumëfishtë (MRA) 

Kjo teknikë bën dekompozimin e vlerës së pasurisë në shumë përbërës dhe vlerësimin 

e peshës relative të secilit komponent në vlerën përfundimtare të pasurisë. Çmimi 

vlerësohet si kombinim linear i të gjithë këtyre faktorëve me qëllim minimizimin e 

katrorëve të gabimit (Carlos del Cacho, 2010). Theksi në këtë teori është vendosur tek 

koeficientët dhe jo tek variablat që përfaqësojnë karakteristikat e prekshme dhe të 

paprekshme që përcaktojnë vlerën e pasurive (Wild, 2009). Analiza e regresionit të 

shumëfishtë mund të përdoret për të ndërtuar modele të të ardhurave për vlerësimin e 

pasurive, bazuar në të dhënat mbi të ardhurat bruto apo neto, si dhe shpenzimet për 

kampione të kalibruara pasurish (Gloudemans, 1999). 
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Lusht (2001) sugjeron se analiza e regresionit të shumëfishtë mund të përdoret për 

vlerësimin e një numri të madh të pasurive, në mënyrë të shpejtë dhe ekonomike, 

duke shpjeguar popullaritetin në rritje të përdorimit të saj nga vlerësuesit. Metoda e 

regresionit linear është e dyshimtë kur bëhet fjalë për një numër të vogël të dhënash të 

krahasueshme (Carlos del Cacho, 2010). Vlerësuesit shpesh gabojnë gjatë përdorimit 

të regresionit linear, pasi rezultatet gjenerohen nga një set të dhënash të korreluara. 

Raportimi i gabimeve duhet të bëhet gjithmonë nga një set të dhënash të pavarura dhe 

të kontrolluara. Termi gabim në ekuacionin e regresionit mat devijimin e çdo vlere 

nga vlera e vërtetë e parashikuar (por e pavëzhguar), e quajtur vija e regresionit. 

Termat e gabimit lindin sepse: (1) variabla të shumtë shpjegues me efekte të lehta mbi 

vlerën janë hequr nga lidhja lineare e saktë në mënyrë të parregullt; (2) ka gabime të 

mundshme në matjen e variablit të pavarur; (3) për shkak të prezencës së sjelljes 

njerëzore të rastit (Benjamin et al., 2006). 

2.6.5.4 Modeli “Pemë” 

Është një lloj peme vendimi që përafrohet me metodën e regresionit të shumëfishtë 

linear. Ky model identifikon segmentet e pasurive të ngjashme përgjatë procesit dhe 

identifikon lidhjet jolineare për rangje të ndryshme variablash përmes aplikimit të 

regresionit të shumëfishtë.  

Carlos del Cacho (2010) gjeti se modeli “Pemë” është metodë konkurruese për 

vlerësimin masiv në zonat urbane, duke përmirësuar metodën e regresionit linear dhe 

modelin e rrjetit neural. Në analizën e të dhënave ai zbuloi marrëdhënie jolineare mes 

zonës dhe çmimit. Megjithatë, duke koduar së bashku variabla që krijonin korrelacion 

midis tyre (psh. kati dhe ashensori) u gjet se modeli mund të përmirësohej, duke 

arritur rezultate më të mira në vlerësim. 

2.6.5.5  Modeli neural (multilayer percwptron) 

Carlos del Cacho (2010) saktëson se modeli neural është metodë ku tipikisht tre 

neurone prodhojnë shtresa të tjera. Ai kombinon të gjitha inputet duke i procesuar ato 

dhe rezultatet ia pason shtresës tjetër të neuroneve. Disa studiues theksojnë se ky 

model rrit saktësinë krahasuar me regresionin linear të shumëfishtë (Peterson dhe 

Flanagan, 2009), ndërkohë që të tjerë raportojnë të kundërtën. Kjo metodë është 

atraktive pasi nga aplikimi i saj arsyetohet se modelet hedonike mund të prodhojnë 

një model të kuptueshëm që shpërbën çmimin, pasi çdo faktor kontribuon në të me një 
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peshë të njohur. Chiarazzo et al. (2014) theksuan se ky model është i dobishëm në 

modelimin e marrëdhënieve input-output që krijohen direkt nga të dhënat e 

vëzhguara. Kjo aftësi i bën ato më të dobishme në sistemet komplekse të pasurive të 

paluajtshme, ku motivimi, shija dhe disponueshmëria e buxhetit shpesh nuk 

reflektojnë sjellje racionale.   

 

Fig. 2.7 Modeli neural;  

Burimi: Carlos del Cacho, 2010 

Varianca dhe mbivendosja njihen si problemi kryesor i përdorimit të kësaj metode. 

2.6.5.6 K-Fqinjët më të afërt 

Ndryshimi kryesor i kësaj teknike me vlerësimin e pasurisë nga një individ qëndron 

në mënyrën si përcaktohet seti i të dhënave të shtëpive të ngjashme apo të 

krahasueshme, duke u mbështetur kryesisht në gjykime që mund të rezultojnë me 

gabime (Carlos del Cacho, 2010). Ndërkohë, me anë të kësaj metode, seti i të dhënave 

të krahasueshme përcaktohet automatikisht, duke eleminuar subjektivizmin human. 

Çmimi vendoset bazuar në peshën mesatare të fqinjëve, e cila përcaktohet nga 

distanca e matur që tregon sesa e ngjashme është pasuria fqinje me atë të vlerësuarën 

(McCluskey dhe Anand, 1999).  

Megjithatë, kjo metodë konsiderohet jo praktike për shkak të numrit të madh të 

variablave të marrë në konsideratë dhe kohës së gjatë që nevojitet për t’i vlerësuar ata. 

2.6.5.7 Indeksi i çmimeve të pasurive të paluajtshme 

Zhvillimi i indekseve të çmimeve të pasurive të paluajtshme ka paraprirë përdorimin e 

modeleve të automatizuara më të sofistikuara, për shembull ato kanë ekzistuar në 

Britaninë e Madhe që prej vitit 1973 dhe janë prodhuar nga qeveria, institucionet 

huadhënëse e së fundmi nga një numër agjensish të pasurive të paluajtshme, të cilët i 

kanë vendosur ato në faqet elektronike. Shitjet e shumëfishta të përsëritura janë 
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përdorur për ndërtimin e indekseve të çmimeve të banesave, të ndara zakonisht në 

nivel lokal. 

Në mënyrë të thjeshtë, modelimi i automatizuar i vlerësimit aplikon një çmim të 

mëparshëm të transaksioneve të pasurive të paluajtshme ose vlerë të vlerësuar dhe e 

përditëson atë me anë të indeksit të çmimeve të pasurive të paluajtshme. Megjithatë, 

kjo metodë nuk mund të marrë në konsideratë çdo përmirësim apo shtesë të vlerës së 

pasurisë së paluajtshme. Shumë pranojnë që modeli i indeksit të çmimeve të pasurisë 

është një model automatik vlerësimi i vlefshëm, por të tjerë kundërshtojnë me 

argumentin se ky nuk është një model i vërtetë i vlerësimit automatik, pasi ai 

funksionon vetëm kur ka në dispozicion të dhëna mbi vlerën e pasurive të shitura në 

të shkuarën, duke përjashtuar të dhëna mbi shumë pasuri të paluajtshme në të 

tashmen. 

Për ndërtimin e indekseve të çmimeve të pasurive të paluajtshme, qasje të ndryshme 

janë përdorur ndërkombëtarisht, të cilat El Mahmah (2012) i klasifikon në dy 

kategori: teknika të thjeshta (mesatarja e thjeshtë dhe mediana) dhe teknika 

ekonometrike (metoda hedonike dhe shitjet e përsëritura). Modeli hedonik për 

ndërtimin e indekseve rezulton të përdoret në vende të ndryshme si Francë, Angli, 

USA, Hong Kong, Suedi, Shqipëri.  

2.7 Përfundime 

Përmes këtij kapitulli është bërë një vështrim i literaturës mbi sistemin e administrimit 

të tokës dhe funksionet kryesore të tij, si zhvillimi i tokës, përdorimi, vlerësimi dhe 

funksione të tjera që lidhen me mbajtjen e saj. Ndër sfidat globale të shteteve për 

administrimin e tokës, si aktivitet i rëndësishëm qeveritar shfaqet ndërtimi dhe 

mirëmbajtja e sistemit të administrimit të tokës me objektiva primare të fokusuar në 

zhvillimin e qëndrueshëm, për të mbështetur një treg efiçient dhe efikas të tokës. 

Eksperienca e vendeve të zhvilluara lidhet me ndërtimin e sistemeve efikase të 

administrimit të tokës, të cilat përfshijnë procesin e regjistrimit dhe shpërndarjes së 

informacionit mbi pronësinë, vlerësimin, përdorimin e tokës, si dhe të gjitha burimet 

lidhur me to. Këto sisteme sigurojnë infrastrukturën për zbatimin e politikave dhe 

strategjitë e menaxhimit të tokës, në mbështetje të zhvillimit të qëndrueshëm. Politikat 
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qeveritare luajnë një rol vendimtar në zhvillimin e këtyre sistemeve, duke theksuar 

faktin që mirëadministrimi i tyre gjeneron mijëra transaksione, të ardhura, punësim 

dhe rritje ekonomike. 

Siguria në titujt e pronësisë ndikon në prosperitetin e tregjeve të pasurive. Pasuritë e 

paluajtshme gëzojnë një regjim të veçantë ligjor krahasuar me të gjitha llojet e 

sendeve të tjera, që lidhet me detyrimin për regjistrimin e tyre dhe fakteve që kanë 

lidhje me gjendjen juridike të tyre në regjistrat publikë, të drejtave reale që lidhen me 

to, si dhe të akteve që kanë lidhje me pozitën juridike të tyre. Sipas Porter (1989), 

veprimtaria e lidhur me pasuritë e paluajtshme nuk është një industri më vehte, por 

një sektor i ekonomisë, i cili përbëhet nga shumë biznese të dallueshme, çdonjëri prej 

të cilëve konsiderohet si një industri më vehte, për shkak të atraktivitetit të madh dhe 

logjikës së ndryshme ekonomike që ka secili prej tyre. Sektori i pasurive të 

paluajtshme përbëhet nga tre fusha kryesore: ndërmjetësimi, qiradhënia, dhe 

menaxhimi. Të gjitha aktivitetet që zhvillohen në këto fusha prodhojnë vlerë në këtë 

sektor. Në mënyrë të veçantë, aktivitetet e shitblerjes së tokës dhe përmirësimeve të 

saj krijojnë dhe zhvillojnë tregun e tokës, i cili ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në 

mjedisin urban dhe cilësinë e jetës në qytete. Tregjet efikase të tokës janë një 

parakusht që qytetet të funksionojnë mirë dhe çelësi për krijimin e tyre është 

disponueshmëria e lehtë dhe e shpejtë e tokës së zhvilluar. Faktorët kyç që ndikojnë 

tregun e pasurive të paluajtshme janë: demografia, normat e interesit, ekonomia dhe 

politikat e qeverisë.  

Tendenca që ka tregu i pasurive të paluajtshme për të qenë i lokalizuar dhe shumë i 

segmentuar lidhet me dy karakteristika kryesore të pasurive të paluajtshme që i 

dallojnë ato krahasimisht me llojet e tjera të pasurive: heterogjeniteti dhe 

palëvizshmëria. Për shkak të heterogjenitetit, tregu i pasurive të paluajtshme nuk është 

transparent dhe konkurrues. Informacioni për të drejtat e pronësisë është i brendshëm, 

konfidencial, jo lehtësisht i arritshëm dhe transaksionet nuk ekzekutohen lehtë. Natyra 

e bashkuar e shërbimeve, qëndrueshmëria e fluksit të shërbimeve, nevoja për 

shpenzime të vazhdueshme karakterizojnë shërbimet lidhur me tokën dhe 

përmirësimet e saj. 

Vlerësimi i drejtë i pasurive të paluajtshme, si një nga komponentët e sistemit të 

administrimit të tyre siguron transparencë dhe shpërndarje simetrike të informacionit 

mbi vlerën e pasurive, si dhe trajtimin e barabartë të subjekteve që vlerësojnë pasuritë, 
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për qëllime të ndryshme. Ndryshimi i vlerës së pasurive të paluajtshme mund të 

ndikojë në mënyrë dramatike pasurinë e bizneseve dhe kapacitetin e tyre për rritje. 

Nxitja e zhvillimit të sistemit të vlerësimit të pasurive të paluajtshme në vend i 

shërben grupeve të ndryshme të interesit në shoqëri, pasi ai mund të zvogëlojë 

rrezikun e investimeve në këtë sektor dhe të inkurajojë norma më të ulëta të interesit 

të kredive. Ndërtimi i modelit më të përshtatshëm të vlerësimit përmes përzgjedhjes 

së metodës më të mirë përbën një nga detyrat më të rëndësishme të vlerësuesve. Në 

fazën e specifikimit të modeleve të vlerësimit përcaktohet se cili është modeli më i 

mirë, duke vlerësuar edhe se cilat janë karakteristikat e pasurisë që kanë ndikim në 

vlerën e saj dhe si këto parametra janë parashikuar të ndikojnë vlerën. Pasi 

specifikohet, modeli ka nevojë për kalibrim. Ky është një proces gjatë të cilit 

vlerësohen koeficientët që shoqërojnë variablat në model dhe përbën punën analitike 

dhe empirike të vlerësuesve që zhvillojnë modelin. Studiues të ndryshëm kanë 

analizuar një sërë përparësish dhe disavantazhesh të metodave klasike të vlerësimit 

masiv, që janë: metoda e kostos, e krahasimit të shitjeve dhe metoda e të ardhurave, 

por vlerësimi i pasurive ka evoluar në vite nga puna empirike, në modele vlerësimi të 

automatizuara. Aplikacionet janë zgjeruar nga vlerësimi për një pasuri të vetme deri 

në vlerësimin masiv, përmes metodave të avancuara ekonometrike. Krijimi i 

sistemeve automatike moderne të vlerësimit mundëson menaxhimin më efektiv të 

informacionit të ndërfaqur nga sisteme të ndryshme, duke përfshirë edhe 

informacionin hapësinor. 
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3.1 Hyrje 

Ky kapitull përshkruan kontekstin në të cilin ndërtohet dhe vlerësohet modeli hedonik 

i çmimeve të pasurive të paluajtshme në Tiranë. Qëllimi i tij është të analizohet në 

mënyrë të hollësishme sistemi i administrimit të tokës, dinamika e tregut të pasurive 

të paluajtshme, tregu i shitblerjeve të pasurive të paluajtshme dhe sistemi aktual i 

vlerësimit masiv në Shqipëri.  

Kapitulli është organizuar në 7 seksione. Seksioni i parë prezanton përmbajtjen e 

kapitullit, çështjet që janë analizuar në seksionet dhe nënseksionet e tij.  

Në seksionin e dytë të këtij kapitulli trajtohet sistemi i administrimit të tokës në 

Shqipëri, i organizuar në 9 nënseksione. Çështja e të drejtave të pronësisë trajtohet në 

nënseksionin 3.2.1, si problematika kryesore e sistemit, që përbën edhe thelbin e 

reformës për të drejtat pronësore në vendin tonë. Në nënseksionet në vijim trajtohen 

çështje që lidhen me tregues të cilësisë së sistemit të administrimit si informaliteti, 

fiktiviteti, cilësia e titujve, si dhe struktura organizacionale e pakordinuar e 

institucioneve që merren me administrimin e pasurive. Në nënseksionin 3.2.7 

diskutohet mbi rolin specifik të Zyrës së Regjistrimit të Paluajtshme në performancën 

e Sistemit të Administrimit të Tokës, kurse në nënseksionin 3.2.8 janë identifikuar një 

seri problematikash të ZRPP-së, zgjidhja e të cilave ndikon në përmirësimin e 

eficiencës së tregut të pasurive. Niveli i kamatëvonesave të vjela, si rrjedhojë e 

regjistrimit me vonesë të akteve që sjellin tjetërsimin e së drejtës së pronësisë, 

pasqyrohet në nënseksionin e fundit.  

Në seksionin 3.3 është trajtuar dinamika e tregut shqiptar të pasurive të paluajtshme 

me nëntregjet e tij gjeografike, përmes treguesve të identifikuar përmes përpunimit të 

të dhënave, të tillë si: volumi i shërbimeve të aplikuara në lidhje me pasuritë e 

paluajtshme, për periudhën 2001-2013, kërkesat e publikut për pajisje me akt 

pronësie, volumi i transaksioneve për tjetërsimin e pronësisë, volumi i kërkesave për 

pjesëtimin, ndarjen e bashkimin e pasurive, volumi i informacionit të kërkuar mbi 

pasuritë. Në nënseksionin 3.3.9 është diskutuar mbi volumin e kërkesave për 

regjistrimin e kontratave të hipotekimit, për qëllime të kredidhënies nga institucione 

financiare, për nivele të ndryshme kredie. Në nënseksionin 3.3.10 janë identifikuar të 
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ardhurat e vjela nga shërbimet e aplikuara në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme. 

Në seksionin pasardhës analizohet tregu i shitblerjeve të pasurive të paluajtshme, 

bazuar mbi të dhënat e disponueshme mbi transaksionet e realizuara të shitblerjeve të 

pasurive në të gjithë territorin e Shqipërisë, në periudhën 2008-2012. Në mënyrë më 

specifike, në nënseksionin 3.4.4 trajtohet tregu i shitblerjeve në Tiranë.  

Në seksionin 3.5 diskutohet mbi metodologjinë aktuale të vlerësimit të banesave në 

vendin tonë. Vlerësimi për efekte tatimore trajtohet në seksionin 3.6. 

Përfundimet e nxjerra për këtë kapitull pasqyrohen në seksionin e fundit dhe 

shërbejnë për adaptimin e metodologjisë së duhur gjatë specifikimit të modelit të 

çmimeve hedonike. 

3.2 Sistemi i Administrimit të Tokës  

Sa i përket zhvillimit institucional të tregut të tokës, eksperienca shqiptare shfaqet 

potencialisht e ngjashme me përvojat në vendet e tjera në tranzicion të Europës dhe 

ish-Bashkimit Sovjetik. Tranzicioni "nga plani tek tregu" në shumicën e vendeve ish-

socialiste ndryshoi dramatikisht menaxhimin e tokës, nga një menaxhim i centralizuar 

shtetëror në një menaxhim tërësisht privat.  

Pas shtatë viteve të privatizimit, Stanfield et al., (1998) evidentuan rritjen e dukshme 

të tregut urban të pasurive të paluajtshme në Shqipëri për shkak të privatizimit të 

pronave shtetërore. Ky proces u ndihmua nga reforma ligjore, krijimi i Zyrës së 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe zhvillimi profesional i noterëve, 

avokatëve, ndërmjetësve, ndërtuesve dhe arkitektëve. Megjithatë, ndikimi i 

përgjithshëm i tregut në zhvillimin ekonomik ishte i paqartë dhe kaotik. Nga njëra anë 

kishte një bum të shpejtë ndërtimi për shkak të migrimit të popullsisë në Tiranë dhe 

një prirje të dukshme në rritjen e çmimeve të pasurive, nga ana tjetër, tregu ishte ende 

i rrënuar nga problemet e pasigurisë së pronësisë dhe mozbatimit të rregullave, 

probleme të cilat pengonin zhvillimin e tregut të pasurive dhe rimëkëmbjen financiare 

të vendit. 
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Mungesa e rregullimit ligjor, korrupsioni në tregun e pasurive të paluajtshme dhe në 

industrinë e ndërtimit çuan në krijimin e një grupi faktorësh të jashtëm negativë si: 

humbja e hapësirës publike, bllokimet e trafikut, humbja e tokës bujqësore, 

përkeqësimi i infrastrukturës publike dhe shërbimeve komunale, pasiguria e titujve të 

pronësisë. Të gjithë këta faktorë ndikonin në zvogëlimin e investimeve dhe vlerës së 

tregut të pasurive të paluajtshme.  

Problemet institucionale të administrimit të tokës, të identifikuara nga Stanfield 

(1999) janë ende aktuale si: mungesa e koordinimit ndërqeveritar të aktiviteteve 

lidhur me administrimin e tokës; investimet e munguara në infrastrukturën e 

informacionit gjeografik; ekzistenca e disekuilibrit midis administrimit të centralizuar 

dhe të decentralizuar të tokës; marrëdhëniet jo të konsoliduara midis sektorëve publik 

dhe privat; aksesi jo i plotë në informacionin e pronës; mungesa e trajnimeve dhe 

informimit publik; kufizime të vazhdueshme në krijimin e të drejtave private dhe 

publike të pronësisë mbi tokën, si dhe problemet e degradimit të tokës.  

Ndërmjetësimi është ende i pazhvilluar në vendin tonë. Afro 5 përqind e 

transaksioneve kryhen me ndërmjetësim (Çela, 2012). 

3.2.1 Të drejtat e pronësisë  

Në vitin 1990, pas rënies së komunizmit, qeveria shqiptare ndërmori reforma për 

njohjen e së drejtës së pronësisë për pasuritë e shpronësuara gjatë regjimit komunist 

(De Waal, 2005). Procesi i kthimit dhe kompensimit të pronës filloi në vitin 1993 dhe 

u zhvillua në mënyrë të pabarabartë e jo të njëtrajtshme. Mosregjistrimi në kohë i 

titujve të pronësisë pranë ZRPP ka ndikuar në lëshimin nga Agjencia (AKKP) të 

titujve të pronësisë që krijonin mbivendosje kadastrale, apo titujve të ndryshëm për të 

njëjtin objekt pronësie. Legjislacioni i pronës është zhvilluar në mënyrë pjesore dhe të 

pakoordinuar, duke rezultuar edhe kjo në mbivendosje të titujve të pronësisë dhe 

çështje të gjata gjyqësore.  

Për periudhën 2011-2012, Organizata Ndërkombëtare për Transparencën në Shqipëri 

(TIA, 2013), konstatoi se mbi 40 përqind e rasteve të reklamuara nga qytetarët kanë 

denoncuar shkeljen e të drejtës së pronësisë. Problematikat e hasura janë: a) tejzgjatje 

e proçedurave administrative për njohjen, kthimin e kompesimin e pronës; b) 

mosekzekutime të vendimeve administrative apo gjyqësore që lidhen me pronat; c) 
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vështirësi në sigurimin e dokumentacionit të plotë për të përfituar të drejtat e 

garantuara me ligj; d) mbivendosje të krijuara nga vendimmarrjet e organeve të 

ndryshme për të njëjtën çështje.  

Funksionimi i papërshtatshëm i sistemit të regjistrimit të tokës, prania e madhe e 

ndërtimeve të paligjshme, procesi i papërfunduar i kthimit dhe kompesimit të ish-

pronarëve dhe korrupsioni kanë rezultuar si çështje pronësore që kanë penguar 

zhvillimin e tregut funksional të tokës dhe kanë frenuar investimet e huaja direkte në 

vend (DASH, 2012).  

3.2.2 Informaliteti 

Në tregun shqiptar niveli i informalitetit është i lartë dhe lidhet me një numër të 

konsiderueshëm të ndërtesave informale të paregjistruara në regjistrin publik të 

pasurive të paluajtshme, të cilat nuk mund të qarkullojnë juridikisht, pasi pasuria nuk 

mund të tjetërsohet, nuk mund të vendoset garanci bankare, pra nuk prodhon vlerë të 

shtuar. Ndërtimet pa leje janë një pengesë e madhe për sigurimin e titujve të 

pronësisë. Numri i ndërtesave informale është vlerësuar të jetë 350,000 dhe përfshin 

një sipërfaqe prej 320,000 ha. Procesi i legalizimit të pasurive ka filluar që në vitin 

2006, por ka qenë i ngadaltë. Në periudhën 2006-2014 janë realizuar vetëm 22,000 

legalizime. Fondi i mbledhur nga legalizimet ka qenë burimi i vetëm për 

kompensimin e ish-pronarëve. Ashtu siç pasqyrohet në Tabelën 3.1, numri i pasurive 

të legalizuara dhe të regjistruara në ZRPP deri në fund të vitit 2010 është 4,504 pasuri. 

Për vitin 2013 janë regjistruar gjithsej 10,435 objekte të legalizuara, ndërkohë që 

mbetet akoma rrugë e gjatë për të përfunduar këtë proces. Përveç ndërtimeve pa leje, 

në Tiranë janë mbi 400 pallate të paregjistruara në ZRPP, kryesisht për shkak të 

moszbatimit të detyrimeve ligjore dhe kontraktuale nga ana e firmave të ndërtimit.  

Tabela 3.1 Statusi i kërkesave të depozituara tek Aluizni, viti 2010 

Kërkesa të 

depozituara 

Verifikim i 

përfunduar dhe 

harta të 

kompjuterizuara 

Kërkesa të 

përpunuara që i 

plotësojnë 

kriteret 

Paraqitur në 

Qeveri për 

miratim 

Prona të 

legalizuara, të 

regjistruara 

pranë ZRPP 

270,592 113,490 90,464 54,104 4,504 

Burimi: TIA, 2013 
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3.2.3 Zhvillimi i tokës 

Zhvillimi i tokës realizohet përmes ndërtimit dhe përmirësimeve të saj. Ndërtimi 

realizohet për qëllime të ndryshme përdorimi. Rreth 56 përqind e banesave janë 

ndërtuar gjatë periudhës 1990-2008 (Çela, 2012). Referuar raportit vjetor të Bankës së 

Shqipërisë, rezulton se prodhimi në sektorin e ndërtimit është tkurrur gjatë vitit 2012. 

Numri i akorduar i lejeve të ndërtimit përfaqëson një tregues sinjalizues të ecurisë së 

aktivitetit ndërtues (Ibrahimaj dhe Mattarocci, 2013). Më konkretisht, në periudhën 

janar-shtator 2012 u miratuan gjithsej 73 leje ndërtimi. Ky është tregues i nivelit të 

ulët të zhvillimit të tokës për këtë periudhë, krahasuar me numrin mesatar historik të 

lejeve të akorduara prej 478 leje ndërtimi në vit. Dhënia e lejeve është bllokuar si 

pasojë e konflikteve të partive kryesore politike, që transferohen edhe në nivel lokal.  

Sipas Insitutit të Statistikave, në periudhën tetor-dhjetor 2013 janë miratuar gjithsej 

210 leje ndërtimi, për një sipërfaqe në total prej 561,712 metra katrorë. Lejet e 

miratura për ndërtesa banimi zënë 46,2 përqind të numrit të përgjithshëm të lejeve, 

kurse ato për ndërtesat e destinuara jo për banim zënë 53,8 përqind. 

Sa i përket vlerës së përafërt të objekteve për të cilët është dhënë leja e ndërtimit, ajo 

është rritur me 79,7 përqind, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Lejet e 

ndërtimit të miratuara për ndërtesa të reja janë përqëndruar në Qarkun e Tiranës me 

37,6 përqind, Durrësit me 36,7 përqind dhe Shkodrës me 10 përqind. 

3.2.4 Fiktiviteti 

Shumë pasuri kanë qenë të regjistruara në regjistrin publik me një vlerë shumë të ulët 

në krahasim me vlerën e tregut. Tatimi mbi kalimin e së drejtës së pronësisë mbi këto 

pasuri është shumë i lartë për shkak të formulës së llogaritjes tatimore, e cila rëndon 

mbi pronarët e pasurive të vjetra. Marrëdhëniet pasurore midis anëtarëve të familjes 

rregullohen nëpërmjet kontratave fiktive të shitjes së pasurive, duke e trajtuar 

dhurimin si shitje, me qëllim shmangien e tatimit të kalimit të pronësisë (Thanasi, 

2013).  

3.2.5 Cilësia e titujve  
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Cilësia e titujve të emetuar të pronësisë së pasurisë së paluajtshme në Shqipëri 

konfigurohet në sigurinë e të drejtave të pronësisë që ata përmbajnë. Regjimet e 

mëparshme të tokës kanë trashëguar probleme të rënda në lidhje me sigurinë e titujve 

të pronësisë, të lëshuar nga institucionet kompetente, duke reflektuar mungesë 

efikasiteti në tregun e pasurive të paluajtshme. Çështjet e cilësisë së titujve lidhen me 

problematika të tilla si: të dhëna të pasakta, harta jokorrekte, informacion i 

paverifikuar dhe i paverifikueshëm, informacion i gabuar (Kelm, 2009). 

3.2.6 Struktura organizacionale 

Institucionet publike që janë të angazhuara me çështjet e pronësisë në Shqipëri mund 

t’i grupojmë në: 1) institucione që prodhojnë tituj pronësie siç janë AKKP, ALUIZNI, 

DASHPP, EKB; 2) institucioni i vetëm në të cilin depozitohen dhe regjistrohen titujt e 

pronësisë dhe të drejtat e tjera reale lidhur me pasuritë e paluajtshme, siç është ZRPP; 

3) institucione që përdorin informacionin dhe shërbimet lidhur me pasuritë e 

paluajtshme, për qëllime publike siç janë: Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, 

Organet e Pushtetit Vendor, Gjykatat, Prokuroria, Përmbaruesit gjyqësorë, 

Inspektoriati i Lartë i Deklarimit të Pasurive, Autoriteti Rrugor etj.. ZRPP ndodhet në 

qendër të tregut të pasurive dhe është i vetmi aktor që shkëmben vlerë me të gjithë 

aktorët e tjerë të tregut (Thanasi, 2012).  

Figura 3.1 pasqyron strukturën organizacionale të institucioneve kryesore që janë të 

angazhuara me menaxhimin institucional të pasurive të paluajtshme në Shqipëri. 
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ORGANET E PUSHTETIT VENDOR 

Fig. 3.1 Struktura organizacionale e institucioneve të SAT, 2012; Burimi: Autori 

Aktualisht, kordinimi i çështjeve të pronësisë bëhet nga Drejtoria e Koordinimit të 

Çështjeve të Pronësisë, e cila është një drejtori brenda strukturës organizacionale të 

Ministrisë së Drejtësisë. Ndërkaq, institucionet që janë të angazhuara në reformën e 

shtetit shqiptar për çështjet e pronësisë kanë varësi të ndryshme strukturore e 

hierakike. Koordinimi i këtyre institucioneve është i vakët. Mungesa e unifikimit të 

bazës së të dhënave të pasurive mes institucioneve të ndryshme, për shkak të 

mungesës së një sistemi të kordinuar informatik çon në rritjen e problematikave dhe 

zgjatjen e afateve të shërbimeve ndaj qytetarëve, shërbime të cilat në shumicën e 

rasteve shoqërohen me gabime teknike. 

Nuk ka një institucion të posaçëm koordinues që të identifikojë, analizojë e të 

raportojë në Qeveri të gjitha problematikat që lidhen me pronat. Për më tepër, 

bashkëpunimi midis strukturave të pushtetit vendor dhe strukturave të pushtetit 

ekzekutiv është i pakordinuar, por i domosdoshëm4.  

                                                 

 

4 Thanasi, Marsela, Prezantim i SAT në Shqipëri, World Urban Forum 7, Medellin, Colombia, April, 

2013 
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3.2.7 Strategjia për të drejtat e pronësisë 

Strategjia për të drejtat e pronësisë ndjek objektivat afatgjata të Strategjisë Kombëtare 

për Zhvillim dhe Integrim për periudhën 2013 – 2020 (KM, 2009). Prioritetet e 

Strategjisë për të drejtat e pronësisë pasqyrohen në Figurën 3.2: 

 

Fig. 3.2 Strategjia në fushën e të drejtave të pronësisë;  

Burimi: Ministria e Drejtësisë; Përpunoi: Autori  

3.2.8 Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

Në nivelin aktual të zhvillimit të SAT në Shqipëri, performanca e ZRPP-së luan një 

rol të padiskutueshëm në përmirësimin e funksioneve të sistemit të administrimit të 

tokës. 

Për të arritur qëllimin publik të krijimit të një regjistri unik e të përditësuar të pasurive 

të paluajtshme, të drejtat e pronësisë lidhen ngushtë me regjistrimin e tyre në regjistrin 

publik5. Nuk mund të ekzistojnë të drejta reale të garantuara, nëse pasuria mbi të cilën 

vendosen këto të drejta nuk është regjistruar në regjistrin publik. Pasuritë e 

paluajtshme futen në qarkullimin juridiko-civil, vetëm pasi janë regjistruar në 

regjistrat e pasurive të paluajtshme, ku çdo pasuri ka një numër unik regjistrimi6. Në 

këtë kontekst vlerësohet roli i rëndësishëm i Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme. 

                                                 

 

5 Neni 195 i Kodit Civil,  

6 Në nenin 29, pika 2 të Ligjit Nr. 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” citohet se: 

“Pasuritë e paluajtshme kanë një numër të vetëm identifikimi brenda një zone kadastrale, i cili 

përdoret për të identifikuar pasurinë e paluajtshme në kartelat e regjistrimit dhe hartat kadastrale”. 
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Një nga hapat e parë për transformimin në një ekonomi të orientuar nga tregu në 

Shqipëri ka qenë privatizimi masiv i pasurive të shtetit, që solli shndërrimin e këtyre 

pasurive në pronë private. Në vitin 1993 u miratua një plan veprimi për krijimin e 

Sistemit të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. ZRPP është institucioni i ngarkuar 

nga ligji për regjistrimin, krijimin dhe administrimin e regjistrit të pronës së 

paluajtshme, në letër dhe/ose në formë elektronike, e cila krijon bazën e të dhënave 

themelore të shtetit dhe siguron dhënien e informacionit mbi pasuritë e paluajtshme 

ndaj subjekteve të ligjshme7.  

ZRPP, si administratore e sistemit të regjistrimit të pasurive8, konsiderohet si një 

magazinë titujsh pronësie dhe të drejtave të tjera reale, në bazë të regjistrimit të të 

cilave lëshon ndaj subjekteve të interesuar e që kanë interesa të ligjshëm mbi pasurinë 

çertifikata pronësie, kartela që tregojnë gjendjen juridike të pasurive të regjistruara, 

apo informacione zyrtare lidhur me pasuri të ndryshme.   

Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme është një institucion publik, jo-

buxhetor, që financohet nga të ardhurat e krijuara nga shërbimet që lidhen me pasuritë 

e paluajtshme. ZRPP varet nga Ministria e Drejtësisë dhe ka 2 organe drejtuese: 1) 

Kryeregjistruesi dhe 2) Bordi Drejtues, i cili është një organ kolegjial, i përbërë nga 

përfaqësues të Këshillit të Ministrave, Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së 

Financave. Struktura organizative dhe organigrama e personelit të ZRPP miratohet 

nga Kryeministri me propozimin e Ministrit të Drejtësisë. Këshilli i Ministrave 

përcakton nivelin e pagave të stafit të ZRPP-së. Zyra Vendore e Regjistrimit të 

Pasurive të Paluajtshme (ZVRPP) është e organizuar dhe drejtuar nga Regjistruesi9, i 

cili emërohet dhe shkarkohet nga Ministri i Drejtësisë, me propozimin e 

Kryeregjistruesit. Varësia administrative e strukturore e Zyrave Vendore cilësohet 

ndaj Kryeregjistruesit, por nga ana tjetër Kryeregjestruesi ka mungesë kopetence për 

marrjen e masave administrative ndaj Regjistruesve, në rast të moszbatimit të akteve 

nënligjore nga ana e tyre. Ky fakt dobëson pozitat e Kryeregjistruesit, duke krijuar një 

boshllëk në menaxhimin institucional. 

                                                 

 

7 Neni 7 i Ligjit Nr. 33/2012 “Për regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”  

8 Neni 5 i Ligjit Nr. 33/2012 “Për regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme” 
9 Neni 19 i Ligjit Nr. 33/2012 



Vlerësimi masiv i banesave në Tiranë përmes aplikimit të një modeli hedonik 

55

 

Punoi: Marsela Thanasi (Boçe) 

 

ZRPP i nënshtrohet rregulloreve administrative të qeverisë, gjë e cila ndikon në 

mënyrën e administrimit të saj, sa i përket politikës së burimeve njerëzore dhe 

menaxhimit financiar. Garantimi i infrastrukturës dhe kapacitetit të këtij institucioni 

shfaqet si domosdoshmëri në mënyrë që ai të përballet me sfidat që lindin nga 

zhvillimi i vazhdueshëm i tregut të pasurive të paluajtshme dhe rritja e përgjegjësisë 

institucionale. 

Që prej krijimit të saj e deri më sot, ZRPP ka kryer regjistrimin e pasurive në 2555 

zona kadastrale (ZK), nga 3057 që janë gjithsej, ose në 84 përqind të totalit të zonave 

kadastrale (TIA, 2013). Në numër pasurish, ky regjistrim përfaqëson mbi 3 milion 

pasuri, ose rreth 73 përqind të totalit të pasurive në të gjithë vendin. Megjithatë janë 

akoma për t’u regjistruar 1.5 milion pasuri, nga të cilat 0.5 milion janë për t’u 

regjistruar në zonat urbane dhe 1 milion pasuri në zonat rurale. 

Detyrimi i ZRPP për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore për pasuritë dhe të 

drejtat mbi to synon të realizohet përmes dixhitalizimit të informacionit dhe krijimit të 

një regjistri elektronik, me qëllim nxitjen e procedurave të aplikimit dhe realizimit të 

shërbimit në rrugë elektronike, si element thelbësor për një shërbim cilësor, të shpejtë, 

transparent e më të besueshëm për publikun10. Në këtë kuadër, prioritetet dhe qëllimet 

strategjike të ZRPP-së konvergojnë me ato qeveritare. Ndër të tjera, dixhitalizimi 

mundëson edhe verifikimin online nga institucionet publike, apo subjektet private të 

gjendjes juridike të pasurive të regjistruara në ZRPP. Konkretisht, në fund të vitit 

2012, verifikimi on-line i informacionit mbi pasuritë e paluajtshme është aplikuar si 

shërbim fillimisht nga noterët, ku për vitin 2012 u aplikuan 11 kërkesa, kurse për vitin 

2013 u aplikuan 382 kërkesa. 

Sipas studimit të kryer nga Banka Botërore (2012), besimi në të drejtat e pronësisë 

private është rritur dukshëm vitet e fundit dhe numri i transaksioneve në tregun e 

tokës dhe hipotekimit është në rritje të vazhdueshme. Vizioni i ZRPP, në kuadër të 

strategjisë së të drejtave të pronësisë, është krijimi i kushteve për një treg efektiv të 

pasurive të paluajtshme, nëpërmjet ofrimit të informacionit të garantuar dhe shërbimit 

                                                 

 

10 Plani strategjik i ZRPP: 2014-2018 
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të shpejtë e transparent mbi pasuritë e paluajtshme, si një faktor nxitës për zhvillimin 

ekonomik të vendit dhe respektimin e të drejtës së pronësisë.  

3.2.9 Problematikat në ZRPP 

ZRPP operon në një situatë monopolistike. Ajo është institucion jobuxhetor i 

vetëfinancuar nga të ardhurat dhe gëzon një pozitë të shëndoshë financiare me të 

ardhura të konsiderueshme, për shkak të numrit të madh të kërkesave të publikut për 

shërbimet e saj. ZRPP mbulon të gjithë territorin e vendit me zyra rajonale. Të dhënat 

hartografike dhe rregjistrimi i të drejtave ligjore mbi pasuritë janë të unifikuara në të 

njëjtën agjenci. Ajo ka mbështetje të vazhdueshme e prioritet nga qeveria, donatorët 

dhe institucionet financiare ndërkombëtare. Zhvillimi i produkteve dhe shërbimeve të 

reja, si prodhimi dhe shitja e hartave topografike përbëjnë potencial për rritjen e 

cilësisë së shërbimeve dhe zhvillimin institucional. Gjithashtu, diferencimi i tarifave 

të shërbimit për grupe të ndryshme interesi është oportunitet që mund të rrisë 

performancën në ZRPP. Vlerësimi i pasurive është një funksion që mund të realizohet 

në të ardhmen nga ZRPP-ja. 

Gjatë analizës së ZRPP-së janë identifikuar një sërë dobësish të saj. Cilësia e të 

dhënave të pasurive të regjistruara në ZRPP nuk përmbush standardet e duhura. Baza 

e të dhënave është e padixhitalizuar plotësisht. Rreth 75 përqind e zonave kadastrale 

përmbajnë të dhëna të papërditesuara dhe nuk është ruajtur një kopje rezervë e tyre, 

duke rritur pasigurinë e sistemit. Regjistrimi fillestar është i paplotësuar në të gjithë 

vendin. ZRPP punon me hartat e vjetra duke mbartur gabime për shkak të 

pamundësisë së prodhimit të hartave të reja. Mungesa e infrastrukturës se rrjeteve 

elektronike, telefonike, elektrike bën që mjedisi i punës të mos përmbushë standardet 

në disa zyra të vendit. Sistemi i administrimit të dokumenteve administrative është 

ende i padixhitalizuar. Shërbimet realizohen pa pagesë për institucionet shtetërore 

edhe pse ZRPP është e lejuar më ligj të marrë tarifa për to. Mungon sistemi i 

menaxhimit që mundëson analizën e volumit të punës, vlerësimin e performancës së 

punonjësve dhe sistemin e shpërblimit bazuar në performancë. Nuk ka strategji 

afatgjatë për trajnimin e stafit dhe ZRPP-ja nuk zotëron njohuri të mjaftueshme mbi 

perceptimin e cilësisë së shërbimeve të saj ndaj publikut. Mungesa e marrëdhënieve 

me organizatat profesionale ndërkombëtare kufizon vështrimin kritik dhe aftësitë për 

të përmirësuar dobësitë e saj.  
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3.2.10 Ndërgjegjësimi publik  

Informaliteti i tregut të pasurive të paluajtshme në Shqipëri lidhet jo vetëm me faktin 

që regjistri kombëtar i pasurive është i paplotësuar, por edhe për shkak të nivelit të 

ulët të ndërgjegjësimit të publikut mbi detyrimin që ka për regjistrimin e dokumenteve 

që pasqyrojnë gjendjen juridike të pasurisë. Mosregjistrimi në kohë i tyre ka sjellë 

pasoja të mëtejshme negative si për shembull shitja në të njëjtën kohë e pasurisë nga i 

njëjti pronar tek blerës të ndryshëm. 

Mungesën e ndërgjegjësimit publik e vërejmë përmes vëllimit të kamatëvonesave të 

vjela në ZRPP, si rrjedhojë e regjistrimit me vonesë të akteve të detyrueshëm për t’u 

regjistruar11. Çdo kontratë, apo dokument tjetër që ka efekt mbi të drejtat mbi pasuritë 

e paluajtshme nuk duhet të paraqitet për regjistrim më vonë se tridhjetë ditë nga koha 

e realizimit të tij. 

Vlera e kamatëvonesave të vjela në vite, në raport me të ardhurat e krijuara nga 

shërbimet në ZRPP, është zvogëluar në vite, por vetë vlera e kamatëvonesave është 

rritur, me përjashtim të vitit 2011. 

 

Fig. 3.3 Raporti kamatëvonesa/të ardhura nga shërbimet, 2005-2013 

Rritja e vlerës së kamatëvonesave ka ndodhur edhe në vitin 2013, kur pritej rënia e saj 

për shkak të zbatimit të Ligjit të ri nr. 33/2012, “Për Regjistrimin e Pasurive të 

Paluajtshme”, i cili kufizonte vlerën e kamatëvonesave deri në 300,000 lekë. Ky është 

                                                 

 

11 Neni 39, Ligji 33/2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme” 
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tregues i nivelit të ulët të njohurive dhe ndërgjegjësimit të publikut të gjerë mbi 

detyrimin ligjor për regjistrimin e të gjitha akteve që kanë lidhje me të drejtën e 

pronësisë.  

3.3 Dinamika e tregut të pasurive të paluajtshme 

Një sërë treguesish evidentojnë dinamikën e tregut të pasurive të paluajtshme, të cilët 

përshkruhen në nënseksionet në vijim: 

3.3.1 Volumi i shërbimeve të aplikuara në ZRPP, 2001-2013 

Në Sistemin e Administrimit të Tokës realizohen shumë shërbime në lidhje me 

pasuritë e paluajtshme, të cilët plotësojnë nevojat e publikut të gjerë, personave fizikë 

e juridikë. Volumi i shërbimeve të aplikuara në ZRPP mbi pasuritë e paluajtshme 

është tregues i ecurisë së zhvillimit të tregut të pasurive në periudhën 13 vjeçare 2001-

2013. Kjo pasqyrohet në Tabelën 3.2.  

Tabela 3.2 Volumi i shërbimeve për periudhën 2001-2013 

Viti Numri i shërbimeve 

2001 277,484 

2002 306,551 

2003 373,342 

2004 445,563 

2005 563,017 

2006 596,406 

2007 680,072 

2008 533,931 

2009 526,752 

2010 591,458 

2011 721,024 

2012 794,469 

2013 766,788 

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori 

Ndryshimi në përqindje i volumit të transaksioneve, krahasuar me vitin paraardhës, 

për periudhën 2001-2013 pasqyrohet në Figurën 3.4: 
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Fig. 3.4 Ndryshimi në përqindje i volumit të transaksioneve, 2001-2013 

Përpunoi: Autori 

Nga Figura 3.4 vërehet paqëndrueshmëri e lartë në volumin e transaksioneve për 

periudhën 2001-2013. Evidentohet një tendencë në rritje e volumit të punës deri në 

vitin 2007, e më pas një rënie të menjëhershme nga viti 2008 deri në vitin 2009, gjatë 

krizës financiare globale, e më pas një tendencë në rritje prej mesatarisht 14.4 përqind 

për periudhën 2010-2012. Rënia e numrit të shërbimeve në vitin 2013, krahasuar me 

vitin 2012, shpjegohet pjesërisht me aplikimin në ZRPP të tarifave të rritura të 

shërbimeve, gati 2.5 herë më të larta se në vitin 2012. 

Megjithatë, saktësohet se të dhënat e mësipërme pasqyrojnë numrin e shërbimeve të 

aplikuara nga subjektet dhe jo numrin e shërbimeve të realizuara. Për shkak të 

kompleksitetit të çështjeve dhe menaxhimit jo të mirë të shërbimeve në ZRPP, ka 

ndodhur që për të njëjtin shërbim, subjektet aplikojnë më shumë se një herë, prandaj 

arsyetojmë se numri real i shërbimeve të realizuara është në nivele më të ulëta se ato 

të paraqitura në Tabelën 3.2.  

Gjithashtu, duhet të kemi në konsideratë se në këtë volum shërbimesh nuk janë 

përfshirë shërbimet që u janë ofruar organizatave publike, pasi këto të fundit i 

përftojnë shërbimet pa aplikuar dhe pa paguar tarifën e shërbimit në ZRPP.  

3.3.2 Volumi i shërbimeve për çdo segment gjeografik, 2008-2013 

Volumi total i shërbimeve, sipas zyrave vendore në të cilat ato janë aplikuar për 

periudhën 2008-2013, paraqitet në Tabelën 3.3: 
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Tabela 3.3 Volumi i shërbimeve të aplikuara në çdo ZVRPP, 2008-2013 

Nr. ZVRPP Viti 2008 Viti 2009 Viti 2010 Viti 2011 Viti 2012 Viti 2013 

1 TIRANË  129,919 137,169 159,092 188,911 214,383 227,684 

2 DURRES 51,549 49,991 46,826 62,600 70,162 74,325 

3 VLORË 36,386 38,735 41,052 43,426 56,454 43,734 

4 ELBASAN 20,734 18,401 22,013 35,845 41,543 40,198 

5 KORÇË 28,483 29,192 30,311 43,951 38,712 38,527 

6 FIER 31,584 29,188 31,346 37,374 40,704 38,233 

7 KAVAJË 22,091 24,132 27,908 25,902 27,083 32,749 

8 SHKODËR 23,713 22,893 25,720 27,032 33,776 29,143 

9 LUSHNJE 11,653 10,221 18,148 23,950 30,768 28,513 

10 LEZHË 22,420 22,363 22,531 26,982 32,559 28,468 

11 SARANDË 8,608 10,687 13,557 19,123 18,141 23,205 

12 BERAT 16,525 15,839 18,431 22,952 27,190 20,521 

13 POGRADEC 17,441 12,453 15,373 15,754 21,850 18,475 

14 GJIROKASTËR 12,545 12,104 14,106 14,774 15,520 12,792 

15 KRUJË 11,922 11,169 10,707 12,735 14,099 12,334 

16 LIBRAZHD 7,726 7,105 8,493 11,851 13,128 9,450 

17 LAÇ 10,120 9,417 10,328 10,224 10,342 9,133 

18 GRAMSH 5,464 5,492 5,634 6,399 6,813 7,790 

19 KUÇOVË 7,117 7,687 8,450 15,506 11,161 7,724 

20 KUKËS 7,146 5,566 8,096 8,734 7,319 6,681 

21 DIBËR 6,164 5,164 5,698 7,464 7,205 6,063 

22 DEVOLL 5,357 6,240 7,626 10,903 6,657 5,828 

23 PEQIN 4,006 3,870 4,029 5,878 6,017 5,622 

24 MAT 3,865 3,193 3,479 3,851 6,173 5,484 

25 TEPELENË 4,889 4,471 5,082 6,114 5,514 5,475 

26 PËRMET 5,482 5,393 6,177 6,624 6,555 5,412 

27 TROPOJE 2,403 2,708 3,308 4,331 3,707 3,994 

28 MIRDITË 4,899 2,797 3,487 4,516 4,156 3,646 

29 MALLAKASTËR 2,958 3,348 4,007 5,422 4,774 3,539 

30 BULQIZË 2,376 2,670 2,557 2,951 3,089 3,133 

31 M. MADHE 1,662 1,296 1,868 1,599 1,753 3,048 

32 SKRAPAR 3,150 2,531 2,589 3,169 2,825 2,325 

33 KOLONJË 1,123 1,226 1,552 1,916 1,788 1,642 

34 PUKË 1,673 1,465 1,182 1,362 1,426 1,001 

35 HAS 778 576 695 899 1,123 897 

TOTALI 533,931 526,752 591,458 721,024 794,469 766,788 

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori 

Paraqitja grafike e volumit të shërbimeve të aplikuara për 14 zyrat më të mëdha të 

vendit, për periudhën 2008-2013, jepet në Figurën 3.5: 
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Fig. 3.5  Volumi i shërbimeve të aplikuara për 14 zyrat më të mëdha  

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori 

Nga grafiku vërehet se rritja ka qenë e vazhdueshme vetëm për shërbimet e kërkuara 

në zyrën e Tiranës, ndërkohë që në rrethet e tjera të vendit evidentohet luhatja e 

volumit të tyre nga viti në vit. 

3.3.3 Kërkesat për pajisje me akt pronësie 

Kërkesat e pronarëve për pajisje me dokument pronësie nga ZRPP si “çertifikatë 

pronësie” dhe “vërtetim pronësie”12, për periudhën 2005-2013 pasqyrohen në Figurën 

3.6.  

 

 

 

                                                 

 

12 Vërtetimi i pronësisë lëshohet nga ZRPP në rastet kur zona ku ndodhet pasuria nuk është futur ende 

në sistemin e ri të regjistrimit. 
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Fig. 3.6 Volumi i kërkesave për pajisje me akt pronësie nga ZRPP  

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori 

Prej vitit 2005 e deri në vitin 2013 janë lëshuar gjithsej 1,433,400 çertifikata pronësie, 

por ky volum përfshin si çertifikatat e lëshuara për herë të parë për një pasuri, ashtu 

edhe ato çertifikata që janë lëshuar në rastet kur ka ndryshuar pronari i pasurisë.  

3.3.4 Volumi i transaksioneve për tjetërsimin e pronësisë 

Kalimi i së drejtës së pronësisë në tregun shqiptar realizohet përmes formave të 

ndryshme, të cilat pasqyrohen në Tabelën 3.4: 

Tabela 3.4 Volumi i transaksioneve për kalimin e së drejtës së pronësisë  

Kontrata të kalimit të pronësisë Volumi/viti 2013 

Regjistrimi i kontratave të shitjes. 34,976 

Regjistrimi i kontratës së dhurimit 3,050 

Regjistrimi i kontratës së shkëmbimit. 4,777 

Regjistrim i aktit të trashëgimisë 20,590 

Total 63,393 

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori 

Të dhënat e mësipërme janë të regjistruara në mënyrë të detajuar për shitjet, dhurimet, 

shkëmbimet e pasurive vetëm pas ndryshimit të listës së shërbimeve të ofruara nga 

ZRPP, në tetor të vitit 2012, kurse për vitet e mëparshme të dhënat figurojnë për 

shërbime në grup. Përveç regjistrimit të aktit të trashëgimisë, që realizohet në rastet 

kur pronari nuk jeton më, të gjitha format e tjera të kalimit të pronësisë realizohen mbi 

bazën e një marrëveshjeje midis shitësit e blerësit, dhuruesit e pranuesit të dhurimit, si 
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dhe shkëmbyesve. Forma të tjera të kalimit të pronësisë janë ato që rrjedhin si pasojë 

e regjistrimit të vendimeve gjyqësore, apo akteve të tjera ligjore e administrative, të 

cilat çojnë në tjetërsimin e pasurisë. 

 

 

Fig. 3.7 Kërkesa për regjistrimin e kalimit të pronësisë me anë të ligjit, një vendimi 

gjykate apo akti administrativ, periudha 2008-2013 

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori 

Ashtu siç vërehet dukshëm në Figurën 3.7, në vitin 2013 ka pasur një rritje të 

konsiderueshme të kërkesave për kalimin e pronësisë me anë të ligjit, një vendimi 

gjykate apo akti administrativ, fakt i cili shpjegohet jo vetëm me rritjen e numrit të 

kërkesave në Gjykatë për zgjidhjen e çështjeve të pronësisë, por edhe me rritjen e 

numrit të pasurive të regjistruara për herë të parë në regjistrin publik gjatë procesit të 

regjistrimit fillestar në mbarë vendin. 

3.3.5 Kontrata me rezervë 

Një numër i konsiderueshëm blerësish vendosin të investojnë në blerjen e 

apartamenteve të papërfunduara. Forma e kontratës që rregullon marrëdhënien e 

shitblerjes së një pasurie të papërfunduar e të paregjistruar ende në ZRPP është 

kontrata me rezervë, që përcakton se realizimi i rezervës/kushtit është elementi që 

përmbush detyrimet e përcaktuara në këtë kontratë dhe e shndërron atë në një kontratë 

shitjeje përfundimtare. Fenomeni negativ i shitjes disa herë të një apartamenti të 

paregjistruar nga i njëjti pronar mund të kufizohet me vendosjen e detyrimit ligjor të 
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regjistrimit të këtyre kontratave në ZRPP, në mënyrë që çdo noter të ketë informacion 

të saktë e paraprak për pasurinë që është objekt i kontratës me rezervë. 

3.3.6  Volumi i kërkesave për pjesëtimin, ndarjen, bashkimin e pasurive 

Vlerësimi i performancës në tregun e tokës është bazuar në konsideratat që sa më 

shumë ndarje, pjesëtime, pra sa më e fragmentarizuar të jetë toka, aq më shumë mund 

të zhvillohet ajo. Në Figurën 3.8 pasqyrohet volumi i kërkesave për regjistrimin e 

pjesëtimit, të ndarjes ose të bashkimit të pasurive, për periudhën 2008-2013. 

 

 

Fig. 3.8 Kërkesa për regjistrimin e pjesëtimit, ndarjes ose të bashkimit të pasurive të 

paluajtshme 

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori 

Në periudhën e trajtuar vërehet një rritje e konsiderueshme e kërkesave për 

regjistrimin e pjesëtimit, ndarjes ose të bashkimit të pasurive të paluajtshme në vitin 

2012. Ky zhvillim lidhet me: 1) përfundimin e procesit të regjistrimit fillestar në 

shumë zona të vendit, përmes projektit LAMP, financuar nga Banka Botërore dhe 

administruar nga ZRPP; dhe 2) aplikimin e politikës së amnistisë fiskale për 

rivlerësimin e pasurive të paluajtshme, proces i cili praktikisht lehtësoi realizimin e 

ndarjes së pasurive e më pas tjetërsimin e tyre, për shkak të lehtësimit të barrës 

fiskale. 

3.3.7 Informacioni i kërkuar mbi pasuritë e paluajtshme 
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Informacioni i nevojshëm në lidhje me pasuritë e paluajtshme në të gjithë vendin 

lëshohet nga ZRPP-ja, e cila ka detyrimin ligjor të garantojë këtë informacion. Për 

periudhën 2010-2013, volumi i informacionit të kërkuar nga subjekte të ndryshëm 

publikë e privatë, persona fizikë e juridikë, shfaqet në Tabelën 3.5:  

Tabela 3.5 Volumi i kërkesave për informacion mbi pasuritë e paluajtshme  

Kërkesa për informacion mbi pasuritë e 

paluajtshme 

Volumi i kërkesave 

viti 2010 viti 2011 viti 2012 viti 2013 

Kopje të vërtetuara të dokumentave tekniko-

ligjore, në të cilat bazohet regjistri i pasurive te 

paluajtshme 

16,805 19,644 19,795 21,729 

Konsultim i kartelës së pasurisë 660 2,232 2,839 1,339 

Verifikimi on-line i gjendjes juridike të 

pronësisë në regjistrin elektronik të pasurive të 

paluajtshme 

- - 11 382 

Informacion zyrtar i pasurisë për individët dhe 

Institucionet 
7,286 9,530 11,129 12,762 

Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale 

dhe kopje kartele të pasurisë 
229,052 279,146 333,403 324,718 

Lëshim vërtetimesh  (negativ/pozitiv) 33,278 41,644 26,095 30,912 

Dhënie e informacionit koordinativ për çdo 

pasuri të paluajtshme 
- - 352 1,467 

Total 287,081 352,196 393,624 393,309 

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori 

Shërbimi i verifikimit on-line të gjendjes juridike të pronësisë në regjistrin elektronik 

të pasurive të paluajtshme dhe shërbimi i dhënies së informacionit koordinativ për çdo 

pasuri të paluajtshme janë aplikuar si shërbime të reja në tetor të vitit 2012, për këtë 

arsye numri i kërkesave për këto shërbime në vitin 2010 dhe 2011 është zero. Është e 

rëndësishme të theksohet se në këtë volum nuk përfshihet informacioni mbi të dhënat 

pasurore që kërkohet nga institucionet publike, të cilat kryejnë aktivitete që lidhen me 

pasuritë e paluajtshme në sistemin e administrimit të tokës. Argumentimi i ZRPP-së 

për mosmbajtjen e evidencave të plota në këtë drejtim lidhet me faktin që këto 

shërbime realizohen pa pagesë ndaj institucioneve publike, edhe pse nuk ka asnjë 

përcaktim ligjor/nënligjor të tillë.  

3.3.8 Qiradhënia e pasurive të paluajtshme  
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Për ndërtesat me destinacion banimin, kontrata e qirasë nuk mund të lidhet për një 

kohë më të gjatë se pesë vjet13. Kontrata e qirasë që lidhet për një periudhë kohe deri 

në nëntë vjet, nuk është e detyrueshme të regjistrohet, por nuk kufizon të drejtën e 

subjektit për ta regjistruar atë. Çdo kontratë qiraje për një pasuri të paluajtshme, me 

zgjatje kohore më shumë se nëntë vjet, duhet të bëhet me akt noterial dhe të 

regjistrohet në regjistrin publik14. Kjo është arsyeja që treguesi zyrtar i kontratave të 

qirasë, të regjistruara në ZRPP për vitin 2013 është i ulët, gjithsej 394 kontrata.  

Sa më sipër, konkludojmë që vendosja e detyrimit ligjor për regjistrimin e kontratës së 

qerasë, pavarësisht kohëzgjatjes së kontratës dhe llojit të saj, ndër të tjera, do të ulte 

nivelin e informalitetit lidhur me llogaritjen dhe vjeljen e tatimit mbi të ardhurat e 

krijuara nga ky aktivitet i realizuar në tregun e pasurive të paluajtshme. 

3.3.9 Hipotekimi 

Hipotekimi, si funksion i tregut bankar, përfaqëson të gjitha transaksionet që kryhen 

në funksion të kredidhënies, për garantimin e saj nëpërmjet barrës hipotekore të 

vendosur mbi pasuritë e paluajtshme. Në Tabelën 3.6 pasqyrohen të dhënat në seri 

kohore për periudhën 2008-2013: 

 

Tabela 3.6 Hipotekimi për nivele të ndryshme financimi, 2008-2013 

Numri i shërbimeve të hipotekimit me Bankat dhe Institucionet e tjera kredidhënëse 

Viti 
Për kredi deri në 

1 milion lekë 

Për kredi 1-10 

milion lekë 

Për kredi mbi 10 

milion lekë 
Total 

2008 2,100 6,826 4,993 13,919 

2009 2,373 4,756 4,327 11,456 

2010 2,752 5,873 5,340 13,965 

2011 2,781 6,609 5,176 14,565 

2012 2,223 5,533 4,401 12,157 

2013 1,983 6,330 4,017 12,330 

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori 

                                                 

 

13 Neni 803 i Kodit Civil 

14 Neni  826 i Kodit Civil 
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Analiza e shërbimeve të hipotekimit për kredi të lëshuara nga bankat dhe institucionet 

e tjera të kreditimit tregojnë se, pas një rritje të ndjeshme të numrit të kredive me 22 

përqind në vitin 2010, kërkesa për regjistrimin e kontratave të hipotekës në pasuri të 

paluajtshme ka pësuar rënie me 17 përqind në vitin 2012 dhe rritje me 1 përqind në 

vitin 2013. Sistemi bankar në Shqipëri është tkurrur në vitin 2012, për shkak të numrit 

më të ulët të kredive të aprovuara për individët dhe bizneset (fig. 3.9). 

 

 

Fig. 3.9 Dinamika e procesit të hipotekimit, 2008-2013 

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori 

Ashtu siç vihet re në Figurën 3.10, kërkesat e individëve e bizneseve për kredi mbi 10 

milionë lekë kanë pasur volum më të vogël sesa për kreditë e mesme dhe të vogla, por 

ecuria e tyre ka qenë më e qëndrueshme për periudhën 2008-2013.  

Luhatja e kërkesës së hipotekimit të pasurive të paluajtshme ka qenë më e madhe për 

kreditimin financiar deri në 1 milion lekë. 

 

Fig. 3.10 Hipotekimi sipas madhësisë së kreditimit, 2008-2013 

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori 
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3.3.10 Të ardhurat nga grup-shërbimet e aplikuara në ZRPP 

Të ardhurat nga shërbimet e ZRPP për vitin 2013 janë në vlerën 1.4 miliard lekë dhe 

përbëjnë afro 0.4 përqind15 të buxhetit të shtetit për vitin 2013.  

Tabela 3.7 Të ardhurat nga shërbimet në ZRPP, viti 2013 

Grupet e shërbimeve 
Nr. i 

shërbimeve 

Të ardhurat nga 

shërbimet/milion 

lekë 

Shërbime të regjistrimit të akteve 79,165 102 

Lëshimi i informacionit mbi pasuritë 393,309 350 

Lëshimi i çertifikatave të pronësisë 193,322 288 

Hipotekimi 12,330 210 

Registrimi i lejeve të legalizimit 10,435 52 

Regjistrimi fillestar 18,387 95 

Regjistrimi i lejeve të ndërtimit 2,124 2 

Kalime pronësie 57,716 200 

Të ardhura të tjera  109 

Total 766,788 1,406 

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori 

3.4 Tregu i shitblerjeve të pasurive të paluajtshme  

Tregu i shitblerjeve të pasurive në Shqipëri operon në pjesën më të madhe pa 

ndërmjetësues. Nga pikpamja marketing, shitja e një shtëpie kërkon kohë më të gjatë 

dhe komunikim ndërpersonal me blerësin, përderisa pasuria e paluajtshme është një 

produkt kompleks që blihet rrallë dhe është i kushtueshëm. Në nënseksionet në vijim 

trajtohet vlera e tregut të shitblerjeve të pasurive dhe potenciali i tij. 

3.4.1 Potenciali i tregut të pasurive të paluajtshme 

Vlera e një pasurie përcaktohet nga tregu. Totali i vlerës së të gjitha shitblerjeve të 

kryera në një moment të caktuar përbën vlerën e tregut të shitblerjeve të pasurive të 

paluajtshme, e cila është e ndryshme nga vlera totale e tregut të pasurive, që përfshin 

                                                 

 

15 Në Ligjin nr. 119/2012, neni 1 “Për buxhetin e vitit 2013”, të ardhurat e parashikuara për vitin 2013 

janë 360,661 milion lekë 
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edhe vlerën e krijuar si rrjedhojë e realizimit të aktiviteteve të tjera në tregun e 

pasurive të paluajtshme.  

Vlera e tregut të shitblerjeve të pasurive në një moment të caktuar t rezulton si atribut 

i prodhimit të numrit të transaksioneve të shitjes me çmimin e çdo pasurie. Edhe në 

rastet e shitblerjes së pasurive në formën e bashkuar “truall dhe ndërtesë”, ku vlera e 

transaksionit është e pandashme për secilën pasuri, përcaktohet se vlera e këtyre 

transaksioneve llogaritet si atribut i numrit të shitjeve me çmimin e pasurive të 

bashkuara.  

Vtregutt = ;  ku N - numri i transaksioneve dhe Pksh – çmimi i 

kontratës së shitjeve 

Në këtë mënyrë, kuptohet që lidhja mes vlerës së tregut dhe numrit të transaksioneve 

presupozohet të jetë lineare. Por në fakt vërehet se nuk ekziston një marrëdhënie 

lineare midis numrit të transaksioneve të shitblerjeve të realizuara për të gjithë 

periudhën 2008-2012. Konkretisht: Në vitin 2008 ndryshoi skema e tatimit mbi 

kalimin e së drejtës së pronësisë nga një model i tatimit të shkallëzuar mbi vlerën e 

transaksionit të shitblerjes, të përcaktuar në kontratë, në një model të tatimit të sheshtë 

prej 10%, i cili tatoi fitimin e realizuar nga shitësi gjatë transaksionit të kalimit të së 

drejtës së pronësisë. Në vitin 2010 u miratua ligji për legalizimin e kapitalit, në bazë 

të të cilit qytetarët mund të rivlerësonin pasuritë e tyre, duke rritur vlerën e tregut të 

shitblerjeve në nivel kombëtar. 

Potenciali i vlerës së tregut të shitblerjeve në Shqipëri nuk mund të përcaktohet, 

përderisa ende nuk ka përfunduar regjistrimi fillestar i pasurive të paluajtshme. Pas 

përfundimit të ketij procesi, potenciali i tregut të pasurive të paluajtshme mund të 

vlerësohet përmes prodhimit të numrit total të identifikuar të të gjitha pasurive me 

çmimin e vlerësuar tyre. 

3.4.2 Vlera e transaksioneve të shitblerjeve, sipas llojit të pasurive 

Për vitin 2012 janë procesuar të dhënat mbi shitjet e realizuara dhe është përcaktuar 

pjesa e vlerës së tregut sipas llojit të pasurisë, në raport me vlerën totale të tregut të 

shitblerjeve, për vitin 2012 (Figura 3.11). 
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Vlera e transaksioneve të shitblerjeve të pasurive rezidenciale, pra pasurive të 

paluajtshme që kanë destinacion përdorimi të tyre banimin është 55 përqind. 

Ndërkohë, vlera e truallit të shitur gjatë vitit 2012 përbën 12 përqind të vlerës totale, 

vlera e pasurive të shitura në formën e bashkuar “truall dhe ndërtesë” përbën 10 

përqind, toka bujqësore e shitur vlerësohet 12 përqind kurse vlera e njësive të biznesit 

përbën 6 përqind të vlerës totale të tregut të shitblerjeve.  

 

 

Fig. 3.11 Vlera e segmenteve të tregut sipas llojit të pasurisë së shitur, viti 2012  

3.4.3 Volumi i transaksioneve të shitblerjeve, për periudhën 2008-2012 

Volumi i transaksioneve të kryera në nëntregjet e krijuara sipas kriterit gjeografik 

paraqiten në Figurën 3.12: 
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Fig. 3.12 Volumi i transaksioneve sipas nëntregjeve gjeografike 2008-2012  

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori   

Në Figurën 3.13 pasqyrohet volumi i shitjeve, sipas rretheve për periudhën 2008-

2012: 

 

Fig. 3.13 Volumi i transaksioneve sipas rretheve, 2008-2012 

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori   

Për vitin 2012, rrethet me volum më të madh të transaksioneve të shitblerjes së 

pasurive, referuar vendndodhjes gjeografike të pasurive të paluajtshme janë: Tiranë, 

Fier, Vlorë, Lezhë, Durrës, Elbasan, Pogradec, Korcë, Shkodër, Berat, Sarandë, 

Kavajë.  Në vitin 2009 niveli më i lartë i transaksioneve të realizuara në mbarë vendin 

identifikohet në Tiranë dhe Kavajë. Për vitin 2012, pjesa në përqindje që zë çdo 

segment sipas kriterit gjeografik në tregun total të shitblerjeve, pasqyrohet në Figurën 

3.14:  
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Fig. 3.14 Volumi i transaksioneve për çdo rreth, viti 2012  

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori   

Vërehet se 12 përqind të tregut total e zë segmenti i Tiranës, 8 përqind segmenti i 

Fierit, 7 përqind Vlorë dhe Lezhë, 6 përqind segmenti i Durrësit, Elbasanit, 

Pogradecit, 5 përqind segmenti i Korçës dhe Shkodrës.  

3.4.4 Analiza e shitjeve të pasurive në Tiranë, për vitin 2013 

Nga analiza e strukturës së pasurive të shitura në Tiranë, për vitin 2013, konstatohet 

se shitjet e apartamenteve përbëjnë 84 përqind të totalit të shitjeve, kurse shitjet e 

ndërtesave përbëjnë vetëm 10 përqind të tyre. Garazhet, bodrumet dhe njësitë e 

shitura përbëjnë vetëm 6 përqind të shitjeve totale të realizuara. 

Tabela 3.8 Volumi i transansaksioneve të shitblerjeve dhe vlera e tyre, viti 2013 

Lloji i pasurisë 
Volumi i 

shitjeve 

Vlera e shitjeve 

(në lekë) 
Sipërfaqja 

Çmimi 

mesatar/m2 

Volumi i 

shitjeve në 

raport me 

totalin 

 Apartamente  2,366.  17,513,995,106  143,380  122,150  0.84  

 Ndertesa   278.  5,777,390,883  66,079  87,431  0.10  

Njësi+Garazh+Bodrum  168.  2,286,322,330      0.06  

Totali 2,812.  25,577,708,319  
  

1.00  

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori 
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Ashtu siç tregohet në Tabelën 3.8, çmimi mesatar për metër katror i apartamenteve të 

shitura në Tiranë ëshë 122,150 lekë, kurse çmimi mesatar i ndërtesave (banesa 

private) të shitura është 87,432 lekë. Çmimi mesatar i ponderuar i shitjes së 

ndërtesave për vitin 2013 është 118,500 lekë. 

Shpërndarja e volumit mujor të transaksioneve të shitjes në Tiranë, për vitin 2013 

pasqyrohet në Figurën 3.15. 

 

Fig. 3.15 Volumi i shitjeve mujore në Tiranë, viti 2013 

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori   

Niveli më i lartë i shitjeve është realizuar në muajin shtator. Kjo përkon me afatin e 

fundit të rivlerësimit, të vendosur nga qeveria në datë 30 shtator 2013. Pas kësaj date, 

shitjet kanë pësuar rënie të ndjeshme, duke vërtetuar edhe njëherë ndikimin që ka 

pasur politika e amnistisë fiskale mbi dinamikën e tregut të pasurive të paluajtshme në 

Tiranë. 

3.4.5 Volumi i transaksioneve dhe vlera e tyre, për periudhën 2008-2012 

Ndryshimi në përqindje i numrit të transaksioneve të shitjeve dhe vlerës së tyre, për 

periudhën 2008-2012 paraqitet në Tabelën 3.9: 
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Tabela 3.9 Volumi i transansaksioneve të shitblerjeve dhe vlera e tyre 

Viti Numri i 

transaksioneve 

të shitjes 

Ndryshimi në 

përqindje i 

numrit të 

transaksioneve 

të shitjeve 

Vlera e tregut të 

shitblerjeve/lekë 

Ndryshimi në 

përqindje i vlerës 

së transaksioneve 

2,008 11374  32,417,455,162  

2,009 13008 14 34,169,766,237 5 

2,010 13397 3 45,364,044,953 33 

2,011 14799 10 45,096,241,520 -1 

2,012 18176 23 66,118,628,430 47 

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori   

Numri i transaksioneve të shitjes ka pësuar rritje nga viti 2008 – 2012, por kjo rritje 

ka qenë më e ngadaltë në vitin 2010. Ashtu siç pasqyrohet në Figurën 3.16, 

fluktuacioni i lartë i numrit të transaksioneve të shitjes sipas tremujorëve tregon 

paqëndrueshmërinë e tregut të shitblerjeve. 

 

Fig. 3.16 Volumi dhe vlera mujore e transaksioneve të shitblerjeve, 2008-2012 

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori 

Nga ana tjetër, edhe vlera e transaksioneve të shitblerjes shfaqet në rritje, por me një 

ndryshueshmëri më të vogël në vitin 2011. Rritja/zvogëlimi në përqindje i numrit të 

transaksioneve të shitblerjes, së bashku me vlerën e tyre, pasqyrohet në Figurën 3.17: 
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Fig. 3.17 Vlera dhe numri i transaksioneve të shitjes  

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori   

Në vitin 2011 vërehet një rënie prej 1 përqind e vlerës së transaksioneve, ndërkohë që 

numri i tyre shënon rritje prej 10 përqind krahasur me vitin e mëparshëm. Në vitin 

2010 dhe në vitin 2012 vërehet rritje e madhe e vlerës së tregut të shitblerjeve me 

përkatësisht 33 përqind dhe 47 përqind, e cila nuk konvergon me rritjen e numrit të 

transaksioneve. Ky fakt tregon mungesën e stabilitetit të tregut të pasurive të 

paluajtshme. Tregu shfaqet me luhatje të mëdha të vlerave dhe numrit të 

transaksioneve të shitblerjeve për periudhën 2008-2012. 

Rritja/zvogëlimi në përqindje i numrit të transaksioneve mujore të shitblerjes, së 

bashku me vlerën e tyre, për periudhën 2008-2012, pasqyrohet në Figurën 3.18: 
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Fig. 3.18 Ndryshimi mujor i vlerës dhe volumit të shitjeve, tetor 2007-dhjetor 2012 

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori   
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3.4.6 Volumi i transaksioneve të shitblerjeve sipas llojit të pasurisë së 

paluajtshme 

Ndarja në përqindje e tregut të shitblerjeve sipas llojit të pasurisë së shitur, për 

periudhën 2008-2012 është pasqyruar në Figurën 3.19. Një numër i konsiderueshëm 

transaksionesh kanë pasur objekt të shitblerjes pasuritë në formën e bashkuar.  
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Fig. 3.19 Transaksionet e shitjeve, sipas llojit të pasurive, viti 2008-2012 

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori 

Vërehet se struktura e transaksioneve të realizuara të shitjes së pasurive në treg ka 

ndryshuar nga viti 2008 e në vijim, sa i përket llojit të pasurisë: 

a) “Tokë bujqësore”, e cila është dyfishuar (nga 15 përqind në 30 përqind) nga 

viti 2008 në vitin 2009 e më pas ka qëndruar thuajse konstante. 

b) “Rezidenca banimi”, e cila është zvogëluar nga 56 përqind në vitin 2008 në 

50 përqind në vitin 2009, 2010 deri në 47 përqind në vitin 2012; 

c) “Njësi”, e cila është zvogëluar nga 8 përqind në 2008 në 4 përqind në 2009, 5 

përqind në vitin 2010 dhe 4 përqind në vitin 2011. Në vitin 2012, volumi i 

transaksioneve të shitjeve të njësive ka ngelur i pandryshuar në raport me 

totalin e transaksioneve të shitjeve. 

Duke iu referuar nënseksionit 4.4.2, konstatohet se madhësia e segmenteve të tregut 

ndryshon përsa i përket volumit të transaksioneve dhe vlerës së tyre. Konkretisht, për 

vitin 2012, volumi i shitjeve të rezidencave të banimit përbëjnë 55 përqind, kurse 

vlera e tyre përbën 47 përqind të tregut total të shitjeve. Volumi i shitjeve të pasurive 

në formën e bashkuar “truall dhe ndërtesë” përbëjnë 5 përqind, kurse vlera e tyre 

përbën 10 përqind të tregut total të shitjeve. Volumi i shitjeve të pasurive të llojit 

“tokë bujqësore” përbëjnë afërsisht 32 përqind, kurse vlera e tyre përbën 12 përqind të 

tregut total të shitjeve. 

3.4.7 Vlera mesatare për një transaksion 
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Vlera mesatare për një transaksion është llogaritur si raport i vlerës totale të 

shitblerjeve me numrin e transaksioneve për çdo vit. Siç pasqyrohet në Figurën 3.20, 

vërehet një rritje gati lineare e vlerës mesatare për një transaksion, për periudhën 

2008-2012. 

 

Fig. 3.20 Vlera mesatare për një transaksion, periudha 2008-2012 

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori   

3.4.8 Të ardhurat e gjeneruara nga sistemi i administrimit të pasurive 

Të ardhurat e gjeneruara nga aktivitetet që lidhen me pasuritë e paluajtshme në SAT 

kanë një ndikim të konsiderueshëm në produktin e brendshëm bruto. Ato përfshijnë të 

ardhurat nga ndërtimi, shërbimet e ZRPP, ndërmjetësimi, qiradhënia dhe aktivitete të 

tjera. Një vend të rëndësishëm në këto të ardhura zë tatimi/taksa mbi pasuritë e 

paluajtshme. Duke përdorur të dhënat e INSTAT mbi Produktin e Brendshëm Bruto 

(PBB), është gjetur se vlera e tregut të shitblerjes për vitin 2012 përbën 4.91 përqind 

PBB-së, ndërkohë që në vitin 2010 dhe 2011 ajo përbënte vetëm 3.71 përqind të PBB-

së në vend. 

3.5 Vlerësimi masiv  

Në kuadër të krijimit të sistemit të administrimit të pasurive të paluajtshme me fokus 

në zhvillimin e qëndrueshëm, vlerësimi i pasurive është i nevojshëm në një gamë të 

gjerë aplikacionesh, duke përfshirë: 
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a) Vlerësimin tatimor të pasurive të paluajtshme, në rastet e kalimit të së drejtës 

së pronësisë; 

b) Kompesimin në vlerë të pasurive nga Agjencia e Kthimit dhe Kompesimit të 

Pronave (AKKP); 

c) Vlerësimin e pasurive për efekt të shpronësimeve publike; Në nenin 41, pika 4 

të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë citohet se: “Shpronësimet ose ato 

kufizime të së drejtës së pronës që barazohen me shpronësimin, lejohen vetëm 

përkundrejt një shpërblimi të drejtë16. Shpërblimi i drejtë realizohet vetëm 

nëpërmjet vlerësimit të drejtë të pasurive të paluajtshme. 

d) Shitjen e pasurive publike, privatizimin, përshtatjen dhe konsolidimin e tokës 

etj.. 

Shqipëria nuk ka një sistem të mirëfilltë të vlerësimit të pasurive të patundshme që të 

përmbushë nevojat e qeverisë për ushtrimin e funksioneve të saj. Shumë institucione 

autorizohen të vlerësojnë pasuritë, në rastet kur u nevojiten vlerat. Këtu përmendim 

Agjencinë e Kthimit dhe Kompesimit të Pasurive, e cila ka objekt të veprimtarisë së 

saj kthimin e pasurive, apo kompensimin në vlerë të ish – pronarëve të pasurive të 

paluajtshme, atje ku nuk është i mundur kthimi fizik i tyre; Agjencinë e shitjes së 

pronave publike, që kërkon zyrtarisht nga AKKP-ja të bëjë vlerësimin e pasurive 

publike që do të privatizohen; Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, e 

ngarkuar si agjent tatimor për vjeljen e tatimit mbi kalimin e së drejtës së pronësise, e 

cila kryen vlerësimin tatimor duke iu referuar çmimeve referuese të përcaktuara nga 

organe të ndryshme. Konkretisht çmimet referuese të kategorisë së pasurisë “tokë” 

përcaktohen nga AKKP-ja dhe miratohen me Vendim të Këshillit të Ministrave, kurse 

çmimet referuese të kategorisë “Ndërtesë” miratohen me Udhëzim të Këshillit të 

Ministrave, me propozim të Entit Kombëtar të Banesave. 

Organet e Pushtetit Vendor vlerësojnë pasuritë e paluajtshme me qëllim vjeljen e 

taksës vjetore të pasurisë së paluajtshme mbi një sistem krejt të ndryshëm vlerësimi 

nga sistemi i vlerësimit të taksës së kalimit të së drejtës së pronësisë nga organet e 

                                                 

 

16 Neni 41/4 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë 
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pushtetit qendror. Bazë për vlerësimin e pasurive nga Organet e Pushtetit Vendor 

është vetëdeklarimi i pronarit. Nuk ka një bazë të saktë të dhënash, të plotë e të 

përditësuar, që identifikon karakteristikat që ndikojnë vlerën e pasurive. Vlerësuesit 

privatë e mbledhin informacionin në mënyrë sporadike, në varësi të nevojave të tyre. 

Nuk ka standarde të unifikuara e të miratuara nga qeveria në tregun kombëtar të 

vlerësimit të pasurive të paluajtshme, privat apo publik. Është aprovuar një 

metodologji vlerësimi, e cila ka një sërë mangësish, të cilat shkaktojnë problematika 

që reflektohen në tregun e pasurive të paluajtshme.  

3.5.1 Metodologjia aktuale për vlerësimin e pasurive  

Metodologjia17 është burimi i vetëm zyrtar që përcakton metodat dhe rregullat për 

llogaritjen e vlerës së pasurive të paluajtshme. Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të 

Pronave llogarit vlerën e pasurive, në bazë të të dhënave zyrtare të kontratave të shitjes 

të regjistruara në Zyrën e Regjistrimit të Pasurisë së Paluajtshme, për një përiudhë 

njëvjeçare, për të gjitha llojet e pasurive të paluajtshme, sipas zonave kadastrale të 

çdo qarku. 

Vlera e pasurisë së paluajtshme përllogaritet bazuar në qarkullimin civil të sendeve, në 

bazë të tre kritereve kryesore: 1) çmimit të tregut; 2) llojit të pasurisë dhe 3) qëllimit 

të përdorimit të saj. Përllogaritja e vlerës së pronës duhet të bëhet sipas standardeve 

ndërkombëtare të vlerësimit të pasurive të paluajtshme, duke respektuar formulën e 

mëposhtme: VP (Vlera e pronës) = Pksh (çmimi i kontratës së shitjes). 

Vlera e pronës konsiston në gjetjen e çmimit mesatar të kontratave të shitjes. Numri 

minimal i kontratave të shitjes së pasurive të paluajtshme për një zonë kadastrale, 

nënndarje apo bashkim të tyre, për secilën lloj prone është tre, por, në rast se mungojnë 

transaksionet për një ndarje apo nënndarje të llojit të pasurisë së paluajtshme, atëherë 

përcaktimi i vlerës për këto zona bëhet mbi bazën e metodës indirekte, duke i grupuar 

kontratat e shitjes në një nivel më të afërt, sipas kësaj radhe: komunë, bashki, rreth, për 

atë grup të llojit të pronës. Procesi i verifikimit të vlerësimit të pronave nga AKKP-ja 

                                                 

 

17Miratuar me VKM nr. 658, datë 26.09.2012, "Për miratimin e metodologjisë për vlerësimin e pronave 

të paluajtshme në Republikën e Shqipërisë" 
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kryhet sipas kësaj procedure: Identifikohet çmimi minimal dhe çmimi maksimal i 

kontratave të shitjes, për çdo kategori prone, si dhe llogaritet çmimi mesatar i 

kontratave të shitjes, për çdo zonë kadastrale. Pas përjashtimit nga baza e të dhënave 

të vlerave më të ulëta dhe atyre më të larta të kontratave të shitjes, llogaritet moda, 

mesorja e në fund vlera përfundimtare e pasurisë për çdo kategori prone, në çdo zonë 

kadastrale, nënndarje apo bashkim zonash kadastrale. Përcaktimi i vlerës 

përfundimtare përfshin në një pjesë të madhe gjykimin subjektiv të vlerësuesve në 

procesin e vlerësimit. 

3.5.2 Kritika lidhur me hartimin dhe zbatimin e metodologjisë  

Metodologjia e miratuar duhet të ketë si qëllim në vetvete garantimin dhe zgjidhjen e 

drejtë të vlerësimit të pasurive të paluajtshme për efekt të kompensimit të pronave ose 

gjatë procesit të vlerësimit të pasurive të paluajtshme në tërësi, duke siguruar 

respektimin e së drejtës së pronës. Gjatë hartimit të një politike të caktuar është e 

rëndësishme të vlerësohet shkalla e pranueshmërisë së efekteve të politikës nga 

qytetarët gjatë zbatueshmërisë së saj, pasi ky fakt shënon edhe qëndrueshmërinë e 

politikës, duke garantuar zbatimin më të mirë të saj.  

Përdorimi i së njëjtës metodologji vlerësimi për lloje të ndyshme pasurish nuk është 

në dukje një garanci për vlerësimin e drejtë të pasurive. 

Metodologjia bazohet në përcaktimin e çmimit të pasurisë sipas metodës së llogaritjes 

së mesatares së thjeshtë aritmetike të çmimeve të shitjes së pasurive në një zonë 

kadastrale të caktuar, apo grupim zonash. Kjo metodë përjashton mundësinë që 

variabla të pavarur, të cilët lidhen me karakteristikat strukturore, vendndodhjes apo 

lagjes, të mund të ndikojnë çmimin e pasurisë.  

Mospondenderimi i çmimit të pasurisë me sipërfaqjen e saj rrit madhësinë e gabimit 

në përllogaritjen e vlerës mesatare, pasi nëse shiten 3 (tre) pasuri të llojit “tokë truall” 

me sipërfaqe 100 m2 dhe tre pasuri me sipërfaqe 1000 m2, çmimi mesatar i këtyre dy 

grup - pasurish do të jetë i ndryshëm. Pra, sipërfaqja nuk është konsideruar si një 

variabël i pavarur që ndikon vlerën mesatare të një grupi pasurish. 

Vlerësimi i pasurive të paluajtshme duhet të bëhet duke u bazuar në parimin se 

efikasiteti i njësisë së mbledhjes së të dhënave të çmimeve të tregut dhe sigurimi i 

numrit të mjaftueshëm të të dhënave për analiza, përbën cilësinë e bazës së të dhënave 
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dhe është faktori kyç për të siguruar saktësi të rezultateve nga procesi i vlerësimit të 

pronave. Por, numri minimal i kontratave të shitjes deri në 3 (tre) për llogaritjen e 

vlerës mesatare përfaqësuese është shumë i vogël dhe shpeshherë mund të rezultojë në 

një vlerë joreale të pasurisë. 

Referimi te zona më e afërt, ose zona fqinje e humbet kuptimin e vlerësimit real të 

vlerës së tregut, pasi mund të ngjasë që pranë një zone të pazhvilluar në të cilën nuk 

ka treg të shitjes së tokës, ndodhet një zonë me përparësi zhvillimi në të cilën çmimi 

mesatar i tregut është disa herë më i lartë. 

Çmimi referues llogaritet mbi bazën e mesatares aritmetike të çmimeve të kontratave 

të shitjeve që janë realizuar një vit më parë. Mungesa e një sistemi të automatizuar 

vlerësimi për procesimin e të dhënave mbi shitjet, sipas modeleve të specifikuara për 

lloje të ndryshme pasurish dhe nxjerrjen automatike të vlerës mesatare të pasurisë, rrit 

kohën e vlerësimit dhe koston e tij, ngadalëson procesin dhe rrit madhësinë e gabimit 

absolut. Një sistem i automatizuar do të mundësonte kryerjen e procesit të vlerësimit 

masiv në kohë reale, duke eleminuar efektin “kohë” e duke përfshirë në vlerësim edhe 

pasuritë e shitura kohët e fundit. 

Aktualisht metodologjia nuk zbatohet për vlerësimin e çmimit të ndërtesave (Thanasi, 

2014), duke sjellë si pasojë pavlefshmërinë juridike të çdo akti tjetër nënligjor që vjen 

në kundërshtim me të18. 

3.5.3 Çmimi referues ligjor, çmimi i kontratës së shitjes (Pksh) dhe çmimi real i 

tregut (Preal) 

Çmimi referues ligjor i pasurisë së paluajtshme (Pref) është çmimi minimal i pasurisë, 

poshtë të cilit nuk mund të vendoset çmimi i kontratës së shitjes së pasurisë së 

paluajtshme. Ministria e Drejtësisë bën njohjen zyrtare dhe kontrollin e zyrave 

noteriale lidhur me respektimin e zbatimit të çmimeve minimale fiskale të 

                                                 

 

18Në pikën 3 të VKM-së Nr. 658, datë 26.9.2012 citohet se: “Çdo akt tjetër nënligjor, që bie në 

kundërshtim me këtë vendim, shfuqizohet”. 
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përcaktuara. Këto çmime për kategorinë e pasurive tokë, janë përcaktuar nëpërmjet 

teknikave të vlerësimit masiv, kurse për kategoritë e pasurive “ndërtesë”, janë 

përcaktuar nga Enti Kombëtar i Banesave pa aplikuar një metodologji të caktuar. 

Çmimi i kontratës së shitjes (Pksh) është çmimi që deklarohet në kontratën e shitjes, 

pra ky është çmimi që juridikisht duhet të pasqyrojë vullnetin e lirë të shitësit dhe 

blerësit gjatë realizimit të një transaksioni me pasurinë e paluajtshme. Nga analiza e 

korrelacionit Pearson midis çmimit të kontratës së shitjes dhe çmimit referues ligjor 

për 1033 kontrata shitjeje të realizuara në Tiranë gjatë vitit 2012 është gjetur se ka një 

lidhje të fortë midis këtyre dy variablave (r = 0.96, N = 1033). Shkaku i kësaj fortësie të 

lidhjes është tendenca që kanë shitësit e pasurive për të mos paguar vlera të larta të tatimit 

mbi kalimin e pronësisë (Thanasi, 2013). 

Çmimi real i tregut (Preal) pasqyron çmimin e vërtetë për të cilin blerësit dhe shitësit 

bien dakord që transaksioni i shitblerjes së pasurisë të realizohet. Ky çmim është i 

ndryshëm nga çmimi i përcaktuar në kontratën e shitjes, për shkak të detyrimit të 

respektimit të çmimeve të referencës dhe tendencës së shitësve për të paguar një vlerë 

sa më të ulët të tatimit mbi kalimin e pronësisë. 

3.5.4 Zonat Kadastrale dhe Zonat e Vlerës 

Koncepti i ndarjes së territorit të Tiranës në zona vlere është shfaqur për herë të parë 

në VKM nr. 139, datë 13.02.2008 “Për miratimin e çmimeve të trojeve, të përcaktuara 

në hartat përkatëse, për qarqet e Fierit, të Elbasanit, Tiranës, Vlorës, Durrësit dhe 

Shkodrës”. Të njëjtës ndarje virtuale të zonave (Fig. 3.21) iu referua më pas Udhëzimi 

i Kryeministrit për përcaktimin e kostos së tregut të banesave, në vitin 2011 e në 

vijim, si dhe Udhëzimi i përbashkët i Ministrit të Financave dhe Ministrit të Drejtësisë 

nr. 9/2008 “Për tatimin mbi kalimin e së drejtës së pronësisë mbi pasuritë e 

paluajtshme”, për efekte të llogaritjes së tatimit mbi fitimin nga kalimi i së drejtës së 

pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme të individëve19. 

 

                                                 

 

19Individ quhet personi fizik jotregtar, sipas përkufizimit të dhënë në Kodin Civil Shqiptar 
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Fig. 3.21 Ndarja e Tiranës në zona vlere 

Përpunoi: Autori 

Çmimet e referencës së kategorisë “tokë”, për çdo zonë vlere, kanë ngelur të 

pandryshuara që prej vitit 2011 e deri në vitin 2013. Në vitin 2013, referuar 

metodologjisë së re të vlerësimit, çmimet e pasurive të paluajtshme të kategorisë 

“tokë” u përcaktuan sipas zonave kadastrale të pasurive të paluajtshme, të cilat janë 

grupime pasurish/segmente të krijuara për efekt të organizimit të punës për 

regjistrimin e pasurive të paluajtshme në ZRPP (fig. 3.22).  

 

 

Fig. 3.22 Harta e ndarjes në zona kadastrale të Tiranës  

Burimi: ZRPP 
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Sipas metodologjisë aktuale, vlera e pasurive përcaktohet sipas çdo zone kadastrale 

më vehte. “Zonë kadastrale” quhet çdo nënndarje e zonës së regjistrimit, pa shkëputje 

territoriale, për qëllime të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, ndërkohë që “Zonë e 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme” është nënndarja ose zona gjeografike e 

përcaktuar nga Bordi Drejtues për qëllimet e regjistrimit të pasurive të paluajtshme20.  

Në këtë kontekst, përveç angazhimit ligjor të AKKP-së në procesin e vlerësimit të 

pasurive, fokusi vendoset në rolin e ZRPP në përcaktimin e saktë të zonave të vlerës, 

përderisa këto e kanë origjinën e krijimit të tyre nga vendimmarrja e Bordit Drejtues 

të ZRPP-së. 

Një zonë vlere përfshin një ose më shumë zona kadastrale. Nga ana tjetër një zonë 

kadastrale mund të jetë pjesë e dy zonave të vlerës, në të njëjtën kohë.  

Krijimi i zonave të vlerës është bërë pa një procedurë transparente apo metodologji të 

caktuar, ndaj nuk mund të gjykojmë paraprakisht nëse ndarja sipas 32 zonave të vlerës 

i përafrohet realitetit.  

3.5.5 Vlerësimi i çmimit të banesave  

Përcaktimi i çmimit referues në tregun e banesave është bërë nga Enti Kombëtar i 

Banesave (EKB), i cili ka përdorur metodën e kostos për llogaritjen e çmimit të tregut. 

Pra çmimi nuk llogaritet duke zbatuar metodologjinë për përcaktimin e vlerës së 

pasurive. 

Deri në vitin 2013, EKB ishte institucion publik në varësi të Ministrit të Punëve 

Publike dhe Transportit, kurse tashmë ndodhet nën varësinë administrative të 

Ministrisë së Zhvillimit Urban dhe Turizmit. Ai përgatit udhëzime për miratimin e 

kostos mesatare të ndërtimit të banesave, si dhe të dhënat në tregun e lirë të banesave, 

për zona të ndryshme gjeografike të vendit, pa u referuar në një metodikë të shkruar, 

transparente e të pranuar nga të gjithë.  

                                                 

 

20 Neni 6 i Ligjit Nr. 33/2012 “Për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme”. 
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Në Tabelën nr. 3.10 pasqyrohen të dhënat e tregut të lirë të apartamenteve në Tiranë, 

të përcaktuara nga EKB, sipas zonave të vlerës, për periudhën 2010-2014, në bazë të 

udhëzimeve të nxjerra nga Kryeministri për vitin 201021, 201122, 201323 dhe 201424. Të 

dhënat për çmimin e banesave në tregun e lirë nuk janë miratuar për vitin 2012, por 

referenca është bërë tek çmimet e miratuara për vitin 2011. 

Në rast të shitjes së pronave publike nga Drejtoria e Administrimit dhe Shitjes së 

Pronave Publike, vlerësimi i pasurisë publike bëhet nga një komision i posaçëm që 

ngrihet në Ministrinë e Ekonomisë25. 

                                                 

 

21 Udhëzim i Kryeministrit Nr. 3, datë 03.02.2010 “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të 

banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, për vitin 2010” 

22 Udhëzim i Kryeministrit Nr. 4, datë 23.11.2011 “Për miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të 

banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, për vitin 2011” 

23 Udhëzimi i Kryeministrit Nr. 1, datë. 08.05.2013 “Për Miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të 

banesave nga Enti Kombëtar i Banesave”, për vitin 2013” 

24 Udhëzimi i Kryeministrit Nr. 2, datë. 06.08.2014 “Për Miratimin e kostos mesatare të ndërtimit të 

banesave nga Enti Kombëtar i Banesave”, për vitin 2014” 

25 VKM 428, datë 09.06.2010 “Për kriteret e vlerësimit të pronës shtetërore, që privatizohet apo 

transformohet dhe për proçedurën e shitjes” 
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Tabela 3.10 Çmimi i referencës 2010-2014 

Zona 

referuese 

Çmimi i 

referencës, viti 

2010 

Çmimi i 

referencës, viti 

2011 

Çmimi i 

referencës, viti 

2013 

Çmimi i 

referencës, viti  

2014 

1/1 90,000 98,000 98,200 98,000 

1/2 68,000 71,000 70,500 80,000 

2/1 170,000 190,000 193,000 187,000 

2/2 123,000 137,000 137,600 135,000 

2/3 105,000 115,000 115,200 95,000 

2/4 110,000 116,000 118,500 110,000 

2/5 74,500 89,500 90,750 80,000 

3/1 78000 81,000 81,500 75,000 

3/2 60,000 67,000 67,800 60,000 

4/1 70,500 75,000 76,500 70,000 

4/2 61,000 61,500 62,000 60,000 

5/1 175,000 190,000 191,000 190,000 

5/2 120,000 135,000 133,500 131,700 

5/3 105,000 117,000 116,500 107,000 

5/4 88,000 95,000 94,500 80,000 

6 68,000 70,000 71,000 65,000 

7/1 120,000 124,000 125,300 120,000 

7/2 117,500 120,000 121,000 100,000 

7/3 87,500 91,900 93,500 85,000 

7/4 61,500 64,350 71,500 65,000 

8/1 110,000 112,000 112,800 110,000 

8/2 90,000 94,600 95,800 100,000 

8/3 67,500 70,000 71,500 72,000 

9/1 130,000 135,000 136,200 130,000 

9/2 100,000 106,500 107,000 100,000 

9/3 70,000 72,000 72,600 75,000 

10/1 140,000 145,000 146,300 145,000 

10/2 140,000 142,800 143,800 140,000 

10/3 105,000 110,000 111,800 100,000 

11/1 86,000 88,000 88,500 87,000 

11/2 69,000 71,000 72,800 75,000 

11/3 64,000 62,500 63,000 70,000 

Burimi: EKB; Përpunuar nga Autori 

Çmimet e përcaktuara nga EKB janë marrë në konsideratë edhe si çmime referuese në 

procese të ndryshme të vlerësimit publik të ndërtesave. Nëse vëzhgojmë ndryshimin e 

çmimeve referuese, të përcaktuara nga EKB për vitin 2010, 2011, 2013 e 2014, 

vërejmë se variacioni i çmimeve për çdo zonë vlere është i ulët. Në mënyrë më të 

qartë kjo pasqyrohet në Figurën 3.23: 
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Fig. 3.23 Luhatja e çmimit të banesave, sipas zonave të vlerës, 2010-2014 

Përpunoi: Autori 

3.5.6 Indeksi i çmimit të banesave në Shqipëri 

Indeksi i çmimit të banesave në Shqipëri ndërtohet sistematikisht nga Banka e 

Shqipërisë, përmes modelit hedonik, mbështetur në të dhënat e siguruara përmes 

njoftimeve për shitjen dhe dhënien me qera të banesave dhe apartamenteve, të 

publikuara në gazetën Çelësi.  

Ekuacioni hedonik përdor si variabla të varur: çmimin e ofruar nga shitësit potencialë; 

vendndodhjen, duke kategorizuar pasuritë në zonën e parë, që ndodhet shumë afër 

qendrës, në zonën e dytë që përfshin banesat e tjera brenda unazës dhe në zonën e 

tretë, që përfshin banesat jashtë unazës; sipërfaqjen numerike, të shprehur në metër 

katror; vjetërsinë e banesës, duke i kategorizuar banesat të vjetra dhe të reja; 

kategorinë e mobilimit, duke i kategorizuar banesat të mobiluara, pjesërisht të 

mobiluara dhe të pamobiluara. 

Parë nën vështrimin kritik, mund të themi se metodologjia e përdorur nga Banka e 

Shqipërisa shfaq problematika për shkak të mungesës së një baze të mirëfilltë të të 

dhënave. Të dhënat që përdoren për ndërtimin e indeksit janë jo të plota dhe 

pasqyrojnë vetëm ofertat e ofertuesve, që i referohen pasurive të tipit apartament dhe 

ndërtesa disakatëshe. Është e pamundur të përshihen pasuritë e llojit “vila”, pasi vlera 

e reklamuar e tyre është e përbërë nga 2 komponentë: vlera e ndërtesës dhe vlera e 

tokës. Ndarja e Tiranës në tre zona si qendra, zona brenda unazës dhe jashtë unazës 

nuk pasqyron realitetin, pasi pasuritë që ndodhen pranë parkut kombëtar ose liqenit të 
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Tiranës, ndodhen jashtë unazës, por ka evidenca të qarta që ato vlerësohen më tepër se 

pasuritë që ndodhen brenda saj. 

Banka e Shqipërisë llogarit vetëm një indeks që i përgjigjet të gjitha llojeve të 

pasurive dhe të gjitha zonave të vlerës në një qytet të caktuar, pa kontribuar realisht në 

shpërndarjen e informacionit mbi prirjen e zhvillimit të çmimeve në segmente të 

ndryshme të tregut, brenda një qyteti.  

3.6 Vlerësimi i pasurive të paluajtshme, për efekte tatimore 

Me qëllim maksimizimin e të kuptuarit dhe drejtësinë në një sistem vlerësimi për 

efekte taksimi të pasurive të paluajtshme, vlerësimi tatimor duhet të bëhet mbi vlerën 

aktuale të tregut të pasurive. 

Taksat/tatimet e aplikuara mbi pasuritë e paluajtshme në sistemin tonë tatimor ndahen 

në 3 lloje: 1) Tatimi mbi kalimin e së drejtës së pronësisë që paguhet nga individet 

(Ligji 8538/2008); 2) Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë së pasurisë së 

paluajtshme që paguhet nga shoqëritë tregtare (Ligji 9632/2006); 3) Taksa vjetore mbi 

pasurinë, që paguhet nga individët (Ligji 9632/2006). 

3.6.1 Tatimi mbi kalimin e së drejtës së pronësisë 

Ky tatim paguhet vetëm nga individët, personat fizikë jotregtarë të cilët realizojnë 

kalimin e pronësisë së pasurisë së paluajtshme nëpërmjet shitjes, dhurimit apo 

nëpërmjet heqjes dorë nga pronësia e pasurisë së paluajtshme. Kalimi i detyruar i 

pronësisë, përmes vendimeve të gjykatave nuk tatohet. Përfituesi i tatimit është 

pushteti qendror. Para vitit 2008, tatimi mbi kalimin e së drejtës së pronësisë llogaritej 

në përqindje mbi vlerën e transaksionit, sipas niveleve të ndryshme të vlerës së 

kontratave te shitjes. Transaksioni i dhurimit apo heqjes dorë nga pronësia nuk 

tatohej. Nuk ekzistonin çmime reference të detyrueshme për t’u respektuar. Kjo 
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skemë krijonte hapësira të mëdha abuzimi për evazion fiskal. Numri i kontratave të 

dhurimit ishte shumë i madh. 

Modeli i tanishëm tatimor është vendosur për herë të parë në vitin 200826. Zyrat 

Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme janë ngarkuar me përgjegjësinë e 

agjentit tatimor për vjeljen e tatimit. Tatimi është llogaritur 10 përqind mbi fitimin 

kapital që realizohet nga kalimi i së drejtës së pronësisë së paluajtshme, ndërkohë që 

për vitin 2015 përqindja e tatimit të sheshtë u rrit në 15 përqind. Pavarësisht kësaj, 

tatimi aplikohet edhe mbi dhurimin, me anën e të cilit tatohet dhuruesi, i cili nuk 

realizon fitim kapital. Për më tepër tatohen edhe dhurimet që bëhen midis anëtareve të 

familjes së ngushtë.  

Para vitit 2014, çdo transaksion shitjeje mund të kryhej nëpërmjet sistemit bankar, ose 

me para në dorë, duke krijuar hapësira abuzive. Detyrimi ligjor i kryerjes së 

transaksionit të shitblerjes përmes sistemit bankar për të shmangur informalitetin dhe 

abuzimet në deklarimin e vlerës së transaksioneve (Thanasi dhe Hysi, 2013), gjeti 

zbatim vetëm në vitin 2014, duke rritur transparencën e transaksioneve27.  

3.6.2 Taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë28  

Kjo taksë paguhet nga të gjithë personat fizik e juridik, të cilët transferojnë të drejtën 

e pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme tek një subjekt tjeter. Taksa llogaritet në 

mënyrë të ndryshme për tokën dhe ndërtesat. Baza e taksës mbi kalimin e së drejtës së 

pronësisë për ndërtesat është sipërfaqja e ndërtimit, pronësia e së cilës transferohet. 

Niveli i taksës caktohet në lekë për metër katror të bazës së taksës. Baza e taksës për 

kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e tjera të paluajtshme është vlera e 

shitjes së tyre. Niveli i taksës është 2 përqind mbi vlerën e shitjes së tyre. Detyrimi 

tatimor llogaritet si shumëzim i nivelit të taksës me bazën e tij. ZRPP është agjent 

tatimor për vjeljen e taksës dhe e derdh atë për llogari të organeve të pushtetit vendor. 

                                                 

 

26 Ligjit 8538/2008 “Për tatimin mbi të ardhurat” 

27 Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 6915/2, datë 30.01.2012 “Mbi proçedurat teknike për derdhjen 

e pagesës së tjetërsimit në llogarinë bankare të noterit”  

28 Neni 27, Ligji 9632/2006 
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3.6.3 Taksa vjetore mbi pasurinë  

Një ndër burimet e qenësishme për qeverinë vendore është e ardhura prej taksës së 

pasurisë (ose më saktësisht, taksës mbi ndërtesën), e cila aktualisht administrohet prej 

qeverisë vendore. Ajo sjell një kontribut relativisht të vogël në të ardhurat lokale. 

Pasuritë taksohen vetëm nëse pronarët e tyre vendosin t’i deklarojnë ato, apo nëse 

evidentohen gjatë regjistrimeve të ndryshme. Vlerat e taksës bazohen në 

karakteristikat e pronës, të raportuara edhe këto prej zotëruesve, në shumicën e 

rasteve të raportuara në nivele më të ulëta. Efiçienca në grumbullimin e taksës është e 

ulët. Grumbullohet jo më tepër se 50 përqind e vlerës së taksuar (Gjika dhe Shutina, 

2009). 

3.6.4 Të ardhurat nga taksa dhe tatimi në rastin e kalimit të së drejtës së 

pronësisë 

Tatimi dhe taksa mbi pasuritë e paluajtshme ndikon në nxitjen apo frenimin e 

transaksioneve në tregun e pasurive. Ata janë një burim i përshtatshëm të ardhurash 

për qeverinë lokale dhe qendrore. 

Nga analiza e të dhënave të Zyrave Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

rezulton se ka një rritje të ndjeshme të tatimit të vjelë në vitin 2008, për shkak të 

ndryshimit të nivelit të tatimit (nga tatim i shkallëzuar në bazë të vlerës së kontratës së 

shitjes, në tatim të sheshtë, 10 përqind mbi fitimin kapital) dhe mënyrës së llogaritjes 

së tij në rastet e kalimit të së drejtes së pronësisë.  

Të ardhurat nga tatimi mbi kalimin e së drejtës së pronësisë, për periudhën 2006-2012 

pasqyrohen në Figurën 3.24: 

 

Fig. 3.24 Tatimi mbi kalimin e së drejtës së pronësisë , 2006-2012 

Burimi: ZRPP, Përpunoi: Autori 
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Qëllimi i qeverisë për shmangien e një mase të konsiderueshme të evazionit fiskal 

është arritur. Vlera e tatimit të vjelë në vitin 2008, krahasuar me vitin 2007, kur 

përdorej një politikë e ndryshme taksimi, është afro 5 herë më e madhe. Të ardhurat 

nga tatimi kanë ardhur duke u ulur për shkak të aplikimit të politikës së rivlerësimit të 

pasurive nga individët. 

Të ardhurat nga taksa dhe tatimi mbi kalimin e pronësisë, për periudhën 2010-2012, 

pasqyrohen në Figurën nr. 3.25: 

 

Fig. 3.25 Të ardhurat nga kalimi i së drejtës së pronesisë  

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori 

Të ardhurat e rritura nga taksa për vitin 2012 lidhen me regjistrimin e një numri të 

konsiderueshëm të pallateve të reja gjatë këtij viti, moment në të cilin lindi edhe 

detyrimi ligjor për pagesën e taksës së pasurisë. 

3.6.5 Rivlerësimi i pasurive të paluajtshme 

Në funksion të legalizimit të kapitalit29, në prill të vitit 2011 të gjithë pronarëve iu 

rezervua e drejta që brenda datës 31 gusht 2012, të rivlerësonin pasurinë e tyre me 

vlerën e tregut, duke paguar një tatim mbi rivlerësimin e pasurive të paluajtshme në 

nivelin 1 përqind të diferencës së çmimit të rivlerësuar me vlerën e blerjes së pasurisë. 

                                                 

 

29 Ligji nr. 10418, datë 21.04.2011 “Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor 

dhe doganor” 
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Në vitin 2013 u riaprovua e drejta e rivlerësimit të pasurive të individëve për 

periudhën maj-tetor 201330.   

Numri i pasurive të rivlerësuara dhe tatimi mbi rivlerësimin për periudhën 2011 – 

2013 pasqyrohet në Tabelën 3.11 : 

Tabela 3.11 Numri i pasurive të rivlerësuara dhe tatimi nga rivlerësimi 

Viti Nr i rivlerësimeve 
Vlera e tatimit (1 përqind) 

Në lekë 

Qershor-dhjetor 2011 24,362 1,117,891,673 

Janar- 31 gusht 2012 46,228 1,884,758,408 

Maj-tetor 2013 25,091 998,397,529 

Total 95,681 4,001,047,610 

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori 

Tatimi për këtë rivlerësim është vetëm 1 përqind e shumës që rivlerësohet, pra 1 

përqind e diferencës midis shumës së rivlerësuar dhe çmimit të regjistruar të pasurisë 

në ZRPP. Kjo do të thotë që secili prej individëve në momentin e shitjes së pasurisë së 

rivlerësuar, pagoi një tatim dhjetë herë më të vogël sesa tatimi që do t’i duhej të 

paguante nëse nuk do të aplikohej politika e amnistisë fiskale (Figura 3.26). 

 

 

Fig. 3.26 Politika fiskale e rivlerësimit të pasurive të paluajtshme;  

Burimi: Autori 

                                                 

 

30 Akti Normativ i Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 02.05.2013. 



Vlerësimi masiv i banesave në Tiranë përmes aplikimit të një modeli hedonik 

94

 

Punoi: Marsela Thanasi (Boçe) 

 

3.6.6 Efekti i politikës së rivleresimit të pasurive të paluajtshme31 

Nëse kalimi i pronësisë mbi pasurinë e paluajtshme do të kryhej pa bërë më parë 

rivlerësimin e saj, atëherë tatimi mbi kalimin e së drejtes së pronesisë do të llogaritej: 

Tsh (10 përqind) = 10 përqind*(Psh – Pbl)*S, 

ku: Tsh është tatimi mbi kalimin e së drejtës së pronësisë, Psh është çmimi i shitjes së 

pasurisë për 1 metër katror, Pbl është çmimi i blerjes së pasurisë për 1 metër katror në 

kontratën paraardhëse të blerjes dhe S është sipërfaqja e pasurisë. 

Nëse pronësia mbi pasurinë e paluajtshme do të kalohej pasi të ishte bërë më parë 

rivleresimi i saj, atëherë tatimi mbi kalimin e së drejtës së pronësisë do të llogaritej, 

duke kaluar 2 faza: 

Faza 1 - Individi kryen rivlerësimin e pasurise së paluajtshme. Tatimi vlerësohet: 

Trvp= 1 përqind * (Prvp – Pbl)*S, 

Ku: Trvp (1 përqind) është tatimi mbi rivlerësimin e pasurisë; Prvp është çmimi i 

rivlerësuar i pasurisë në bazë të çmimeve referuese ligjore, ose të quajtura ndryshe 

Çmime minimale fiskale të pasurisë32. 

Faza 2 – Tatimi që paguhet në fazën e kalimit të pronësisë është: 

Tsh = 10 përqind*(Psh – Prvp)*S; 

Nëse klientët vendosin të shesin pasurinë me çmimin e referencës, atëherë: 

 Psh = Prvp , duke konkluduar në Tsh = 0 

Pra, në të gjtha rastet, kur çmimi i shitjes së pasurise së paluajtshme barazohej me 

çmimin e referencës, nuk paguhej tatimi mbi kalimin e së drejtës së pronësisë së 

pasurisë. Vlera e tatimit të munguar në buxhetin e shtetit për këtë periudhë ka qenë 36 

miliard lekë (40- 4 = 36 miliard lekë).  

Në Tabelën 3.12 tregohet ndryshimi i vlerës së tatimit të vjelë në raport me vlerën e 

kontratave të shitjeve të realizuara në Tiranë, për periudhën 2008-2012. 

                                                 

 

31 Ligji Nr. 10518/2011 “Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor e doganor” 

32Sipas përcaktimeve të bëra në Udhëzimin nr. 9/2008, i ndryshuar “Për tatimin mbi fitimin nga kalimi 

i se drejtes se pronesise” 
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Tabela 3.12 Vlera e tatimit të kalimit të pronësisë, Tiranë, 2008-2012 

Viti Numri i 
kontratave 

Sipërfaqj
a në m2 

Vlera e kontratave 
të shitjeve/ milion 
lekë 

Vlera e 
tatimit 
/milion lekë 

Vlera e tatimit në 
përqindje ndaj vlerës 
totale të kontratës 

2008 1,202 110,935 5,263    1,193  23% 

2009 1,035 85,861 5,050  960  19% 

2010 1,605 135,065 16,367  848  5% 

2011 2,336 205,608 8,067  920  11% 

2012 1,206 107,155 9,600  459  5% 

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori   

Raporti i tatimit të shitjes me vlerën totale të kontratave ka ardhur duke u zvogëluar 

në vite (Fig. 3.27). Kjo lidhet me tendencën që kanë shitësit të vendosin në kontratat e 

shitjes çmimet referuese ligjore të pasurive, me qëllim shmangien e tatimit.  

 

Fig. 3.27 Tatimi nga kalimi i pronësisë në raport me vlerën e kontratës së shitjes në 

Tiranë, periudha 2008-2012 

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori 

Efektiviteti i politikës së taksimit nuk matet vetëm për nga efekti ekonomik që ka në 

mbushjen e arkës së shtetit. Politika e rivlerësimit nuk mund të konsiderohet si ulje e 

përkohshme e nivelit të taksave në kuadër të amnistisë fiskale, por në fakt ky proces, 

ka realizuar disa qëllime në plan të gjerë: 

 ka ndikuar në formalizimin e tregut për shkak të vlerësimit në vlerën e tregut të 

95.681 pasurive; 

 ka krijuar të ardhura të konsiderueshme e të shpejta në arkën e shtetit në shumën 4 

miliard lekë. 

3.6.7 Efekti i rivlerësimit të pasurive mbi vlerën e tregut  
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Vlera e shtuar e tregut të pasurive, për shkak të rivlerësimit paraqitet si më poshtë: 

Vtregut2 = ;  

ku  tregon vlerën e shtuar mbi vlerën e kontratës së shitjes, 

për shkak të rivlerësimit. 

Vlera e shtuar për shkak të rivlerësimit është e pamundur të vlerësohet në mënyrë të 

drejtpërdrejtë, për shkak të formulës së ndërlikuar të llogaritjes së rivlerësimit të 

pasurive të paluajtshme. Vlera e shtuar për shkak të rivlerësimit llogaritet si diferenca 

e vlerës së rivlerësuar me vlerën paraardhëse të shitblerjes së pasurive. Por formula 

ndërlikohet, pasi:  

a) Një numër i konsiderueshëm pasurish në Shqipëri janë ende të regjistruara në 

ZRPP me vlerën e privatizimit të tyre në vitet e privatizimit masiv 1991-1995. 

b) Pasuritë e llojit “tokë bujqësore” janë të pasqyruara pa vlerë në regjistrat e 

pasurive, pasi ato janë bërë pronë e pronarëve nga aplikimi i Ligjit nr. 7501/1991 “Për 

tokën”. 

c) Pasuri të tjera rezultojnë pa vlerë pasi u janë kthyer ish-pronarëve si rrjedhojë e 

zbatimit të ligjit për kthimin dhe kompesimin e pronave. 

d) Një numër i konsiderueshëm pasurish janë bërë pronë e pronarëve si rrjedhojë e 

fitimit të së drejtës së pronësisë për shkak të dhurimit, trashëgimisë ligjore apo 

testamentare. 

Në të gjitha rastet e sipërpërmendura, mënyra e llogaritjes së vlerës së shtuar të 

pasurisë ka qenë e ndryshme. Meqënëse vlera e tatimit mbi rivlerësimin e pasurive 

është një variabël i njohur, atëherë vlera e shtuar e pasurive gjendet si më poshtë: 

Trvp = 1 përqind * ; ku Prvp është çmimi i rivlerësuar dhe Pksh është 

çmimi në kontratën e shitjes. 

Vlera e shtuar =  = Trvp /0.01 = 100* Trvp = 400 miliard lekë;  

ku Trvp është vlera e tatimit të vjelë nga rivlerësimi i pasurive të paluajtshme, për 

periudhën 2011-2013. 
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Duke krahasur numrin e kontratave të shitjes të realizuara për vitet 2011, 2012 dhe 

numrin e rivlerësimeve të pasurive të paluajtshme për këtë periudhë (Tabela 3.13), 

rezulton se janë shitur gati gjysma e pasurive që janë rivlerësuar. 

Tabela 3.13 Pasuritë e shitura kundrejt atyre të rivlerësuara viti 2011, 2012  

Viti 
Numri i pasurive të 

shitura 

Numri i pasurive të 

rivlerësuara 

2011 14,799 24,362 

2012 18,176 46,228 

Burimi: ZRPP; Përpunoi: Autori   

Taksa apo tatimi mbi kalimin e së drejtës së pronësise ndikon në realizimin e 

transaksionit. Ulja e nivelit te taksës çon ne rritjen e numrit të transaksioneve të 

shitjeve në tregun e pasurive të paluajtshme. Tatimi mbi fitimin nga kalimi i së drejtes 

së pronësisë nuk është pjesë përbërëse e vlerës së shitjes së pasurisë së paluajtshme, 

por është pjesë e rëndësishme e transaksionit te shitblerjes, duke ndikuar në realizimin 

ose jo të transaksionit kalimit të së drejtës së pronesisë. Tatimi dhe/ose taksa shton 

vlerën e transaksionit, prandaj konsiderohet si një mjet frenues në rritjen e numrit të 

transaksioneve të shitjes në tregun e pasurive të paluajtshme. Për këtë arsye, ky tatim 

është konsideruar si një kufizim apo barrierë në qarkullimin civil të këtyre pasurive. 

Miratimi i ligjit për legalizimin e kapitalit ka synuar rivlerësimin e pasurive nga 

individët përkundrejt tatimit 1 përqind, duke thyer barrierat e mësipërme dhe rritjen e 

qarkullimit juridiko-civil të këtyre pasurive. Megjithëse tatimi është i detyrueshëm për 

t’u paguar nga shitësit, ulja e tatimit ndikon pozitivisht në psikologjinë e shitësve, por 

edhe të blerësve, pasi fenomeni që vërehet në Shqipëri është transferimi i tatimit nga 

shitësi te blerësi, paralelisht me të drejtën e pronësisë. Ky fenomen shoqërohet me 

rritjen e çmimit të shitjes për vlerën e tatimit të kalimit të së drejtës së pronësisë. 

Qeveria imponon në mënyrë direkte çmimin kontraktual në rastet e kontratave të 

shitjes, pasi detyron noterët të orientojnë vullnetin e subjekteve kontraktore, bazuar në 

Ligjin nr.8438/1998 “Për tatimin mbi të ardhurat” dhe Udhëzimin e përbashkët të 

Ministrit të Financave dhe Ministrit të Drejtësisë nr. 9/2008, në kundërshtim me 

Ligjin për Noterinë (Thanasi dhe Hysi, 2013); 

Sa më sipër konkludojme se në mjedisin shqiptar taksa mbi kalimin e pronësisë është 

një kontribues i rëndësishëm në sistemin e administrimit të tokës, por nivele të larta të 
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taksës frenojnë volumin e transaksioneve të shitjes në tregun e pasurive të 

paluajtshme. 

3.6.8 Cikli orientues i vlerësimit të pasurisë së paluajtshme 

Marrëdhënia midis çmimit kontraktual, çmimit real dhe çmimit referues në 

transaksionin e shitblerjes së një pasurie të paluajtshme përshkruhet në procesin e 

shitblerjes së një pasurie të paluajtshme, në një situatë normale, si më poshtë: 

Në fazën e parë: shitësi takohet me blerësin në treg dhe bien dakord për çmimin e 

shitjes së pasurisë, referuar karakteristikave specifike të saj. 

Në fazën e dytë: Shitësi dhe blerësi nënshkruajnë aktin e shitjes së pasurisë së 

paluajtshme para noterit. Detyrimi tatimor mbi pasurinë e paluajtshme rrit vlerën e 

transaksionit (Thanasi, 2012). Detyrimi tatimor në rastin e kalimit të së drejtës së 

pronësisë paguhet nga shitësi, por në mënyrë indirekte ky tatim transferohet tek 

blerësi përderisa ky i fundit tenton të rrisë çmimin e shitjes për pjesën e detyrimit 

tatimor. Ky moment i orienton palët të bien dakord për të deklaruar në kontratë një 

çmim të pasurisë, të përafërt ose të barabartë me çmimin referues, me qëllim 

shmangien e detyrimit tatimor. Kjo ndodh, pasi duke iu referuar Udhëzimit nr. 9/2008 

të Ministrit të Drejtësisë dhe Ministrit të Financave “Për tatimin mbi kalimin e së 

drejtës së pronësisë”, ndalohet vendosja e çmimeve të kontratave të shitjes, më të 

vogla se çmimet referuese; mosrespektimi i çmimeve të referencës në kontratat e 

noterizuara të shitjeve të pasurisë së paluajtshme konsiderohet kundërvajtje 

administrative për zyrat e noterisë, të cilat penalizohen sipas dispozitave ligjore në 

fuqi. 

Në fazën e tretë: Në bazë të metodologjisë së miratuar për krijimin e hartës së vlerës, 

organet e ngarkuar nga ligji përcaktojnë zonat e vlerës dhe çmimet referuese të tyre 

duke u bazuar në çmimin e tregut, pra në mesataren aritmetike të çmimeve të 

kontratave të shitjeve që janë realizuar një vit më parë. Bazuar në procesin e 

vlerësimit masiv vlera e vlerësuar në periudhën aktuale barazohet me çmimin e shitjes 

në kohën t;  Pra:  Preft= Pksh 

Vlera e pasurisë pas 1 viti është: Preft+1=  ; ku n = 1, 2, .....nr i kontratës së 

shitjes së pasurisë së paluajtshme. 
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Zbatimi i metodologjisë duke aplikuar formulën e mësipërme konfirmon se çmimi 

referues i pasurisë në peridhën (t+1) do të jetë i korreluar në mënyrë të ngushtë me 

çmimin e shitjes së pasurisë, si dhe me çmimin referues të pasurisë në periudhën (t). 

Vlera e pasurisë së vlerësuar në periudha të mëvonshme do të përafrohet gjithmonë 

me çmimin e referencës, të përcaktuar nga organet publike, duke shmangur në mënyrë 

të vazhdueshme realitetin e tregut dhe çmimet reale. Çmimet e referencës së pasurive 

të paluajtshme diktojnë vullnetin e lirë të kontraktorëve në përcaktimin e çmimit të 

transaksionit. Në nivel kombëtar, çmimi i shitjeve në tregun e pasurive të paluajtshme 

është i diktuar nga çmimet e referencës. Cikli i çmimit shpjegon orientimin e çmimit 

të shitblerjes në kontratën e shitjes së pasurisë dhe për rrjedhojë edhe llogaritjen dhe 

miratimin e çmimeve referuese ligjore që nuk pasqyrojnë realitetin e tregut (Fig. 

3.28). 

 

Fig. 3.28 Cikli i çmimit të vlerësuar;  

Burimi: Autori 

3.7 Përfundime 

Përmes mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave sasiore mbi të gjitha transaksionet e 

shitjes së pasurive që janë realizuar në nivel kombëtar, në këtë kapitull është analizuar 

volumi dhe vlera e transaksioneve të shitblerjeve, sipas llojit të pasurive të shitura, për 

periudhën 2008-2012, si dhe tregues të tjerë që lidhen me dinamikën e tregut të 

pasurive, si: kërkesat për lëshimin e informacionit mbi pasuritë dhe pajisjen e 

pronarëve me akte pronësie, kërkesat për ndarjen, bashkimin apo pjesëtimin e 

pasurive e të tjera. 

Vlerësimi masiv, si një funksion i veçantë i tregut të pasurive, meriton një vëmendje 

më të madhe nga politikëbërësit, për shkak të rolit që ai ka në rritjen e transparencës 

dhe barazisë në procesin e përcaktimit të vlerës së pasurive të paluajtshme. Zhvillimi i 
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sistemit të vlerësimit masiv publik, sipas standardeve ndërkombëtare kontribuon 

ndjeshëm në rritjen e transparencës, besimit publik dhe barazisë sociale.  

Vlerësimi i pasurive në Shqipëri duhet të bëhet mbi vlerën aktuale të tregut të 

pasurive. Qëllimi është maksimizimi i të kuptuarit dhe trajtimi në mënyrë të barabartë 

i çdokujt në një sistem vlerësimi të pasurive të paluajtshme, cilido qoftë qëllimi i 

vlerësimit; Nga pikpamja e individëve dhe kompanive, parashikimi i saktë i vlerës së 

banesave ndihmon në vlerësimin sa më drejtë të vendimeve për të investuar në këtë 

drejtim.  

Metodologjia e miratuar për përcaktimin e çmimeve referuese nuk zbatohet në rastin e 

banesave, edhe pse ky detyrim rrjedh nga akte nënligjore. Çmimet referuese  të 

banesave përcaktohen nga Enti Kombëtar i Banesave, pa një metodologji të shkruar e 

transparente.  

Ndarja e zonave të vlerës në Tiranë është e paqartë, sa i përket kritereve që janë 

përdorur për të realizuar këtë ndarje. Gabimet që lindin në këtë fazë mund të ndikojnë 

negativisht në procesin e vlerësimt masiv të pasurive. 

Duke qenë se në zona të caktuara të vendit ka mungesë absolute të kontratave të shitjes 

mes blerësve dhe shitësve, nuk ka rregulla të qarta për përcaktimin e çmimit referues në 

këto zona. Proçesi i vlerësimit të shitjeve i referohet vetëm të dhënave të shitjeve të 

realizuara për një vit kalendarik, duke mos implikuar në llogaritjen e vlerës të dhëna 

të rëndësishme mbi shitjet që janë realizuar në vitet paraardhës, sidomos në zonat ku 

nuk janë realizuar kontrata shitjeje. Në gjykatat shqiptare janë të shumta rastet kur 

pronarët ankohen për vlerësime jo të drejta të pasurisë për shkak të shpronësimit 

publik, apo kompesimit financiar, në rastet e pamundësisë së kthimit fizik të pasurisë, 

në zbatim të kritereve të vendosura në legjislacionin për kthimin dhe kompesimin e 

ish-pronarëve. 

Në mjedisin shqiptar, tatimi/taksa mbi kalimin e së drejtës së pronësisë është një 

kontribues i rëndësishëm në sistemin e administrimit të tokës, por nivele të larta të 

taksës frenojnë volumin e transaksioneve të shitjes në tregun e pasurive të 

paluajtshme. Ndryshimi i skemës së tatimit të transferimit të pronësisë nga një sistem 

që bazohet mbi tatimin e vlerës së transaksionit te shitjes, në një sistem që taton 

fitimin kapital të realizuar nga kalimi i së drejtës së pronësisë, ka rezultuar efektiv sa i 

përket rritjes së të ardhurave tatimore dhe luftës ndaj evazionit fiskal. Por vendosja e 
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çmimeve referuese si çmime minimale, poshtë të cilave ndalohet të vendoset çmimi i 

shitjes së pasurisë së paluajtshme, ka diktuar vullnetin e lirë të individëve në 

përcaktimin e çmimit kontraktual të transaksionit. Meqënëse proçesi i vlerësimit 

masiv, sipas metodologjisë aktuale i referohet gjetjes së mesatares së çmimeve të 

pasurive në kontratat e noterizuara të shitjes, si rezultat i pritshëm krijohen cikle 

çmimesh, të cilat orientojnë dhe e paracaktojnë logjikisht çmimin e ardhshëm të 

referencës, duke e minuar që në themel proçesin e vlerësimit masiv publik. 

Në përfundim të këtij kapitulli konkludohet se mungesa e rregulloreve të unifikuara të 

vlerësimit të pasurive rekomandon organet përgjegjëse institucionale në marrjen e 

masave për rregullimin ligjor të kësaj situate. Transparenca e këtij procesi ndihmon në 

rritjen e besimit të publikut mbi trajtimin e barabartë në proçesin e vlerësimit të 

pasurive të paluajtshme. 



Vlerësimi masiv i banesave në Tiranë përmes aplikimit të një modeli hedonik 

102

 

Punoi: Marsela Thanasi (Boçe) 

 

 

4  KAPITULLI I KATËRT: 

VËSHTRIMI I LITERATURËS MBI 

MODELET E ÇMIMEVE HEDONIKE TË 

PASURIVE TË PALUAJTSHME 

 

Përmbajtja 

4.1 Hyrje........................................................................................................ 103 

4.2 Baza teorike e modelit të çmimeve hedonike ....................................... 104 

4.3 Modeli i çmimeve hedonike - Çështje empirike .................................. 105 

4.3.1 Zgjedhja e formës funksionale të modelit ................................................ 106 

4.3.2 Segmentimi i tregut të pasurive ............................................................... 108 

4.3.3 Specifikimi i variablave ........................................................................... 113 

4.4 Variablat shpjegues të modeleve të çmimeve hedonike...................... 117 

4.4.1 Karakteristikat strukturore të pasurive ..................................................... 118 

4.4.2 Vendndodhja ............................................................................................ 121 

4.4.3 Karakteristika të lagjes ............................................................................. 125 

4.4.4 Variabla të tjerë ........................................................................................ 128 

4.5 Aplikimi i modelit të çmimeve hedonike në Shqipëri ......................... 132 

4.6 Përfundime ............................................................................................. 135 



Vlerësimi masiv i banesave në Tiranë përmes aplikimit të një modeli hedonik 

103

 

Punoi: Marsela Thanasi (Boçe) 

 

4.1 Hyrje 

Ky kapitull ka si synim të rishikojë në mënyrë kritike literaturën e gjerë mbi 

përdorimin e modelit hedonik për vlerësimin e çmimeve të pasurive të paluajtshme. 

Ky rishikim hedh dritë mbi performancën e modelit hedonik, si rrjedhojë e përfshirjes 

në model të karakteristikave fizike të pasurive, karakteristikave të lagjes/zonës dhe 

pozicionit gjeografik të pasurisë, veç të tjerash.   

Përveç analizës teorike të specifikimit të modelit hedonik, është studiuar edhe mënyra 

se si modeli hedonik është aplikuar në vende të ndryshme, me qëllim identifikimin e 

ngjashmërisë që mund të krijohet në aplikimin e modelit të çmimeve hedonike për 

zonën e Tiranës. Rishikimi i literaturës në këtë kapitull sjell në vëmendje disa çështje 

empirike lidhur me specifikimin e modeleve hedonike, si segmentimin dhe rolin e tij 

në performancën e modeleve hedonike, përzgjedhjen e formës funksionale të modelit, 

si dhe përzgjedhjen dhe matjen e variablave të varur e të pavarur të modelit. Një 

analizë e detajuar e modeleve të vlerësuara në studimet e mëparshme është pjesë 

përbërëse e kapitullit, me qëllim identifikimin e formave të përshtatshme funksionale, 

variablave shpjegues dhe rëndësisë potenciale të tyre në modelin e çmimeve hedonike 

për rrethin e Tiranës. 

Kapitulli është organizuar në 5 seksione. Seksioni i parë prezanton përmbajtjen e 

kapitullit, çështjet që janë analizuar në seksionet dhe nënseksionet e tij. Në seksionin 

4.2 është trajtuar baza teorike e modelit të çmimeve hedonike, ku shpalosen 

pikëpamjet e themeluesve të modelit hedonik. Seksioni i tretë është organizuar me 4 

nënseksione, në të cilat trajtohen çështje të tjera empirike të modelit hedonik, 

respektivisht në lidhje me segmentimin, formën funksionale të modelit, specifikimin e 

variablave dhe efektet negative të multikolinearitetit dhe heteroskedasticitetit në 

model. Në seksionin e katërt trajtohet aplikimi i modeleve hedonike, i organizuar në 4 

nënseksione, sipas faktorëve që ndikojnë vlerën e pasurive, të strukturuar në katër 

grupe kryesore. Konkretisht, nënseksioni i parë trajton marrëdhënien që krijojnë 

variablat që tregojnë karakteristikat strukturore të banesave me vlerën e tyre. Në 

nënseksionin 4.4.2 identifikohen një sërë studimesh empirike, të cilët kanë trajtuar 

lidhjen që ekziston mes variablave të vendndodhjes së pasurisë dhe çmimeve 

hedonike. Në nënseksionin e tretë del në pah marrëdhënia midis çmimit të banesave 

dhe variablave që karakterizojnë lagjen si: krimi, cilësia e shkollave, gjelbërimi. Në 
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nënseksionin 4.4.4 trajtohen studime empirike që hedhin dritë mbi ndikimin në vlerën 

e banesës të variablave të tjerë si koha e qëndrimit të pasurisë në treg, sezonaliteti, 

taksa e pronësisë, niveli i financimit, metoda e shitjes së pasurisë etj.. Në fund të këtij 

nënseksioni pasqyrohet një tabelë përmbledhëse e variablave që kanë rezultuar të jenë 

përcaktues të vlerës së pasurive në studimet empirike të rishikuara dhe është cilësuar 

ndikimi i tyre pozitiv apo negativ në çmimin e pasurive të paluajtshme.  

Në seksionin 4.5 është hulumtuar mbi punimet empirike në Shqipëri, në të cilat është 

aplikuar modeli i çmimeve hedonike në tregun e pasurive të paluajtshme. Përfundimet 

e nxjerra për këtë kapitull pasqyrohen në seksionin e fundit. Ato do të shërbejnë në 

kapitullin pasardhës për ndërtimin e modelit empirik.  

4.2 Baza teorike e modelit të çmimeve hedonike 

Modelet hedonike janë shfaqur për herë të parë me vlerësimin e tokës bujqësore nga 

Haas (1922) dhe Wallace (1926), ndërkohë që termi “hedonik” është përmendur për 

herë të parë nga Court (1939) jo për të përcaktuar vlerën e pasurive, por indeksin e 

çmimit hedonik të automobilave, duke trajtuar problemin e jolinearitetit të çmimit për 

shkak të ndryshimit të tre variablave/karakteristikave të automobilave. Duke përdorur 

formën gjysëm-logaritmike dhe të dhënat mbi çmimet e automobilave të shitur, ai 

krijoi modele vlerësimi të çmimeve, të avancuara për kohën.  

Lancaster (1966) përkufizoi konceptin e dobisë së produkteve përmes vlerës së 

karakteristikave të tyre të veçanta, duke e konsideruar këtë një marrëdhënie lineare. 

Studimi i tij mbështetet në teorinë e konsumit, sipas të cilës kërkesa për një produkt 

heterogjen siç janë pasuritë e paluajtshme, varet nga karakteristikat e tij, të cilat 

krijojnë edhe dobinë konsumatore. Të mirat janë të grupuara në grupe, tek të cilat 

konsumatori mund të përzgjedhë e të kombinojë disa prej të mirave për të përfituar 

dobinë maksimale. Në këtë këndvështrim, kjo teori është më e përshtatshme për të 

mirat e konsumit. 

Rosen (1974) vlerësoi se pasuritë janë heterogjene dhe është pikërisht shuma e vlerës 

së çdo karakteristike të pasurisë që ndërton vlerën e plotë të saj, duke vlerësuar se 

modelet e çmimeve hedonike duhet të jenë jolineare. Vlera e pasurive paraqitet si 

funksion i atributeve të saj strukturore, karakteristikave të lagjes dhe atyre të 
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vendndodhjes së pasurisë. Si rrjedhojë, marrëdhënia funksionale midis vlerës dhe 

karakteristikave të saj pasqyrohet si më poshtë: 

P = f (S,L,V) + ε            (4.1) 

Ku P pasqyron vlerën e pasurisë; S, L dhe V janë vektorë që pasqyrojnë përkatësisht 

karakteristikat strukturore, të lagjes dhe vendndodhjes së pasurisë, kurse ɛ është 

konstante që pasqyron madhësinë e gabimit standard.  

Sipas Rosen, të mirat përbëhen nga një sërë atributesh, të cilat nuk mund të veçohen e 

të përzgjidhen sipas një kombinimi të preferuar të konsumatorit. Blerësit e pasurive të 

paluajtshme vendosin të kryejnë transaksionin e blerjes nëse shuma e përfitimeve për 

shkak të karakteristikave të pasurisë tejkalon koston e saj. Ekuilibri gjendet atëherë 

kur kostot barazohen me përfitimet nga dobia e çdo karakteristike të pasurisë në favor 

të konsumatorit.  

4.3 Modeli i çmimeve hedonike - Çështje empirike 

Specifikimi i modelit hedonik ka të bëjë me një sërë vendimesh lidhur me të dhënat e 

përdorura, metodën e përdorur, formën funksionale, variablat e përfshirë në model 

dhe efektet e tyre. Një kufizim i aplikimit të modelit hedonik është konsideruar fakti 

që ai bazohet në konsideratat që tregu operon në kushte perfekte, me shumë blerës 

dhe shitës, asnjëri prej të cilëve nuk ndikon individualisht kërkesën dhe ofertën dhe 

informacioni është i shpërndarë simetrikisht (Chin, 2003). Por kjo është një situatë 

jorealiste. Lisi dhe Iakobini (2013) rikonfirmuan se dispersioni i çmimit, që i referohet 

fenomenit të shitjes në të njëjtën kohë të dy shtëpive me karakteristika shumë të 

ngjashme, që ndodhen pranë njëra tjetrës, por me çmime shumë të ndryshme, është 

ndoshta tipari më i rëndësishëm dallues i tregjeve të banesave. Luhatja e çmimeve 

shpjegohet edhe me aftësitë e blerësve dhe shitësve për të përfunduar një transaksion 

të suksesshëm. Informacioni i nevojshëm për të dyja palët kërkon kohë dhe para, të 

cilat ata nuk i kanë. Prandaj luhatja e çmimeve të pasurive shpjegohet me prezencën e 

informacionit josimetrik në lidhje me gjithçka që duhet të dihet kur transaktohet një 

pasuri e paluajtshme. Modeli i çmimeve hedonike specifikohet mbi atributet që 

reflektojnë kërkesën konsumatore, edhe pse vlera e pasurisë përcaktohet nga 

ndërveprimi i ofertës dhe kërkesës në treg. 
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Një problem i rëndësishëm gjatë specifikimit të modelit hedonik është përzgjedhja e 

kampionit. Bourassa et al. (2003) theksoi se konflikti kryesor në parashikimin e 

çmimeve hedonike qëndron tek madhësia e segmentit, sa më të vogla të jenë 

segmentet, aq më homogjene janë, por nga ana tjetër gabimi i parashikimit është më i 

madh në kampione të vogla, përderisa ekziston një lidhje e zhdrejtë mes madhësisë së 

kampionit dhe gabimeve standarde. Kjo bën që homogjeniteti i madh i segmenteve të 

mund të sjellë rezultate jo të mira në praktikë.  Përzgjedhja e kampionit kryhet pasi 

është vendosur për madhësinë e kampionit dhe ndryshueshmërinë e të dhënave brenda 

tij, të cilat mund të ndikojnë në saktësinë me të cilën vlerësohet ekuacioni hedonik. 

Nga ana tjetër, Chin dhe Chao (2003) gjetën se përzgjedhja e një kampioni me të 

dhëna homogjene mund të riparojë problemin e keqspecifikimit të modelit hedonik, 

nëse ky i fundit ka ardhur si rrjedhojë e përfshirjes në të të një numri të madh 

variablash të pavarur.  

Disa çështje të tjera empirike të trajtuara gjerësisht në studimet e autorëve, siç u 

përmend më sipër, janë përzgjedhja e formës funksionale të modelit hedonik, 

segmentimi i tregut dhe specifikimi i variablave, të cilët do të shqyrtohen gjerësisht në 

nënseksionet në vijim. 

4.3.1 Zgjedhja e formës funksionale të modelit 

Zgjedhja e formës funksionale të modelit hedonik është një çështje e rëndësishme, 

pasi gabimi në këtë fazë do të çonte në vlerësime të pasakta e pabesueshme. Format 

funksionale bazë të modelit hedonik, janë: lineare-lineare, gjysëm-logaritmike dhe 

logaritmike-logaritmike. Brenda formave gjysëm-logaritmike përfshihen format 

logaritmike-lineare dhe lineare-logaritmike, edhe pse kjo e fundit është më pak e 

përdorur. Testi Box-Cox, i sugjeruar nga Box and Cox (1964), është përdorur si një 

mjet sistematik për të identifikuar formën më të mirë funksionale në modelin hedonik. 

Duke transformuar variablat në të dy anët e ekuacionit hedonik janë përftuar 

specifikime alternative të modelit (Linneman, 1980).  

Goodman (1978) tregoi se forma funksionale Box-Cox ishte superiore ndaj asaj 

lineare për fleksibilitetin që tregonte në procesimin e të dhënave, për shkak të 

mundësisë së transformimit të saj edhe në formën lineare, por edhe në atë gjysëm-

logaritmike. Megjithatë Cassel and Mendelsohn (1985) konstatuan se kjo formë 
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funksionale e modelit ulte saktësinë e parashikimit të koeficentëve. Sopranzetti (2009) 

theksoi se edhe pse kjo formë nuk përdoret gjerësisht për shkak të vështirësisë së 

interpretimit të koeficientëve, Box-Cox lejon krijimin e marrëdhënieve në model, në 

vend që të orientojë një formë të paracaktuar funksionale të tij. 

Bello dhe Moruf (2010) ndërtuan modele hedonike bazuar në të dhënat e tregut 

nigerian, duke aplikuar forma alternative funksionale të modelit hedonik, siç paraqiten 

në formulat e mëposhtme nr 4.2, 4.3, 4.4:  

                  Linear (4.2);  

           Gjysëm-logaritmik (4.3); 

     Log-log (4.4) 

Nga testet e zhvilluara u arrit në konkluzionin se forma funksionale gjysëm 

logaritmike (log-lin) kishte superioritet mbi format e tjera alternative lineare dhe 

logaritmike-logaritmike. Ky përfundim përforcon edhe rezultatet e studimeve të tjera 

që konfirmojnë se modelet hedonikë që bazohen në format funksionale logaritmike 

performojnë më mirë se ata me forma funksionale lineare (Rahmatian and Cockerill, 

2004).  

Ceccato dhe Wilhelmsson (2011) përdorën formën logaritmike log-log në modelin 

hedonik. Përzgjedhja e kësaj forme funksionale ishte më shumë një zgjedhje empirike 

sesa teorike. Ata transformuan të gjithë variablat në logaritmet e tyre natyrorë, duke 

argumentuar se kjo është praktikë e zakonshme në këtë lloj kërkimi dhe se është më e 

thjeshtë të interpretohen rezultatet përderisa të gjitha vlerësimet janë në formë të 

përshtatshme. 

Bourassa et al. (2003), gjatë specifikimit të modelit hedonik, logaritmuan sipërfaqjen 

e tokës dhe të katit (logaritme natyrore). Largësia nga qendra e biznesit u specifikua 

gjithashtu në terma logaritmike për të karakterizuar vendndodhjen e pasurisë. Edhe 

vlera e shtëpisë si variabël i varur u logaritmua, për të bërë shpërndarjen e vlerave më 

normale, duke ndihmuar kështu në normalizimin e shpërndarjes së termit të gabimit. 

Wild (2009) përdori analizën e regresionit linear të shumëfishtë dhe gjeti se 

marrëdhënia mes çmimit të pasurisë dhe variablit që shpjegonte vendndodhjen e saj 

në bregun lindor apo perëndimor të zonës së studiuar ishte e parëndësishme. Metoda e 

katrorëve më të vegjël u aplikua në vlerësimin e ekuacionit regresiv. Pas përjashtimit 
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të variablit të vendndodhjes nga modeli, koeficienti i përcaktueshmërisë së modelit u 

ul në 75.3 përqind. Për të adresuar problemet e jolinearitetit të mundshëm, u ndryshua 

forma funksionale e modelit, duke logaritmuar fillimisht vetëm çmimin e pasurisë dhe 

sipërfaqjen e saj. Kjo rezultoi në faktin që variablat si: koha e qëndrimit të pasurisë në 

treg, lartësia e ujëvarës, sipërfaqja dhe metoda e shitjes (e drejtpërdrejtë apo përmes 

ankandit on-line) të ishin shpjegues të modelit në nivelin e paracaktuar të besimit 

(α=< 0.05), kurse variabli i vendndodhjes vazhdoi të qëndronte nën nivelin e besimit, 

duke mos konfirmuar hipotezën se pasuritë në bregun perëndimor perceptoheshin me 

vlerë më të lartë se ato në bregun lindor, për shkak të avantazhit të peshkimit. Me 

përjashtimin e variablit të venndodhjes, modeli log-linear tregoi rritje të ndikimit të 

variablave të mbetur në model, duke ulur lehtësisht koeficientin e përcaktueshmërisë. 

Në përfundim u arrit konkluzioni që ndryshimi i formës funksionale të modelit, nga 

lineare në logaritmike, përmirësoi performancën e modelit.  

4.3.2 Segmentimi i tregut të pasurive  

Koncepti i segmentit të tregut është përkufizuar nga Grigsby et al. (1987) si një grup 

pasurish që janë zëvendësues të mirë brenda grupit, por jo zëvëndësues të të mirave 

që bëjnë pjesë në nëntregje të tjera. Goodman dhe Thibodeau (1998) i përkufizuan 

segmentet e tregut të pasurive si zona gjeografike në të cilat çmimi për njësi i pasurive 

është konstant dhe karakteristikat individuale të shtëpive janë të disponueshme për t’u 

blerë. Bourassa et al. (2003) theksuan se përkufizimi i duhur për nëntregjet varet nga 

përdorimi i tyre. Ata mbështetën studimin e tyre në konsideratën se metoda e përdorur 

për përcaktimin e segmenteve të tregut sipas kriterit hapësinor apo johapësinor është e 

rëndësishme, pasi segmentimi gjeografik gjeneron rezultate më të mira të modelit 

hedonik sesa tregu i gjerë. Autorët studiuan dobishmërinë e segmentimit të tregut në 

nëntregje në kontekstin e vlerësimit të automatizuar të pasurive. Analiza e 

segmentimit të tregut përfshin vlerësimin e ekuacioneve të ndryshme hedonike për 

nëntregjet e krijuara dhe më pas testimin e qëndrueshmërisë strukturore të tyre, duke u 

bazuar në konceptin e zëvëndësueshmërisë dhe ekuilibrit, pasi çmimet janë më të 

qëndrueshme brenda segmenteve të tregjeve për shkak të ekzistencës së 

zëvendësuesve. Fokusuar tek vlerësimi masiv, qëllimi i segmentimit të tregut është që 

të sigurojë vlerësime sa më të sakta të vlerave të shtëpive dhe jo gjetja e nëntregjeve 

homogjene që kanë zëvëndësues brenda tyre.  
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Bourassa et al. (1999) arsyetuan se identifikimi i segmenteve realizohet në dy mënyra: 

1) nëpërmjet testimit statistikor të grupeve të të dhënave për të identifikuar se ku ka 

nëntregje të dukshme, 2) duke bashkuar segmente të vogla të krijuara paraprakisht, 

për shkak të gjeografisë apo ndarjes administrative-territoriale, por pa mundur të 

argumentohet homogjeniteti i brendshëm i tyre. Nëntregje rezidenciale tipike janë 

krijuar duke iu referuar llojit të pasurisë, karakteristikave sociale të zonave 

gjeografike, kufijve të krijuar nga qeveria lokale, apo zonave të tregut të perceptuara 

nga agjentët e pasurive të paluajtshme. 

Metoda të ndryshme janë përdorur për identifikimin e kritereve të segmentimit. 

Bourassa et al. (1999) aplikuan një set teknikash në identifikimin e segmenteve. U 

përdorën 2 baza të dhënash: të dhënat mbi zonat e krijuara nga qeveria vendore (43 

zona në Sidni dhe 56 në Melburn), kurse baza e dytë e të dhënave u sigurua nga 

anketat familjare (2,307 për Sidni dhe 2,354 për Melbourne) dhe përfshiu variabla që 

përshkruanin karakteristikat e shtëpive. Si fillim ata përdorën analizën faktoriale apo 

analizën e komponentëve kryesorë për të identifikuar dimensionet e nëntregjeve të 

shtëpive në Sidni dhe Melbourn, Australi. Variablat kryesorë të identifikuar, u 

interpretuan nën dritën e teorisë së vendndodhjes. Këto variabla u përdorën në 

analizën “Cluster” për të formuar grupe homogjene të pasurive. Për analizën 

përfundimtare u aplikua metoda Ward, e cila në çdo fazë minimizon shumën e 

katrorëve të çdo dy grupimeve hipotetike që mund të formohen. Teknikat e çmimeve 

hedonike u aplikuan për çdo qytet, si i tërë, për segmentet e klasifikuara “a priori”, si 

dhe për segmentet e krijuara nga analiza “Cluster”.  Klasifikimi i segmenteve u bë 

duke u bazuar në kriterin e koeficientit më të lartë të rregulluar të përcaktueshmërisë 

së ekuacionit hedonik (R2). Klasifikimi më i mirë u arrit duke krahasuar mesataret e 

ponderuara kuadratike të gabimeve standarde të ekuacioneve hedonike të përftuara.  

Duke analizuar segmentet e krijuara nga qeveria lokale, u gjet se 82.5 përqind e 

variancës së të dhënave në Sidni dhe 85.2 përqind në Melburn u shpjeguan përmes 3 

faktorëve kryesorë. Faktori i parë lidhej me vendndodhjen e shtëpive në lidhje me 

qendrën e qytetit. Faktori zmadhohej sa më larg qendrës ndodheshin shtëpitë dhe sa 

më të mëdha ishin shpenzimet e transportit. Faktori i dytë për Sidnin dhe i treti për 

Melburnin ishte faktori socio-ekonomik që i referohej cilësisë së lagjes. Në Sidni, ky 

faktor lidhej pozitivisht me të ardhurat mesatare të familjeve dhe negativisht me 

nivelin e papunësisë dhe shtëpitë që i përkasin shtetit. Për zonat ku varfëria ishte e 
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përqëndruar dukshëm, faktori dobësohej duke u vlerësuar me pak pikë. Në Melburn, 

ky faktor lidhej pozitivisht me të ardhurat mesatare për familje, distancën nga bregu, 

numrin mesatar të makinave për familje, numrin mesatar të dhomave të gjumit, 

ndërkohë që lidhej negativisht me përqindjen e papunësisë. Faktori i tretë për Sidnin 

dhe i dyti për Melburnin ishte më i vështirë të shpjegohej, pasi lidhej me variablat që 

tregonin vendndodhjen e pasurive, por që nuk rezultonin të rëndësishëm në dy 

faktorët e parë. Kështu, për Sidnin u cilësua distanca nga qendra më e afërt, kurse për 

Melburnin faktori i dytë i rëndësishëm u emërtua dendësia e banesave dhe banorëve.  

Sa i përket rezultateve për banesat individuale u gjet se 80 përqind e variancës 

shpjegohej nga 6 faktorë kryesorë. Faktori i parë për Sidnin dhe i dyti për Melburnin 

lidhej pozitivisht me dëndësinë e banesave dhe negativisht me distancën nga qendra e 

biznesit dhe qendra më e afërt. Këta faktorë lidheshin kryesisht me shtëpitë e mëdha 

(me numër të madh të dhomave të gjumit), të lokalizuara në zonat e qeverisë lokale, të 

cilat kishin distancë të konsiderueshme nga qendra e biznesit dhe qendra më e afërt. 

Faktori i dytë për Sidnin dhe i treti për Melburnin kishte të bënte me statusin socio-

ekonomik të banorëve. Faktori i tretë për Sidnin lidhej pozitivisht me vjetërsinë e 

banesës, kurse faktori i katërt lidhej pozitivisht me strehimin publik dhe negativisht 

me distancën nga qendra më e afërt. Faktorët e pestë dhe të gjashtë kishin të bënin me 

stokun e banesave. Faktori i pestë lidhej pozitivisht me shtëpitë e mëdha, të 

shkëputura dhe të shtrenjta, ndërsa faktori i gjashtë u gjet i lidhur pozitivisht me 

shtëpitë me probleme. Faktori i katërt në Melburn lidhej pozitivisht me shtëpitë e 

vjetra me probleme, kurse faktorët e pestë dhe të gjashtë lidheshin kryesisht me 

karakteristikat e banesave. Faktorët e gjetur nëpërmjet aplikimit të analizës faktoriale 

u përdorën në modelin e çmimeve hedonike për të krijuar 5 nëntregje të reja, të cilat u 

krahasuan me 5 nëntregjet ekzistuese. Rezultatet treguan se nëntregjet funksionojnë 

më mirë se tregu i tërë, duke arritur në përfundimin se çmimet hedonike variojnë sipas 

nëntregjeve.  

Një pyetje e rëndësishme që lind është se cilat janë karakteristikat e pasurive që 

mundësojnë segmentimin më të mirë të tregut dhe si mund të identifikohet e matet 

diferenca mes segmenteve të ndryshme (Chau dhe Chin, 2003). Goodman dhe 

Thibodeau (1998) segmentuan tregun metropolitian të Dallasit në 18 zona gjeografike 

sipas kriterit të cilësisë së arsimit publik, të cilat më pas u grupuan në 5 segmente të 

mëdha, duke përdorur të dhënat e transaksioneve të shtëpive në vitet 1995-1997. 
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Identifikimi i nëntregjeve të banimit u arrit nëpërmjet modelit të çmimeve hedonike, 

duke zbërthyer nëntregjet dhe komponentët e karakteristikave të banesave në variabla 

të modelit të çmimeve hedonike të pasurive. Studimi ofroi një urë mes dallimeve të 

çmimit të banesave dhe raportit sasi/cilësi të karakteristikave të banimit, si dhe krijoi 

konceptin e modelimit hierarkik linear në të cilin karakteristikat e banesave, 

karakteristikat e lagjes, dhe nëntregjet bashkëveprojnë për të ndikuar në çmimin e 

shtëpive. Autorët argumentuan teorikisht se çmimi i banesave varion në treg për arsye 

të ndryshme si: vendndodhja, faktorët e ofertës dhe kërkesës, lloji i pasurisë, 

karakteristikat strukturore të banesave, karakteristikat e lagjes si edukimi, siguria, 

struktura raciale, etj.. Procedura e shtresëzimit të kampionit, bazuar në kufijtë e 

vendosur nga qeveria lokale, distriktet e shkollave, tipet e pasurive, apo segmentet 

raciale, mbart problemin kryesor që segmentet janë të imponuar dhe nuk janë 

modeluar. Nëse segmentet ndikojnë në çmimet e banesave, atëherë pritet që faktorët 

që përcaktojnë ndarjen në segmente të ndikojnë në çmimet e banesave, gjithashtu. 

Modeli i krijuar konfirmoi se segmentet e tregut të banesave mund të modelohen dhe 

jo të imponohen, duke sjellë rezultate më objektive në vlerësime.  

Royuela dhe Duque (2012) trajtuan problemin empirik të identifikimit të segmenteve 

të tregut të banesave në Barcelonë, duke përdorur një proces identifikimi të quajtur 

HouSI, me kampione të zgjedhura hapësinore, përmes metodës “clustering”. Qëllimi i 

studimit ishte të zbulohej dobishmëria e proçedurës përmes krahasimit të rezultateve 

të nxjerra me këtë metodë, përkundrejt 10 zonave/distrikteve të krijuara nga ndarja 

administrative. Autorët krijuan segmente të pasurive të paluajtshme, përmes 

specifikimit dhe vlerësimit të modeleve të ndryshme të çmimeve hedonike në qytetin 

e dytë më të madh në Spanjë, Barcelonë, e cila është ndarë në 40 distrikte. Për efekt të 

studimit, 50,000 shtëpi në qytetin e Barcelonës u ndanë në 10 grupe. Të dhënat e 

çmimeve të banesave u morën nga Ministria Spanjolle e Strehimit dhe i referoheshin 

periudhës 2000-2004. Baza e të dhënave përmbante 99,182 banesa dhe merrte 

parasysh distriktin në të cilin ndodhet banesa, së bashku me një numër të vogël 

karakteristikash strukturore, duke përfshirë vjetërsinë dhe sipërfaqjen. Autorët nuk 

kishin të dhëna të detajuara mbi vendndodhjen për çdo banesë. Për lehtësi studimore, 

gjatë identifikimit të segmenteve, u përdorën banesa të krahasueshme brenda të njëjtit 

segment, duke u fokusuar kështu në banesat që nuk paraqisnin vlerat ekstreme në 
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aspektin e çmimit (mes 72,000 € dhe 680,000 €), madhësisë (mes 40 dhe 170 m2), dhe 

vjetërsisë (më pak se 35 vjeç). 

Një grup i madh i banesave (L) u shpërndanë mbi një grup zonash (n = 1, ..., N), me 

elementë të mjaftueshëm brenda tyre, me qëllim ndërtimin e modeleve hedonike të 

çmimeve të banesave për çdo zonë n, që gjenerojnë nga një vektor të parametrave Bn 

dhe matricat përkatëse variancë-kovariancë, V(Bn). Qëllimi i studimit ishte që të 

bashkoheshin zonat n në rajone m (m = 1,..., M), në mënyrë që secili rajon m të 

përmbante zona me karakteristika të ngjashme në aspektin e çmimeve të banesave 

hedonike (BM) dhe matricës së variancë-kovariancave, V(BM). Ndërtimi i rajoneve 

analitike kërkonte përkufizimin e një kriteri grumbullimi, i cili duhet të maksimizonte 

dallimet midis vektorëve të parametrave hedonike, bazuar në premisën se ndarja e 

tregut në segmente ka kuptim për aq kohë sa vektorët rezultojnë të jenë mjaft të 

ndryshëm për çdo segment, pasi kjo tregon se efektet e karakteristikave hedonike 

ndryshojnë në varësi të segmentit të vlerësuar. 

U ndërtuan katër modele gjithsej, duke filluar me modelin e parë, i cili përfshinte 

vetëm karakteristikat strukturore (variablat vjetërsi dhe sipërfaqe). Modeli i dytë u 

zgjerua, duke përfshirë variablin kohë. Karakteristikat lokale u përfshinë në modelin e 

tretë, kurse ndërveprimi i të gjithë variablave së bashku me karakteristikat strukturore 

u specifikuan në modelin e katërt që është modeli HouSI. 

Si rezultat, u konfirmua se modeli HouSI (R2=0.8282) gjeneronte rezultate më të mira 

se modeli i ndarjes administrative të qytetit (R2=0.8187), duke ia dedikuar këtë 

avantazh në pjesën më të madhe përmirësimit të modelit hedonik, përmes përfshirjes 

së variablave të rëndësishëm shpjegues në të. Gjithsesi, përdorimi i koeficientit të 

përcaktueshmërisë si kriter për përzgjedhjen e modelit më të mirë, garantonte vetëm 

që variacioni total i çmimeve ishte shpjeguar më mirë në modelin e parë, por jo faktin 

që ky model performonte më mirë në parashikimin e çmimeve individuale të shtëpive. 

Goodman dhe Thibodeau (2003) studiuan sesi rritet saktësia e parashikimit të 

çmimeve hedonike në varësi të mënyrës së krijimit të segmenteve të tregut. 

Konkretisht, autorët krahasuan saktësinë e parashikimit për katër mënyra të krijimit të 

nëntregjeve në Dallas: 1) pa përdorur shpërndarjen hapësinore të pasurive; 2) duke 

përdorur kodet ZIP të Distrikteve; 3) duke përdorur të dhënat e Census-it; 4) duke 

përdorur teknikën e identifikimit të propozuar nga vetë autorët disa vite më parë 
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(Goodman dhe Thibodau, 1998) për identifikimin e nëntregjeve të banesave. Një 

konkluzion i rëndësishëm i studimit ishte se nëntregjet perfomojnë më mirë se tregu i 

gjerë. Nëntregjet e krijuara nga të tre modelet e krahasuara (ZC, CT, dhe GT) 

performuan më mirë sesa vlerësimet e grumbulluara. Statistikat treguan rritje të 

konsiderueshme të saktësisë në modelin hedonik që merrte në konsideratë 

shpërndarjen hapësinore. 

Pavarësisht se modelet hedonike njihen për avantazhin e tyre se imponojnë çmime të 

qëndrueshme, të strukturuara, lidhur me karakteristikat e shtëpive në të gjithë zonën,  

Bitter et al. (2002) krahasuan 2 modele për të ekzaminuar marrëdhënien midis 

heterogjenitetit hapësinor dhe vlerës së karakteristikave të shtëpive, në tregun e 

pasurive të Arizonës në Tuskon, duke përdorur metodën e shpërndarjes hapësinore 

dhe regresionit të ponderuar gjeografik (GWR). Autorët nxorën në pah disavantazhin 

e modeleve hedonike si të papërshtatshme për të performuar në tregje të mëdha, pasi 

vlera marxhinale e karakteristikave të ndryshme të pasurive varionte në hapësirë. 

Metoda e regresionit të ponderuar gjeografik rezultoi me performancë më të lartë, sa i 

përket fuqisë shpjeguese dhe saktësisë së parashikimeve. 

4.3.3 Specifikimi i variablave 

Një çështje e rëndësishme që ngrihet në specifikimin e modeleve hedonike është 

numri i variablave të përfshirë në model. Shpesh përfshirja në model e një numri më 

të madh apo më të vogël nga ai i duhuri përkeqëson modelin. Numri i duhur i 

variablave saktësohet në specifikimin e modelit, pas vlerësimit të kontekstit dhe të 

dhënave në dispozicion (Sirmans et al., 2005).  

Goodman dhe Thibodeau (2003) ekzaminuan 2 modele gjatë studimit të rolit të 

karakteristikave të banesave në krijimin e parashikimeve të vlerave të tregut të 

banesave: 1) modelin e kufizuar, i cili lidh logaritmin e çmimit të transaksionit me 

sipërfaqjen, vjetërsinë dhe muajin e shitjes së pasurisë, dhe 2) modelin e zgjeruar, i 

cili përfshin një sërë karakteristikash të tjera shtesë të pasurive. Në përfundim, 

statistikat treguan se në modelin e zgjeruar, karakteristikat e shtuara të pasurive rritën 

saktësinë e parashikueshmërisë së modelit, siç edhe pritej. 

Variablat mund të kategorizohen në variabla numerikë dhe variabla kategorikë 

(dummy). Çështje e diskutueshme në modelet hedonike është fakti se 



Vlerësimi masiv i banesave në Tiranë përmes aplikimit të një modeli hedonik 

114

 

Punoi: Marsela Thanasi (Boçe) 

 

krahasueshmëria e ndikimit të variablave në modele të ndryshme nuk mund të 

realizohet, pasi specifikimi i variablave mund të jetë numerik në një studim dhe 

kategorik në një model tjetër (Sirmans dhe Machperson, 2003). Për shembull, 

vjetërsia e banesës në një studim mund të jetë variabël numerik, kurse në një studim 

tjetër mund të përfshihet në model si variabël kategorik. Kjo kushtëzohet kryesisht 

nga disponibiliteti i të dhënave.  

Freeman (1979) theksoi se gjatë aplikimit të modelit hedonik janë hasur problematika 

që e kanë origjinën tek përdorimi i të dhënave të papërshtatshme, matja e variablave 

me gabime dhe mospërcaktimi i saktë i variablave. Për shembull forca shpjeguese e 

variablit “ujëvarë” në modelin hedonik ndryshoi kur Wild (2009) e transformoi këtë 

variabël nga numerik, që tregonte gjatësinë e ujëvarës, në një variabël kategorik, që 

thjesht konfirmonte praninë e ujëvarës pranë shtëpisë. Qëllimi ishte eleminimi i 

efektit të ndikimit të dyfishtë të variablit në parashikimin e vlerës së pasurisë. Kjo 

solli përmirësimin e specifikimit të variablit dhe rritjen e nivelit të besimit në model. 

Ekzistenca e ujëvarës pranë shtëpisë u gjet se ndikonte në dyfishimin e çmimit të saj, 

krahasuar me një shtëpi me të njëjtat karakteristika, por që nuk ndodhej pranë 

ujëvarës.  

Can (1992) trajtoi mënyrën se si specifikohet efekti i lagjes në një model hedonik: si 

një variabël që përcakton çmimin në mënyrë të drejtpërdrejtë, apo çmimet e 

vlerësuara variojnë në zona të ndryshme për shkak të karakteristikave të lagjes. Për 

këtë, ai i dalloi eksternalitetet pozitive dhe negative, që vijnë për shkak të 

vendndodhjes e që ndikojnë vlerën e pasurisë, në dy nivele: në nivelin e parë ndodhen 

efektet e të qenurit në të njëjtën lagje/zonë dhe në nivelin e dytë trupëzohet ndikimi i 

çmimit të strukturave të tjera që ndodhen pranë banesës që do vlerësohet, ndikim i cili 

mund të tejkalojë kufijtë e lagjes. Niveli dhe forma e eksternaliteteve për shkak të 

efektit të vendndodhjes çuan në 4 specifikime të ndryshme të modeleve të çmimeve 

hedonike.  

Në modelin e parë, që ishte dhe modeli tradicional, efektet e hapësirës u kufizuan 

vetëm në karakteristikat e zonës/lagjes së banimit, si përcaktues të drejtpërdrejtë të 

vlerës së shtëpisë. Specifikimi i këtij modeli e përfshiu heterogjenitetin hapësinor 

nëpërmjet parametrave të strukturuar në karakteristikat e lagjes, ndaj nuk u konsiderua 

përcaktues i drejtpërdrejtë i çmimit të shtëpive.  
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Model I:  P = α + ∑βkSk + γNQ + ɛ 

ku: P është çmimi i pasurisë, Sk dhe NQ janë vektorë që tregojnë vlerat e vrojtuara të 

shtëpisë, ku Sk është variabli që përfaqëson karakteristikat strukturore të shtëpisë dhe 

NQ është variabli që përfaqëson efektin e lagjes; k = 1,. . . , K janë karakteristikat 

strukturore të pasurisë; β dhe γ janë parametrat e vektorëve Sk dhe NQ, kurse ɛ është 

vektori i termave të gabimit.  

Në modelin e dytë u supozua se efektet e lagjes shkaktojnë mungesë stabiliteti në 

mënyrën sesi variojnë parametrat. Karakteristikat e lagjes u trajtuan si përcaktues të 

parametrave strukturorë. Ky model u quajt “specifikimi i zgjeruar hapësinor”, në të 

cilin parametrat u rispecifikuan, duke marrë në konsideratë dimensionin hapësinor. 

Model 2:  P = α + ∑(βko + βk1NQ) Sk +ɛ 

Dy specifikimet e fundit të modeleve u krijuan nga variacionet me modelet e para, 

duke përfshirë efektet e lagjes dhe ato të afërsisë me strukturat rezidenciale që 

ndodhen pranë pasurisë. Modeli i tretë quhet “Specifikimi tradicional hedonik 

autoregresiv”: 

Model 3: P = α + pWP + ∑βkSk + γNQ +ɛ 

ku W përcakton varësinë hapësinore me strukturat rezidenciale që ndodhen pranë 

pasurisë, kurse koeficienti p mat ndikimin absolut të çmimeve të shtëpive që ndodhen 

pranë shtëpisë që vlerësohet.   

Në modelin e zgjeruar hapësinor, përfshirja e termit autoregresiv çoi në specifikimin e 

zgjeruar hapësinor autoregresiv, që është modeli 4. 

Model 4:  P = α + pWP + ∑(βko + βk1NQ) Sk +ɛ;  

Në modelet 3 dhe 4, matrica (W) përcaktoi llojin dhe shkallën e ndërveprimit 

hapësinor (afërsinë) midis strukturave rezidenciale. U përdorën 4 specifikime 

alternative të matricës W. Modeli i parë dhe i dytë përdorën distancën dhe afërsinë me 

strukturat e tjera (distanca më e vogël se 5 milje konsideron afërsinë me strukturat e 

tjera dhe ndikimin e tyre tek pasuria e veçuar), ndërsa dy modelet e fundit ishin matës 

të drejtpërdrejtë të distancës.  

Rezultatet treguan se modeli tradicional hedonik autoregresiv dhe modeli i zgjeruar 

hapësinor autoregresiv ishin superiorë krahasuar me modelin tradicional, jo vetëm nga 

pikëpamja konceptuale, por edhe ajo realiste, pasi në metodologjinë e përdorur ato 
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mund të pasqyronin efektet gjeohapësinore si varësia nga strukturat e tjera 

rezidenciale pranë pasurisë dhe heterogjeniteti hapësinor.  

Një çështje tjetër e diskutueshme gjatë aplikimit të modelit hedonik është ndikimi 

negativ që ka multikolineariteti i variablave në parashikimin e çmimeve të pasurive. 

Korrelacioni i lartë i disa variablave me njëri - tjetrin krijon problem me vlerësimin në 

mënyrën si shpjegohen rezultatet (Sirmans dhe Machperson, 2003). Në disa raste 

problemi i multikolinearitetit të variablave specifikë është zgjidhur duke krijuar 

variabla agregatë që shpjegojnë një funksion të caktuar të grupit të karakteristikave 

agregate. Kain (1970) në studimin e tij për matjen e ndikimit të cilësisë së shërbimeve 

të pasurisë në vlerën e saj, adresoi problemin e multikolinearitetit të variablave. Baza 

e të dhënave të modelit përfshinte të dhënat e mbledhura nga inspektorët e ndërtimit 

dhe intervistat e 1500 familjeve në qytetin e St. Louis. Ai përdori 2 metoda të 

ndryshme për krijimin e indekseve të përbëra të cilësisë së shërbimeve: seti i parë u 

krijua përmes mesatares së thjeshtë, të matur për çdo variabël cilësor sipas faktorëve, 

kurse seti i dytë u krijua përmes analizës faktoriale të 39 variablave të përfshirë në 

model. Si rrjedhojë, me anë të analizës faktoriale u krijuan 5 faktorë që përfaqësonin 

variablat e modelit si: faktori i cilësisë fizike të mjedisit të jashtëm, faktori i cilësisë së 

brendshme të banesës, faktori i cilësisë së strukturave të afërta, faktori jorezidencial 

që mat efektin e pasurive jorezidenciale pranë pasurisë (industriale, komerciale), si 

dhe faktori i cilësisë së strukturës së banesave në bllok.  

Can (1992) studioi efektet hapësinore në specifikimin dhe vlerësimin e modelit 

regresiv hedonik. Me qëllim zbutjen e multikolinearitetit që ekzistonte mes 

variablave, me anën e analizës së komponentëve kryesorë u krijua një indeks cilësor 

që përfaqësonte karakteristikat e lagjes, i përbërë nga variablat: përqindja e popullsisë 

jo të bardhë, të ardhurat mesatare familjare, përqindja e personave të papunë mbi 16 

vjeç, përqindja e familjeve nën nivelin e varfërisë, raporti i njësive të pasurive të 

dhëna me qira përkundrejt pasurive të përdorura nga vetë pronarët, përqindja e njësive 

të banimit, të ndërtuara deri në vitin 1939, si dhe përqindja e njësive të papërdorura. 

Indeksi i përbërë krijonte një marrëdhënie të konsiderueshme midis nivelit të 

përgjithshëm socio-ekonomik të zonës së banimit, si dhe cilësisë e sasisë së 

shërbimeve publike, duke zbutur kufizimin e studimit që në model nuk ishin përfshirë 

variabla që përfaqësonin shërbimet publike apo mjedisin fizik.  
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Në modelin e çmimeve hedonike që Cebula (2009) ndërtoi për zonën e Savanës, u 

përfshinë 24 variabla që mund të ndikonin çmimet e pasurive, nga të cilët 17 variabla 

kategorikë që i referoheshin veshjes së jashtme, ekzistencës së mbulesës së jashtme, 

oborrit privat, pranisë së një sistemi spërkatës nëntokësor për vaditjen e tokës, 

stukimit të jashtëm të strukturës së pallatit, pranisë së pishinës, vjetërsisë së ndërtimit, 

ekzistencës së një parku pranë banesës, pozicionimit të pronës (në cep ose jo), 

ekzistencës së një liqeni ose lumi pranë pronës, apo faktit nëse prona ishte klasifikuar 

si monument historik kombëtar. Nga studimi u konstatuan rezultate të larta për 3 

variabla që lidheshin me faktorët strukturorë të shtëpisë si: ekzistenca e një kopështi 

brenda shtëpisë, i cili rrit vlerën e saj me 17 përqind, ekzistenca e sistemit nëntokësor 

të vaditjes që rrit vlerën afërsisht me 19 përqind dhe ezistenca e kuvertës apo 

mbulesës së shtëpisë që rrit vlerën e saj me 14 përqind. Këto rezultate iu dedikuan 

korrelacionit të lartë të këtyre variablave me sipërfaqjen e lotit, e cila ishte e dhënë e 

padisponueshme për shumicën e pasurive, prandaj nuk u përfshi si variabël në model. 

4.4 Variablat shpjegues të modeleve të çmimeve hedonike  

Natyra heterogjene e pasurive bën që ato të diferencohen nga një sërë 

karakteristikash, të cilat ndërtojnë vlerën e pasurisë, përmes funksionit hedonik. 

Dubin dhe Goodman (1982) cilësuan se çmimi i shitjes në modelin hedonik shprehet 

si funksion i vektorit të karakteristikave strukturore të pasurisë dhe vektorit të 

karakteristikave të lagjes në të cilën ndodhet pasuria. Can (1992) i ndau 

karakteristikat e pasurive në 2 grupe. Në grupin e parë përfshiu karakteristikat 

rezidenciale strukturore si: stili, sipërfaqja dhe numri i dhomave. Në grupin e dytë 

përfshiu të gjithë ata faktorë që lidhen me vendndodhjen gjeografike të banesës, duke 

iu referuar dhe lagjes në të cilën është vendosur pasuria.  

Modeli hedonik që ndërtoi Cebula (2009) mori formën: ln (RSALESPRj) = f (Ij, Ej, 

SCJ, Oj) ku: ln (RSALESPRj) ishte logaritmi natyror i çmimit real të shtëpisë j më 

2005 (në $); Ij ishte vektor i karakteristikave të brendshme fizike për shtëpinë j; Ej 

paraqiste një vektor të karakteristikave të jashtme fizike për shtëpinë j; SCj ishte 

vektor i variablave të kontrollit hapësinor për çdo shtëpi j dhe Oj ishte vektor që 

pasqyronte faktorë të tjerë që lidheshin me shtëpinë j.  
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Gjatë ekzaminimit të 125 studimeve mbi modelet e çmimeve hedonike të pasurive të 

paluajtshme, Sirmans et al. (2005) i kategorizuan variablat sipas karakteristikave 

strukturore, karakteristikave të brendshme, karakteristikave të jashtme, mjedisit 

natyror, lagjes dhe vendndodhjes, shërbimeve publike, financimit, marketingut, 

banimit ose jo të pasurisë dhe faktorëve të shitjes. Goodman (1978), Freeman (1979), 

Chin dhe Chau (2003) i kategorizuan variablat e modelit hedonik në 3 grupe kryesore: 

sipas vendndodhjes, lagjes dhe karakteristikave strukturore të banesave. 

4.4.1 Karakteristikat strukturore të pasurive 

Karakteristikat kryesore fizike të pasurive të përdorura në modelet hedonike janë 

sasiore, si: sipërfaqja e banesës, numri i dhomave, dhomave të gjumit dhe banjave, 

kati i banimit, ekzistenca ose numri i oxhakëve, por edhe cilësore, si cilësia 

strukturore e jashtme e ndërtesës, cilësia e karakteristikave të brendshme të banesës, 

prania e garazhit, prania e oborrit, sistemet e ngrohjes dhe ujit, etj.. Marrëdhëniet 

midis vlerës së banesës dhe karakteristikave strukturore trajtohen nga autorë të 

ndryshëm, rezultatet e të cilëve paraqiten si më poshtë:  

4.4.1.1 Sipërfaqja 

Sa i përket marrëdhënies së karakteristikave fizike të shtëpive me çmimin e shtëpisë, 

Bourassa et al. (2003) gjeti se logaritmi i sipërfaqjes së banimit ndikonte në rritjen e 

vlerës së shtëpisë me 5 përqind. Lisi dhe Iakobini (2013) gjetën se sipërfaqja e lotit 

ndikonte në rritjen e vlerës së shtëpisë me 17 përqind. Sipas Ottensmann et al. (2008), 

për sipërfaqje të lotit më të vogla ose të barabarta me 0.5 akër, çmimi i pasurisë 

vlerësohej me 4.8 përqind më pak, kurse për sipërfaqje të lotit më të mëdha ose të 

barabarta me 1 akër çmimi i pasurisë rritej me 10.03 përqind. Ndërkohë, rritja e 

sipërfaqes së katit me 100 metra katrorë ndikonte në rritjen e vlerës së banesës me 

2.13 përqind. Bello (2009) gjeti se rritja e sipërfaqjes së apartamenteve me 1 metër 

katror në Helsinki do të çonte në rritjen e çmimit me 1.3 përqind, kur variablat e tjerë 

mbaheshin të pandryshueshëm.  

Wild (2009) zbuloi se ndikimi i sipërfaqjes mbi çmimin e pasurisë ishte relativisht i 

madh. Reduktimi i sipërfaqjes nga 2.12 akra në 1.12 akra shoqërohej me rënien e 

çmimit të pasurisë me 33 përqind. Ayan dhe Erkin (2014) gjetën se sipërfaqa e katit 

ishte variabli me fuqi më të lartë shpjeguese në modelin hedonik, pasi 61 përqind e 
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variacionit të çmimit nga mesatarja shpjegohej nga variabli i sipërfaqes në metra 

katror. Marrëdhënia midis çmimit të logaritmuar dhe sipërfaqes së katit ishte jo 

lineare. Rritja me 1 m2 sipërfaqe shtesë çonte në rritjen e çmimit me 0.84 përqind për 

një shtëpi me sipërfaqe 80 m2, ndërkohë që për sipërfaqen 200 m2 çmimi i pasurisë 

rritej vetëm me 0.26 përqind. Elasticiteti i çmimit në lidhje me sipërfaqen ishte 

konstant 0.7 deri në sipërfaqen 150 m2, e më pas binte në 0.5 për sipërfaqe deri në 200 

m2. Kostoja e rikonstruksionit gjithashtu ishte e lidhur pozitivisht me sipërfaqen.  

Sirmans dhe Macpherson (2003) krahasuan koeficientët e karakteristikave të pasurive, 

sipas zonave të ndryshme të identifikuara sipas kriterit gjeografik. Nga studimi 

rezultoi se ndikimi i sipërfaqes së lotit dhe shtëpisë nuk identifikohej të ishte i 

ndryshueshëm sipas zonave të ndryshme gjeografike. 

4.4.1.2 Kati i banimit 

Ayan dhe Erkin (2014) gjetën se një apartment në katin e parë vlerësohej me 8.4 

përqind me pak, në krahasim me një apartament të vendosur në katet më të larta, në të 

njëjtën ndërtesë. Apartamentet që ndodheshin poshtë katit bazë zhvlerësoheshin deri 

në 23 përqind. Apartamentet e pozicionuara në kahun veriperëndimor u gjetën më pak 

të preferuara. Chin (2003) gjeti se në zonën e Penangut, Kinë, kati i banimit rezultoi 

një variabël me koeficient të rëndësishëm dhe pozitiv, gjë që tregonte se blerësit 

preferojnë më shumë banesat në katet e larta, pasi pretendohet të kenë më shumë 

pamje, të jenë më pak të zhurrmshme dhe ajri të jetë më i pastër.  

4.4.1.3 Vjetërsia 

Autorë të ndryshëm kanë studiuar marrëdhënien midis vjetërsisë së ndërtesës dhe 

vlerës së saj. Rodriguez dhe Sirmans (1994) gjetën një lidhje të zhdrejtë midis 

vjetërsisë së banesës dhe vlerës së saj. Kain dhe Quigley (1970) gjetën se një shtëpi e 

re vlerësohej me 3150 dollarë më shumë sesa një ndërtesë 25 vjecare. Bourassa et al. 

(2003) zbuluan se marrëdhënia midis vlerës dhe vjetërsisë së banesës krijonte një 

kurbë në formë U-je, pasi shtëpitë shumë të vjetra mund të fitonin një premium për 

shkak të karakterit të tyre historik dhe ndodhjes në lagje të veçanta. Rritja e vjetërsisë 

së shtëpisë u gjet se ndikonte në rënien e çmimit me 0.04 përqind. Cebula (2009) gjeti 

se një shtëpi e porsandërtuar tentonte të vlerësohej me një çmim premium 31 përqind 

më të lartë sesa shtëpitë e ngjashme, por jo të reja. Sirmans dhe Macpherson (2003) 

konstatuan se ndikimi negativ i vjetërsisë në vlerën e pasurisë ishte pothuajse i njëjtë 



Vlerësimi masiv i banesave në Tiranë përmes aplikimit të një modeli hedonik 

120

 

Punoi: Marsela Thanasi (Boçe) 

 

sipas segmenteve të ndryshme gjeografike. Ottensmann et. al (2008) gjeti se rritja e 

vjetërsisë çonte në uljen e çmimit të banesës me 0.24 përqind. 

4.4.1.4 Numri i dhomave të gjumit dhe tualeteve 

Can (1992) përdori të dhënat mbi atributet strukturore të banimit për 563 shtëpi të 

shitura (8 përqind e totalit të trasaksioneve të shitjes) në vitin 1980 në zonën 

metropolitane të qarkut Franklin, Kolumbi. Nga studimi i variablave strukturorë u gjet 

se shtimi i një tualeti pritej të rriste vlerën e pasurisë me 7,706 dollarë. Lisi dhe 

Iakobini (2013) gjetën se shtimi i një dhome gjumi do të rriste vlerën e saj me 4.57 

përqind, ndërsa shtimi i një tualeti do të ndikonte që shtëpia të vlerësohej 10.23 

përqind më shumë. Sirmans dhe Macpherson (2003) gjetën se shtimi i një tualeti e 

rriste vlerën e pasurisë 10-12 përqind, kurse Ottensmann et. al (2008) vlerësuan se 

shtimi i një tualeti çonte në rritjen prej 11.67 përqind të çmimit të pasurisë. Bello 

(2009) gjeti se shtimi i një dhome gjumi në Helsinki do të çonte në rritjen e çmimit 

me 4.8 përqind, kur variablat e tjerë mbaheshin të pandryshueshëm.  

4.4.1.5 Cilësia e strukturës kryesore 

Ndikimi i cilësisë së strukturës kryesore të shtëpisë mbi vlerën e saj varion në studime 

të ndryshme. Bourassa et al. (2003) zbuluan se cilësia superiore e strukturës kryesore 

rriste çmimin e shtëpisë  me 14 përqind. Cebula (2009) tregoi me anë të modelit të tij 

empirik se, nëse faktorët e tjerë mbahen konstant, një shtëpi e veshur nga jashtë me 

tulla, krahasuar me një shtëpi që nuk e ka këtë veshje, vlerësohej me një çmim 24 

përqind më të lartë, kurse një shtëpi e stukuar nga jashtë tentonte të vlerësohej me një 

çmim 34–35 përqind më të lartë. Dizenjimi i pasurisë si monument historik kombëtar 

rezultoi me një premium në çmim rreth 1.7 përqind. Ottensmann et al. (2008) 

vlerësuan se struktura e jashtme me tulla ose gurë do të ndikonte në rritjen e çmimit 

me 8.76 përqind. Ayan dhe Erkin (2014) gjetën se apartmentet me cilësi të dobët 

vlerësoheshin me një çmim mesatarisht 10 përqind më të ulët.  

4.4.1.6 Prania e garazhit, bodrumit, oxhakut, pishinës 

Can (1992) gjeti se prezenca e oxhakut e rriste vlerën e shtëpisë me 5,024 dollarë, 

ndërkohë që prezenca e garazhit me dy vende shtonte vlerën e saj me 4,070 dollarë. 

Lisi dhe Iakobini (2013) gjetën se ekzistenca e një bodrumi rriste vlerën me 6.09 

përqind, kurse shtimi i një garazhi do të rriste vlerën e shtëpisë 7.11 përqind. Sirmans 
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dhe Macpherson (2003) gjetën se ekzistenca e oxhakut dhe garazhit rrisnin vlerën e 

pasurisë në mënyrë të qëndrueshme përgjatë segmenteve në masën 6-12 përqind, 

kurse ekzistenca e bodrumit e rriste vlerën 12-16 përqind. Sipas Cebula (2009),  

pishina brenda shtëpisë e rriste vlerën e saj me 17 përqind, kurse Sirmans dhe 

Macpherson (2003) konstatuan se ekzistenca e një pishine brenda shtëpisë ndikonte 

pozitivisht në vlerë, në varësi të klimës së zonës gjeografike. 

4.4.1.7 Ajri i kondicionuar 

Ottensmann et. al (2008) tregoi se mungesa e ajrit të kondicionuar çonte në rënien e 

çmimit me 22.21 përqind. Lisi dhe Iakobini (2013) gjetën se ekzistenca e sistemit 

qëndror të kondicionimit të ajrit rriste vlerën e shtëpisë me 9.72 përqind. 

4.4.2 Vendndodhja 

Vendndodhja lidhet kryesisht me pozitën gjeografike të pasurisë, distancën e saj nga 

vendet e frekuentuara më shpesh, si dhe aksesin e pasurisë në sigurimin e të mirave 

apo shërbimeve ekonomike dhe sociale. Bourassa et al. (2003) theksuan se 

pozicionimi gjeografik që pasqyron vendndodhjen e pasurisë luan rolin kryesor në 

shpjegimin e vlerës së pasurisë. Ata përdorën për analizën empirike një bazë të 

dhënash të përbërë prej 8,421 transaksione të shitjeve, të realizuara në vitin 1996 në 

Okland, Zelanda e Re, nga të cilat 5,716 i përkisnin shtëpive të veçuara nga të tjerat 

dhe 2705 transaksione i përkisnin shtëpive të organizuara në bllok. Në bazën e të 

dhënave u përfshinë çmimi i shitjes, vendndodhja e saktë, sipërfaqja e katit, vjetërsia, 

materialet e përdorura në ndërtim dhe cilësia e strukturës. Gjithashtu, u përdorën edhe 

të dhënat e Censusit 1996 në Zelandë, për çdo zonë si: dendësia e popullsisë, numri i 

shtëpive, të ardhurat mesatare për një familje, përqindja e banorëve që përfitojnë 

ndihmë ekonomike nga shteti, norma e papunësisë, numri mesatar i dhomave për 

shtëpi, si dhe përbërja etnike. Përdorimi i sistemit të informacionit gjeografik (GIS) 

mundësoi që të dhënat të kompletoheshin me distancën e shtëpisë nga qendra e 

biznesit. Variabli kategorik i krijuar për shtëpitë e veçuara rezultoi shpjegues i rritjes 

së vlerës së shtëpive në nivelin 10 përqind duke konfirmuar se çmimi i shtëpive të 

shkëputura tenton të jetë më i lartë se ai i shtëpive në bllok. Nga rezultatet e studimit u 

gjet gjithashtu se rritja e distancës së shtëpisë nga qendra e biznesit me 1 (një) njësi ul 

vlerën e shtëpisë me 4 përqind.  
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Marrëdhënia midis vendndodhjes dhe vlerës së pasurisë është identifikuar në mënyra 

të ndryshme nga autorë të ndryshëm. Cebula (2009) mori në konsideratë variabla 

hapësinorë që përcaktonin nëse prona ishte e vendosur mes dy blloqeve të një 

kompleksi apartamentesh që kishte mbi katër njësi me qira, nëse prona ishte e 

vendosur në një nga 6 rrugët e ngarkuara të Savanës, apo nëse prona ndodhej në 

qarkun e monumenteve historike të Savanës. Nga analiza u gjet se vendndodhja e 

shtëpisë pranë një parku, liqeni apo një lumi rezultonte me një çmim 14 përqind më të 

lartë të shtëpisë, ndërsa prania e një objekti kulti pranë shtëpisë e vlerësonte atë 9 

përqind më shumë. Vendndodhja e shtëpisë mes dy blloqeve të një kompleksi 

apartamentesh që kishte mbi katër njësi me qira ulte vlerën e saj me 5 përqind, kurse 

fakti nëse prona ndodhej në një nga 6 rrugët e rënduara nga trafiku të Savanës ulte 

çmimin me 7 përqind. Këto rezultate u shpjeguan me argumentin se afërsia me 

apartamentet komplekse ndikonte negativisht në vlerë, pasi ambjentet përreth 

perceptoheshin si hapësira të zëna e me rrugë të ngarkuara nga trafiku. Pozicionimi i 

pronës në cep ose jo nuk u gjet variabël statistikisht i rëndësishëm i modelit. 

Sa i përket ndikimit të distancave gjeografike në parashikimin e çmimeve hedonike, 

dy qasje janë zhvilluar gjerësisht. Së pari modeli monocentrik, i cili i referohet 

ndikimit në vlerën e pasurisë të distancës së saj me një qendër të vetme pune. Sipas 

modelit të dytë, çmimi hedonik i pasurisë ndikohet nga distanca e pasurisë me pika të 

ndryshme reference që ofrojnë lehtësi për jetën e banorëve.  

Ayan dhe Erkin (2014) e fokusuan studimin në komplekset e apartamenteve, të cilat 

përfaqësojnë segmentin kryesor të tregut metropolitan të pasurive në Izmit, Turqi, me 

qëllim përftimin e parashikimeve më të mira të çmimeve hedonike. Të dhënat e 

modelit u siguruan nga agjencitë e pasurive të paluajtshme dhe përfshinë 405 

apartamente të vendosura në 34 komplekse apartamentesh. Rezultatet treguan se 

përveç karakteristikave strukturore të pasurive individuale, tiparet dhe lehtësitë që 

ofrojnë komplekset e apartamenteve ndikojnë vlerën e tyre. Distanca nga qendra e 

biznesit rezultoi e rëndësishme, pasi rritja e distancës me 5 kilometra ndikonte në 

uljen e çmimit të pasurisë me 5 përqind.  

Veç të tjerash, vendndodhja tregon aksesin e pasurisë në sigurimin e të mirave apo 

shërbimeve ekonomike dhe sociale. Në këtë kuptim, një sërë studimesh kanë 

specifikuar në modelet hedonike vendndodhjen përmes kohës së udhëtimit 

drejt qendrave të punës, apo qendrave të biznesit, si një alternativë e 
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përcaktimit të distancave. Mozolin (1994) zhvilloi një model hedonik për Moskën 

duke përdorur si variabël kohën e udhëtimit drejt qendrave të biznesit dhe stacioneve 

të metrosë. Këto rezultuan variabla shpjegues të modelit, duke konfirmuar ndikimin 

që kishte në rritjen e vlerës së pasurive aksesi i banorëve në qendrat apo pikat e 

rëndësishme të zonës që lehtësonin jetesën e tyre.  

Gjithashtu distanca tokësore është përdorur si variabël në modelet e çmimeve 

hedonike (Bender dhe Huang, 1985; Orford,1999; Waddell et al., 1993; Des Rosiers 

et al., 2000; Song, 1994), duke konfirmuar marrëdhënien pozitive që ekziston 

midis vlerës së pasurisë dhe distancës nga qendra e biznesit, qendra e punës 

apo pikat e tjera të rëndësishme që krijojnë lehtësi jetese për banorët. Heikkila 

et al. (1989) arriti në përfundimin se distanca nga nënqendrat e zonave administrative 

të qytetit ishte e rëndësishme në parashikimin e çmimeve hedonike, kurse distanca 

nga qendra e biznesit nuk rezultoi variabël i rëndësishëm në përcaktimin e vlerës së 

pasurisë.  

Ottensmann et al. (2008) ndërtoi një model hedonik të çmimeve për Indianapolis, 

Indiana, përmes analizës së të dhënave të 8,772 shtëpive duke përdorur mënyra 

alternative të matjes së vendndodhjes së pasurisë. Përveç mënyrës tradicionale të 

matjes së distancës së pasurisë nga qendra e qytetit, ai e përcaktoi vendndodhjen në 

funksion të distancës së pasurisë nga qendra e punës dhe kohës së nevojshme të 

udhëtimit drejt qendrave të ndryshme të biznesit, të cilat janë konsideruar 

njëkohësisht edhe qendra punësimi. Duke marrë parasysh distancën dhe kohën e 

udhëtimit drejt qendrës së biznesit, u gjet se efekti i distancës nuk ishte i rëndësishëm 

në model. Koha e udhëtimit për në qendrën e biznesit u konstatua me një efekt shumë 

të madh. Rritja me 10 minuta e kohës së udhëtimit, shoqërohej me rënien e çmimit të 

shitjes 3.3 - 6.4 përqind. Distancat e udhëtimit drejt qendrave të punësimit u gjetën të 

kenë efekte më të mëdha në çmimin e shitjes. Konkretisht rritja me 10 kilometër apo 

10 minuta në njësitë e matjes së distancës shoqërohej me ulje të çmimeve të 

parashikuara me respektivisht 9.1 - 12.9 përqind. Në përfundim u konkludua se 

modeli hedonik e përmirësoi performancën në parashikimin e çmimeve të pasurive, 

duke shpjeguar se koha e udhëtimit drejt qendrave të biznesit ka ndikim më të madh 

se distanca e pasurisë nga qendra e biznesit dhe se këto dy variabla kanë lidhje të 

zhdrejtë me vlerën e pasurisë së paluajtshme. 
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Klima është identifikuar si komponent i rëndësishëm në krijimin e vlerës së pasurisë. 

Chau dhe Chin (2003) theksuan se faktorët klimatikë ndikojnë sjelljen e blerësve të 

pasurive në vendimin për të blerë pasurinë, prandaj ata ndikojnë edhe vlerën e 

pasurisë. Sussman et al. (2014) studiuan elasticitetin potencial të çmimeve të pasurive 

ndaj ndryshimit të temperaturës, rreshjeve dhe lagështirës në të ardhmen në USA, 

duke ndërtuar një model hedonik që tregon lidhjen mes vlerës së pasurive dhe 

variablave klimatikë. U ekzaminua ndjeshmëria e vlerës së pasurive në zonat urbane, 

sipas skenarëve të ndryshëm klimatikë. Nga rezultatet u arrit në përfundimin se 

ndryshimi sezonal i temperaturës që lidhet me situata të ndryshme klimatike dhe me 

pozicionin gjeografik të pasurisë, ishte komponent i rëndësishëm në variacionin e vlerës 

së pasurive.  

Pamja ose peisazhi pranë shtëpisë është një karakteristikë cilësore që ndikon vlerën e 

pasurisë. Teorikisht një pamje qetësuese, me gjelbërim përmirëson perceptimin e 

blerësit lidhur me vlerën e shtëpisë.  Rodriguez dhe Sirmans (1994) gjetën se vlera e 

shtëpive private me pamje të mirë shoqërohej me një premium prej 8 përqind, 

krahasimisht me shtëpitë që nuk kishin pamje të mirë. Bourassa et al. (2003) gjetën se 

pamja e shtëpisë nga uji shpjegonte një çmim 10 përqind më të lartë të saj. Des 

Rosiers et al. (2002) specifikuan 31 variabla mjedisorë, nga të cilët 11 variabla 

pamorë u identifikuan nga survejimi në vend i 760 shtëpive në Kebek, në periudhën 

1993-2000.  Këto variabla përfshinë jo vetëm pemët, por edhe llojin e bimësisë së 

mbjellë në tokën përreth shtëpisë. Ato u klasifikuan sipas përmasave dhe llojit psh: 

sipas luleve të mbjella, bimëve shkëmbore, gardheve, dendësisë së bimëve, kufizimit 

të pamjes, pamjes së çatisë, oborrit dhe ballkoneve. Nga rezultatet u konstatua se për 

shtëpitë një-katëshe dhe vilat ekzistonte një lidhje pozitive mes vlerës së shtëpisë dhe 

përqindjes së tokës së mbjellë me bimë. Kështu rritja me 1 përqind e bimësisë së 

mbjellë çonte në rritjen me 0.2 përqind të vlerës së shtëpisë. Numri më i madh i 

pensionistëve në lagje lidhej pozitivisht me një numër më të madh të pemëve të 

mbjella në këto shtëpi, duke u konsideruar tregues për rritjen e vlerës së shtëpive. 

Prania e një gardhi ose muri rriste vlerën e shtëpisë mesatarisht me 7.7 përqind, duke 

e shpjeguar këtë rritje me pamjen më të mirë vizuale që merrte shtëpia, por edhe me 

vlerën që shtonte sigurimi i intimitetit brënda shtëpisë.  

Ceccato dhe Wilhelmsson (2011) përfshinë në modelin hedonik një numër variablash 

të vendndodhjes si: largësia nga qendra e biznesit, distanca nga metroja, treni, 
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autostrada dhe rruga kryesore. Meqënëse Stokolmi shtrihet mbi një numër ishujsh në 

pjesën juglindore të Suedisë dhe uji zë një pjesë të madhe të peisazhit të qytetit, në 

model u përfshi edhe një variabël që mat distancën e pasurisë nga uji. Nga rezultatet u 

gjend se afërsia me ujin ishte një variabël me efekt pozitiv dhe fuqi shpjeguese mbi 

vlerën e apartamenteve. Kështu u vlerësua se një apartament që ndodhej në një 

distancë 50 metra larg nga uji pritej të shitej 12 përqind më shumë se një apartament 

që ndodhej 600 metra larg nga uji.   

Chin (2003) gjeti se koeficienti pranë variablit që tregonte se shtëpia ka pamje nga 

varrezat ishte i rëndësishëm dhe negativ, duke arsyetuar se blerësit nuk preferonin 

banesat me këtë pamje. Nga ana tjetër, variabli që tregonte pamjen përballë detit 

kishte koeficient të rëndësishëm dhe pozitiv, gjë që tregonte se blerësit preferonin më 

shumë banesat me pamje nga deti. 

4.4.3 Karakteristika të lagjes 

Faktorët që lidhen me karakteristikat sociale dhe fizike të lagjes, apo zonës së banimit 

reflektohen në cilësinë e jetës në një lagje të caktuar. Studimi i marrëdhënies mes 

cilësisë së lagjes dhe vlerës së pasurisë është i rëndësishëm dhe kërkon informacion 

mbi karakteristikat e lagjes, i cili është gjetur në baza të ndryshme të dhënash. Për 

shembull, Can (1992) identifikoi karakteristikat e lagjes duke përdorur të dhënat 

socio-ekonomike sipas regjistrimeve në grup të Censusit të Popullsisë dhe Banesave 

në vitin 1980.  

Niveli i kriminalitetit dhe shkalla e edukimit brenda lagjes janë identifikuar si 

karakteristika të rëndësishme për zonën e banimit. Dubin dhe Goodman (1982) 

studiuan ndikimin e karakteristikave të lagjes së banimit në vlerën e shtëpisë. Të 

dhënat e studiuara i përkasin 1,765 shtëpive në zonën metropolitane të Baltimorës, në 

vitin 1978. Në modelin hedonik u përfshinë 12 variabla që karakterizonin 

kriminalitetin në lagje, kurse 21 variabla të tjerë përshkruanin edukimin në shkollat e 

lagjeve. Këta variabla vareshin gjeografikisht nga distriktet e shkollave fillore dhe 

raportimi i krimit sipas zonave. Analiza faktoriale u përdor për të identifikuar 

komponentët që shpjegonin variancën e vlerës së pasurive për qytetin e Baltimorës, 

qarqet e shkollave dhe zonën e tërë. U ndërtuan tre modele hedonike. Nga analiza e 

rezultateve të studimit doli në pah se koeficientët e krimit kishin fuqi shpjeguese në 
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parashikimin e vlerës së pasurive. Në modelin e ndërtuar për qytetin e Baltimorës, një 

njësi e ndryshuar e komponentit “krim i dhunshëm” çonte në uljen e vlerës së pasurisë 

me 3,143 dollarë, kurse “krimi në qendrat tregtare” çonte në rënien e çmimit me 3,721 

dollarë. Sa i përket vlerësimit të krimit dhe edukimit në të gjithë qarkun e Baltimorës, 

u gjet se variabli që përfaqësonte krimin e vrasjes rezultoi shpjegues i vlerës pasi 

ndikonte në rënien e çmimit të pasurisë me 1,184 dollarë. Në përgjithësi, madhësia e 

këtyre koeficientëve nuk mund të krahasohej me ato të qytetit të Baltimorës. Kjo 

shpjegohej me faktin se, në nivel qarku, blerësit nuk fokusoheshin tek diferencat për 

shkak të nivelit të kriminalitetit. Madje, mungesa e variacionit të këtij variabli, për 

shkak të madhësisë së qarkut të Baltimorës, nuk mundësonte vlerësime të mira të 

modelit hedonik. Sa i përket variablave të edukimit, 4 nga 6 prej tyre kishin shenjën e 

duhur të marrëdhënies me vlerën e pasurive. Kështu, rritja me një njësi e cilësisë së 

edukimit në shkolla çonte në rritjen e vlerës së pasurisë me 2,253 dollarë.  

Ceccato dhe Wilhelmsson (2011) studiuan ndikimin e krimit mbi vlerën e 

apartamenteve në Suedi. Modeli hedonik u ndërtua mbi një bazë të dhënash për 9,000 

apartamente të shitur në Stokolm, Suedi. Sistemi i informacionit gjeografik u përdor 

për të kombinuar të dhënat koordinative të apartamenteve me karakteristikat e 

përdorimit të tokës dhe të dhënat demografike të popullatës. Baza e të dhënave 

përmbante në grupin e parë të saj adresën e pronës, prefiksin e zonës, çmimin e 

shitjes, zonën e banimit, vitin e ndërtimit, praninë e ballkonit dhe ashensorit, çmimin 

për metër katror, datën e kontratës, tarifën mujore të mirëmbajtjes, numrin e dhomave, 

datën e nxjerrjes jashtë përdorimit, numrin e katit të banesës specifike, numrin total të 

kateve të ndërtesës, kodin postar dhe kordinatat (x, y) të pasurisë. Në grupin e dytë të 

bazës së të dhënave u përfshinë variablat e vendndodhjes, kurse në grupin e tretë u 

përfshinë të dhëna mbi krimin të tilla si: norma e përgjithshme e krimit, norma e 

krimit sipas llojit të tij si grabitje, vandalizëm, drogë, dhunë, sulme, vjedhje banimi, 

vjedhje dyqani, vjedhje të veturave, vjedhje të makinave. Modeli u vlerësua përmes 

metodës së katrorëve më të vegjël dhe modelit hapësinor, duke gjeneruar gjithsej 

katër modele hedonike. Nga rezultatet e studimit u gjet se rritja e nivelit të krimit total 

me 1 përqind sillte rënien e çmimit të apartamenteve me 0.04 përqind. Në mënyrë më 

të detajuar, nëse vetëm vjedhja e apartamenteve si krim specifik rritej me 1 përqind, 

atëherë çmimet e apartamenteve pritej të binin mesatarisht me 0.21 përqind. Ndikimi i 

rënies së çmimit ishte më i madh në zonën veriore (si kategori reference është marrë 
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qendra e qytetit, pasi këtu ishte e përqëndruar dhe pjesa më e madhe e apartamenteve 

të tij). Autorët rekomandojnë marrjen në konsideratë të të dhënave mbi pasuritë dhe të 

dhënave gjeohapësinore në analizat e ndikimit të krimit mbi çmimin e pasurive. 

Rezultatet e studimit treguan që çmimi i apartamenteve ndikohej jo vetëm nga niveli i 

krimit në zonën ku ndodhej apartamenti, por edhe nga niveli i krimit në zonat përreth, 

pavarësisht llojit të krimit.  

Sa i përket variablave të edukimit, Dubin dhe Goodman (1982) gjetën se rritja me një 

njësi e cilësisë së edukimit në shkolla çonte në rritjen e vlerës së pasurisë me 2,253 

dollarë. Ayan dhe Erkin (2014) gjetën se afërsia me një shkollë publike cilësore kishte 

një ndikim të konsiderueshëm në rritjen e çmimit të pasurisë në masën 16.3 përqind. 

Koncepti i afërsisë lidhej me apartamentet që ndodheshin në një distancë prej 1 

kilometër nga shkolla publike, duke mbivlerësuar efektin mesatar në të gjithë 

distriktin. Në fakt, apartamentet që ndodheshin më larg se 1 kilometër nga shkolla 

publike, por brenda të njëjtit distrikt, vlerësoheshin më pak edhe për shkak të kostos 

shtesë të transportit të fëmijëve në shkollë. 

Autorë të ndryshëm kanë studiuar ndikimin e zhurrmës në vlerën e pasurisë. Feitelson 

et al. (1996) studiuan ndikimin e zhurrmës mbi vlerën e shtëpive të lokalizuara në 

zonën përreth aeroportit të Dallas-it. Të dhënat u siguruan përmes intervistave 

telefonike të 3,586 pronarëve të shtëpive private dhe 2,662 pronarëve të 

apartamenteve. Të intervistuarit u pyetën për premiumin e çmimit që ata ishin të 

gatshëm të paguanin për një apartament apo shtëpi të ndodhur në një zonë të qetë, 

krahasimisht me një zonë pranë aeoroportit. Rezultatet treguan se ekzistenca e 

zhurrmës në nivele të ndryshme ndikonte në zhvlerësimin e apartamenteve me 0.9 

përqind dhe të shtëpive me 1.5 përqind, duke vërtetuar ndikimin e zhurrmës si një 

variabël të rëndësishëm në përcaktimin e vlerës së banesave. 

Nelson (2004) studioi marrëdhënien negative midis ekspozimit të zhurmës së 

aeroportit dhe vlerës së banesës që ekspozohej ndaj kësaj zhurrme. Për këtë u 

analizuan 20 studime hedonike të vlerës së pronës, ku trajtoheshin 33 vlerësime të 

marrëdhënies mes zhurrmës dhe vlerës së pasurisë, për 23 aeroporte në Kanada dhe 

Shtetet e Bashkuara. Me anë të analizës meta-regresive u shqyrtua ndryshueshmëria e 

marrëdhënies zhurrmë-vlerë, që mund të vinte për shkak të vendit, vitit, madhësisë së 

kampionit, specifikimit të modelit, vlerës mesatare të pronës, të dhënave, aksesit për 

t’u punësuar në aeroport dhe mundësive të udhëtimit. Rritja e nivelit të zhurrmës me 1 
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decibel u gjet se çonte në rënien mesatare të çmimit të pasurisë me 0,58 përqind. 

Analiza tregoi se shteti dhe specifikimi i modelit kishin efekt në zhvlerësimin e vlerës 

së pasurisë për shkak të zhurrmës, kurse variablat e tjerë kishin efekt më të vogël. Në 

SHBA, për nivele ekspozimi deri në 75 decibel, rënia e çmimit të pasurisë rezultoi 

0.5-0.6 përqind, kurse në Kanada zhvlerësimi i pasurisë ishte 0.8 -0.9 përqind për çdo 

decibel të shtuar. Prandaj, një pronë e ekspozuar në 55 decibel do të shitej me 10-12 

përqind më pak nëse ajo do të ekspozohej në 75 decibel, kur të gjithë faktorët e tjerë 

mbaheshin konstantë. 

Chau dhe Chin (2003) gjetën si variabla të rëndësishëm e shpjegues të modelit të 

çmimeve hedonike elementë të kulturës së zonës së Penang, Japoni, siç janë besimi i 

sekteve fetare. Në zona ku besimi fetar është shumë i rëndësishëm në jetën e 

banorëve, ekzistenca e kulteve fetare në lagje të caktuara konsiderohet si vlerë e 

shtuar e pasurive që ndodhen pranë tyre. 

Bourassa et al. (2003) gjetën se përfshirja e një numri më madh variablash kategorikë 

si cilësia e lagjes dhe pamja e shtëpisë përmirëson saktësinë e parashikimit të 

variablave në modelin hedonik. Cilësia e lagjes u gjet të ishte shumë e rëndësishme 

pasi një shtëpi e vendosur në një lagje me cilësi të lartë mund të vlerësohej me një 

çmim 38 përqind më të lartë krahasimisht me shtëpitë e vendosura në lagje të varfëra 

dhe me cilësi të ulët.  Pozicionimi gjeografik i shtëpive në zonën historike apo lagje të 

veçanta vlerësohet me një çmim premium mbi çmimin e banesave me karakteristika të 

ngjashme.  

Cebula (2009) përdori të dhënat e transaksioneve reale të shitjeve për 2,888 shtëpi në 

periudhën 2000-2005, ndër të cilat 591 shtëpi ishin vendosur në lagjen historike. Nga 

rezultatet u konstatua se nëse prona ndodhet në qarkun e monumenteve historike të 

Savanës vlerësohet me një çmim mesatarisht 20–21 përqind më të lartë.  

4.4.4 Variabla të tjerë 

Përveç karakteristikave strukturore, të vendndodhjes dhe lagjes, në modelet e 

aplikuara janë gjetur edhe variabla të tjerë që kanë rezultuar me fuqi shpjeguese në 

vlerën e shtëpive si koha e qëndrimit të pasurisë në treg, periudha sezonale e shitjes, 

metoda e shitjes së pasurisë përmes ankandit online apo në mënyrë të drejtpërdrejtë, 

dhe taksa e pronësisë së pasurisë.  
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Dubin dhe Goodman (1982) e identifikuan taksën lokale të pasurisë si variabël që 

karakterizon lagjen, ndërkohë që Ottensmann et al. (2008) përfshinë në modelin 

hedonik taksën vjetore të pasurisë, të pjestuar me vlerën e shitjes së pasurisë. Norma 

efektive e taksës u gjet se ndikonte në uljen e çmimit të pasurisë me 23.76 përqind. 

Ky variabël kishte variacion të lartë që i atribuohej metodës së vlerësimit të taksës 

mbi pasurinë. Kjo u shpjegua me faktin se sistemi i taksimit të pasurive në vitin 1999 

në Indiana nuk bazohej në llogaritjen e taksës mbi vlerën reale të pasurisë në treg.  

Wild (2009) zbuloi se metoda e shitjes së pasurisë ishte një variabël i rëndësishëm 

shpjegues në modelin log-linear hedonik bazuar në të dhënat e 46 shitjeve të pasurive 

rezidenciale në zona rurale të Alaskës, të parikonstruktuara. Studimi kishte qëllim t’u 

përgjigjej pyetjeve se cilat janë forcat që përcaktojnë çmimin e tokës përreth ndërtesës 

në një vend dhe me cfarë magnitude. Hipoteza bazë e studimit ishte që çmimi i shitjes 

për një lot rritej si funksion i: a) datës së shitjes që shprehet me një numër negativ dhe 

i referohet numrit të viteve para së cilave është kryer shitja e pasurisë; b) 

vendndodhjes së pasurisë në bregun perëndimor të Alaskës (ku peshkimi ka rëndësi 

për jetesën) përkundrejt vendndodhjes në bregun lindor të saj; c) sipërfaqes; d) 

ekzistencës së një ujëvare pranë rezidencës; e) metodës së shitjes përmes ankandit on-

line, si një metodë që ka siguruar çmime më të larta të shitjes, përkundrejt metodës së 

shitjes tradicionale të pasurisë. Ndër të tjera, nga rezultatet u gjet se shitja përmes 

ankandit on-line të një loti 2.12 akra orientonte drejt një çmimi shitjeje prej 65,553 

dollarë, ndërsa realizimi i shitjes përmes metodës së drejtpërdrejtë rezultonte me një 

çmim më të ulët.   

Cebula (2009) gjeti se variabli sezonal ishte i rëndësishëm në model, pasi shitja e 

shtëpisë në periudhën maj-korrik rezultonte në një çmim 14-16 përqind më të lartë se 

në çdo muaj tjetër të vitit. Bourassa et al. (2003) gjetën se variabli tremujor i  kohës së 

shitjes së shtëpive në lagjen historike dhe brenda qytetit rezultoi të jetë variabël i 

rëndësishëm për modelin dhe vlera e shtëpive tentonte të binte në periudhën e dimrit 

në Okland.  

Lisi dhe Iakobini (2013) gjetën një metodë të thjeshtë për matjen e dispersionit të 

çmimeve në tregun e pasurive të paluajtshme, duke kontrolluar për diferenca që i 

atribuohen cilësisë së pasurive rezidenciale dhe jo heterogjenitetit të tyre. Për këtë ata 

sugjeruan një model të zgjeruar hedonik, që përfshinte situata standarde dhe jo-

standarde të tregut. Të dhënat në dispozicion përmbanin 546 vrojtime nga shitjet në 
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korrik, gusht e shtator 1987, në Kanada. Metoda e katrorëve më të vegjël u përdor për 

të vlerësuar efektin e variablave shpjegues të modelit hedonik. Përfshirja në model e 

dy variablave kategorikë cilësorë që ndikonin dispersionin e çmimit të shitjes çoi në 

përfundimin se çmimi i shitjes varej jo vetëm nga karakteristikat e shtëpive, siç ndodh 

në modelin hedonik të thjeshtë, por edhe nga të gjithë ata faktorë të tjerë që ndikojnë 

çmimin e shitjes, sipas modelit të zgjeruar hedonik.  

Katz dhe Rosen (1998) ekzaminuan ndikimin e rregullave lokale të përdorimit të 

tokës mbi çmimin e pasurive, nisur nga premisa që rregullat dhe kufizimet e 

përcaktuara nga qeveria lokale mbi zhvillimin, përdorimin e tokës ndikojnë pothuajse 

çdo komponent të kostos së shtëpive, pra dhe vlerën e tyre. Po kështu edhe rregullat 

administrative, inxhinierike dhe kostot e planifikuara nxisin ose frenojnë që 

investimet e zhvilluesve të tokës t’u drejtohën një target-grupi të caktuar blerësish. 

Kampioni i analizuar përbëhej nga 1,673 banesa të 63 komuniteteve suburbane, 

brenda zonës metropolitane të San Fançiskos. Të dhënat u bazuan në regjistrimet e 

shitjeve të shtëpive për periudhën janar-qershor 1979. Rreth 10.5 përqind e kampionit 

konsistonte në njësi të vendosura në juridiksionet me kontroll menaxherial formal në 

rritjen e tyre. Modeli hedonik bazë analizoi hipotezën që çmimi i një shtëpie është 

funksion i karakteristikave strukturore, të lagjes, karakteristikave lokale fiskale dhe 

politikave menaxheriale të zhvillimit në juridiksionin ku ndodhet shtëpia. Metoda e 

katrorëve më të vegjël u aplikua në vlerësimin e ekuacioneve të vecanta hedonike në 

sektorin me rritje dhe pa rritje të kontrollit të qeverisë lokale. Nga studimi empirik u 

vërtetua një marrëdhënie pozitive mes vlerës së shtëpive dhe zbatimit të rregulloreve 

të përdorimit të tokës, ndërtimit, rikonstruksionit të ndërtesave etj.. Rezultatet treguan 

se prezenca e moratoriumeve dhe planeve të kontollit në rritje në disa komunitete 

kishte prirje të ndikonte në rritjen prej 17-38 përqind të vlerës së shtëpive brenda 

këtyre zonave, në varësi të karakteristikave strukturore, fiskale dhe të lagjes.  

Sirmans et al. (2005) analizuan lidhjen që ekziston mes çmimit të pasurisë së 

paluajtshme dhe kohës së qendrimit në treg për t’u shitur, duke konkluduar se 

marrëdhënia çmim-kohë e qëndrimit të pasurisë në treg është negative, pasi qëndrimi i 

pasurisë për një kohë të gjatë në treg çon në uljen e çmimit të pasurisë, duke e lidhur 

edhe me perceptimin e blerësit për një pasuri që nuk shitet shpejt në kohë. Nga analiza 

e modeleve të ndryshme, vendosja e çmimit të lartë të pasurisë ndikonte herë në 

shitjen e shpejtë të pasurisë, e herë në shitjen e ngadaltë, duke e identifikuar çmimin e 
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shitjes si faktorin kryesor që ndikonte në kohën e qëndrimit të pasurisë në treg pa u 

shitur. 

Në Tabelën 4.1 janë përmbledhur atributet e pasurive të identifikuara nga Chin 

(2003), por të përditësuara edhe me variabla të tjerë që janë identifikuar nga rishikimi 

i literaturës në këtë kapitull.  
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Tabela 4.1 Atributet  e pasurive  

 

Faktorë 

 

Variablat 

Ndikimi 

mbi 

vlerën 

 Distanca nga qendra e biznesit - 

 Pamje nga deti/liqeni/lumi/oqeani + 

Vendndodhja Pamje nga kodrat/luginat/fushat e golfit + 

 Pamje nga varrezat - 

 Klima + 

 Gjendja juridike e tokës (me qira apo e lirë) - 

 Numri i dhomave të ndenjies, të gjumit, tualetet + 

 Sipërfaqja e banimit, kati i banimit, kahu i horizontit 

nga lindja e diellit 
+ 

 Bodrum, garazh, oborr + 

Strukturorë Sistem qendror ngrohjeje/ftohjeje/uji, oxhaku + 

 Cilësia strukturore (dizenjo, material, instalime) + 

 Lehtësitë (pishinë, palestër, fushë tenisi) + 

 Vjetërsia e ndërtesës - 

 Statusi socio-ekonomik i rezidentëve + 

 Niveli i edukimi publik + 

 Shërbimi spitalor publik + 

Lagjja/Zona Vende fetare (kisha, xhamia, tempuj) + 

 Krimi i organizuar - 

 Zhurrma e trafikut/aeroportit - 

 Afërsia me qendrat e mëdha tregtare + 

 Pylli + 

 Taksa lokale e pasurisë - 

 Cilësia e mjedisit (pamja, kopësht, fushë lojërash) + 

 Koha e qëndrimit të pasurisë në treg për t’u shitur - 

 Niveli i taksës së pronësisë - 

Të tjerë Metoda e shitjes, e drejtpërdrejtë apo nëpërmjet 

ankandit on-line 
-/+ 

 Mënyra e financimit + 

 Koha sezonale + 

Burimi: Chin (2003) dhe Autori 

4.5 Aplikimi i modelit të çmimeve hedonike në Shqipëri  

Nga hulumtimi i aplikimit të modelit të çmimeve hedonike në literaturën shqiptare ka 

rezultuar se nuk janë zhvilluar studime empirike relevante me studimin tonë. Në 

dijeninë tonë janë pak studime teorike të cilat kontribuojnë vetëm në analizën teorike 
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të mjedisit shqiptar ku operon tregu i pasurive të paluajtshme dhe vetëm një studim 

empirik në të cilin gjen vend aplikimi i modelit hedonik në parashikimin e vlerës së 

pasurive të paluajtshme. 

Konkretisht, Alliu (2011) studioi se si ndikojnë faktorët teknikë të ndërtesës në vlerën 

e tregut, duke marrë në shqyrtim 12 qendra biznesi në Tiranë, të cilat u analizuan në 

dy aspekte, në aspektin e karakteristikave të vetë pronave dhe në aspektin e vlerave të 

tregut të qerave që u vëzhguan përgjatë periudhës 3 vjeçare 2010-2012. Në vitin 2012 

u hartua një pyetësor me anën e të cilit kërkohej. Përmes një pyetësori të plotësuar nga 

50 persona, midis të cilëve investitorë-pronarë, menaxherë dhe qeramarrës të 

ambienteve të qendrave të biznesit, projektues të këtyre lloj ndërtesave, u mblodh 

informacion lidhur me vlerësimin e një prone-investim. Të dhënat parësore të 

mbledhura janë të lidhura me vlerën e qerasë, koston fillestare të ndërtimit të objektit, 

vitin e ndërtimit, kostot e rinovimit, kostot e mirëmbajtjes, përqindjen e ambjenteve të 

zëna me qera krahasuar me 5 vjet më parë, dhe renditjen e problemeve kryesore 

teknike që hasen në zyrat e vjetra. Përmes pyetjeve të hapura u mblodhën mendimet 

subjektive të të intervistuarve lidhur me marrëdhënien cilësi-vlerë qiraje, niveli i 

amortizimit të objektit-vendimmarrja e investitorëve. Çdo pronë u inspektua fizikisht 

për të përcaktuar cilësitë e saj si konfiguracioni planimetrik (sa fleksibël dhe i 

shfrytëzueshëm është), cilësia e shërbimeve mekanike dhe elektrike, rifinitura, kushtet 

fizike, pamje e jashtme (atraktive ose jo) dhe ofrimi i hapësirave të parkimit. 

Metoda e katrorëve më të vegjël u përdor për të vlerësuar efektin e variablave 

shpjegues të modelit hedonik. Rezultatet treguan se variablat që karakterizojnë 

cilësinë e ndërtesës rrisin vlerën e tregut të qerasë. Kontributi i secilës cilësi është 

analizuar duke përdorur koeficientët beta sipas renditjes së mëposhtme: 

1) Specifikimet e brendshme 31 përqind; 2) Prishjet fizike 29.5 përqind; 3) 

Konfigurimi 21.9 përqind; 4) Specifikimet e jashtme 13 përqind; 5) Parkimi 4.7 

përqind. 

Pas futjes në model të variablit që përcakton vendndodhjen e pasurisë, renditja e 

rëndësisë së variablave që ndikojnë vlerën e tregut të qerasë ka ndryshuar si më 

poshtë: 
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Vendndodhja 25.4 përqind; 2) Konfiguracioni 21.9 përqind; 3) Specifikimet e 

brendshme 20 përqind; 4) Specifikimet e jashtme 12.7 përqind; 5) Prishjet fizike 12.2 

përqind; 6) Parkimi 7.9 përqind.  

Rezultatet e studimit treguan se vlera e tregut të pasurive të paluajtshme, si vlera e 

qerasë ashtu edhe vlera e tregut të shitjes, varet nga cilësitë e ndërtesës, të cilat nga 

ana e tyre janë funksion dhe i vjetërsisë së ndërtesës. Vjetërsia e ndërtesave ndikon 

vlerën e qerasë në masë të ndryshme, për periudha të ndryshme të ciklit të jetës së 

ndërtesës. Rënia e vlerës së qerasë së pronave komerciale është rreth 3.75 përqind në 

vit në 10-vjeçarin e parë të jetës; 4.25 përqind në vit në 10-vjeçarin e dytë të jetës dhe 

2.04 përqind për pronat mbi 30 vjet. 

Vjetërsia e pronave të marra në konsideratë 4-14 vjet është konsideruar kufizim i 

punimit, pasi autorja ka nxjerrë konkluzione mbi marrëdhënien vjetërsi - vlerë e 

qerasë edhe për prona me vjetërsi më të madhe se 14 vjet, ndërkohë që ka përfshirë në 

studim vetëm prona të reja në moshë. Rezultatet lidhur me këtë marrëdhënie kanë dalë 

nga perceptimet e të intervistuarve dhe jo nga karakteristikat e pasurive të përfshira në 

model. Pra, mund të thuhet se rezultatet e studimit u atribuohen pronave të reja.   

Edhe pse mosvlerësimi i ndikimit të vlerës së truallit në vlerën e qerave të pronave 

është konsideruar kufizim i studimit, në gjykimin tonë vlera e truallit nuk do të kishte 

ndikim në model, përderisa është argumentuar që trualli i të gjitha pasurive vlen 

pothuajse njëlloj. Ky arsyetim bazohet në konsideratat që koeficienti i shkëmbimit që 

kërkon pronari i truallit nga ndërtuesi është thuajse i njëjtë 40-45 përqind dhe të gjitha 

këto prona ndodhen në një rreze prej një kilometër nga qendra e qytetit. Në fakt, 

mungesa e të dhënave lidhur me sipërfaqjen e truallit mund të konsiderohet një 

kufizim i punimit pasi ashtu siç ka rezultuar nga vështrimi i literaturës empirike, 

sipërfaqja e truallit është një variabël me fuqi shpjeguese në modelin hedonik. 

Kufizime të tjera të studimit janë konsideruar numri i vogël i pronave të studiuara dhe 

mungesa e saktësisë së të dhënave për shkak të ekzistencës së transaksioneve 

jotransparente.  
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4.6 Përfundime 

Në këtë kapitull është hedhur dritë mbi çështje empirike të specifikimit të modelit 

hedonik nga studiues të ndryshëm si segmentimi i tregut të pasurive, përzgjedhja e 

formës së duhur funksionale të modelit dhe specifikimi i variablave. Çmimet 

hedonike variojnë sipas nëntregjeve. Segmentimi gjeneron rezultate më të mira të 

modelit hedonik sesa tregu i gjerë. Kriteri i përdorur për segmentimin e tregut varet 

nga qëllimi i segmentimit. Nëse fokusi është vlerësimi masiv, qëllimi i segmentimit të 

tregut është që të sigurojë vlerësime sa më të sakta të vlerave të shtëpive dhe jo gjetja 

e nëntregjeve homogjene që kanë zëvëndësues brenda tyre. Segmentet e tregut të 

banesave mund të modelohen dhe jo të imponohen, duke sjellë rezultate më objektive 

në vlerësime. Gjatë segmentimit sipas kriterit gjeografik, procesi i identifikimit të 

zonave gjeografike është bazuar në premisën që segmente të dallueshme janë ato 

segmente ku çmimi i banesave është konstant dhe ky çmim derivon nga karakteristika 

të ngjashme të pasurive.  

Trajtat funksionale që merr modeli hedonik janë të ndryshme. Nga studime të 

ndryshme empirike është evidentuar se forma funksionale më e preferuar gjatë 

aplikimit të modelit hedonik është ajo gjysëm-logaritmike. Megjithatë literatura ka 

treguar se forma më e mirë funksionale është ajo që përshtatet e jep rezultate më të 

mira në modelin hedonik.  

Me përfshirjen në model të karakteristikave të pasurive si komponentë të çmimeve 

hedonike, modeli hedonik rezulton të jetë një mjet i dobishëm në parashikimin e 

vlerës së pasurisë në shumë vende. Karakteristikat apo atributet e pasurive të 

specifikuara ne modelin hedonik ndryshojnë nga njëri vend në të tjetrin, për shkak të 

mjedisit të ndryshëm. Në këtë kapitull u evidentuan një sërë komponentësh që 

përfaqësojnë karakteristikat strukturore. Variablat si sipërfaqja, cilësia e strukturës së 

brendshme e të jashtme, numri i dhomave të ndenjies, tualeteve, dhomave të gjumit, 

ekzistenca e bodrumit, garazhit, oxhakut, çatisë dhe sistemit qendror të kondicionimit 

krijojnë një lidhje pozitive me vlerën e banesës, kurse rritja e vjetërsisë së banesës 

ndikon në uljen e çmimit duke krijuar një marrëdhënie në formë U-je. Kati i banimit 

është gjetur të ketë herë ndikim pozitiv e herë ndikim negativ në vlerë. Në disa 

studime rritja e nivelit të katit çon në rritjen e vlerës, kurse në raste të tjera kjo rritje 

është e kufizuar. 
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Komponentë që përshkruajnë vendndodhjen si “koha” dhe “distanca” u identifikuan 

sa i përket pozicionimit gjeografik të pasurisë apo vendndodhjes së saj lidhur me 

qendrën e biznesit, qendrën e punës, apo një sërë vendesh të tjera të rëndësishme, 

aksesi tek të cilat siguron lehtësi në jetën e përditshme të banorëve. Gjithashtu, klima 

dhe pamja përballë/përreth shtëpisë është konsideruar si një variabël i rëndësishëm 

shpjegues në vlerën e shtëpisë. Pamja e shtëpisë ndikon pozitivisht në vlerë, kur 

shtëpia është e rrethuar me pemë, gjelbërim, ndodhet përballë detit, oqeanit, lumit, 

ndërkohë që ka efekt negativ kur ndodhet përballë varrezave, për shkak të 

emocioneve negative që përcjell tek banorët. Koha e qëndrimit të pasurisë në treg, 

metoda e shitjes, taksa e pasurisë, mënyra e financimit dhe periudha sezonale kanë 

rezultuar faktorë të rëndësishëm në vlerësimin e pasurive. 

Efekti i karakteristikave të lagjes u analizua gjithashtu nëpërmjet një sërë variablash 

cilësorë, të cilët përgjithësisht janë evidentuar nga të dhënat e censusit të popullsisë 

dhe të dhëna të tjera publike. Variablat që karakterizojnë lagjen si krimi, përbërja 

raciale janë të lidhur negativisht me vlerën, kurse variablat si cilësia e shkollave, 

shërbimi spitalor dhe niveli i shërbimeve të tjera publike lidhur me pasuritë kanë 

rezultuar të krijojnë një marrëdhënie pozitive me vlerën e parashikuar të pasurisë që 

ndodhet në atë lagje. 

Në literaturë janë gjetur edhe faktorë të tjerë, përveç atyre që kategorizoi Chin (2003), 

të cilët ndikojnë vlerën e pasurisë si: koha e qëndrimit të pasurisë në treg, metoda e 

shitjes, taksa e pasurisë, mënyra e financimit dhe periudha sezonale. 

Sa i përket vështrimit të literaturës empirike shqiptare lidhur me aplikimin e modelit 

hedonik, në njohurinë tonë konstatohet se modeli i çmimeve hedonike ka gjetur vetëm 

një aplikim në tregun shqiptar të pasurive të paluajtshme, i cili i referohet tregut të 

qerave dhe jo tregut të banesave. Përmes ndërtimit të modelit të çmimeve hedonike në 

tregun e banesave në Tiranë, ky punim synon të plotësojë këtë boshllëk në literaturën 

në fjalë. Të gjitha gjetjet në literaturën e rishikuar më lart do të përdoren në kapitullin 

empirik në vijim. 
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5.1 Hyrje 

Në këtë kapitull trajtohet metodologjia e përdorur për arritjen e objektivave të këtij 

studimi. Pas rishikimit të literaturës në kapitullin e dytë dhe të tretë, është bërë 

specifikimi i modelit të çmimeve hedonike në Tiranë. Mënyra më e përshtatshme për 

mbledhjen e të dhënave reale është vlerësuar të bëhet nëpërmjet gazetës Çelësi, pasi 

ajo përmban një numër të madh ofertash dhe kërkesash për shitblerjen e pasurive të 

paluajtshme. Kjo mënyrë përdoret edhe nga Banka e Shqipërisë për përcaktimin e 

indeksit të çmimit pasurive të paluajtshme. Kapitulli është strukturuar duke pasur 

parasysh hipotezat e ngritura dhe pyetjet kërkimore lidhur me të, si më poshtë: 

Në seksionin 5.1 është bërë një përmbledhje mbi kapitullin dhe përmbajtjen e tij. 

Krijimi i bazës së të dhënave për modelin trajtohet në seksionin 5.2 të kapitullit. Baza 

e të dhënave përfshin çmimin dhe karakteristikat përkatëse të 1421 apartamenteve të 

ofertuara për shitje, të cilët shërbejnë si variabla të pavaruar potencialë të modelit.  

Seksioni 5.3 shtjellon parimet e metodës së regresionit të shumëfishtë linear dhe 

përbëhet nga 4 nënseksione, në nënseksionin e parë të të cilit diskutohet mbi 

supozimet e metodës së regresionit. Në nënseksionin 5.3.2 është trajtuar metoda e 

katrorëve më të vegjël, e cila do të shërbejë për përcaktimin e parametrave të 

regresionit, kurse në dy nënseksionet e fundit diskutohet mbi variacionin total të 

variablit të varur, shpjegimi i të cilit është një nga bazat e ndërtimit të regresionit, si 

dhe mbi koeficientin e përcaktueshmërisë (R2), si pjesa e variacionit total të variablit 

të varur, e cila shpjegohet nga variacionet në variablat e pavarur. 

Në seksionin 5.4 paraqiten statistikat përshkruese të variablave të marrë në 

konsideratë. Seksioni 5.5 pasqyron rezultatet e analizës empirike të modelit, kurse 

analiza e specifikimit të modelit empirik bëhet në seksionin 5.6. Interpretimi i 

rezultateve të analizës empirike pasqyrohet në seksionin 5.7, ku diskutohet mbi dy 

hipotezat kryesore të studimit. Përfundimet e nxjerra pasqyrohen në seksionin e fundit 

të kapitullit. 
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5.2 Krijimi i bazës së të dhënave  

U grumbulluan të dhënat e pasurive të ofertuara për shitje nga gazeta Çelësi për 

periudhën janar-shtator 2014, duke shmangur mbivendosjen e ofertave të shitjes së 

pasurive në kohë. Nga këto, janë përjashtuar ofertat për shitje të llojeve të tjera të 

pasurive, për shkak se ishin në numër të papërfillshëm. Për më tepër, evidencat e 

nxjerra në nënseksionin 3.4.4 tregojnë se në totalin e shitblerjeve të realizuara në 

Tiranë për vitin 2013, volumi i transaksioneve të shitblerjeve të apartamenteve përbën 

84 përqind, për këtë arsye fokusimi i studimit tek apartamentet është i rëndësishëm. 

Përshkrimi i karakteristikave të të dhënave të mbledhura është paraqitur në tabelen 

5.1: 

Tabela 5.1 Mbledhja e të dhënave 

Të dhënat Përshkrimi 

Zona e referencës 

Çdo ndërtesë banimi në Tiranë është vendosur në një zonë të 

tregut. Për arsye studimore është identifikuar vendndodhja e 

pasurive në zonat ekzistuese të vlerës, sipas ndarjes së zonave 

që ka bërë qeveria në bazë të akteve nënligjore në fuqi. Në 

model janë marrë përfshirë 32 zona vlere.  

 Çmimi i pasurisë 

Në pamundësi të përftimit të të dhënave të sakta mbi çmimin e 

shitjes, çmimi i pasurisë është ai i reklamuar në gazetën Çelësi, 

përmes ofertave për shit-blerje. Ky çmim shërbën si variabël i 

varur që duhet të parashikojë modeli;   

Sipërfaqja e 

pasurisë 

Parashikohet se pasuritë që kanë sipërfaqje më të madhe shiten 

me më shumë vështirësi, për shkak të vlerës së tyre të lartë.  

Çmimi/m2 

Çmimi/m2 rezulton si raport i vlerës së pasurisë me sipërfaqjen e 

saj. Blerja e sipërfaqjeve më të mëdha, logjikisht mund të 

rezultojë me çmim më të ulët të pasurisë për një metër katror; 

Numri i dhomave Ky variabël lidhet në mënyrë të drejtë me sipërfaqjen e pasurisë; 

Numri i 

ballkoneve 

Numri i ballkoneve mund të lidhet në mënyrë të drejtë me 

sipërfaqjen e pasurisë, por kjo është e vërtetë sidomos për 
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banesat me sipërfaqje të madhe. Nga ana tjetër ekzistenca dhe 

shfrytëzimi i ballkonit/ballkoneve lidhet edhe me pozicionin dhe 

pamjen e shtëpisë;  

Numri i tualeteve 
Numri i tualeteve më i madh se një është i lidhur me banesat me 

sipërfaqje më të madhe se ajo mesatare; 

Kati i banimit 

Në pallatet që nuk kanë ashensor preferohen kate jo të larta. Pra 

ky variabël teorikisht ndikon çmimin e apartamenteve që 

ndodhen në katet e larta, por në pallatet, vjetërsia e të cilave 

është e madhe (kryesisht për pallatet e ndërtuara para vitit 

1990). Përgjithësisht katet e larta mund të preferohen për ajrin 

më të pastër dhe pamjen më të mirë që ata ofrojnë. 

Ashensori Ekzistenca e ashensorit është e lidhur me vjetërsinë e banesës; 

Mundësia për 

parkim 

Sipas kërkesë-ofertave të marra në studim rezulton se çmimi i 

garazhit nuk përfshihet në çmimin e banesës, pasi ai ofertohet 

veçmas. Për këtë arsye, në model është marrë në konsideratë 

vetëm mundësia për parkim pranë pasurisë; 

Mobilimi 

Një pjesë e mirë e pasurive shiten të mobiluara plotësisht apo 

pjesërisht, duke iu përafruar kulturës së vendeve europiane për 

ta përshtatur mobilimin sipas arkitekturës së brendshme të 

shtëpisë. Prandaj mobilimi është marrë në konsideratë si 

variabël i mundshëm që ndikon vlerën e pasurisë; 

Orientimi drejt 

kaheve të 

horizontit 

Orientimi drejt lindjes së diellit apo pozicionimi i apartamentit 

në dy ose tre kahe të horizontit e bën apartamentin më të 

preferueshëm se të tjerët dhe ky fakt mund të ndikojë pozitivisht 

mbi vlerën e tij; 

Vjetërsia e 

apartamentit  

Vjetërsia e pasurisë i referohet vitit të ndërtimit të pasurisë para 

apo pas vitit 1990. Pallatet e reja janë më të preferuara, prandaj 

vjetërsia teorikisht konsiderohet një variabël i mundshëm që 

ndikon vlerën. Logjikisht ky variabël është i lidhur në mënyrë të 

zhdrejtë me vlerën pasi mosha më e re e pallatit nënkupton vlerë 

më të lartë të saj. Gjithashtu, teorikisht ekziston një lidhje e 
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zhdrejtë midis vjetërsisë dhe ekzistencës së ashensorit, pasi 

pallatet e reja përgjithësisht janë të pajisura me ashensor. 

 

Në Tabelën A.1 në Anekse, adresa gjeografike e pasurive identifikohet me zonën 

fiskale apo siç quhet ndryshe zona e referencës dhe kodin përkatës që ka marrë zona e 

vlerës në momentin e përfshirjes në model. Ashtu siç tregohet në Tabelën 5.2, zonat e 

vlerës janë grupuar në tre grupe kryesore, që konsiderohen 3 variabla të pavarur të 

cilët identifikojnë vendndodhjen e apartamenteve. Në grupin e parë bëjnë pjesë zonat 

më të preferuara që ndodhen në qendër të qytetit të Tiranës, zonat në bllok dhe pranë 

liqenit e parkut kombëtar të Tiranës; në zonën e dytë përfshihen hapësirat që ndodhen 

brenda unazës së vogël të Tiranës dhe në zonën e tretë ndodhen zonat jashtë unazës së 

vogël të Tiranës. Variabli i vendndodhjes së apartamentit në model specifikohet duke 

identifikuar pozicionimin e tij në njërën prej këtyre zonave.  

Tabela 5.2 Grupimi i zonave referuese  

Zonat 
referuese 

Kodimi 

 

Zonat 
referuese 

Kodimi 

 

Zonat 
referuese 

Kodimi 

2/1 

1 

 
1/1 

2 

 
8/3 

3 

2/2 
 

2/3 
 

9/3 

5/1 
 

2/4 
 

11/1 

5/2 
 

7/1 
 

11/2 

9/1 
 

7/2 
 

11/3 

10/1 
 

5/3 
 

2/5 

10/2 
 

10/3 
 

1/2 

   
8/1 

 
3/1 

   
8/2 

 
3/2 

   
9/2 

 
4/1 

      
4/2 

      
5/4 

      
7/3 

      
7/4 

      
6 
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5.3 Metoda e regresionit të shumëfishtë 

Analiza e regresionit të shumëfishtë teston hipotezat në lidhje me marrëdhënien 

shkakësore në mes të vlerës së banesës Y dhe dy ose më shumë ndryshoreve të 

pavarura XS, që përfaqësojnë karakteristikat e pasurive. Regresioni i shumëfishtë 

mund të përdoret gjithashtu për të bërë parashikime në lidhje me variablin Y. Kjo 

është arsyeja pse teknika statistikore është e dobishme për të përcaktuar çmimin e 

mundshëm të shitjes së një pasurie. Kur modeli i regresionit përdoret për parashikim, 

parashikohet vetëm në kuadër të vargut të vlerave të vrojtuara. Në vlerësimin masiv të 

kompjuterizuar, modeli i analizës së regresionit të shumëfishtë zhvillon një vlerë 

bazë, që në gjuhën teknike njihet si konstantja e regresionit, së cilës i shtohen apo 

zbriten vlerat e bazuara në prodhimin mes koeficientëve të modelit me karakteristikat 

e veçanta të pasurisë. Ky model lejon analizën e një numri të madh të shitjeve dhe 

përcakton së pari se cila nga karakteristikat ndikon në mënyrë statistikisht të 

rëndësishme në vlerën e një shtëpie, dhe së dyti, nëse efekti i tyre është pozitiv apo 

negativ. Ai ndihmon lehtësimin e proçesit të vlerësimit, duke promovuar 

qëndrueshmëri dhe lejon rregullime për karakteristikat e pasurive që shiten rrallë. 

Një shembull i ekuacionit të modelit të analizës së regresionit të shumëfishtë, për 

vlerësimin e një banese të vetme paraqitet si më poshtë: 

Vlera e banesës = Vlera bazë + b1 * Sipërfaqja + b2 * Vjetërsia + b3 * Zona e 

banimit1 + b4 * Zona e banimit2 + b5 * Zona e banimit3 + b6 * Numri i dhomave të 

gjumit + b7 * Mundësi për parkim + B8 * Numri i katit + B9 * Ashensor+ B10 * 

Orientimi + ui; 

Ku b1, b2, b3…bn janë koeficientët e vlerësuar që masin ndryshimin në vlerën 

mesatare të variablit të varur (vlera e banesës) për një njësi të rritjes së variablit të 

pavarur (karakteristikat e banesës), duke mbajtur variablat e tjerë konstantë. Termi i 

gabimit (i njohur edhe si turbullimi) mat devijimin e çdo vlere të vëzhguar të variablit 

të varur nga vlera e parashikuar e e tij (por e pavëzhguar), që ndodhet mbi vijën e 

regresionit. Përfshirja në model e të gjithë variablave të pavarur që mendohet të kenë 

rëndësi në vlerësimin e regresionit, krijon mundësi që modeli të performojë më mirë.  

Benjamin et al., (2006) ka trajtuar metodën e regresionit të shumëfishtë, e cila 

përdoret në vlerësimin masiv të pasurive të paluajtshme për përcaktimin e tatimit mbi 



Vlerësimi masiv i banesave në Tiranë përmes aplikimit të një modeli hedonik 

143

 

Punoi: Marsela Thanasi (Boçe) 

 

to. Lusht (2001) inkurajon se analiza e regresionit të shumëfishtë mund të përdoret për 

vlerësimin e një numri të madh të pasurive, në mënyrë të shpejtë dhe ekonomike, gjë 

që shpjegon popullaritetin e saj në rritje tek vlerësuesit e taksave. 

5.3.1 Supozimet e regresionit 

Disa supozime bëhen për kryerjen e analizës së regresionit të shumëfishtë: 

Së pari, janë përfshirë të gjithë variablat e pavarur përkatës dhe forma funksionale e 

modelit është korrekte. Në mënyrë tipike, forma funksionale e modelit është lineare. 

Ky supozim nënkupton linearitet në lidhje me parametrat e modelit, ndërkaq supozimi 

nuk kufizon futjen e variablave në forma jolineare, si logaritmi apo fuqitë e dyta e të 

treta të variablave, në varësi të formës funksionale që ka ekuacioni i popullatës.  

Së dyti, vlera e pritur e gabimit u është zero dhe përfaqëson ndikimet e të gjithë 

faktorëve të tjerë të mundshëm përveç variablave shpjegues, gabimet në matjet e 

variablave, faktin që forma lineare është vetëm një përafrim i realitetit, i cili është 

kompleks e ndoshta edhe jolinear, e mbi të gjitha faktin që ka një pasiguri në vlerësim 

pasi jo e gjithë popullata është marrë në shqyrtim, por vetëm një zgjedhje e rastit prej 

saj. 

Së treti, varianca e termave të gabimit është konstante, dhe termat e gabimit janë të 

pavarur, pra individët si njësi studimore (në rastin tonë apartamentet) janë pjesë e një 

zgjedhjeje të rastit dhe nuk kanë lidhje mes tyre. 

Së fundi, supozohet se termat e gabimit kanë shpërndarje normale. 

Një supozim tjetër i nevojshëm për modelin e regresionit të shumëfishtë linear është 

se nuk ka një marrëdhënie të saktë lineare midis ndryshoreve të pavarura. 

Nëse dy ose më shumë variabla shpjegues janë të korreluar në mënyrë perfekte 

linearisht me njëri-tjetrin, është e pamundur të llogariten parametrat e ekuacionit. 

Paketat statistikore e bëjnë automatikisht përjashtimin e njërit prej këtyre variablave, 

por kërkuesi duhet të jetë në dijeni të këtij fakti nga analizat përshkruese dhe ato të 

korrelacionit dhe të marrë vetë një vendim se cili prej variablave duhet hequr nga 

analiza. Nëse dy ose më shumë variabla shpjegues janë të korreluar, por jo në mënyrë 

perfekte lineare, atëherë vlerësimi i parametrit mund të llogaritet, por efekti i secilit 

prej variablave shumë të korreluar linearisht në variablin shpjegues, nuk mund të 
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izolohet. Problemi i multikolinearitetit shkakton probleme me variancën e vlerësuesve 

të parametrave (e rrit atë) dhe i bën variablat të duken statistikisht të parëndësishëm, 

kur në fakt ata mund të kenë efekte të rëndësishme. Kështu, sa më pak të lidhura të 

jenë variablat, aq më përfaqësues bëhet modeli. 

5.3.2 Metoda e katrorëve më të vegjël  

Metoda e katrorëve më të vegjël OLS përdoret për të vlerësuar parametrat e 

ekuacionit të popullatës β0, β1, β2... βn. Kjo metodë është një teknikë statistikore që bën 

vlerësimet lineare të paanshme të parametrave, sipas supozimeve klasike statistikore, 

duke minimizuar shumën e katrorëve të gabimeve, të llogaritur si diferenca mes 

vlerave të parashikuara nga ekuacioni dhe vlerave aktuale të Y. 

Vlerat e β0, β1, β2... βn janë të panjohura, por modeli i regresionit të shumëfishtë do të 

përpiqet t’i vlerësojë ato. Vlera β0 është një term konstant në model, që përfaqëson 

vlerën bazë të pasurisë, nëse të gjithë karakteristikat e tjera e kanë vlerën zero. Kjo 

vlerë ka kuptim, vetëm nëse të gjithë variablat e përfshirë në regresion janë variabla 

binarë. Përndryshe, vlerat e çdo karakteristike të apartamentit nuk mund të jenë zero. 

Për shembull, nuk ekziston një apartament me sipërfaqë zero. Pra, ekonomikisht vlera 

e konstantes në përgjithësi është pa interes. Statistikisht, konstantja mundëson që vija 

e vlerësuar të jetë më e mira dhe të plotësojë kushtin e vetëm që vija e ndërtuar të jetë 

sa më pranë pikave të vëzhguara. Në mungesë të konstantes, vija më e mirë duhet të 

plotësojë së pari kushtin që vija të kalojë nga origjina e boshteve koordinative, gjë që 

bën që kjo vijë të mos jetë më e mira e mundshme. Pjesa rastësore në ekuacion është 

kapur nga termi i gabimit ui. 

5.3.3 Masat e variacionit  

Variacioni total, shpjegimi i të cilit është edhe një nga bazat e ndërtimit të regresionit, 

është variacioni i variablit të varur Y. Ky mund të shpërbëhet në dy pjesë: në shumën 

e katrorëve të regresionit dhe shumën e katrorëve të gabimit, si më poshtë: 

SST= SSR + SSE, ku: 

SST tregon shumën totale të katrorëve, që është katrori i variacioneve të vlerës së Yi 

rreth mesatares të tyre; SSR përfaqëson shumën e katrorëve të regresionit dhe tregon 



Vlerësimi masiv i banesave në Tiranë përmes aplikimit të një modeli hedonik 

145

 

Punoi: Marsela Thanasi (Boçe) 

 

katrorin e variacioneve të vlerave të parashikuara përmes regresionit nga mesatarja e 

tyre (në fakt, një nga vetitë algjebrike të metodës OLS është që mesatarja e variablit të 

varur është e njëjtë me mesataren e vlerave të tij të parashikuara nga regresioni); SSE 

përfaqëson shumën e katrorëve të gabimit, dhe tregon katrorin e variacioneve të 

mbetjeve (që janë vlerësues të termit të gabimit) nga mesatarja e tyre. Kjo e fundit, siç 

u sqarua më lart, është zero. 

5.3.4 Koeficienti i përcaktueshmërisë (R2) 

Koeficienti i përcaktueshmërisë ose determinacionit është pjesa e variacionit total të 

variablit të varur, e cila shpjegohet nga variacionet në variablat e pavarur. Koeficienti 

i përcaktueshmërisë shënohet R2, ku dhe vlerat e tij janë të kufizuara mes zeros dhe 

njëshit. Vlerat afër 0 tregojnë që regresioni i gjetur shpjegon një pjesë të vogël të 

shpërndarjes, prandaj është i papërshtatshëm. Vlerat afër 1 tregojnë se regresioni 

shpjegon një pjesë të madhe të shpërndarjes. Pavarësisht se kjo është një veçori e 

mbivlerësuar statistikisht, një vlerë e lartë e koeficientit të përcaktueshmërisë nuk 

garanton se modeli parashikon efekte shkakësore me veçori të mira statistikore dhe as 

që këto rezultate të jenë të besueshme. 

Kriteri i Fischer (F) është kriteri që përdoret për të treguar rëndësinë e lidhjes së 

variablit të varur me variablat e pavarur. Kjo statistikë përdoret për të treguar jo vetëm 

rëndësinë globale të regresionit, por edhe rëndësinë statistikore të cilësdo 

nënbashkësie të variablave të pavarur, nën supozimin se varianca e termit të gabimit 

është konstante. Kjo statistikë është modifikuar më vonë nga Wald, për të bërë të 

njëjtat testime, me supozime të relaksuara.   

Kriteri t mat rëndësinë statistikore individuale të karakteristikave të banesës në 

shpjegimin e ndryshimeve të vlerës së saj (variablit të varur). Vlera e lartë e t-së 

tregon se karakteristika specifike ndikon në mënyrë statistikisht të rëndësishme dhe 

është e rëndësishme për vlerën e banesës e anasjelltas.  

Probabiliteti kritik (vlera p) mat probabilitetin e rasteve kur rezultati faktik 

shoqërohet me vlera që kanë shmangie më të mëdha se ato të vrojtuara. Kur Pkr < α, 

hipoteza hidhet poshtë dhe nëse Pkr > α hipoteza nuk mund të hidhet poshtë, ku α 

është niveli kritik i rasteve për të cilat kërkuesi vendos të tolerojë që hipoteza zero të 

hidhet poshtë, kur ajo është e vërtetë. Përzgjedhja standarde e α është 5 përqind, por 
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një përzgjedhje më e mirë duhet të marrë parasysh numrin e vëzhgimeve dhe atë të 

shkallëve të lirisë së regresionit. Sa më i vogël të jetë njëri prej këtyre numrave, aq më 

të mëdha janë gjasat që vlerësuesi i variancës të jetë i madh, dhe automatikisht 

vlerësimet e gabimeve standarde do te jenë të mëdha. Kjo bën që të penalizohet 

rëndësia statistikore e variablave. Për këtë arsye, rritet niveli i α që të mos hidhet 

poshtë gabimisht hipoteza zero. Anasjelltas, sa më i lartë të jetë numri i vëzhgimeve, 

aq më e vogël duhet të merret α. 

5.4 Statistika përshkruese 

Në këtë seksion do të studiohen karakteristikat kryesore të variablave që do të 

përfshihen në analizën empirike. Është e rëndësishmë të theksohet fillimisht, se 

mbledhja e të dhënave ka qenë mjaft e kujdesshme dhe nuk ka patur vlera të 

munguara për asnjë nga variablat në shqyrtim. Pra, në të gjitha tabelat e mëposhtme 

janë përfshirë 1,421 vëzhgime.  

Tabela 5.1 paraqet statistika përshkruese për variablat e vazhdueshëm të modelit, 

përfshirë ata që marrin vlera me numra të plotë. Siç vihet re, çmimi i shtëpive është 

një variabël që ka shumë variacion: vlerat e tij lëvizin nga 550 mijë në 50.5 milionë. 

Për arsye që do të shtjellohen më poshtë, ky variabël do të logaritmohet për t’u 

përdorur në analizën regresive, ndaj është përfshirë edhe logaritmi i tij në Tabelën 5.3. 

Një nga arsyet kryesore të logaritmimit të variablave është kompresimi i vlerave të 

mëdha dhe ulja e ndjeshmërisë ndaj vëzhgimeve ekstreme. Edhe në këtë rast duket se 

logaritmi i çmimit ka një variacion konsiderueshëm më të ulët. Rangu i tij është nga 

13.22 në 17.74 dhe mesatarja e tij është afërsisht 16, me një devijim standard të ulët 

prej 0.5. Në vijim të këtij seksioni do të merremi më gjerësisht me karakteristikat e 

këtyre dy variablave.  

Sipërfaqja mesatare e shtëpive në zgjedhjen tonë është rreth 90 m2 dhe devijimi 

standard i saj është 32.4. Vlerat e sipërfaqes variojnë nga 20 në 302 m2. Numri 

mesatar i dhomave ështe 1.77 dhe statistikat përshkruese tregojnë se zgjedhja 

përmban si garsoniere, ashtu edhe shtëpi me deri në 5 dhoma. Shtëpitë kanë 

mesatarisht 1 ballkon, me nje devijim standard prej 0.4, edhe pse ka shtëpi në 

zgjedhje që kanë deri në 5 ballkone. Numri mesatar i tualeteve është pak më i madh se 
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një, dhe devijimi standard i tij është rreth 0.4. Apartamentet ndodhen në një rang të 

gjerë katesh banimi, që prej të parit deri në katin e trembëdhjetë, gjë që tregon për një 

zgjedhje të rastit. 

Tabela 5.3 Statistika përshkruese për variablat shpjegues  

Variabli Mesatarja Devijimi Standard Minimumi Maksimumi 

Price 10,000,000 5,427,120 550,000 50,400,000 

Lnprice 15.99 0.51 13.22 17.74 

Sqrm 89.33 32.39 20.00 302.00 

Rooms 1.77 0.73 0.00 5.00 

balconies 1.10 0.38 0.00 5.00 

Baths 1.23 0.43 1.00 4.00 

Floor 4.07 2.04 1.00 13.00 

 

Në Tabelën 5.4 janë paraqitur proporcionet e variablave shpjegues që kanë natyrë 

kategorike (Fig. 5.1-5.10). Këto statistika tregojnë se rreth 79 përqind e 

apartamenteve ndodhen në pallate pa ashensor, dhe pothuaj saktësisht e njëjta 

përqindje rezulton për pallate të ndërtuara pas vitit 1990; vetëm 4.4 përqind kanë 

mundësi parkimi dhe e përmendin këtë si vlerë të shtuar në lajmërimin për shitjen e 

shtëpisë; vetëm 2.7 përqind e apartamenteve janë me ngrohje qendrore; 8.1 përqind e 

apartamenteve kanë si vlerë të shtuar orientimin nga kahet e preferuara të horizontit. 

Përsa i përket mobilimit, 20 përqind e apartamenteve kanë mobilim të plotë, 74 

përqind nuk janë të mobiluar dhe 5.8 përqind kanë mobilim të pjesshëm. Rreth 60 

përqind e apartamenteve ndodhen në katet e treta, ose ato më të larta; 1.1 përqind nuk 

kanë ballkon, 88.7 përqind kanë një ballkon dhe rreth 10 përqind kanë më shumë se 

një ballkon; 77.5 përqind kanë vetëm një tualet, ndërsa pjesa tjetër ka dy ose më 

shumë tualete. Në lidhje me vendondodhjen, statistikat përshkruese tregojnë se 14.4 

përqind e apartamenteve në shitje ndodhen në zonën e parë, 37.5 në të dytën dhe 48 

përqind në zonën e tretë.  
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Tabela 5.4 Proporcionet e variablave shpjegues kategorikë  

  Proporcionet Gabimet standarde [Intervali i besimit 95%] 

Lift 0 0.212 0.011 0.191 0.234 

 1 0.788 0.011 0.766 0.809 

Parking 0 0.956 0.005 0.944 0.966 

 1 0.044 0.005 0.034 0.056 

Aged 0 0.211 0.011 0.191 0.233 

 1 0.789 0.011 0.767 0.809 

Heat 0 0.973 0.004 0.963 0.980 

 1 0.027 0.004 0.020 0.037 

Orient 0 0.919 0.007 0.904 0.932 

 1 0.081 0.007 0.068 0.096 

Furniture 1 0.201 0.011 0.181 0.223 

 2 0.740 0.012 0.717 0.762 

 3 0.058 0.006 0.047 0.072 

Fully_f 0 0.799 0.011 0.777 0.819 

 1 0.201 0.011 0.181 0.223 

Part_f 0 0.942 0.006 0.928 0.953 

 1 0.058 0.006 0.047 0.072 

Not_f 0 0.260 0.012 0.238 0.283 

 1 0.740 0.012 0.717 0.762 

Floord 0 0.409 0.013 0.384 0.435 

 1 0.591 0.013 0.565 0.616 

Balcony0 0 0.989 0.003 0.983 0.994 

 1 0.011 0.003 0.006 0.017 

Balcony1 0 0.113 0.008 0.097 0.130 

 1 0.887 0.008 0.870 0.903 

Balcony2 0 0.898 0.008 0.881 0.913 

 1 0.102 0.008 0.087 0.119 

Bathd 0 0.775 0.011 0.752 0.796 

 1 0.225 0.011 0.204 0.248 

Zone1
  

0 0.856 0.009 0.836 0.873 

 1 0.144 0.009 0.127 0.164 

Zone2
  

0 0.625 0.013 0.599 0.650 

 1 0.375 0.013 0.350 0.401 

Zone3 0 0.519 0.013 0.493 0.545 

 1 0.481 0.013 0.455 0.507 
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Fig. 5.1 Vendndodhja                                 Fig. 5.2 Mobilimi 

 

   

Fig. 5.3 Kati i apartamentit                    Fig. 5.4 Numri i tualeteve 

 

   

Fig. 5.5 Ballkonet                     Fig. 5.6 Ashensori 
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Fig. 5.7 Mundësia për parkim                       Fig. 5.8 Vjetërsia 

   

Fig. 5.9 Ngrohja qendrore                             Fig. 5.10 Orientimi 

 

Siç u tregua në seksionin paraardhës, një nga supozimet e regresionit klasik dhe 

vlerësimit të tij me Metodën e Katrorëve më të Vegjël është normaliteti i termit të 

gabimit. Duke qenë se ky term është pjesë integrale, dhe pse jo sistematike e variablit 

të varur, është e nevojshme të shihet paraprakisht se cilat janë karakteristikat e 

variablit të varur dhe të ngrihen pritshmëri mbi plotësimin ose jo të supozimit të 

normalitetit. Statistikat e detajuara të variablit të varur në rastin tonë, pra të çmimit, 

janë paraqitur në Tabelën 5.4:  
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Tabela 5.5 Statistika përshkruese për çmimin 

      Percentiles      Smallest 

 1%      2750000         550000 

 5%      4057200        1500000 

10%      4620000        2000000       Obs                1421 

25%      6300000        2100000       Sum of Wgt.        1421 

50%      8820000                      Mean           1.00e+07 

                        Largest       Std. Dev.       5427120 

75%     1.26e+07       3.92e+07 

90%     1.68e+07       4.51e+07       Variance       2.95e+13 

95%     1.96e+07       4.82e+07       Skewness       1.933218 

99%     2.87e+07       5.04e+07       Kurtosis       10.20564 

 

Siç mund të vihet re prej saj, çmimi i shtëpive ndryshon shumë mes vëzhgimeve, me 

një devijim standard prej 5,427,120 që është sa gjysma e mesatares së çmimit 

(10,000,000 lekë). Mediana e zgjedhjes për këtë variabël është 8,820,000 dhe është 

më e vogël se mesatarja, gjë që tregon se të dhënat janë të anuara, pra nuk janë të 

qendërzuara rreth mesatares së tyre siç duhet të ndodhë në shpërndarjen normale. Kjo 

vërtetohet edhe nëpërmjet statistikës së animit, skewness, e cila merr vlerën zero nëse 

të dhënat janë të paanuara. Për rastin e variablit nën konsideratë, vlera e skewness 

është rreth 2, gjë që tregon se të dhënat janë të anuara nga e djathta. Statistika e 

kurtosis për të dhëna me shpërndarje normale e ka vlerën e referencës 3. Vlera e saj 

për çmimin e shtëpive është më shumë se tre herë më e lartë se vlera e referencës, gjë 

që tregon se bishtat e shpërndarjes janë shumë më të trashë se të një shpërndarjeje 

normale. Pra, gjasat janë të pakta që ky variabël, dhe rrjedhimisht edhe termi i 

gabimit, të ketë shpërndarje normale.  

Ky përfundim është diçka e zakonshme për variablat që janë të matur në para, apo që 

marrin kryesisht vlera pozitive. Teorikisht, është e mundur që përfshirja në analizë e 

variablave të tjerë të eliminojë anshmërinë, por në praktikë, anshmëria dhe trashësia e 

bishtave janë karakteristika që mbeten edhe pas kontrollit për variabla të tjerë, dhe 

tregojnë se shumica e variacionit të variablit të varur do të mbetet e pashpjeguar. 

Zgjidhja që rekomandohet nga rishikimi i literaturës për raste të ngjashme, është 

logaritmimi (natyral) i variablit, dhe kjo në rastin tonë nuk krijon probleme 

përzgjedhjeje meqë çmimi i shtëpive merr vetëm vlera pozitive.  
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Statistikat e detajuara për logaritmin e çmimit paraqiten në Tabelën 5.6. Shifrat në 

tabelë tregojnë se mesatarja dhe mediana e zgjedhjes janë shumë të ngjashme. Kjo 

tregohet edhe me faktin që statistika skewness është afruar shumë me vlerën e saj të 

referencës. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për statistikën kurtosis, e cila është 3.54. 

Pra, logaritmimi ka eliminuar një sasi shumë të madhe të devijimit të variablit nga 

shpërndarja normale. 

Tabela 5.6 Statistika të detajuara të logaritmit të çmimit 

Percentiles Smallest 

1% 14.82711 13.21767 

5% 15.216 14.22098 

10% 15.34591 14.50866 Obs 1421 

25% 15.65606 14.55745            Sum of Wgt. 1421 

50% 15.99253            Mean            15.99205 

                     Largest Std. Dev. .5061791 

75% 16.34921 17.48419 

90% 16.63689 17.62395 Variance .2562173 

95% 16.79104 17.6912 Skewness -.0788077 

99% 17.17241 17.7355 Kurtosis 3.537379 

 

Për të kontrolluar nëse modeli pritet të vuajë nga multikolineariteti, rekomandohet të 

kryhet analiza e korrelacionit mes variablave. Sipas rregullit të përgjithshëm, një 

koeficient korrelacioni më i lartë se 0.8 tregon se modeli përmban kolinearitet të 

shumëfishtë. Koeficientët e korrelacionit mes variablave potencialë shpjegues 

prezantohen në Tabelën 5.7 dhe tregojnë se ka tre raste kur variablat tregojnë lidhje 

shumë të forta. Së pari, bie në sy lidhja e vjetërsisë së shtëpisë, e matur nëpërmjet 

variablit dummy që merr vlerën 1 nëse shtëpia është ndërtuar pas vitit 1990, me 

variablin dummy që tregon praninë e ashensorit në pallatin ku ndodhet apartamenti. 

Kjo lidhje është e pritshme, duke ditur se ashensorët ishin të papërdorur në ndërtesat e 

ndërtuara para 1990-ës. Së dyti, ka një lidhje të fortë lineare mes variablave dummy 

që marrin vlerën 1 përkatësisht për shtëpitë e pamobiluara dhe të mobiluara, lidhje e 

cila është e vështirë të shpjegohet. Së treti, ka një lidhje të fortë lineare mes variablave 

dummy që marrin vlerën 1 përkatësisht për shtëpitë që kanë një ose dy ballkone. 

Është e vështirë të shpjegohet kjo lidhje, por duke patur parasysh që në zgjedhjen 

tonë, vetëm 1 përqind e shtëpive janë pa ballkon, grupi i shtëpive me një ballkon 

mund të përdoret si kategori reference, pra të mos përfshihet në regresion për të 



Vlerësimi masiv i banesave në Tiranë përmes aplikimit të një modeli hedonik 

153

 

Punoi: Marsela Thanasi (Boçe) 

 

eliminuar kolinearitetin e shumëfishtë. Gjithsesi, kontrolli për këtë kolinearitet dhe 

teste më të avancuara për të do të kryhen pas vlerësimit të modelit, mbi të cilat do të 

merren edhe vendimet për eliminimin e këtij problemi.  

Përpara se të kryhet analiza regresive, është me interes të shihet nëse variabli i varur 

është i lidhur me variablat e tjerë, të cilët do të përfshihen në analizën regresive si 

variabla shpjegues. Kjo mund të shihet së pari me anë të koeficientëve të 

korrelacionit, ndaj në tabelën e korrelacioneve paraqitur më poshtë, janë shtuar 

variabli i çmimit në nivel, si dhe ai i logaritmuar. Këta variabla janë të lidhur në 

mënyrë të rëndësishme statistikisht me pothuaj të gjithë variablat shpjegues 

potencialë, me përjashtim të variablave indikatorë të mobilimit të shtëpisë, të plotë 

apo të pjesshëm, si dhe mungesës së mobilimit.  

Një tjetër analizë, që merr në konsideratë edhe natyrën e variblave është ajo e 

krahasimit të mesatareve me anë të testit t, meqë variabli i varur në analizën tonë 

është i vazhdueshëm dhe shumica e variablave të pavarur janë variabla dummy. 

Hipoteza zero në këtë test është që diferenca e mesatareve është e parëndësishme 

statistikisht, pra është zero. Thënë ndryshe, variabli nuk përmban informacion për 

shpjegimin e diferencave në çmim sipas kategorive. Rezultatet e testeve paraqiten në 

Tabelat A4-A19 në Anekse. Ato tregojnë se pothuajse të gjitha mesataret janë 

statistikisht të ndryshme në ndarjen sipas kategorive përkatëse të variablit binar. 

Përjashtim bëjnë tre faktorët e lidhur me mobilimin, për të cilët diferenca në mesatare 

është e parëndësishme statistikisht në nivelin 5 përqind, edhe pse për mobilimin e 

plotë ka evidenca për diferenca në çmim në nivelin e rëndësisë 10 përqind. Për 

variablat që kanë më shumë se dy kategori është kryer analiza One-way Anova, 

rezultatet e së cilës kanë dhënë evidencë për diferenca statistikisht të rëndësishme mes 

grupeve. Pra, në përfundim, mund të thuhet se përzgjedhja e variablave shpjegues 

është optimale, meqë ata janë diskriminues në lidhje me çmimin dhe kjo veçori e tyre 

është një tregues se shpjegueshmëria e modelit pritet të jetë e lartë.  

 



Vlerësimi masiv i banesave në Tiranë përmes aplikimit të një modeli hedonik 

154

 

Punoi: Marsela Thanasi (Boçe) 

 

Tabela 5.7 Koeficientët e korrelacionit mes variablit të varur dhe të pavarur të modelit 

  price lnprice sqrm rooms balcon0 balcon1 balcon2 bathd floor floord lift parking aged heat Fully_f Part_f not_f orient pamja zone1 zone2 
Rooms 0.682 0.644 0.697 1                                   
  0.000 0.000 0.000                                     
balcony0 0.610 0.645 -0.160 -0.212 1                                 
  0.000 0.000 0.000 0.000                                   
balcony1 -0.108 -0.157 -0.229 -0.173 -0.290 1                               
  0.000 0.000 0.000 0.000 0.000                                 
balcony2 -0.192 -0.168 0.294 0.252 -0.035 -0.946 1                             
  0.000 0.000 0.000 0.000 0.190 0.000                               
Bathd 0.237 0.228 0.536 0.448 -0.056 -0.325 0.358 1                           
  0.000 0.000 0.000 0.000 0.036 0.000 0.000                             
Floor 0.438 0.428 0.103 0.041 -0.061 -0.049 0.072 0.087 1                         
  0.000 0.000 0.000 0.120 0.021 0.066 0.007 0.001                           
Floord 0.104 0.092 0.069 0.019 -0.054 -0.020 0.039 0.071 0.784 1                       
  0.000 0.001 0.010 0.466 0.041 0.451 0.140 0.007 0.000                         
Lift 0.063 0.054 0.277 0.181 -0.081 -0.054 0.084 0.238 0.197 0.129 1                     
  0.019 0.042 0.000 0.000 0.002 0.042 0.002 0.000 0.000 0.000                       
parking 0.151 0.156 0.157 0.130 0.012 -0.066 0.065 0.132 -0.033 -0.047 0.077 1                   
  0.000 0.000 0.000 0.000 0.661 0.013 0.015 0.000 0.215 0.079 0.004                     
Aged 0.135 0.129 0.278 0.181 -0.082 -0.053 0.083 0.238 0.195 0.124 0.994 0.077 1                 
  0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.044 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004                   
Heat 0.154 0.167 0.119 0.047 -0.017 -0.079 0.088 0.130 0.074 0.040 0.043 0.029 0.043 1               
  0.000 0.000 0.000 0.075 0.519 0.003 0.001 0.000 0.006 0.129 0.103 0.280 0.105                 
fully_f 0.084 0.092 -0.031 0.000 0.034 -0.054 0.045 0.003 0.039 0.028 0.003 0.013 0.006 0.047 1             
  0.002 0.001 0.247 0.998 0.200 0.040 0.088 0.925 0.139 0.286 0.925 0.622 0.823 0.074               
Part_f 0.048 0.060 0.001 0.018 -0.026 -0.025 0.035 0.024 0.013 -0.019 0.056 0.079 0.055 0.015 -0.125 1           
  0.069 0.025 0.979 0.490 0.333 0.343 0.187 0.371 0.616 0.481 0.036 0.003 0.037 0.585 0.000             
not_f -0.005 0.009 0.028 -0.010 -0.017 0.063 -0.060 -0.015 -0.043 -0.016 -0.032 -0.054 -0.035 -0.051 -0.848 -0.421 1         
  0.848 0.734 0.296 0.711 0.513 0.017 0.023 0.572 0.105 0.549 0.227 0.041 0.187 0.054 0.000 0.000           
Orient -0.041 -0.059 0.111 0.046 -0.031 -0.123 0.139 0.137 0.080 0.016 0.116 0.050 0.116 0.111 -0.020 0.025 0.005 1       
  0.119 0.026 0.000 0.084 0.248 0.000 0.000 0.000 0.003 0.551 0.000 0.058 0.000 0.000 0.446 0.344 0.848         
Pamja 0.062 0.086 -0.005 -0.026 -0.022 0.022 -0.015 0.042 0.069 0.024 0.060 0.022 0.060 0.050 0.013 -0.024 0.001 0.050 1     
  0.019 0.001 0.856 0.330 0.406 0.416 0.570 0.117 0.010 0.377 0.023 0.411 0.024 0.060 0.622 0.370 0.976 0.058       
zone1 0.096 0.080 0.041 0.055 -0.003 0.001 0.001 0.057 0.039 0.032 -0.047 -0.049 -0.043 0.006 -0.006 0.009 0.001 0.025 0.079 1   
  0.000 0.003 0.123 0.038 0.904 0.984 0.984 0.032 0.145 0.230 0.077 0.068 0.107 0.809 0.813 0.741 0.968 0.346 0.003     
zone2 0.369 0.359 0.085 0.127 -0.023 -0.037 0.046 0.063 -0.010 0.000 -0.015 -0.009 -0.016 0.034 0.039 -0.019 -0.025 -0.006 0.034 -0.318 1 
  0.000 0.000 0.001 0.000 0.384 0.167 0.082 0.018 0.701 0.993 0.583 0.737 0.548 0.204 0.143 0.465 0.343 0.820 0.203 0.000   
zone3 0.181 0.249 -0.111 -0.162 0.025 0.035 -0.045 -0.101 -0.017 -0.022 0.047 0.043 0.046 -0.037 -0.033 0.013 0.024 -0.012 -0.088 -0.395 -0.745 
  0.000 0.000 0.000 0.000 0.353 0.185 0.089 0.000 0.514 0.403 0.076 0.107 0.086 0.161 0.210 0.634 0.373 0.658 0.001 0.000 0.000 
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5.5 Rezultatet e analizes empirike 

Duke patur parasysh karakteristikat e çmimit dhe logaritmit natyral të tij, si dhe 

supozimet e regresionit, është vendosur që variabli i varur në modelin hedonik që do 

të vlerësohet të jetë në formë logaritmike. Për të arritur në modelin më të mirë në bazë 

të kritereve të seleksionimit të modeleve për vlerësuesin OLS, proçedura e ndjekur 

është ajo sekuenciale. Kjo proçedurë fillon me një regresion të ngopur që përfshin 

gjithë variablat shpjegues, katrorët e variablave të vazhdueshëm dhe ndërveprime mes 

variablave, sa herë që pritet që efekti i njërit prej variablave në termin e ndërveprimit, 

të varet nga niveli i variablit tjetër. Pas kësaj, modeli testohet për formën funksionale 

me anë të testit RESET. Nëse hipoteza zero e formës funksionale të mirëspecifikuar 

nuk mund të hidhet poshtë, atëherë kryhen testet e heteroskedasticitetit dhe të 

normalitetit. Nëse hipoteza zero e homoskedasticitetit nuk hidhet poshtë, kjo sugjeron 

që gabimet standarde të koeficientëve të marra nga vlerësimi ynë janë të vlefshme. 

Përndryshe, këto gabime duhet të korrigjohen për llojin e pritur të heteroskedasticitetit 

apo për ndonjë formë arbitrare të tij. Më pas, kryhet testi i normalitetit të termit të 

gabimit, i cili garanton që shpërndarja e vlerësuesve tanë të jetë ekzaktësisht normale. 

Një nga arsyet pse testet e normalitetit mund të mos japin rezultatet e duhura, është 

prania e vëzhgimeve ekstreme. Prania e tyre duhet kontrolluar e testuar, dhe 

përjashtimi i tyre nga regresioni, mund të përmirësojë rezultatin. Pasi këto çështje janë 

shqyrtuar, edhe në mungesë të normalitetit, zgjedhja jonë është mjaftueshëm e madhe 

për të garantuar që inferenca statistikore të jetë e vlefshme, në kuptimin që 

shpërndarja e vlerësuesve të jetë asimptotikisht normale, dhe testet e rëndësisë 

statistikore të jenë përkatësisht asimptotikisht t, F, apo χ2. Pra është e mundur të 

merren rezultate robuste. Në vijim të procedurës, kryhen testet për rëndësinë e 

përbashkët statistikore të variablave. Një grup variablash që rezulton statistikisht i 

parëndësishëm mund të hiqet nga regresioni dhe procedura sekuenciale duhet të 

rifillojë.  

Rezultatet e vlerësimit të modelit të ngopur me metodën OLS paraqiten në Tabelën 

5.8. Siç shihet në tabelë, veç variablave në formën lineare, modeli përfshin katrorin e 

sipërfaqes dhe numrit të dhomave dhe një ndërveprim mes tyre. Pritshmëritë janë që 

efekti marginal që ka numri i dhomave të varet nga sipërfaqja e shtëpisë, pasi një 
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dhomë e vogël shtesë nuk pritet të ketë të njëjtin efekt me atë të një dhome të madhe. 

Bazuar në koeficientet e korrelacionit të prezantuar në seksionin e mësipërm, është 

përjashtuar nga modeli prezenca në pallat e ashensorit, meqë ky variabël kishte një 

korrelacion pothuajse perfekt me treguesin e vjetërsisë së ndërtesës.  

Tabela 5.8 Rezultatet e vlerësimit të modelit të ngopur 

      Source |       SS       df       MS              Nu1mber of obs =    1421 

-------------+------------------------------           F( 18,  1402) =  182.88 

       Model |  255.155693    18  14.1753163           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  108.672884  1402  .077512756           R-squared     =  0.7013 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.6975 

       Total |  363.828577  1420  .256217308           Root MSE      =  .27841 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

       lnprice |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

---------------+---------------------------------------------------------------- 

          sqrm |   .0120049   .0012807     9.37   0.000     .0094926    .0145171 

        sqrmsq |  -8.07e-06   1.55e-06    -5.22   0.000    -.0000111   -5.04e-06 

         rooms |    .242687   .0507752     4.78   0.000     .1430834    .3422905 

       roomssq |   .0117113   .0193777     0.60   0.546    -.0263012    .0497237 

       sqrxrms |  -.0014028   .0004712    -2.98   0.003    -.0023273   -.0004784 

      balcony0 |  -.0085872   .0790476    -0.11   0.914    -.1636515    .1464771 

      balcony2 |   .0170593   .0267454     0.64   0.524     -.035406    .0695247 

     bathdummy |   .0221813    .022957     0.97   0.334    -.0228524    .0672151 

         floor |     .00477    .003752     1.27   0.204      -.00259    .0121301 

       parking |   .1257672   .0372573     3.38   0.001     .0526811    .1988533 

      agedummy |  -.0209182   .0203909    -1.03   0.305    -.0609182    .0190817 

          heat |   .0107406    .046821     0.23   0.819    -.0811062    .1025874 

    fully_furn |   .0727775   .0187381     3.88   0.000     .0360197    .1095353 

partially_furn |   .0124258   .0320276     0.39   0.698    -.0504015     .075253 

   orientation |   .0005665   .0279337     0.02   0.984    -.0542298    .0553628 

         pamja |   .1124072   .0367531     3.06   0.002     .0403103    .1845042 

         zone2 |  -.2802556   .0230107   -12.18   0.000    -.3253948   -.2351165 

         zone3 |  -.5966133   .0226545   -26.34   0.000    -.6410536   -.5521729 

         _cons |   15.12184    .064015   236.22   0.000     14.99626    15.24741 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Modeli i ngopur e ka koeficientin e përcaktueshmërisë 0.70, pra 70 përqind e 

variacionit të logaritmit të çmimit shpjegohet nga faktorët e marrë në konsideratë. Kjo 

është një shifër e pëlqyeshme për modelet me të dhëna ndërseksionale, të cilët 

përgjithësisht kanë vlera të ulëta të R2. Testi F për rëndësinë globale të regresionit me 

18 dhe 1402 shkallë lirie e ka vlerën pothuajse 183, dhe vlera e probabilitetit për të 

vëzhguar një shifër të tillë për një variabël rasti me këto karakteristika është 0. Kjo do 
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të thotë që modeli ynë është i rëndësishëm statistikisht. Kjo mund të shihet edhe nga 

efektet individuale statistikore të variablave. Shifrat në tabelë tregojnë se koeficientët 

e variablave kanë shenjat e duhura dhe shumica prej tyre janë statistikisht të 

rëndësishëm, por përpara se të fillohet me interpretimin e modelit duhen kryer testet e 

specifikimit të tij, që të shmanget mundësia e inferencave të gabuara statistikore.  

5.6 Analizat e specifikimit të modelit 

Testet e para që do të kryhen në këtë seksion janë ata të identifikimit të vëzhgimeve 

ekstreme, të cilët në kontekstin e këtyre testeve përkufizohen si vëzhgime për të cilët 

janë marrë parashikime jo të mira nga modeli. Së pari, kryejmë një inspektim grafik të 

mbetjeve të regresionit kundrejt vlerave të parashikuara prej tij. Grafiku 5.11 tregon 

se modeli në përgjithësi nuk ka vëzhgime ekstreme, edhe pse dy vëzhgime duken krejt 

të ndryshëm nga të tjerët. Njëri prej këtyre e ka mbetjen më të vogël se -2, ndërsa 

tjetri e ka vlerën e parashikuar më të madhe se 17.5.  
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Fig. 5.11 Mbetjet kundrejt vlerave të parashikuara  

Një masë më e saktë për identifikimin e vëzhgimeve ekstreme, të cilët ndikojnë në 

vlerësuesit e modelit, është diferenca mes parashikimeve të variablit të varur me dhe 

pa vëzhgimin e i-të të zgjedhjes. Diferencat e mëdha japin evidenca për vëzhgime me 

influencë të madhe. Një prej rregullave të identifikimit është se vëzhgimet me 

diferencë të parashikimeve më të madhe se  mund të konsiderohen si 
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vëzhgime ekstreme. Rezultatet e këtij testi paraqiten në Tabelën 5.9 dhe tregojnë se 

janë katër vëzhgimet që kanë plotësojnë këtë kriter. Meqë numri i tyre është shumë i 

vogël krahasuar me zgjedhjen tonë, mund t’i heqim këto vëzhgime pa cënuar 

supozimet e tjera të regresionit klasik linear.  

Tabela 5.9 Rezultatet e testit të vëzhgimeve ekstreme  

            dfits    lnprice       yhat        uhat   

   9.   -.7118553   13.21767   15.70104   -2.483365   

 307.    7.650204    17.7355   17.69501    .0404963   

 394.    2.608342    17.6912   16.86493     .826271   

 729.   -.6653056   14.64842   15.54236   -.8939373   

 

Në vijim rivlerësohet modeli, pa këta katër vëzhgime. Rezultatet paraqiten në Tabelën 

5.10.  
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Tabela 5.10. Rezultatet e modelit pa vëzhgimet ekstreme 

     Source |       SS       df       MS              Number of obs =    1417 

-------------+------------------------------           F( 18,  1398) =  191.56 

       Model |  247.891128    18  13.7717294           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  100.507873  1398  .071894043           R-squared     =  0.7115 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.7078 

       Total |  348.399001  1416  .246044492           Root MSE      =  .26813 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

       lnprice |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

---------------+---------------------------------------------------------------- 

          sqrm |   .0146699   .0013998    10.48   0.000      .011924    .0174158 

        sqrmsq |   -.000016   7.98e-06    -2.00   0.045    -.0000316   -3.22e-07 

         rooms |   .2376128   .0538182     4.42   0.000     .1320397    .3431859 

       roomssq |   .0209893   .0214703     0.98   0.328    -.0211282    .0631068 

       sqrxrms |   -.001856   .0007901    -2.35   0.019    -.0034059   -.0003061 

      balcony0 |   .0111233   .0766903     0.15   0.885    -.1393172    .1615638 

      balcony2 |   .0156614   .0257586     0.61   0.543    -.0348683    .0661911 

     bathdummy |   .0265422    .022292     1.19   0.234    -.0171871    .0702715 

         floor |   .0040247   .0036246     1.11   0.267    -.0030855     .011135 

       parking |   .1357282   .0360377     3.77   0.000     .0650344     .206422 

      agedummy |  -.0387744    .019778    -1.96   0.050    -.0775722    .0000234 

          heat |     .01829   .0451485     0.41   0.685     -.070276    .1068561 

    fully_furn |    .068028   .0180546     3.77   0.000      .032611    .1034451 

partially_furn |   .0073341   .0308625     0.24   0.812    -.0532077     .067876 

   orientation |  -.0034653   .0269338    -0.13   0.898    -.0563003    .0493697 

         pamja |   .1157215   .0354326     3.27   0.001     .0462146    .1852283 

         zone2 |  -.2759313   .0221731   -12.44   0.000    -.3194275   -.2324351 

         zone3 |  -.5916131   .0218342   -27.10   0.000    -.6344445   -.5487818 

         _cons |   15.02227   .0669451   224.40   0.000     14.89095     15.1536 

--------------------------------------------------------------------------------  

 

Modeli i regresionit linear të mësipërm i nënshtrohet një testi standard se ai është i 

specifikuar mirë, i cili në parim është një test i variablave të shtuar. Këta variabla 

mund të jenë variabla të lënë jashtë modelit, apo fuqi ose kombinime të variablave të 

përfshirë në model. Testi i kryer për formën funksionale në këtë studim quhet testi i 

Ramsey, i cili shton fuqi të vlerave të parashikuara të variablit të varur si variabla 

shpjegues në model dhe teston për rëndësinë e përbashkët të këtyre variablave. 

Hipoteza zero është se forma funksionale është e mirëspecifikuar. Rezultatet e testit 

tregojnë se hipoteza zero nuk mund të hidhet poshtë në nivelin 5 përqind, pra forma e 

modelit është e mirëspecifikuar. Meqë kjo hipotezë mund të hidhet poshtë në nivelin 
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10 përqind, është kryer edhe një test tjetër për formën funksionale, i cili në vend të 

regresorëve vendos në model vlerat e parashikuara nga vlerësimi si dhe katrorët e 

tyre. Testi qëndron në testimin për rëndësi statistikore të katrorit të vlerave të 

parashikuara dhe mungesa e rëndësisë së tij statistikore është evidencë për formë të 

mirë funksionale. Rezultatet e të dy këtyre testeve të formës funksionale paraqiten në 

Tabelën 5.11. Edhe testi i dytë jep evidenca të mjaftueshme për të arritur në 

përfundimin se forma funksionale është e mirëspecifikuar dhe mund të vazhdohet me 

testet e tjera.  

Tabela 5.11 Testi i Ramsey dhe Link për formën funksionale  

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of lnprice 

Ho/Hipoteza zero: Modeli nuk ka variabla të shtuar 

F(3, 1395) = 2.26;  Prob > F = 0.0794 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

     lnprice |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        _hat |  -.0412468   1.105216    -0.04   0.970    -2.209287    2.126793 

      _hatsq |   .0325053   .0344982     0.94   0.346    -.0351679    .1001785 

       _cons |   8.332895   8.847936     0.94   0.346    -9.023599    25.68939 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Një nga supozimet e modelit është se termi i gabimit të modelit duhet të jetë 

homoskedastik. Për këtë arsye kemi kryer testin Breuch-Pagan për 

heteroskedasticitetin, hipoteza zero e të cilit është se termi i gabimit është 

homoskedastik. Rezultatet paraqiten në Tabelën 5.12, paneli A dhe tregojnë se 

hipoteza zero hidhet poshtë pothuajse me siguri të plotë. Pra, termi i gabimit është 

heteroskedastik. Për të kryer inferencën statistikore, gabimet standarde duhen 

korrigjuar për forma të mundshme heteroskedasticiteti, por ka edhe mundësi të 

korrigjimit të tyre për forma arbitrare heteroskedasticiteti. Në gjykimin tonë, 

korrigjimi për heteroskedasticitet sipas segmenteve të ndryshëm është një mënyrë më 

e mirë për të korrigjuar, sesa korrigjimi për forma të panjohura. Për këtë arsye, janë 

marrë gabimet robuste për heteroskedasticitetin sipas segmenteve të zonave fiskale të 

hartës zyrtare (Tabela A.2 në Aneks). Nga shifrat në tabelë mund të vihet re se disa 

prej variablave kanë ndryshuar rëndësinë statistikore pas korrigjimit të gabimeve 

standarde. Katrori i sipërfaqes së shtëpisë nuk ishte i rëndësishëm në modelin e parë, 
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por është i rëndësishëm në nivelin 5 përqind në modelin e dytë. Po kështu është 

përmirësuar rëndësia statistikore e mobilimit të plotë dhe e pamjes. 

Tabela 5.12 Testi i heteroskedasticitetit dhe normalitetit  

Paneli A 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  

Ho: Constant variance 

Variables: fitted values of lnprice 

chi2 (1) = 26.59 

Prob > chi2 = 0.0000 

 

Paneli B 

Skewness/Kurtosis tests for Normality 

Variable |    Obs   Pr(Skewness)  Pr(Kurtosis)  adj chi2(2) Prob>chi2 

------------------------------------------------------------------------------------ 

    uhat   |   1.4e+03   0.0000        0.0000            0.0000 

 

Testi i fundit është ai i normalitetit të termit të gabimit. Rezultatet prezantohen në 

Tabelën 5.12, paneli B dhe tregojnë se hipoteza zero e normalitetit hidhet poshtë 

pothuajse me siguri të plotë. Siç u sqarua edhe në seksionet e mësipërme, mungesa e 

normalitetit të termit të gabimit ka si pasojë vlefshmërinë asimptotike të rezultateve të 

inferencës statistikore, pra rezultatet e regresionit janë të vlefshme për zgjedhje të 

mëdha, bazuar në Teoremën Qëndrore të Limitit dhe Ligjin e Numrave të Mëdhenj. 

Për këtë arsye, nuk është ndërmarrë ndonjë hap korrigjimi për mungesën e 

normalitetit.  

Bazuar në rezultatet e testeve të mësipërm dhe në korrigjimet e bëra mund të 

proçedojmë me testimin e rëndësisë së përbashkët statistikore për variablat që 

individualisht rezultojnë të parëndësishëm në nivelin 5 përqind. Më konkretisht, në 

testim u përfshinë variablat: katrori i numrit të dhomave, variablat dummy për numrin 

e ballkoneve, variabli dummy për prezencën e më shumë se një tualeti, kati i 

apartamentit, vjetërsia, prania e ngrohjes qëndrore, mobilimi i pjesshëm dhe orientimi. 

Rezultatet tregojnë se hipoteza zero e barazisë me zero të këtyre koeficientëve nuk 

mund të hidhet poshtë. Pra, efekti i këtyre variablave së bashku është i parëndësishëm 

statistikisht dhe ata mund të hiqen nga regresioni (Tabela A2 në Aneks). Pas heqjes së 

këtyre variablave rikryhen testet e specifikimit.  
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Rezultatet e regresionit pa këta variabla shpjegues dhe testet përkatëse të specifikimit 

janë përmbledhur në Tabelën 5.13. Forma funksionale është përmirësuar ndjeshëm, 

edhe pse përsëri ekziston nevoja që gabimet standarde të korrigjohen për 

heteroskedasticitet, si dhe mungesa e normalitetit të termit të gabimit. Modeli në 

Tabelën 5.13 konsiderohet edhe modeli përfundimtar, ndaj mund të vazhdohet me 

inferencën statistikore dhe interpretimin e efekteve marginale të variablave, gjë që 

kryhet në seksionin më poshtë.  
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Tabela 5.13 Modeli përfundimtar i çmimit të shtëpive në varësi të karakteristikave të 

tyre 

Linear regression                                      Number of obs =    1421 

                                                       F(  9,    31) =  374.66 

                                                       Prob > F      =  0.0000 

                                                       R-squared     =  0.7004 

                                                       Root MSE      =  .27797 

 

                                    (Std. Err. adjusted for 32 clusters in zf) 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

     lnprice |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

        sqrm |   .0116118   .0017784     6.53   0.000     .0079847    .0152388 

      sqrmsq |  -8.32e-06   1.70e-06    -4.89   0.000    -.0000118   -4.85e-06 

       rooms |   .2634096   .0410389     6.42   0.000     .1797101     .347109 

     sqrxrms |  -.0011195   .0005304    -2.11   0.043    -.0022013   -.0000376 

     parking |   .1254876   .0300995     4.17   0.000     .0640993    .1868758 

  fully_furn |   .0740034   .0211437     3.50   0.001     .0308805    .1171263 

       pamja |   .1140003    .047017     2.42   0.021     .0181084    .2098922 

       zone2 |  -.2822059   .0407601    -6.92   0.000    -.3653368   -.1990751 

       zone3 |  -.6003058   .0655384    -9.16   0.000    -.7339723   -.4666393 

       _cons |   15.12883   .1090786   138.70   0.000     14.90636     15.3513 

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of lnprice   Prob > F = 0.5767 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity        Prob > chi2 = 0.0000 

Skewness/Kurtosis tests for Normality:                           Prob>chi2  = 0.0000 
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5.7 Interpretimi i rezultateve 

Regresioni i vlerësuar i prezantuar në tabelën e mësipërme shkruhet në formë 

ekuacioni, me gabimet standarde robuste në kllapa, si më poshtë: 

 

 

 

  

Ekuacioni tregon se të gjithë variablat e përfshirë në model janë statistikisht të 

rëndësishëm në nivelin 5 përqind, dhe me përjashtim të dy prej tyre, të gjithë të tjerët 

janë të rëndësishëm në nivelin 1 përqind. Megjithëse është hequr një numër i 

konsiderueshëm variablash shpjegues, koeficienti i përcaktueshmërisë është përsëri 

rreth 70 përqind.  

Në lidhje me efektin e sipërfaqes së apartamentit, regresioni rekomandon që ky efekt 

varet nga niveli i sipërfaqes, pasi lidhja është jolineare dhe për më tepër varet edhe 

nga numri i dhomave. I vlerësuar rreth mesatares së sipërfaqes (rreth 90 m2), nëse një 

apartament ka një dhomë, një rritje e sipërfaqes së saj me 10 metër katrorë do të 

shkaktonte një rritje të çmimit me rreth 10 përqind, nëse të gjithë faktorët e tjerë 

mbahen konstantë. Efekti marginal për një shtesë prej 10 metrash katrorë në një shtëpi 

që ka dy dhoma është 7.8 përqind, ndërsa për një shtëpi me 3 dhoma ky efekt ulet në 

6.7 përqind, ceteris paribus. Megjithëse efekti ulet me rritjen e numrit të dhomave, siç 

edhe pritej, ai është statistikisht i rëndësishëm në të tre rastet.  

Në të njëjtën linjë, efekti i një dhome shtesë varet nga sipërfaqja e shtëpisë. Për një 

apartament me sipërfaqe mesatare, shtimi i një dhome brenda së njëjtës hapësirë do të 

ndikonte në një rritje të çmimit të shtëpisë mesatarisht 16.4 përqind, në kushtet kur të 

gjithë faktorët e tjerë mbahen konstantë. Ndërkohë, shtimi i një dhome me një 

sipërfaqe 10 metër katrorë vlerësohet të rrisë çmimin e apartamentit me 40.8 
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përqindxxxiii, kur të gjithë faktorët e tjerë mbahen të pandryshuar. Në po këto kushte, 

një apartament me mundësi parkimi vlerësohet 12.6 përqind më shumë se një 

apartament që nuk ka mundësi parkimi me të njëjtat karakteristika të tjera; një 

apartament i mobiluar plotësisht kushton afërsisht 7.4 përqind më shumë se një i 

pamobiluar; një apartament me pamje të preferuar vlerësohet mesatarisht rreth 11.4 

përqind më shumë se apartamentet që nuk kanë pamje të tillë. Një apartament që 

ndodhet në zonën e dytë vlerësohet 24.6 përqindxxxiv më pak se apartamentet që 

ndodhen në zonën e parë, ndërsa një apartament në zonën e tretë vlen 45 përqindxxxv 

më pak se një apartament në zonën e parë.  

5.7.1 Çmimet e referencës kundrejt çmimeve të parashikuara nga modeli  

Në këtë nënseksion janë gjeneruar vlerat e parashikuara të y, nisur nga vlerat e 

parashikuara të lny, duke marrë parasysh faktin që termi i gabimit në modelin tonë 

nuk ka shpërndarje normale, por ka shperndarje identike dhe të pavarur. Më 

konkretisht është përdorur transformimi i Duan, i cili jepet në Tabelën 5.14:

                                                 

 

xxxiii =100*(1-EXP( 0.3422691)) 

xxxiv =100*(1-EXP(-0.2822059)) 
xxxv =100*(1-EXP(-0.6003058)) 
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Tabela 5.14 Transformimi i Duan 

 expuhat = exp(uhat) 

summarize expuhat    (këtu ruhet mesatarja e expuhat dhe shenohet me r(mean)) 

generate: yhatduan = r(mean)*exp(yhat)   (ketu shumëzohet mesatarja me eksponencialin e  

logaritmit të çmimit të parashikuar nga modeli).              

summarize price yhatduan 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

       price |      1421    1.00e+07     5427120     550000   5.04e+07 

    yhatduan |      1421    1.00e+07     4579482    2666429   5.03e+07 

cmpm2=yhatduan/sqrm 

diff= ref_price-cmpm2 

 Variable    |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

     diff    |      1421   -18431.17    14732.31  -87017.84   53042.88 

 

Për 1421 vëzhgime, modeli ka nxjerrë si rezultat se çmimi mesatar i referencës është 

vlerësuar nga qeveria me 18,431 lekë më pak sesa çmimi mesatar i apartamenteve për 

metër katror, i vlerësuar nga modeli. Devimi standard mesatar është 14,732 lekë. Në 

mënyrë të detajuar, diferencat e çmimeve për çdo zonë reference pasqyrohen në 

Tabelat 5.15-5.46: 

 

Tabela 5.15 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 1 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        50   -24800.67    10553.31  -57171.53  -4611.281 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Ndryshimi mesatar midis çmimit referues dhe çmimit të parashikuar nga modeli për 

zonën 1 të referencës është 24,800, pra çmimi i vlerësuar nga qeveria është 24,800 

lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. Numri i observimeve për 

këtë zonë është 50 dhe devijimi standard është 10,553 lekë. 

 
Tabela 5.16 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 2 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |         7   -7210.411    3654.575  -10663.76  -395.1094 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Numri i observimeve për zonën referuese nr. 2 është 7 dhe çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 7,210 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli, kurse 

devijimi standard është 3,654. 
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Tabela 5.17 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 3 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        17   -12465.47     11979.3  -39084.05   10927.64 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Numri i observimeve për zonën 3 të referencës është 17, çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 12,466 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 

 

Tabela 5.18 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 4 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        41   -23060.25    15173.62  -79167.75  -3354.438 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Numri i observimeve për zonën 4 të referencës është 41; çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 23,060 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 

 
Tabela 5.19 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 5 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        55   -27855.32    13898.29  -76753.39  -9603.297 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Numri i observimeve për zonën 5 të referencës është 55, çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 27,855 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 

 
Tabela 5.20 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 6 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        12   -32.99349    4522.636  -6753.336   6148.188 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Për 12 observime në zonën 6 të referencës, çmimi i vlerësuar nga qeveria është 33 

lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 

 
Tabela 5.21 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 7 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |         2   -2545.922    261.1323   -2730.57  -2361.273 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Edhe pse numri i observimeve është shumë i ulët, vetëm 2, çmimi i vlerësuar nga 

qeveria në zonën referuese nr. 7 është 2,546 lekë më pak sesa çmimi mesatar i 

vlerësuar nga modeli. 

 
Tabela 5.22 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 8 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        44   -17981.55    7202.201  -33717.27   -6149.43 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Numri i observimeve për zonën 8 të referencës është 44 dhe çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 17,982 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 
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Tabela 5.23 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 9 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        12    23618.98    14083.88  -3387.344   44710.66 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Numri i observimeve për zonën 9 të referencës është 12 dhe çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 23,618 lekë më shumë sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 

 
Tabela 5.24 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 10 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        22   -29514.83    14549.99  -67564.69  -12441.98 

Për 22 observime në zonën 10, çmimi i vlerësuar nga qeveria është 29,515 lekë më 

pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 

 

 

Tabela 5.25 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 11 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        33   -29410.83     10588.8  -50224.89  -2341.969 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Çmimi referues ligjor për zonën 11 të referencës është 29,411 lekë më pak sesa 

çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli, kurse numri i observimeve është 33. 

 
Tabela 5.26 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 12 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        58    -16101.9    11754.06  -47607.02   5513.789 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Për 58 observime në zonën 12 të referencës, çmimi i vlerësuar nga qeveria është 

16,102 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 

 

 
Tabela 5.27 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 13 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        21   -9371.927    9902.873  -36240.11   233.3828 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Numri i observimeve për zonën 13 të referencës është 21 dhe çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 9,372 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 

 
Tabela 5.28 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 14 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        32      -14687    10088.21  -40569.05   1897.727 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Numri i observimeve për zonën 14 të referencës është 32 dhe çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 14,687 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 



Vlerësimi masiv i banesave në Tiranë përmes aplikimit të një modeli hedonik 

169

 

Punoi: Marsela Thanasi (Boçe) 

 

 
Tabela 5.29 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 15 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |       124   -27638.11    8352.297  -58268.86  -11093.48 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Numri i observimeve për zonën 15 të referencës është 124 dhe çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 27,638 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 

 
Tabela 5.30 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 16 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        42   -19926.96    8306.549  -48112.61  -6486.844 

Numri i observimeve për zonën 16 të referencës është 42 dhe çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 19,927 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 

 

Tabela 5.31 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 17 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        23    -31989.01    8953.606  -54769.02  -19173.28 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Numri i observimeve për zonën 17 të referencës është 23 dhe çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 31,989 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 

 
Tabela 5.32 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 18 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        33     21902.1     25086.5  -71560.45   53042.88 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Numri i observimeve për zonën 18 të referencës është 33 dhe çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 21,902 lekë më shumë sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. Kjo 

është zona që ka devijimin standard më të lartë prej 25,087 lekë, që tregon se 

diferencat variojnë nga nënvlerësim i çmimit për metër katror prej 71,560 lekë në 

mbivlerësim të çmimit të qeverisë prej 53,042 lekë për metër katror. 

 
Tabela 5.33 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 19 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        35    -27821.89    9629.9     -46020.78  -12770.69 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Numri i observimeve për zonën 19 të referencës është 35 dhe çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 27,822 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 

 
Tabela 5.34 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 20 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |       171    -12338.93     11361   -61304.31   9720.828 
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-------------------------------------------------------------------------------------- 

Zona referuese nr. 20 ka numrin më të madh të njësive të vëzhguara, gjithsej 171 dhe 

çmimi i vlerësuar nga qeveria për këtë zonë është 12,339 lekë më pak sesa çmimi 

mesatar i vlerësuar nga modeli. Devijimi standard nga mesatarja e diferencës për 171 

vëzhgime është 11,361 lekë. 

 
Tabela 5.35 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 21 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        64    -7497.59    7348.528  -27828.79    7218.93 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Numri i observimeve për zonën 21 të referencës është 64 dhe çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 7,498 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 

 
Tabela 5.36 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 22 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        65    -22423.22   7386.127   -42865.11  -9916.672 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Numri i observimeve për zonën 7 të referencës është 65 dhe çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 22,423 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 

 
Tabela 5.37 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 23 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        11   -3605.222    13851.74  -28880.59   8594.305 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Për 11 observimeve të kryera në zonën 7 të referencës, çmimi i vlerësuar nga qeveria 

është 3,605 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli, edhe pse 

devijimi standard nga mesatarja e diferencës është 13,582 lekë. 

 

Tabela 5.38 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 24 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        73   -22299.67    12366.36  -60502.98  -4827.328 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Numri i observimeve për zonën 24 të referencës është 73 dhe çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 22,300 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 

 
Tabela 5.39 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 25 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |         5   -202.3516    10757.06  -18847.67   8539.992 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Për zonën 25 të referencës, çmimi i vlerësuar nga qeveria është 202 lekë më pak sesa 

çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli, por numri i observimeve është vetëm 5. Kjo 
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është zona me parashikimin më të mirë nga qeveria, çmimi i së cilës ka një diferencë 

shumë të vogël me atë që ka vlerësuar modeli. 

 
Tabela 5.40 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 26 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |       167   -21358.06    8065.514  -70198.73  -7391.867 

Numri i observimeve për zonën 26 të referencës është 167 dhe çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 21,358 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 

 
Tabela 5.41 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 27 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        13   -12876.73    7729.189  -25550.98  -3017.234 

Numri i observimeve për zonën 27 të referencës është 13 dhe çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 12,877 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 

 
Tabela 5.42 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 28 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        22   -25024.23    9395.119  -44708.42  -11514.18 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Numri i observimeve për zonën 28 të referencës është 22 dhe çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 25,024 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 

 

Tabela 5.43 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 29 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        16      -19831    7113.911  -35349.32  -8148.031 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Numri i observimeve për zonën 29 të referencës është 16 dhe çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 19,831 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 

 
Tabela 5.44 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 30 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        45   -28611.92    15122.86  -87017.84  -4456.422 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Numri i observimeve për zonën 30 të referencës është 45 dhe çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 28,611 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 

 
Tabela 5.45 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 31 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        47   -20067.62    8667.375  -36640.63  -1954.609 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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Numri i observimeve për zonën 31 të referencës është 47 dhe çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 20,067 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 

 
Tabela 5.46 Diferencat mesatare të çmimeve, për zonën 32 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        diff |        59   -11483.39    6182.414  -24028.35   572.9063 

 

Numri i observimeve për zonën 32 të referencës është 59 dhe çmimi i vlerësuar nga 

qeveria është 11,483 lekë më pak sesa çmimi mesatar i vlerësuar nga modeli. 

 

Në mënyrë të përmbledhur, diferencat e vrojtuara të çmimeve në vlerë absolute, sipas 

32 zonave të koduara në model, pasqyrohen në Figurën 5.12: 

 

Fig. 5.12 Diferenca në vlerë absolute midis çmimit mesatar të vlerësuar nga modeli dhe 

çmimit referues, sipas zonave 

Ashtu siç tregohet edhe në figurën e mësipërme, vetëm në zonën 9 dhe në zonën 18 

çmimi është mbivlerësuar nga qeveria me një vlerë më të madhe se 20,000 lekë për 

metër katror, ndërkohë që në 30 zonat e tjera çmimi i qeverisë është i nënvlerësuar 

karahasimisht me çmimin e vlerësuar nga modeli. Në zonat referuese 6 dhe 25 

diferenca midis çmimit referues ligjor dhe çmimit mesatar të vlerësuar nga modeli 

është shumë e vogël dhe kjo diferencë është negative. Edhe në zonat 7, 23, 2, 21 dhe 

13, çmimet referuese janë të nënvlerësuara me një diferencë në të vogël se 10,000 

lekë për metër katror, ndërkohë që në të gjitha zonat e tjera këto diferenca variojnë 

nga 11,500 lekë deri në 32,000 lekë për metër katror. Diferencat më të mëdha të 

çmimit në vlerë absolute konstatohen në zonat referuese 17, 10, 11, 30, 5, 19, 15 dhe 

28, në të cilat këto diferenca janë më të mëdha se 25,000 lekë për metër katror.  

Në Figurën 5.13 paraqiten diferencat në përqindje mes çmimeve mesatare të 

vlerësuara nga modeli dhe çmimeve referuese ligjore, sipas 32 zonave. 
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Fig. 5.13 Diferencat në përqindje mes çmimit mesatar të vlerësuar nga modeli dhe 

çmimit referues  

Këto diferenca variojnë nga (-49) përqind në zonën 11 (sipas kodimit në model) në 

(+39) përqind në zonën 9. Diferenca më të larta se 30 përqind konstatohen në zonat 

10, 15, 30, 19, 16 dhe 9, kurse diferenca më të ulëta se 15 përqind konstatohen në 

zonat 14, 2, 27, 12, 13, 21, 3, 23 dhe 7. Zonat me diferenca të pakonsiderueshme janë 

zona 25 dhe 6, të cilat u korrespondojnë respektivisht zonave të vlerës 7/3 (NSHRAK, 

Parku i Ministrisë së Brendshme, Fabrika e Bukës) dhe 11/1 (Zogu i Zi, ish-Shkolla e 

Partisë). 

5.8 Përfundime 

Në vërtetim të hipotezave të ngritura, rast studimor për ndërtimin e modelit të 

vlerësimit masiv është zgjedhur metropoli Tiranë, pasi kompleksiteti i problematikave 

dhe variacioni i karakteristikave të pasurive në Tiranë është i lartë.   

Filtrimi i të dhënave bazë nga ofertat e shitblerjeve të pasurive në gazetën Çelësi 

mund të konsiderohet një garanci më tepër që rezultatet e modelit hedonik të jenë më 

pranë realitetit të tregut, sa i përket përcaktimit të ndikimit të karakteristikave të 

apartamenteve mbi vlerën e tyre dhe krahasimit të çmimeve referuese me çmimet 

mesatare të gjeneruara nga modeli. Në bazën e të dhënave u përfshinë për secilën prej 

1421 pasurive të vëzhguara variabla si: vendndodhja, e cila identifikohet në njërën 

prej 3 grupimeve të zonave e references ku ndodhet pasuria, çmimi i pasurisë, 
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sipërfaqja, çmimi/m2, numri i dhomave, numri i ballkoneve, numri i tualeteve, kati i 

banimit, ashensori, mundësia për parkim, mobilimi, orientimi drejt kaheve të 

horizontit dhe vjetërsia e apartamentit. Veç variablave në formën lineare, në model u 

përfshinë katrori i sipërfaqes, katrori i numrit të dhomave dhe një ndërveprim mes 

tyre. Mbledhja e të dhënave ka qenë mjaft e kujdesshme dhe nuk ka patur vlera të 

munguara për asnjë nga variablat në shqyrtim.  

Analiza e regresionit të shumëfishtë u zgjodh në këtë model si metoda që teston 

hipotezat në lidhje me marrëdhënien shkakësore mes vlerës së banesës Y dhe dy ose 

më shumë ndryshoreve të pavarura XS, që përfaqësojnë karakteristikat e pasurive. 

Parametrat e ekuacionit të popullatës β0, β1, β2... βn., u vlerësuan përmes metodës së 

katrorëve më të vegjël OLS. Përzgjedhja standarde e α-së është 5 përqind, duke marrë 

parasysh numrin e konsiderueshëm të vëzhgimeve dhe atë të shkallëve të lirisë së 

regresionit. Forma më e mirë funksionale e modelit rezultoi ajo gjysëm-logaritmike. 

Nga vlerësimi i modelit të ngopur deri në modelin përfundimtar u kryen një sërë 

testesh si: analiza e korrelacionit mes variablave për të kontrolluar nëse modeli vuante 

nga multikolineariteti; testi t për krahasimin e mesatareve të çmimit të shtëpive, sipas 

variablave të ndryshëm dhe analiza One-way Anova për variablat me më shumë se dy 

kategori, mbi cilësinë e përzgjedhjes së variablave shpjegues; testi i Ramsey dhe Link 

për formën funksionale; testet e heteroskedasticitetit Breuch-Pagan dhe normalitetit 

Skewness/Kurtosis; testi për praninë ose jo në model të vëzhgimeve ekstreme. 

Proçedura e ndjekur për të arritur në modelin më të mirë në bazë të kritereve të 

seleksionimit të modeleve ishte ajo sekuenciale.  

Në modelin përfundimtar, forma funksionale u përmirësua ndjeshëm. Megjithëse u 

hoqën një numër i konsiderueshëm variablash shpjegues, koeficienti i 

përcaktueshmërisë së modelit ngeli përsëri rreth 70 përqind.  

Nga interpretimi i rezultateve të modelit rezultoi se hipoteza e parë e kërkimit nuk 

mund të hidhej poshtë, pasi u vërtetua empirikisht që karakteristikat e apartamenteve 

si sipërfaqja, numri i dhomave, mundësia për parkim, mobilimi, pamja dhe zona e 

banimit ndikojnë çmimin e tyre.  

Pas krahasimit të çmimeve referuese ligjore me çmimet mesatare të apartamenteve, të 

gjeneruara nga modeli për çdo zonë reference, rezultoi se vetëm në dy zona (zona 6 

dhe 25) vlerësimi i pasurive është thuajse i njëjtë. Në 28 zona reference gjithsej 
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çmimet e qeverisë janë të nënvlerësuara, krahasimisht me çmimet mesatare të 

gjeneruara nga modeli dhe në 8 prej tyre nënvlerësimi i çmimeve rezulton me 

diferenca më të larta se 25,000 lekë për metër katror. Çmimet e qeverisë janë të 

mbivlerësuara në dy zona reference, konkretisht në zonën 9 dhe zonën 18, që u përket 

lagjeve më të preferuara rreth ish-Bllokut, Librit universitar dhe Piramidës. Diferencat 

kapin një vlerë më të lartë se 20,000 lekë për metër katror.  

Variacioni i lartë në zonat referuese ligjore dhe diferencat e konstatuara janë tregues i 

modelimit jo të mirë të zonave referuese ligjore nga ana e qeverisë. Në përfundim 

mund të themi se edhe hipoteza e dytë e kërkimit nuk mund të hidhet poshtë. 
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6.1 Hyrje  

Përmes një sinteze të kapitujve të mëparshëm, në këtë kapitull paraqiten në mënyrë të 

përmbledhur gjetjet, kontributi i kërkimit dhe rekomandimet kryesore në tregun e 

banesave e më gjerë. Fokusi vendoset mbi dhënien e përgjigjeve konkrete ndaj 

pyetjeve dhe hipotezave kërkimore të shtruara në kapitullin e parë. Në seksionin 6.2 të 

kapitullit përmblidhen gjetjet kryesore mbi sistemin e administrimit të pasurive dhe 

rezultatet e modelit hedonik në parashikimin e çmimit të apartamenteve. Në seksionin 

e tretë diskutohet mbi vlerat e këtij punimi dhe kontributin që ai jep në vazhdën e 

studimeve empirike të fushës. Seksioni 6.4 paraqet disa rekomandime lidhur me 

përmirësimin e sistemit të administrimit të pasurive dhe vlerësimin masiv të pasurive 

të paluajtshme në Shqipëri. Këto rekomandime u shërbejnë në radhë të parë 

politikëbërësve, studiuesve dhe të gjithë aktorëve të tjerë që operojnë në tregun e 

banesave, e më gjerë në tregun e pasurive të paluajtshme. Në seksionin e fundit të 

kapitullit përshkruhen disa kufizime të studimit, që shoqërohen me sugjerime për 

zgjidhje të mundshme në studime të ardhshme empirike të fushës. 

6.2 Gjetjet kryesore 

Literatura e gjerë ka treguar se sektori i pasurive të paluajtshme luan një rol të 

rëndësishëm në luftën ndaj tranzicionit dhe konsolidimin e ekonomisë, pasi gjeneron 

punësim dhe rritje ekonomike. Në konteksin shqiptar, ka një diferencë të ndjeshme 

mes tregut potencial dhe atij aktual. Nëse do të merren në konsideratë të gjitha të 

ardhurat që gjenerohen nga aktivitetet që lidhen me pasuritë si: transaksionet në 

industrinë e ndërtimit, ndërmjetësimit, menaxhimit të pasurive, apo të ardhurat e 

gjeneruara nga taksat/tatimet mbi pasuritë, mund të konkludojmë se ky sektor 

potencialisht luan një rol të rëndësishëm në rimëkëmbjen ekonomike të vendit tonë.  

Vlerësimi masiv, si një nga funksionet kryesore të sistemit të administrimit të 

pasurive të paluajtshme meriton një vëmendje më të madhe sa i përket rëndësisë që ai 

ka në rritjen e transparencës dhe disponibilitetit të informacionit mbi vlerën e pasurive 

në treg. Ky informacion u shërben individëve e bizneseve në vendimmarrjen e tyre 

për të investuar mbi pasuritë, institucioneve kredidhënëse për vlerësimin e pasurive që 
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shërbejnë si kolateral, si dhe qeverisë në kuadër të vlerësimeve për qëllime tatimore, 

në rastet e shpronësimit publik, kompesimit të pasurive ndaj ish-pronarëve, shitjes së 

pasurive publike e të tjera. 

6.2.1 Gjetjet mbi sistemin e administrimit të pasurive 

Pas një vështrimi krahasimor të kontekstit shqiptar me sistemet eficiente të 

administrimit të tokës, mund të themi se ky sistem në Shqipëri është ende i 

pazhvilluar. 

Në sistemin e administrimit të pasurive të paluajtshme identifikohen problematika në 

lidhje me koordinimin e informacionit dhe menaxhimin e aktiviteteve që kanë të bëjnë 

me dhënien e lejeve të ndërtimit dhe zbatimin e tyre konform planeve të mirëstudiuara 

të rregullimit të territorit në nivel lokal dhe qendror, legalizimin e pasurive informale, 

procesin e papërfunduar të kthimit dhe kompesimit të pasurive të paluajtshme ndaj 

ish-pronarëve, krijimin dhe përditësimin e regjistrit unik të pasurive të paluajtshme 

nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. Të gjitha këto, së bashku me 

nivelin e lartë të korrupsionit kanë rezultuar si çështje pronësore që ndikojnë në 

zvogëlimin e investimeve dhe vlerës së tregut të pasurive të paluajtshme dhe që 

pengojnë zhvillimin e tregut funksional të tokës. 

Reforma në fushën e të drejtave të pronësisë është në proces dhe përfshin një numër 

institucionesh që lidhen me pronat. Koordinimi i cështjeve të pronësisë bëhet nga një 

drejtori në Ministrinë e Drejtësisë, ndërkohë që varësia strukturore e institucioneve që 

lidhen me pronat është e ndryshme. Pra, në strukturën ndërinstitucionale nuk ka një 

organ epror që të koordinojë, analizojë e të raportojë në Qeveri të gjitha problematikat 

që lidhen me pronat. Për më tepër, bashkëpunimi midis strukturave të pushtetit vendor 

dhe strukturave të pushtetit ekzekutiv është i vakët, që lidhet edhe me 

mosmarrëveshjet e partive politike në vend. 

Problematikat e identifikuara në tregun e pasurive të paluajtshme si shitja disa herë e 

të njëjtës pronë nga i njëjti pronar, pasaktësia e të dhënave në regjistrin e tokës dhe 

mungesa e sistemit kadastral të përditësuar në sistemin e administrimit të tokës kanë 

çuar në një situatë ku përdoruesit përftojnë tituj të pasigurtë pronësie dhe informacion 

asimetrik në mungesë të transparencës. Për rrjedhojë, cënimi i sigurisë në titujt e 

pronësisë dëmton prosperitetin e tregut të pasurive.  
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Mbajtja e regjistrit unik të pasurive të paluajtshme të përditësuar shmang një sërë 

problemesh të tjera lidhur me cilësinë e informacionit të ofruar nga ZRPP drejt të 

tretëve, të cilët, bazuar në këtë informacion të gabuar, prodhojnë të drejta e detyrime 

me palë të treta. ZRPP ka mbështetje të vazhdueshme e prioritet nga qeveria, 

donatorët dhe institucionet financiare ndërkombëtare, por ajo shfaq dobësi të 

theksuara nga pikëpamja menaxheriale. Cilësia e të dhënave të pasurive të regjistruara 

në ZRPP nuk përmbush standardet e duhura, që vjen kryesisht si rrjedhojë e titujve 

jocilësorë të pronësisë. Regjistrimi fillestar është i paplotësuar në të gjithë vendin dhe 

baza e të dhënave është pjesërisht e dixhitalizuar. Rreth 75 përqind e zonave 

kadastrale përmbajnë të dhëna të papërditesuara dhe nuk është ruajtur një kopje 

rezervë e tyre, duke rritur pasigurinë e sistemit. Për shkak të mos prodhimit të hartave 

të reja, ZRPP regjistron titujt dhe lëshon informacion mbi to bazuar në hartat e vjetra, 

duke mbartur gabime në pasqyrimin e të drejtave reale në terren e duke krijuar 

konflikte mes pronarëve. Shërbimet e kërkuara nga institucionet shtetërore nuk 

aplikohen dhe për rrjedhojë realizohen pa pagesë nga ZRPP, duke gjeneruar probleme 

menaxheriale dhe mungesë cilësie në tërësinë e shërbimeve të realizuara.  

Informaliteti i tregut të pasurive të paluajtshme në Shqipëri nuk lidhet vetëm me 

faktin që jo të gjitha pasuritë janë të regjistruara në regjistrin kombëtar të pasurive për 

çështje të ndryshme ligjore, por edhe me mosregjistrimin e kontratave të qirasë dhe 

lidhjes së marrëveshjeve fiktive të kalimit të pronësisë, për të shmangur dhurimet. 

Përveç kësaj, kontraktuesit nuk pasqyrojnë në kontratat e shitjes vlerën e vërtetë të 

shitblejes së pasurisë, me qëllim shmangien e pagesës së tatimit mbi kalimin e së 

drejtës së pronësisë. Niveli i lartë i kamatëvonesave të vjela nga ZRPP-ja është 

tregues i nivelit të ulët të njohurive dhe ndërgjegjësimit të publikut të gjerë mbi 

detyrimin ligjor për regjistrimin e të gjitha akteve që kanë lidhje me të drejtën e 

pronësisë.  

Nga analiza e transaksioneve të shitjes së pasurive në treg konstatohet se struktura 

sipas llojit të pasurive të shitura ka ndryshuar nga viti 2008 e në vijim. Konkretisht 

është gjetur se shitja e pasurisë “tokë bujqësore” është dyfishuar (nga 15 përqind në 

30 përqind) nga viti 2008 në vitin 2009 e më pas ka qëndruar thuajse konstante. Ky 

është tregues i zhvillimit të aktiviteteve lidhur me këtë kategori prone. Transaksionet 

e shitjes së pasurive të llojit “rezidenca banimi” janë zvogëluar nga 56 përqind në 

vitin 2008, në 50 përqind në vitin 2009 dhe 2010, duke arritur  në 47 përqind në vitin 
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2012. Ky është tregues i rënies së fluksit të shitblerjeve në tregun e banesave. 

Transaksionet e shitjes së pasurive të llojit “njësi biznesi” janë zvogëluar nga 8 

përqind në vitin 2008, në 4 përqind në vitin 2011 e 2012. Këto të dhëna janë tregues 

të sjelljes refuzuese të pronarëve të këtyre pasurive për t’i shitur ato, duke vendosur të 

sigurojnë të ardhura përmes qiradhënies apo vetpërdorimit të tyre për qëllime biznesi.  

Luhatje të mëdha të tregut të shitblerjeve të pasurive të paluajtshme janë konstatuar 

bazuar në analizën e binomit numër transaksionesh – vlerë e shitblerjeve, për 

periudhën 2008-2012. Është gjetur se ndryshimi i numrit të transaksioneve të 

shitblerjeve nuk shoqërohet me të njëjtin ndryshim në vlerën e këtyre transaksioneve, 

pra këta dy variabla nuk kanë lidhje të drejtë. Ky fenomen shpjegohet me mungesën e 

stabilitetit të tregut të pasurive të paluajtshme, por nga ana tjetër edhe me efektet e 

zbatimit të politikave qeveritare.  

Ndërhyrja e qeverisë në stimulimin e tregut të pasurive të paluajtshme është realizuar 

përmes 1) politikës fiskale mbi pasuritë dhe 2) amnistisë fiskale për rivlerësimin e 

pasurive, që ndikoi në rritjen e formalizimit të tregut (u rrit volumi i transaksioneve 

dhe vlera e tregut të shitblerjeve). Rivlerësimi i pasurive ka rezultuar një politikë e 

suksesshme, duke pasur në konsideratë nivelin e zhvillimit të sistemit të administrimit 

të pasurive, pasi ai ndikoi në formalizimin e tregut për shkak të vlerësimit të 95.681 

pasurive në vlerën e tregut, duke shtuar vlerën e tregut me 400 miliard lekë. Në të 

njëjtën kohë u krijuan të ardhura të konsiderueshme e të shpejta në arkën e shtetit në 

shumën 4 miliard lekë. 

Sa i përket sistemit të vlerësimit të pasurive të paluajtshme, është theksuar se 

vlerësimi masiv i banesave kryhet pa ndjekur një metodë të caktuar apo rregulla të 

shkruara. Metodologjia e miratuar nga qeveria, që është burimi i vetëm zyrtar për 

përllogaritjen e vlerës së pasurive të paluajtshme, nuk është vënë në zbatim për 

kategorinë e banesave. Kjo metodologji detyron organet vlerësuese publike të 

përcaktojnë  çmimet referuese sipas zonave kadastrale, të cilat janë zona të krijuara 

për efekt të regjistrimit të pasurive në ZRPP, ndërkohë që vlerësimi aktual i çmimit të 

banesave bëhet sipas zonave referuese apo zonave fiskale. Ndarja e Tiranës në zona 

fiskale nuk është bërë sipas një procedure transparente dhe nuk arrihet të shpjegohen 

kriteret e përzgjedhura për realizimin e këtij segmentimi. Kjo situatë shoqërohet me 

variancën e lartë të çmimeve të pasurive brenda zonave referuese ligjore.  



Vlerësimi masiv i banesave në Tiranë përmes aplikimit të një modeli hedonik 

181

 

Punoi: Marsela Thanasi (Boçe) 

 

Nga analiza e çmimeve referuese ligjore të banesave për periudhën 2011-2014, ka 

rezultuar se këto të fundit kanë pësuar ndryshime relativisht të vogla, të cilat mund të 

shpjegohen pjesërisht me stanjacionin e tregut, si dhe me procedurën jokorrekte të 

zbatuar për vlerësimin masiv.  

Detyrimi i noterëve për respektimin e çmimeve referuese ka diktuar vullnetin e 

qytetarëve që të mos pasqyrojnë në kontratat e shitjes çmimin e vërtetë të shitjes, por 

çmimin referues ligjor. Vendosja e detyrimit të respektimit të çmimeve minimale 

fiskale në kontratat e shitjes është pasuar nga veprimeve fiktive që e kanë burimin në 

përpjekjet e shitësve për të paguar vlera sa më të ulëta tatimore në rastet e kalimit të 

së drejtës së pronësisë. Në këtë mënyrë, sistematikisht krijohen cikle të çmimeve të 

pasurive, që orientojnë paraprakisht çmimet e gjeneruara nga procesi i vlerësimit 

masiv, pasi në bazën e të dhënave të vlerësueshme të shitjeve do të përfshihen 

kryesisht çmimet referuese të pasurive për periudha të mëparshme. Politika e 

amnistisë fiskale, që u dha të drejtën individëve të rivlerësojnë pasuritë e tyre, krijoi 

potencialin e rritjes së çmimeve referuese, përderisa shitësit e pasurive të rivlerësuara 

mund të vendosnin në kontratën e shitjes çmimin e vërtetë të marrëveshjes 

kontraktuale, pa u ngarkuar me një barrë të lartë tatimore. Sigurisht që çmimi 

kontraktual i tyre mund të figuronte më i madh se çmimi referues, por asnjëherë më i 

vogël, për shkaqet e sipërpërmendura, duke çuar në shtrembërime më të vogla të 

çmimeve reale. 

6.2.2 Gjetjet mbi rezultatet e modelit hedonik  

Gjatë specifikimit të modelit të çmimeve hedonike në Tiranë u përfshinë për secilën 

prej 1421 pasurive të vëzhguara variabla si: vendndodhja, që u identifikua në njërën 

prej 3 grupimeve të zonave referuese ku ndodhej pasuria, çmimi i pasurisë, sipërfaqja, 

çmimi/m2, numri i dhomave, numri i ballkoneve, numri i tualeteve, kati i banimit, 

prezenca e ashensorit, mundësia për parkim, mobilimi, orientimi drejt kaheve të 

horizontit dhe vjetërsia e apartamentit. Veç variablave në formën lineare, në model u 

përfshinë katrori i sipërfaqes, katrori i numrit të dhomave dhe një ndërveprim mes 

tyre. Në përpjekje të gjetjes së formës më të mirë funksionale të modelit, logaritmimi 

(natyral) i çmimit eliminoi një sasi shumë të madhe të devijimit të variablit nga 

shpërndarja normale, kështu që forma funksionale gjysëm-logaritmike u gjet më e 

përshtatshmja dhe që jepte rezultate më të mira në modelin hedonik, ashtu siç edhe 
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literatura ka sugjeruar. Testi i Ramsey dhe Link për formën funksionale dhanë 

evidenca të qarta se hipoteza zero e formës funksionale të mirëspecifikuar nuk hidhet 

poshtë. 

Kontrolli i ekzistencës së multikolinearitetit në model u krye përmes analizës së 

korrelacionit mes variablave. Variablat e identifikuara që tregonin lidhje shumë të 

forta mes tyre u përjashtuan nga modeli dhe kjo çoi në përmirësimin e modelit. U krye 

testi t për krahasimin e mesatareve të çmimit të shtëpive, sipas variablave të 

ndryshëm, nga rezultatet e të cilit u konstatua se variablat nuk përmbanin informacion 

për shpjegimin e diferencave në çmim sipas kategorive. Përjashtim bënë tre faktorët e 

lidhur me mobilimin, për të cilët diferenca në mesatare ishte e parëndësishme 

statistikisht në nivelin 5 përqind, edhe pse për mobilimin e plotë u shfaqën evidenca 

për diferenca në çmim në nivelin e rëndësisë 10 përqind. Për variablat me më shumë 

se dy kategori u krye analiza One-way Anova, rezultatet e së cilës evidentuan 

diferenca statistikisht të rëndësishme mes grupeve. Përzgjedhja e variablave shpjegues 

në model ka qenë optimale, meqë ata ishin diskriminues në lidhje me çmimin, duke 

krijuar pritshmëri të larta mbi shpjegueshmërinë e modelit.  

Rezultatet e vlerësimit të modelit të ngopur me metodën OLS treguan se modeli është 

i rëndësishëm statistikisht, pasi 70 përqind e variacionit të logaritmit të çmimit 

shpjegohet nga faktorët e marrë në konsideratë. Testi F për rëndësinë globale të 

regresionit me 18 dhe 1402 shkallë lirie e kishte vlerën pothuajse 183, dhe vlera e 

probabilitetit për të vëzhguar një shifër të tillë për një variabël rasti me këto 

karakteristika ishte 0.  

Gjatë kryerjes së testit të heteroskedasticitetit Breuch-Pagan, hipoteza zero e 

homoskedasticitetit u hodh poshtë me siguri të plotë, duke sugjeruar që gabimet 

standarde të koeficientëve të marrë nga vlerësimi ynë nuk ishin të vlefshme. U vendos 

që korrigjimi për heteroskedasticitet të bëhej sipas segmenteve të ndryshëm, si një 

mënyrë më e mirë sesa korrigjimi për forma të panjohura. Për këtë arsye, u morën 

gabimet robuste për heteroskedasticitetin sipas segmenteve të zonave fiskale të hartës 

zyrtare. Disa prej variablave ndryshuan rëndësinë statistikore pas korrigjimit të 

gabimeve standarde. Katrori i sipërfaqes së shtëpisë nuk ishte i rëndësishëm në 

modelin e ngopur, por u bë i rëndësishëm, në nivelin 5 përqind, në modelin e dytë. Po 

kështu u përmirësua rëndësia statistikore e mobilimit të plotë dhe e pamjes. 
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Testi Skewness/Kurtosis për normalitetin e termit të gabimit nxori si rezultat që 

shpërndarja e vlerësuesve tanë nuk ishte normale. Nuk u ndërmor ndonjë hap 

korrigjues për mungesën e normalitetit të termit të gabimit pasi zgjedhja jonë ishte e 

madhe dhe rezultatet e regresionit janë të vlefshme për zgjedhje të mëdha bazuar në 

Teoremën Qëndrore të Limitit dhe Ligjin e Numrave të Mëdhenj.  

Nga kontrolli dhe testimi për praninë ose jo në model të vëzhgimeve ekstreme, u 

gjetën të pranishëm 4 vëzhgime ekstreme, përjashtimi i të cilave përmirësoi rezultatin 

e regresionit, pasi rriti koeficientin e përcaktueshmërisë në 71.15 përqind. Testi F për 

rëndësinë globale të regresionit me 18 dhe 1398 shkallë lirie u rrit nga 183 në 192.  

Variablat: katrori i numrit të dhomave, variablat kategorik për numrin e ballkoneve, 

variabli kategorik për prezencën e më shumë se një tualeti, kati i apartamentit, 

vjetërsia, prania e ngrohjes qëndrore, mobilimi i pjesshëm dhe orientimi rezultuan së 

bashku statistikisht të parëndësishëm, ndaj u përjashtuan nga modeli (F(9, 31) = 0.38, 

Prob > F = 0.9348). 

Në modelin përfundimtar, forma funksionale u përmirësua ndjeshëm. Megjithëse u 

hoqën një numër i konsiderueshëm variablash shpjegues, koeficienti i 

përcaktueshmërisë së modelit ngeli përsëri rreth 70 përqind. Testi F për rëndësinë 

globale të regresionit me 9 dhe 31 shkallë lirie u vlerësua pothuajse 375 dhe vlera e 

probabilitetit për të vëzhguar një shifër të tillë për një variabël rasti me këto 

karakteristika ngeli 0. 

Nga rezultatet e modelit empirik të çmimeve hedonike u gjet se karakteristikat 

strukturore të apartamenteve si sipërfaqja, numri i dhomave, mundësia për parkim, 

mobilimi dhe pamja ndikojnë çmimin e apartamenteve. Rezultatet treguan se efekti 

marxhinal që ka numri i dhomave në vlerën e apartamentit varet nga sipërfaqja e 

shtëpisë, pasi shtimi i një dhome me sipërfaqje të vogël nuk ka të njëjtin efekt me atë 

të shtimit të një dhome me sipërfaqje të madhe. Në të njëjtën linjë, efekti i sipërfaqes 

së apartamentit, varet nga niveli i sipërfaqes, pasi lidhja është jolineare dhe për më 

tepër varet edhe nga numri i dhomave. Në mënyrë më të detajuar është gjetur efekti i 

secilës karakteristikë në çmimin e apartamentit. Konkretisht, i vlerësuar rreth 

mesatares së sipërfaqes (rreth 90 m2), nëse një apartament ka një dhomë, dy dhoma 

dhe tre dhoma, një rritje e sipërfaqes së tij me 10 metër katrorë do të shkaktonte një 

rritje të çmimit përkatësisht me rreth 10 përqind, 7.8 përqind, dhe 6.7 përqind, ceteris 
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paribus. Në po këto kushte, një apartament me mundësi parkimi vlerësohet 12.6 

përqind më shumë se një apartament që nuk ka mundësi parkimi me të njëjtat 

karakteristika të tjera; një apartament i mobiluar plotësisht kushton afërsisht 7.4 

përqind më shumë se një i pamobiluar; një apartament me pamje të preferuar 

vlerësohet mesatarisht rreth 11.4 përqind më shumë se apartamentet që nuk kanë 

pamje të tillë.  

Sa i përket variablave të vendndodhjes, u gjet se zona e banimit ka një ndikim të 

konsiderueshëm në çmimin e vlerësuar të apartamenteve. Një apartament që ndodhet 

në zonën e dytë vlerësohet 24.6 përqind më pak se apartamentet që ndodhen në zonën 

e parë, ndërsa një apartament në zonën e tretë vlen 45 përqind më pak se një 

apartament në zonën e parë. 

Pas krahasimit të çmimeve referuese ligjore, me çmimet mesatare të apartamenteve, të 

gjeneruara nga modeli për çdo zonë reference, rezultoi se vetëm në dy zona (zona 6 

dhe 25) këto dy çmime ishin pothuajse të barabartë. Në 28 zona reference gjithsej 

çmimet e qeverisë u gjetën të nënvlerësuara, krahasimisht me çmimet mesatare të 

gjeneruara nga modeli dhe në 8 prej tyre nënvlerësimi i çmimeve rezultoi me 

diferenca më të larta se 25,000 lekë për metër katror. Në 15 zona reference, diferencat 

e çmimeve të nënvlerësuara nga qeveria varionin në intervalin 10,000-25,000 lekë për 

metër katror, ndërkohë që diferencat e çmimeve të nënvlerësuara, më të vogla se 

10,000 lekë për metër katror, u gjetën në 5 zona. Çmimet referuese ligjore u gjetën të 

mbivlerësuara në dy zona reference, konkretisht në zonën 9 dhe zonën 18, që u përket 

lagjeve më të preferuara rreth ish-Bllokut, Librit universitar e Piramidës. Diferencat e 

konstatuara kapin një vlerë më të lartë se 20,000 lekë për metër katror. 

Të dhënat e mësipërme janë tregues që vlerësimi masiv publik i pasurive është jo i 

drejtë, duke konkluduar se kompesimi financiar i ish-pronarëve apo dëmshpërblimi i 

individëve dhe bizneseve në rastet e shpronësimit publik nuk janë vlerësuar me 

çmimet reale të tregut. Edhe pse studimi ynë i referohet në mënyrë të veçantë 

vlerësimit të apartamenteve, në kontekstin shqiptar rezultatet e studimit adresohen për 

të gjithë tregun e banesave, përderisa shitjet e banesave private janë të pakta në 

numër, e për rrjedhojë çmimi referues ligjor është përcaktuar duke marrë në 

konsideratë në pjesën më të madhe çmimin mesatar të shitjes së apartamenteve. 
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Nga ana tjetër, organet tatimore kanë vjelë vlera më të ulëta të tatimeve, për shkak të 

nënvlerësimit të çmimit të apartamenteve në 28 zona reference dhe vlera më të larta të 

tatimeve, për shkak të mbivlerësimit të çmimit të apartamenteve në 2 zona reference. 

Variacioni i lartë në zonat referuese ligjore dhe diferencat e konstatuara janë tregues i 

modelimit jo të mirë të zonave referuese ligjore nga ana e qeverisë. Vlerësimet jo të 

drejta të pasurive për qëllime të ndryshme kanë sjellë si rezultat trajtimin jo të 

barabartë të subjekteve, duke ulur nivelin e besimit publik mbi efektivitetin e 

qeverisjes. 

6.3 Kontributi i punimit 

Ky studim kontribuon në disa drejtime kryesore: 

Së pari, përpunimi i të dhënave të regjistruara në ZRPP mbi numrin e transaksioneve 

dhe vlerën e kontratave të shitjes, sipas llojeve të ndryshme të pasurive, ka mundësuar 

përcaktimin e volumit dhe vlerës së tregut të shitblerjes në zona të ndryshme 

gjeografike të vendit, për periudhën 5 vjeçare 2008-2012. Këto të dhëna janë 

publikuar për herë të parë përmes këtij punimi dhe mund t’u shërbejnë studiuesve në 

kërkime të tjera të fushës. 

Së dyti, nga literatura empirike është konstatuar se ndërtimi i modelit hedonik përmes 

metodës së regresionit të shumëfishtë është i vështirë për t’u realizuar teknikisht. 

Përfshirja në modelin hedonik e të dhënave mbi karakteristikat e apartamenteve është 

një avantazh që e bën këtë punim të konsiderohet pilot në vendin tonë, sa i përket 

rezultateve të tij lidhur me përcaktimin e masës së ndikimit të karakteristikave të 

apartamenteve në vlerën e tyre. Metodologjia e përdorur në këtë studim mund të 

shërbejë në ndërtimin e modeleve të vlerësimit të pasurive nga bankat, organet 

tatimore, si dhe institucionet e tjera qeveritare, sipas qëllimeve të tyre specifike të 

vlerësimit.  

Së treti, analiza e diferencave të çmimeve referuese ligjore dhe çmimeve mesatare të 

gjeneruara nga modeli i çmimeve hedonike, sipas zonave të vlerës, kontribuon në 

mënyrë konkrete mbi dhënien e rekomandimeve të vlefshme ndaj politikëbërësve në 

drejtim të zhvillimit të sistemit të vlerësimit të pasurive, rishikimit të metodologjisë së 

vlerësimit të çmimeve të banesave si dhe rivlerësimit të çmimeve aktuale referuese të 
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banesave, për të garantuar një vlerësim të drejtë dhe transparent të pasurive, në favor 

të të gjithë grupeve të interesit.  

6.4 Rekomandime   

Në bazë të gjetjeve të studimit, në këtë seksion jepen një sërë rekomandimesh lidhur 

me forcimin e sistemit të administrimit dhe vlerësimin e pasurive të paluajtshme. 

Pas analizës së problematikave kryesore të sistemit të administrimit të pasurive, 

rekomandohen rishikimi i politikave qeveritare dhe planeve të veprimit në drejtim të:  

a) Konsolidimit infrastrukturor dhe menaxherial të institucioneve publike që lidhen 

me pronat sidomos ZRPP, AKKP, ALUIZNI;  

b) Përfundimit të procesit të kthimit dhe kompesimit të pronave ndaj ish-pronarëve;  

c) Përfundimit të procesit të legalizimit të ndërtimeve informale;  

d) Rritjes së sigurisë së titujve të pronësisë përmes dixhitalizimit të sistemit të 

regjistrimit të pasurive dhe përfundimit të procesit të regjistrimit fillestar. 

Në mënyrë të strukturuar, këto rekomandime detajohen si më poshtë: 

1. Mungesa e koordinimit institucional për shkak të strukturës së papërshtatshme 

organizacionale të institucioneve që lidhen me pasuritë e paluajtshme rekomandohet 

të eleminohet duke krijuar një organ qendror që do të ketë autoritetin dhe 

përgjegjësinë ligjore për të adresuar të gjitha çështjet e pronësisë në Qeveri. Ky organ 

do të orientojë vendimmarrje të koordinuar dhe eficiente lidhur me aktivitetet bazë të 

institucioneve që ndihmojnë realizimin e reformës në fushën e të drejtave pronësore si 

ZRPP, AKKP, ALUIZNI.  

Rritja e bashkëpunimit institucional mes agjencive qeveritare nga njëra anë, dhe 

organeve të pushtetit lokal, nga ana tjetër, kontribuon në zhvillimin e qëndrueshëm të 

sistemit të administrimit të tokës. Këtu vlen të përmendet nevoja për mbështetje 

politike dhe bashkëpunim mes forcave të ndryshme politike.  

2. Zhvillimi i programeve të posaçme mbi ndërgjegjësimin e publikut për detyrimin 

e regjistrimit të akteve të pronësisë, do të shërbente në mbajtjen të përditësuar të 

regjistrit unik të pasurive të paluajtshme, duke shmangur një sërë pasojash të 
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padëshirueshme. Fenomeni negativ i shitjes disa herë të një apartamenti të 

paregjistruar nga i njëjti pronar mund të kufizohet me vendosjen e detyrimit ligjor të 

regjistrimit të kontratave të porosisë në ZRPP, në mënyrë që çdo noter të ketë 

paraprakisht informacion të saktë mbi gjendjen juridike të pasurisë që është objekt i 

këtyre kontratave. 

3. Zhvillimi i produkteve dhe shërbimeve të reja, si prodhimi dhe shitja e hartave 

topografike përbëjnë potencial për rritjen e cilësisë së shërbimeve dhe zhvillimin 

institucional të ZRPP-së. Gjithashtu, diferencimi i tarifave të shërbimit për grupe të 

ndryshme interesi është oportunitet që rrit performancën në ZRPP. Vlerësimi i 

pasurive është një funksion që mund të realizohet në të ardhmen nga ZRPP. 

4. Për të eleminuar kontratat fiktive të shitblerjes së pasurive, në radhë të parë 

sugjerohet rishikimi dhe rregullimi i akteve ligjore/nënligjore që përcaktojnë mënyrën 

e vjeljes të tatimit për kontratat e realizuara midis anëtarëve të ngushtë të familjes, të 

cilët nuk kanë qëllim real realizimin e fitimit kapital nga kalimi i së drejtës së 

pronësisë. Gjithashtu rekomandohet forcimi i strukturave për kontrolle të programuara 

në rastet e simulimit të dhurimeve. Detyrimi për regjistrimin e kontratës së qerasë, 

pavarësisht kohëzgjatjes së kontratës dhe llojit të saj, ndër të tjera, do të ulte nivelin e 

informalitetit lidhur me llogaritjen dhe vjeljen e tatimit mbi të ardhurat e krijuara nga 

ky aktivitet i realizuar në tregun e pasurive të paluajtshme. 

5. Tendenca e taksapaguesve për të shmangur tatimin mbi fitimin në rastet e kalimit 

të së drejtës së pronësisë shpjegohet me lidhjen e fortë pozitive midis çmimit te 

kontratave të shitjes së pasurive të paluajtshme dhe çmimeve referuese ligjore. Duket 

se sfida e qeverisë është gjetja e mekanizmave të duhur për të shmangur ndikimin e 

çmimit referues në çmimin e kontraktuar të shitjes, me qellim reflektimin në to të 

çmimeve reale të shitblerjes. Në këtë drejtim rekomandohet ndryshimi i udhëzimit 

9/2008 “Për llogaritjen e tatimit mbi fitimin nga kalimi i së drejtës së pronësisë”, për 

pjesën ku noterët janë të ngarkuar të respektojnë çmimet e referencës dhe të detyrojnë 

kontraktorët që të vendosin si çmim të kontrates së shitjes, një çmim më të lartë se 

çmimi i referencës së pasurisë. Kjo gjë imponon vullnetin e brendshëm dhe atë të 

shprehur të kontraktuesve në lidhje me çmimin e shitblerjes së pasurise së 

paluajtshme.  
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6. Një nevojë e ngutshme për zhvillimin e sistemit të administrimit në Shqipëri 

shfaqet ndërtimi i sistemit kombëtar të vlerësimit të pasurive të paluajtshme, me 

qëllim rritjen e transparencës në tregun lokal të pasurive dhe vënien në dispozicion të 

vlerave të pasurive të paluajtshme, për qëllime të ndryshme. Produkti i gjeneruar prej 

këtij sistemi mund të shërbejë në të ardhmen në identifikimin e indeksit të çmimit të 

pasurive në treg, sipas zonave respektive të vendndodhjes, informacion që sot nuk 

është i disponueshëm, por në të ardhmen mund t’u vijë në ndihmë studiuesve, 

ndërmjetësve, institucioneve dhe publikut të gjerë. 

7. Ngritja e një strukture të posaçme organizacionale sipas një infrastrukture të 

përshtatshme, për të krijuar e më pas administruar sistemin e vlerësimit të pasurive të 

paluajtshme, do të siguronte arritjen e standardeve ndërkombëtare për krijimin dhe 

mirëmbajtjen e sistemit, me qëllim sigurimin e vlerësimeve të sakta. Ky proces duhet 

të shoqërohet me miratimin e akteve ligjore/nënligjore që përcaktojnë standardet 

specifike të vlerësimit, proçedurat dhe hapat e nevojshme për vlerësimin e pasurive të 

paluajtshme, duke iu referuar kontekstit aktual. Gjithashtu, krijimi i manualeve 

specifike për mbledhjen, ruajtjen, përditësimin dhe mirëmbajtjen e të dhënave është i 

domosdoshëm. Trajnimi i vazhdueshëm i punonjësve që do të administrojnë sistemin 

e vlerësimit shërben si garanci që sistemi të prodhojë vlerësime cilësore. 

8. Variacioni në zonat referuese ekzistuese ështe i lartë, gjë që nënkupton nevojën 

për studimin dhe rikrijimin e zonave referuese ligjore. Identifikimi i segmenteve 

gjeografike të tregut të pasurive, modelimi e krijimi i tyre, bazuar në karakteristika të 

njëjta hedonike të segmenteve që janë subjekt i ndikimeve të njëjta socio-ekonomike, 

përbën hapin e parë thelbësor në ndërtimin e një sistemi efikas të vlerësimit të 

pasurive. Ndarja e mëtejshme e zonave të vlerës në lagje apo segmente më të vegjël 

ndihmon në një përafrim më të saktë të vlerës së vlerësuar drejt vlerës së vërtetë të 

pasurisë.  

9. Krijimi i një baze të plotë të të dhënave mbi pasuritë e paluajtshme është kritike 

për zhvillimin e sistemit të vlerësimit masiv në Shqipëri. Në funksion të specifikimit 

të modeleve të ndryshme të vlerësimit, sipas llojit të pasurive, rekomandohet 

përfshirja në bazën e të dhënave, jo vetëm e të dhënave të përftuara nga kontratat e 

shitjes, por edhe një sërë të dhënash të tjera që mund të sigurohen përmes agjentëve të 

shitjes së pasurive të paluajtshme, apo inspektimit në terren. Kjo do të rrisë nivelin e 

saktësisë në vlerësimin e pasurive. Krijimi i bazave të të dhënave të kompjuterizuara 
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dhe ndërfaqja e tyre me baza të tjera të dhënash, në funksion të vlerësimit masiv, 

përmirëson proçesin e vlerësimit, sa i përket saktësisë dhe shpejtësisë së proçesit. 

Rishikimi i lejeve të ndërtimit, të dhënave të shitjeve, kërkesave për shitje nga 

pronarët e pasurive dhe programeve të përgjithshme periodike të inspektimit do të 

mundësojnë përditësimin e të dhënave, duke rritur sigurinë për vlerësime të sakta. 

10. Unifikimi i procesit të vlerësimit të pasurive të paluajtshme, si për efekt të 

përcaktimit të taksës së pasurisë me baza vjetore, që vilet nga organet e pushtetit 

lokal, ashtu dhe për efekt të vjeljes së tatimit të kalimit të së drejtës së pronësisë nga 

organet e pushtetit qendror, paraqitet si domosdoshmëri për zhvillimin e sistemit të 

administrimit të pasurive në Shqipëri. 

11. Meqënëse metodologjia e miratuar nuk zbatohet për vlerësimin e çmimit të 

ndërtesave, udhëzimi i Kryeministrit që përcakton çmimet referuese të këtyre të 

fundit, si akt nënligjor që vjen në kundërshtim me metodologjinë, rekomandohet të 

shfuqizohet. Metodologjia për përcaktimin e çmimeve referuese të banesave në 

Shqipëri duhet të ndërtohet duke adresuar të gjitha kritikat, si dhe duke marrë në 

konsideratë gjetjet e këtij studimi. Metoda e mesatares së thjeshtë të çmimeve të 

shitjes së pasurive nuk është metoda më e mirë që përafron çmimin e vlerësuar me 

çmimin e tregut. Ky kërkim tregoi se përmes aplikimit të modelit të çmimeve 

hedonike, karakteristika të tjera të pasurisë ndikojnë vlerën e saj. 

6.5 Kufizimet e punimit dhe perspektiva në të ardhmen 

Të dhënat e regjistruara në Zyrën e regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme mbi 

kontratat e shitjes nuk pasqyrojnë karakteristikat e pasurive të shitura në sistemin 

dixhital. Disponimi nga ana jonë i kontratave të realizuara të shitjes së pasurive ishte i 

pamundur, kjo edhe për faktin që ky informacion nuk bëhet publik. Kjo është arsyeja 

përse ne u orientuam drejt tregut dhe gjetëm informacion mbi pasuritë e ofruara për 

shitje dhe karakteristikat e tyre. Sigurisht që ky informacion është i kufizuar dhe varet 

në mënyrë të drejtpërdrejtë nga informacioni që kanë dashur të reklamojnë ofertuesit 

gjatë procesit të shitjes së banesës së tyre, por një informacion më i plotë do të sillte 

rezultate më të kompletuara. Sipas studiuesve, modeli hedonik ndërtohet bazuar në të 

dhënat e gjeneruara nga shitjet e realizuara, por në kontekstin e studimit, duke qenë se 
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çmimi kontraktual i shitjes është i orientuar drejt çmimit të referencës, metodika e 

ndjekur ka rezultuar në vlerësime më reale të çmimeve të pasurive.    

Variablat e përfshirë në modelin hedonik i përkasin kategorisë së variablave 

strukturorë dhe të vendndodhjes, ndërkohë që për shkak të mungesës së të dhënave, 

nuk u përfshinë në model variabla që përfaqësojnë karakteristikat e lagjes, si dhe 

variabla të tjerë që janë identifikuar të ndikojnë vlerën e pasurisë bazuar në literaturën 

empirike. Përfshirja në model e të dhënave të tjera të dobishme si: distanca e pasurisë 

nga vendet e punës, shkollat apo qendrat tregtare, zhurrma, niveli i krimit, cilësia e 

shërbimit arsimor dhe spitalor, niveli i taksës lokale të pasurisë, informacioni mbi 

ditët që pasuria qëndron në treg, do të ndihmonte në përmirësimin e performancës së 

modelit të çmimeve hedonike.  

Informacioni i gjeneruar mbi karakteristikat e pasurive nuk përmban të dhëna 

gjeodezike, pra ka qenë e pamundur identifikimi i pozicionit gjeografik, si dhe 

karakteristika të tjera të pallatit, ku ndodhej apartamenti, për shembull struktura 

teknike e tij e brendshme dhe e jashtme. Informacioni mbi vendndodhjen është 

gjeneruar kryesisht në bazë të rrugës ku ndodhej banesa, pa identifikuar elementë të 

tjerë gjeografikë që do të mund të konsideroheshin variabla që ndikojnë vlerën e 

banesës. Identifikimi i zonës së vlerës dhe zonës kadastrale ku ndodhej pasuria është 

kryer manualisht, për çdo pasuri, duke krijuar hapësira për gabime më të mëdha 

njerëzore. Ky problem mund të zgjidhet në të ardhmen përmes përdorimit të 

sistemeve gjeografike të informacionit, të cilët mundësojnë identifikimin e qartë 

gjeografik të pasurive edhe sipas lagjeve të veçanta brenda zonave të vlerësimit. 

Sigurisht që kjo do të çonte drejt rezultateve më të mira të studimit. 

Në të ardhmen do të ishte me interes të lartë që, përveç apartamenteve, studime të 

ngjashme të zgjeroheshin duke përfshirë në to lloje të tjera pasurish si banesat private, 

të cilat kanë karakteristika specifike vlerësimi, njësitë e biznesit, apo kategoritë e 

ndryshme të tokës. 
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7 ANEKSE 

Tabela A.1 Kodi i zonave të vlerës në model 

Nr. Vendndodhja gjeografike 

Zona 

fiskal

e 

Kodi 

në 

model 

1 Kinema "Ali Demi", fusha e sportit, fshati  Shkozë, depo e ujit 1/1 1 

2 
Poligrafiku, Shkoza, Autoktraktorët, fshati Shkozë, Lanabregas, Linzë, 

Sauk 
1/2 2 

3 Piramida, Stadiumi "Qemal Stafa" 2/1 9 

4 Pazari i Ri, 9-katëshet, shkolla "Avni Rustemi" 2/2 10 

5 Ministria e Jashtme, Ambulanca nr.1, Bërryli 2/3 11 

6 Shkolla e Baletit, Ambasada Amerikane 2/4 12 

7 Qyteti Studenti, Fakulteti ekonomik, Varrezat e Dëshmorëve, Sauk, Selitë. 2/5 13 

8 
Xhamllëku, Profarma, rruga "Bardhyl", rruga "Kongresi i Manastirit", 

bulevardi "Zhan D'Ark 
3/1 14 

9 
Porcelani, IKV, Kinostudio, rruga "Hoxha Tahsim", Lana e vjetër fshati 

Linzë. 
3/2 15 

10 Kompleksi i spitaleve, SHIK, oxhaku, Allias i Ri, fshati Tufinë 4/1 16 

11 
Allias, rruga "Njazi Meka", bregu i lumit, Alliasi i Ri, rruga "Myslym 

Keta", "5 Maji 
4/2 17 

12 Ish-Blloku, libri universitar, vodafone 5/1 18 

13 Stadiumi "Selman Stërmasi", Shushica, liqeni artificial 5/2 19 

14 Kopshti Botanik, rruga "Komuna e Parisit", "Liqeni Artificial" 5/3 20 

15 Hotel "Diplomat", blloku "Vasil Shanto", Selitë e vogël 5/4 21 

16 Shkolla Teknologjike, Kombinati, Vaqarr, Selitë, Yzberisht,  Sharrë 6 22 

17 Gjykata e rrethit, ish-ekspozita "Shqipëria Sot" 7/1 23 

18 Blloku i ambasadave, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit 7/2 24 

19 NSHRAK, Parku i Ministrisë së Brendshme, Fabrika e Bukës 7/3 25 

20 Unaza e re, fabrika e miellit, ish-fusha e aviacionit, Yzberish 7/4 26 

21 Selvia, gjimnazi "Partizani", Tafajt 8/1 27 

22 Medreseja, farmacia nr.10, tregu industrial 8/2 28 

23 Tregu Industrial, fabrika Ajka, uzina Dinamo, bregu i lumit 8/3 29 

24 Piazza, gazeta "Zëri i Popullit", gjimnazi "Sami Frashëri", Stacioni i trenit 9/1 30 

25 Stacioni i trenit, arkiva, hipoteka, politeknikumi 9/2 31 

26 
Rruga "Don Bosko", Fabrika e Këpucëve, Bregu i lumit, politeknikumi, 

rruga "Siri Kodra 
9/3 32 

27 PTT, Telekomi, Lidhja e Shkrimtarëve 10/1 3 

28 Rruga "Myslym Shyri", Drejtoria e Policisë, Kisha Katolike 10/2 4 

29 Blloku i ambasadave, rruga e "Durrësit", prokuroria 10/3 5 

30 Zogu i Zi, ish-Shkolla e Partisë 11/1 6 

31 Ferluti, ish-uzina Tirana, FIAT 11/2 7 

32 
Laprakë, Dogana, Spitali ushtarak, Bregu i lumit, Fushë Mëzez, Don 

Bosko 
11/3 8 
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Tabela A.2: Rezultatet e regresionit me gabime standarde robuste për 

heteroskedasticitet 

Linear regression 

Number of obs =    1417                                    

F( 18,    31) =  280.59                                                  

Prob > F      =  0.0000                                                  

R-squared     =  0.7115                                             

Root MSE      =  .26813 
 

  (Std. Err. adjusted for 32 clusters in zf)  

-------------------------------------------------------------------------------- 

               |               Robust 

       lnprice |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

---------------+---------------------------------------------------------------- 

          sqrm |   .0146699   .0015162     9.68   0.000     .0115776    .0177622 

        sqrmsq |   -.000016   9.51e-06    -1.68   0.103    -.0000354    3.41e-06 

         rooms |   .2376128    .057237     4.15   0.000      .120877    .3543485 

       roomssq |   .0209893   .0194059     1.08   0.288    -.0185894    .0605679 

       sqrxrms |   -.001856   .0007966    -2.33   0.027    -.0034807   -.0002312 

      balcony0 |   .0111233   .0556526     0.20   0.843     -.102381    .1246276 

      balcony2 |   .0156614   .0233118     0.67   0.507    -.0318833     .063206 

     bathdummy |   .0265422   .0198156     1.34   0.190    -.0138719    .0669563 

         floor |   .0040247   .0057868     0.70   0.492    -.0077775     .015827 

       parking |   .1357282   .0317438     4.28   0.000     .0709863      .20047 

      agedummy |  -.0387744   .0323553    -1.20   0.240    -.1047636    .0272147 

          heat |     .01829   .0625517     0.29   0.772     -.109285    .1458651 

    fully_furn |    .068028   .0215742     3.15   0.004     .0240272    .1120289 

partially_furn |   .0073341   .0233545     0.31   0.756    -.0402977     .054966 

   orientation |  -.0034653    .020483    -0.17   0.867    -.0452407    .0383101 

         pamja |   .1157215   .0476321     2.43   0.021     .0185752    .2128677 

         zone2 |  -.2759313   .0397409    -6.94   0.000    -.3569834   -.1948792 

         zone3 |  -.5916131   .0642369    -9.21   0.000    -.7226251   -.4606012 

         _cons |   15.02227   .0838229   179.21   0.000     14.85131    15.19323 
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Punoi: Marsela Thanasi (Boçe) 

 

Tabela A.3: Testi i rëndësisë së përbashkët statistikore të variablave individualisht të 

parëndësishëm.  

 

 ( 1)  roomssq = 0 

 ( 2)  balcony0 = 0 

 ( 3)  balcony2 = 0 

 ( 4)  bathdummy = 0 

 ( 5)  floor = 0 

 ( 6)  agedummy = 0 

 ( 7)  heat = 0 

 ( 8)  partially_furn = 0 

 ( 9)  orientation = 0 

F(9, 31) = 0.38 

Prob > F = 0.9348 
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GET 

          DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT. 

          T-TEST GROUPS=lift(0 1) 

            /MISSING=ANALYSIS 

            /VARIABLES=price 

            /CRITERIA=CI(.95). 

          

           
Tabela A.4: T-Test për krahasimin e mesatareve të çmimeve, sipas variablit “Ashensori”  

   
Group Statistics 

     

lift N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
     price .00 

301.000 8,435,701.069 4,631,852.125 266,975.518 

     1.00 
1,120.000 10,437,194.122 5,547,548.401 165,764.714 

     

           
Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

price Equal variances 
assumed 27.614 0.000 -5.744 1,419.000 0.000 -2,001,493.053 348,446.356 -2,685,018.380 -1,317,967.726 

Equal variances not 
assumed     -6.369 553.828 0.000 -2,001,493.053 314,251.281 -2,618,763.208 -1,384,222.898 
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Tabela A.5: T-Test për krahasimin e mesatareve të çmimeve, sipas variabl it “vjetërsia”  

  
Group Statistics 

     

agedummy N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

     price .00 
300.000 8,399,386.739 4,659,678.267 269,026.650 

     1.00 
1,121.000 10,445,127.044 5,537,343.323 165,385.962 

     

           
Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

price Equal variances 
assumed 26.230 0.000 -5.867 1,419.000 0.000 -2,045,740.305 348,699.859 -2,729,762.912 -1,361,717.698 

Equal variances 
not assumed     -6.478 546.854 0.000 -2,045,740.305 315,797.174 -2,666,064.317 -1,425,416.293 
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T-TEST GROUPS=parking(0 1) 
       

Tabela A.6: T-Test për krahasimin e mesatareve të çmimeve, sipas variablit  “parkimi”  

   
Group Statistics 

     

parking N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

     price .00 1,359.000 9,856,377.217 5,308,598.219 144,002.532 

     1.00 62.000 13,451,400.000 6,760,206.917 858,547.137 

     

           
Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

price Equal 
variances 
assumed 

8.332 0.004 -5.146 1,419.000 0.000 -3,595,022.783 698,551.100 -4,965,326.592 -2,224,718.973 

Equal 
variances not 
assumed 

    -4.130 64.478 0.000 -3,595,022.783 870,540.014 -5,333,878.024 -1,856,167.541 
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T-TEST GROUPS=heat(0 1) 
       

Tabela A.7: T-Test për krahasimin e mesatareve të çmimeve, sipas variablit  “ngrohja qendrore”  

  
Group Statistics 

     

heat N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

     price .00 1,383.000 9,937,815.413 5,415,705.530 145,627.687 

     1.00 38.000 12,758,018.993 5,188,668.525 841,713.182 

     

           
Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

price Equal variances 
assumed 0.061 0.805 -3.170 1,419.000 0.002 -2,820,203.580 889,577.761 -4,565,232.388 -1,075,174.772 

Equal variances 
not assumed 

    -3.302 39.247 0.002 -2,820,203.580 854,218.066 -4,547,674.681 -1,092,732.479 
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T-TEST GROUPS=zone1(0 1) 
       

Tabela A.8: T-Test për krahasimin e mesatareve të çmimeve, sipas variablit  “zona 1”  

   
Group Statistics 

     

zone1 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

     price .00 1,216.000 9,191,443.075 4,817,369.071 138,147.533 

     1.00 
205.000 14,887,847.118 6,236,828.943 435,599.028 

     

           
Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

price Equal 
variances 
assumed 

22.589 0.000 -14.952 1,419.000 0.000 -5,696,404.043 380,983.944 -6,443,756.311 -4,949,051.774 

Equal 
variances not 
assumed 

    -12.465 246.681 0.000 -5,696,404.043 456,980.584 -6,596,485.467 -4,796,322.619 
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T-TEST GROUPS=zone2(0 1) 
       

Tabela A.9: T-Test për krahasimin e mesatareve të çmimeve, sipas variablit  “zona 2”  

  
Group Statistics 

     

zone2 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

     price .00 
888.000 9,251,583.975 5,614,777.434 188,419.594 

     1.00 
533.000 11,282,170.485 4,844,859.847 209,854.175 

     

           
Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

price Equal variances 
assumed 2.194 0.139 -6.941 1,419.000 0.000 -2,030,586.511 292,549.386 -2,604,462.262 -1,456,710.759 

Equal variances not 
assumed     -7.200 1,248.744 0.000 -2,030,586.511 282,029.640 -2,583,890.738 -1,477,282.283 
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T-TEST GROUPS=zone3(0 1) 
       

Tabela A.10: T-Test për krahasimin e mesatareve të çmimeve, sipas variablit  “zona 3”  

  
Group Statistics 

     

zone3 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

     price  
.00 738.000 12,283,747.328 5,506,566.213 202,699.503 

      
1.00 683.000 7,559,879.810 4,117,258.090 157,542.502 

     

 

Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

pric
e 

Equal variances 
assumed 65.018 0.000 18.200 1,419.000 0.000 4,723,867.517 259,550.917 4,214,722.790 5,233,012.245 

Equal variances not 
assumed     18.401 1,360.034 0.000 4,723,867.517 256,723.059 4,220,251.381 5,227,483.653 
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T-TEST GROUPS=fully_furn(0 1) 
      

Tabela A.11: T-Test për krahasimin e mesatareve të çmimeve, sipas variablit  “mobilimi i plotë”  

  
Group Statistics 

     

fully_furn N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

     price .00 
1,135.000 9,881,970.349 5,389,242.993 159,966.792 

     1.00 
286.000 10,534,150.672 5,553,933.576 328,410.977 

     

           
Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

price Equal variances 
assumed 0.173 0.678 -1.818 1,419.000 0.069 -652,180.323 358,784.288 -1,355,984.922 51,624.276 

Equal variances not 
assumed     -1.785 430.195 0.075 -652,180.323 365,298.706 -1,370,172.618 65,811.972 
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T-TEST GROUPS=partially_furn(0 1) 
       

           
Tabela A.12: T-Test për krahasimin e mesatareve të çmimeve, sipas variablit “mobilim i pjesshëm”  

   
Group Statistics 

     

partially_furn N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

     price .00 

1,338.000 10,020,103.392 5,484,472.636 149,936.310 

     1.00 
83.000 9,902,471.084 4,426,719.679 485,895.610 

     

           
Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

price Equal variances 
assumed 1.062 0.303 0.192 1,419.000 0.848 117,632.307 614,110.746 -1,087,030.164 1,322,294.779 

Equal variances not 
assumed     0.231 98.305 0.818 117,632.307 508,503.137 -891,436.505 1,126,701.120 
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T-TEST GROUPS=not_furn(0 1) 
       

           
Tabela A.13: T-Test për krahasimin e mesatareve të çmimeve, sipas variablit  “mobilim i munguar”  

  
Group Statistics 

     

not_furn N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

     price .00 
369.000 10,392,065.561 5,322,146.456 277,059.878 

     1.00 

1,052.000 9,880,352.896 5,459,733.311 168,330.789 

     

           
Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

price Equal variances 
assumed 0.009 0.925 1.559 1,419.000 0.119 511,712.666 328,190.992 -132,078.985 1,155,504.317 

Equal variances not 
assumed     1.578 658.410 0.115 511,712.666 324,187.339 -124,853.012 1,148,278.344 
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T-TEST GROUPS=pamja(0 1) 
       

Tabela A.14: T-Test për krahasimin e mesatareve të çmimeve, sipas variablit  “pamja”  

  
Group Statistics 

     

pamja N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

     price .00 
1,359.000 9,902,538.381 5,289,967.357 143,497.146 

     1.00 

62.000 12,439,577.083 7,510,166.039 953,792.041 

     

           
Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

price Equal 
variances 
assumed 13.484 0.000 -3.615 1,419.000 0.000 -2,537,038.702 701,815.936 -3,913,746.935 -1,160,330.469 

Equal 
variances not 
assumed 

    -2.630 63.791 0.011 -2,537,038.702 964,526.147 -4,464,022.635 -610,054.769 
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T-TEST GROUPS=orientation(0 1) 
       

Tabela A.15: T-Test për krahasimin e mesatareve të çmimeve, sipas variablit  “orientimi”  

 
Group Statistics 

     

orientation N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

     price .00 
1,306.000 9,912,993.528 5,477,973.072 151,582.234 

     1.00 115.000 11,151,599.047 4,684,162.538 436,800.409 

     

           

           
Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

price Equal variances 
assumed 

0.000 0.990 -2.350 1,419.000 0.019 -1,238,605.519 527,054.359 -2,272,494.945 -204,716.093 

Equal variances 
not assumed     -2.679 142.930 0.008 -1,238,605.519 462,354.595 -2,152,542.056 -324,668.982 
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Punoi: Marsela Thanasi (Boçe) 

 

T-TEST GROUPS=bathdummy(0 1) 
       

Tabela A.16: T-Test për krahasimin e mesatareve të çmimeve, sipas variablit  “tualete”  

 
Group Statistics 

     

bathdummy N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

     price  
.00 1,101.000 8,733,176.356 4,271,131.788 128,720.973 

      
1.00 320.000 14,417,425.845 6,564,433.027 366,962.962 

     

           

           
Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

price Equal variances 
assumed 
 

60.029 0.000 -18.336 1,419.000 0.000 -5,684,249.489 310,012.851 -6,292,382.223 -5,076,116.755 

Equal variances not 
assumed 
 

    -14.617 400.572 0.000 -5,684,249.489 388,884.179 -6,448,758.385 -4,919,740.594 
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T-TEST GROUPS=balcony0(0 1) 
       

Tabela A.17: T-Test për krahasimin e mesatareve të çmimeve, sipas variablit  “ballkon0”  

   
Group Statistics 

     

balcony0 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

     price .00 
1,406.000 10,073,722.836 5,421,945.364 144,598.063 

     1.00 
15.000 4,343,275.362 1,542,396.514 398,245.068 

     

           
Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

price Equal variances 
assumed 9.083 0.003 4.090 1,419.000 0.000 5,730,447.474 1,400,992.726 2,982,208.056 8,478,686.892 

Equal variances not 
assumed     13.525 17.932 0.000 5,730,447.474 423,683.530 4,840,077.744 6,620,817.204 
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T-TEST GROUPS=balcony1(0 1) 
       

Tabela A.18: T-Test për për krahasimin e mesatareve të çmimeve, sipas variablit “ballkon1”  

   
Group Statistics 

     

balcony1 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 

     price  
.00 
 

160.000 12,942,473.859 7,248,677.300 573,058.257 

      
1.00 
 

1,261.000 9,641,560.365 5,033,435.544 141,744.745 

     

           
Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

price Equal variances 
assumed 
 

27.651 0.000 7.383 1,419.000 0.000 3,300,913.493 447,113.024 2,423,839.962 4,177,987.025 

Equal variances not 
assumed 
 

    5.592 178.966 0.000 3,300,913.493 590,328.162 2,136,014.224 4,465,812.762 
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Punoi: Marsela Thanasi (Boçe) 

 

T-TEST GROUPS=balcony2(0 1) 
       

Tabela A.19: T-Test për krahasimin e mesatareve të çmimeve, sipas variablit  “ballkon2”   

  
Group Statistics 

     

balcony2 N Mean Std. Deviation 
Std. Error 

Mean 
     price .00 

1,276.000 9,579,276.451 5,038,839.709 141,060.431 

     1.00 145.000 13,832,046.117 7,020,379.623 583,010.795 

     

           

           
Independent Samples Test 

  

Levene's Test for Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

Lower Upper 

price Equal variances 
assumed 
 

18.606 0.000 -9.201 1,419.000 0.000 -4,252,769.666 462,195.887 -5,159,430.301 -3,346,109.031 

Equal variances not 
assumed 
 

    -7.090 161.291 0.000 -4,252,769.666 599,833.003 -5,437,308.565 -3,068,230.768 
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Tabela A.20: Testi OnewayANOVA për variacionin e çmimit dhe logaritmit natyror të tij 

Oneway ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

price 

Between Groups 9,840,357,020,987,970.000 2.000 4,920,178,510,493,980.000 218.136 0.000 

Within Groups 31,983,795,272,628,800.000 1,418.000 22,555,567,893,250.200     

Total 41,824,152,293,616,800.000 1,420.000       

lnprice 

Between Groups 100.210 2.000 50.105 269.514 0.000 

Within Groups 263.619 1,418.000 0.186     

Total 363.829 1,420.000       

       ONEWAY price lnprice BY balconies 
    

Tabela A.21: Testi OnewayANOVA për variacionin e çmimit, sipas var iablit “ballkoni”  

 ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

price 

Between Groups 4,727,407,110,480,330.000 5.000 945,481,422,096,067.000 36.064 0.000 

Within Groups 37,096,745,183,136,500.000 1,415.000 26,216,781,048,153.000     

Total 41,824,152,293,616,800.000 1,420.000       

lnprice 

Between Groups 31.737 5.000 6.347 27.045 0.000 

Within Groups 332.092 1,415.000 0.235     

Total 363.829 1,420.000       
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