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ABSTRAKT 

 

 

Punimi i paraqitur në këtë material përmbledh studimin e realizuar në lidhje me analizën e faktorëve 

që ndikojnë mbi sjelljen e konsumatorëve të instrumentave të borxhit të brendshëm shtetëror. 

Studimi mbështetet mbi idenë se stimulimi i faktorëve që ndikojnë në qëndrimet e investitorëve 

individual do të mundësonte manaxhimin dhe parashikimin e sjelljes së këtyre konsumatorëve jo 

vetëm në sektorin e produkteve financiare shtetërore por mund të gjejë hapësira zbatimi edhe në 

sektorin e produkteve financiare bankare me përshtatjet e nevojshme. 

 

Autori ka analizuar faktorët që ndikojnë mbi qëndrimet personale, qëndrimet normative si dhe 

qëndrimet ndaj faktorëve të kontrollit të preceptuar ndaj sjelljes për të kuptuar lidhjen e tyre me 

sjelljen e konsumatorëve individual për rastin e Shqipërisë. 

 

Punimi përfshin dhe një analizë literature me studimet e realizuara në këtë fushë në vende me 

karakteristika të ngjashme dhe një studim në terren të realizuar nga autori me 1477 investitorë 

individual të letrave me vlerë shtetërore për të bërë krahasime dhe në fund të guxojë me disa 

rekomandime duke pasur parasysh dhe eksperiencat e ngjashme. 
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1.1 Në vend të hyrjes 

 

Qeveritë po bëhen gjithnjë e më pak të sigurta për grumbullimin e fondeve nëpërmjet letrave me 

vlerë qeveritare, prandaj ato po përpiqen të njohin më mirë bazën e konsumatorëve të këtyre 

instrumentave financiarë. Për të siguruar një kërkesë të fortë dhe të qëndrueshme për letrat me 

vlerë shtetërore në Shqipëri është e rëndësishme që klientët të diversifikohen, idealisht duke 

përfshirë kategori të ndryshme. Përbërja e strukturës së investitorëve është e lidhur ngushtë me 

zhvillimin e sistemit financiar të një vendi.  

Një nga diskutimet më të debatueshme, së fundmi ka të bëjë me faktorët që ndikojnë sjelljen e 

këtyre konsumatorëve dhe si mundemi të influencojmë tek këta elementë për të parashikuar dhe 

ndikuar sjelljen e tyre. Faktorët makroekonomik nuk janë të vetmit element që ndikojnë në sjelljen e 

konsumatorëve. Gjithmonë e më tepër po vërtetohen modele të cilat shpjegojnë sjelljen humane 
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mbi tregjet e kapitaleve, edhe në rastet kur vendimarrja për investimin ndërmerret nga institucione 

të specializuara financiare. Prandaj, është e rëndësishme të shohësh lidhjen ndërmjet vlerësimit të 

këtyre instrumentave dhe ndjenjave të investitorëve që i nxisin për të paguar me një çmim të 

caktuar për një instrument.  

Shumë nga teoritë akademike finaciare bazohen në supozimin se individët veprojnë në mënyrë 

racionale dhe konsiderojnë të gjithë informacionin e mundshëm në procesin e marrjes së 

vendimeve. Kërkuesit kanë vërejtur shumë sjellje iracionale dhe gabime në vlerësim. Ka teori madje 

që vlerësojnë se individët e konsiderojnë tregjet e stokut si një person me humorin e tij, disa herë 

mund të jenë të qetë dhe herë te tjera më pak të qetë. 

Financat tradicionale duket se luajnë një rol të kufizuar në çështjet të tilla si (i) pse investitoriët 

individual hynë në një marrëveshje shitblerjeje, (ii) si ata e kryejnë këtë blerje, (iii) se si zgjedhin ata 

investimet e tyre, dhe (iv) pse kthimet e tyre ndryshojnë. Në fushën e financave personale, 

evidencat e kohëve të fundit tregojnë se vendime të ndryshme të konsumatorëve individual nuk 

duket se përputhen me vendimarrësit racionale të cilët sillen sipas teorive financiare tradicionale. 

Kështu që përsëri, ka një boshllëk për të cilin do të përpiqemi ta shpjegojmë nëpërmjet këtij studimi. 

Edukimi i financave në përgjithësi mund të jetë më efektiv nëse ajo hedh dritë mbi investimet e 

individëve duke trajtuar aspekte të tilla si (i) cilat gabime duhen shmangur kur investohet dhe (ii) 

çfarë strategjish në tregjet financiare ka të ngjarë të funksionojnë për të gjeneruar fitime të larta. 

Këto janë qëllimet kryesore të sjelljes financiare, e cila shpjegon fenomene financiare bazuar në 

sjelljen joracionale ndërmjet investitorëve.  

Akademikët që mbrojnë teoritë e financave tradicionale shpesh ofrojnë disa kundërargumenta të 

përbashkëta për sjelljen financiare. Së pari, shpesh është thënë se modelet teorike të sjelljes janë 

disi ad-hoc dhe të projektuara për të shpjeguar faktet specifike të modeluara. Përgjigjia është se 

modelet e sjelljes janë të bazuara në atë se si njerëzit në të vërtetë sillen në bazë të provave të 

shumta eksperimentale dhe shpjegojnë sjelljet më mirë se ato tradicionale. Një tjetër vërejtje e 

zakonshme është se puna empirike vjen nga përpunimi i të dhënave. Megjithatë, shumë kërkime 

empirik kanë konfirmuar rezultatet nga shembujt e marrë në vende të ndryshme. Së fundi, është 

pohuar shpesh se sjellja financiare nuk paraqet teori të unifikuar ndryshe nga dobishmëria 

maksimale e pritshmërisë duke përdorur besimet racionale. Kjo kritikë mund të jetë disi e vërtetë, 

por teoritë tradicionale të riskut nuk duket se po mbështeten fuqimisht nga të dhënat. Kështu, duket 
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se ka një arsye të fortë për të ndërtuar disa teori që janë në përputhje me përfundimet e arritura, 

sesa teoritë në bazë të racionalitetit të cilat duken se ofrojnë mbështetje mjaft të kufizuar. Në të 

vërtetë, një teori "normative" e bazuar në dobishmërinë maksimale racionale nuk mund të 

interpretohet si një alternativë superiore ndaj qasjeve të sjelljes thjesht sepse ajo diskuton se si 

njerëzit duhet të sillen. Nëse njerëzit nuk sillen në këtë mënyrë, kjo qasje ka kufizime për të na 

ndihmuar të kuptojmë fenomenet financiare. 

Sjellja financiare është një përqasje me shumë rëndësi. Kjo e sheh financën nga një prespektivë e 

gjërë shkencore duke përfshirë psikologjinë dhe sociologjinë. Ky është një trajtim i ri për tregjet 

financiare, në përgjigje të vështirësive që po ndeshemi në punën e përditshme dhe me të cilat bota 

akademike/manaxheriale e ka të vështirë dhënien e përgjigjeve. Deri pak dekada më parë 

konsiderohej të ishte përtej dyshimeve, por sot pohohet se aspektet kryesore të sjelljes të 

diskutuara gjërësisht janë faktorët individual dhe ato të mjedisit të cilat janë përcaktuesit kryesore 

në marrjen e vendimeve për blerjen apo jo madje edhe të një produkti financiar.  

Duke patur parasysh rëndësinë e trajtimit të kësaj çështje në financat publike të vendit tonë, temë 

në fokusin e vazhdueshëm të diskutimeve do të ishte ndikimi në këtë bazë konsumatore e cila do të 

ndihmonte në zgjidhjen e problemeve tashmë objekt debatesh jo vetëm në botën akademike dhe 

shkencore por shumë shqetësuese dhe atë politike. Sigurisht që literatura në këtë fushë është 

shumë e gjërë dhe shpesh herë kontradiktore (kapitulli i tretë ka analizuar më në detajë) do të 

evidentojë fushat e ndryshme të mendimit në lidhje me këtë), por ideja kryesore e këtij studimi 

mbështetet mbi faktin se faktorët e brendshëm individuale dhe faktorët e mjedisit ndikojnë dhe 

kufizojnë sjelljen konsumatorëve të letrave me vlerë përtej atyre makroekonomike.   

Autori është i mendimit që sjellja e konsumatorëve për këtë produkt specifik ka një rëndësi shumë të 

madhe për vetë karakteristikat që mbart dhe faktin që po ndërrmerret për herë të parë, ndërkohë 

që interesi kryesor për këtë studim do të jetë grupi i konsumatorëve individual. Interesi për këtë 

temë ka qënë në nivele maksimale edhe nga institucionet ndërkombëtare1 të cilat kanë pasur në 

vëmëndjen e tyre pikërisht këtë domosdoshmëri për të njohur sjelljen e konsumatorëve. Prandaj në 

rekomandimet e tyre kanë kërkuar investigim të hollësishëm për këtë çështje. 

                                                 
1
 Në tryeza të rrumbullakëta diskutimi ndërmjet përfaqësuesve të MF dhe disa organizata ndërkombëtare si BB 

dhe FMN 
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Duke qënë se një nga objektivat e këtij disertacioni përmbushet më mirë fillimisht nëpëmjet njohjes 

së zhvillimit të tregut dhe më pas me mundësinë për të ndikuar te konsumatorët individual të 

letrave me vlerë. Pyetjet më të rëndësishme që do ti jepen përgjigje kanë të bëjnë me atë se cilat 

janë karakteristikat e këtij tregu, aktorët kryesorë që veprojnë në këtë treg, si ka evoluar zhvillimi i 

tij, problematikat e funksionimit të tij në Shqipëri dhe në vendet e rajonit dhe faktorët që ndikojnë 

në zhvillimin e tij. 

Individët  janë aktorët kryesor në aktivitetet e shitblerjes së letrave me vlerë qeveritare në një pjesë 

të konsiderueshme të vendeve me ekonomi të zhvilluar. Pjesëmarrja në nivele krahasimisht të ulta 

me vendet e rajonin, sjell disavantazhin e mossigurimit të burimeve për të financuar nevojat për 

borxhe të një vendi dhe me një kosto më të ulët krahasuar me burime të tjera financimi. Duke 

konsideruar rëndësinë e këtij grupi ka qënë gjithmonë në interes të disa autorëve të studjojnë 

sjelljen e tyre. Vlera e këtij punimi qëndron në analizën e tre grupeve të faktorëve kryesorë që 

ndikojnë sjelljen e konsumatorëve individual: faktorët e besimeve personale, faktorët e besimeve 

normative dhe faktorët e kontrollit të preceptuar ndaj sjelljes. Ambiciet e këtij punimi shkojnë më tej 

me evidentimin e të gjithë nënelementët që ndikojnë në këto grupe kryesore, masën dhe mënyrën e 

ndikimit për të përcaktuar dhe strategjinë që mund të aplikohen në të ardhmen për të ndikuar në 

rritjen e bazës së investitorëve individual. 

Kjo analizë është mbështetur në një literaturë të gjërë duke përzgjedhur për këtë studim modelin e 

propozuar dhe më pas të përmirësuar nga autorët Fishbein dhe Ajzen. Literatura ka sugjeruar 

faktorët të cilët  janë studjuar në vende me karakteristika të njëjta si të vendit tonë, për produkte të 

ngjashme. Sigurisht është vlerësuar e arsyeshme të bëhen përshtatje në lidhje me specifikat e tregut 

për produktin në fjalë. Gjithashtu është mbështetur në të dhëna hard dhe soft dhe kjo i ka dhënë një 

larmishmëri temës së trajtuar. Ky studim do të paraqesi një model konceptual të investitorit 

individual. Duke e trajtuar nën pikëpamjen përshkruese, ne përqendrohemi në mënyrën se si 

investitorët marrin vendimet e tyre për investime në një mjedis të botës reale, në krahasim me 

sjellje optimale/racionale të propozuar nga teoritë financiare normative. Ky model konceptual 

përfshin rezultatet e hulumtimit mbi vendimet për investime në fushën e financave të sjelljes dhe të 

psikologjisë njohëse. Ajo është e bazuar në rishikimin e studimeve ekzistuese, të cilat vetë janë kryer 

duke përdorur metoda të ndryshme të kërkimit. Megjithatë, një model konceptual që paraqet disa 

nga gjetjet më të rëndësishme nga hulumtimi ekzistues për sjelljen e investitorëve dhe jep një 
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përshkrim disi të kufizuar se si investitorët individuale realizojnë investimet/vendimet e tyre është i 

rëndësishëm nga të dy këndveshtrimet si teorik dhe praktik. 

Pavarësisht nga shumë studime në tregje financiare, nuk ka patur shumë përpjekje për të përfshirë 

fenomene komplekse në sjelljen e agjentëve. Këto përpjekje mund të jetë penguar nga shkaqe të 

shumta. Për shembull, sjellja komplekse nënkupton modele me shumë parametra të cilat janë të 

vështira për të shqyrtuar dhe që shpesh shtrihen përtej hetimit analitik. Disa studime aplikojnë sjellje 

shumë të thjeshta (p.sh. inteligjenca - zero me kufizime në buxhet (Gode dhe Sunder, 1993)) 

meqënëse ata duan të vënë theksin më shumë në çështje të tjera, të tilla si mikrostrukturat e 

tregjeve. Ndonjëherë është interesante të shqyrtojmë se çfarë lloj kompleksiteti mund të 

evidentohet nga një sjellje shumë e thjeshtë, me shtimin e disa variablave, ndërveprimin dhe/ose të 

mësuarit. 

Kërkimet mbi investitorët individuale dhe sjelljen e tyre ka marrë shumë konsiderata gjatë së 

kaluarës dhe është gjithnjë në fokusin e interesit të shumë kërkuesve shkencorë, duke mos u 

kufizuar vetëm tek ekonomistët. Megjithatë, mënyra e veçantë e të trajtuarit të investitorit 

individual i është nënshtruar një ndryshimi të madh paradigmatik me përfshirjen në studimet 

financiare të psikologjisë, gjetjeve të saja dhe metodologjisë. Përkundrejt shumë debateve të 

vazhdueshme, kjo ka çuar gradualisht në krijimin e sjelljes ekonomike dhe asaj financiare e njohur 

gjerësisht si nëndisiplinë e saj. Megjithatë Statman (1999), jep një tjetër perspektivë: "Edhe pse 

modelet e sjelljes ndryshojnë, të gjitha sjelljet janë të bazuara në psikologji." Kjo dëshmon sërisht 

për rëndësinë e  sjelljes financiare.  

 

Ky studim është strukturuar në kapitujt e mëposhtëm: 

 

Kapitulli i parë do të paraqesë një pamje të përgjithshme. Këtu është trajtuar qëllimi kryesor i 

realizimit të studimit dhe objektivat e përcaktuara për të përmbushur këtë qëllim. Në këtë punim 

janë parashtruar disa nga arsyet kryesore të përzgjedhjes së temës në tërësinë e debateve në fushën 

ekonomike. Pavarësisht rezultateve shumë të kënaqshme të studimit, janë trajtuar disa kufizime të 

këtij punimi të cilat ofrojnë mundësi kërkimi për të ardhmen.  
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Në kapitullin e dytë do të analizojë tregun në të cilën realizohet operacionet e shitblerjes së 

instrumentave financiare shtetërore. Ky seksion shërben për të kategorizuar pjesëmarrësit që 

veprojnë në këtë treg për rastin e Shqipërisë. Analiza do të vijojë me një historik të pjesëmarrjes së 

individëve në blerjen e instrumentave të borxhit të brendshëm, mënyrën si operojnë këta grup 

konsumatorësh për vendet e Eurozonës dhe të SHBA-ës. Një vend shumë i rëndësishëm i është 

dedikuar edhe analizës së trajtimit të procesit të zhvillimit të ankandeve dhe krahasimit me vendet e 

tjera.  Problematika të tjera kryesore orientohet nga identifikimi i tregut të këtyre produkteve, 

karakteristikat e tij që e dallojnë nga tregje të tjera dhe pikat e përbashkëta me këto tregje. Me 

rëndësi është ndikimi dhe rëndësia e tyre në ekonomi.  

 

Në kapitullin e tretë do të analizohet literatura në lidhje me ndërtimin e nje modeli të përshtatshëm 

për njohjen dhe parashikimin e sjelljes konsumatore. Kjo detyrë e rëndësishme do të realizohet 

nëpërmjet studimit të modeleve të propozuar nga autorë që e shohin sjelljen konsumatore nën 

këndveshtrime të ndryshme. Një pjesë e rëndësishme e këtij kapitulli trajton modelin e përzgjedhur, 

Modeli i Veprimeve të Arsyeshme i dy bashkëautorëve të suksesshëm Martin Fishbein dhe Icek 

Ajzen. Ky model ka gjetur një zbatim të gjerë veçanërisht në studimin e tregut financiar2 të cilat kanë 

patur vlerë dhe rëndësi në përdorimin e tyre, por në punimin në vijim ai është rishikuar nën dritën e 

karakteristikave të tregut të instrumentave qeveritarë për rastin e Shqipërisë. Këtu është menduar 

të përkufizohen termat të cilat do të aplikohen gjatë studimit sipas përcaktimeve për produktin që 

po analizohet. Këta faktorë në vijim të arsyetimit të modelit të propozuar janë klasifikuar në tre 

grupe kryesore për thjeshtësi studimi: besimeve personale, besimet normative dhe kontrolli i 

preceptuar ndaj sjelljes. 

 

Kapitulli i katërt do të shpjegojë metodologjinë e përdorur. Është menduar të përdoret një 

metodologji komplekse, duke zgjedhur si strategji studimi me përdorimin e metodave sasiore dhe 

cilësore të cilat bëjnë të mundur të analizohet sjellja komplekse e këtij grupi konsumatorësh. 

Gjithashtu janë përshkruar në detaje sfidat dhe problematikat për të zgjedhur kampionët dhe për 

mbledhjen e të dhënave, si dhe vështirësitë në administrimin dhe përpunimin e këtyre të dhënave. 

                                                 
2
 Morris, M. & Dillon A. (1997); Vallerand R., Deshaies P. & Cuerrier J., Pelletier L., Mongeau C. (1991)  

 

http://www.routledge.com/books/search/author/icek_ajzen/
http://www.routledge.com/books/search/author/icek_ajzen/
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Ky kapitull vendos bazat për të kuptuar metodën e punës që do të ndiqet për të testuar lidhjen mes 

faktorëve përcaktues të sjelljes konsumatorëve të letrave me vlerë dhe pastaj për të abstraguar nga 

ato që kanë lidhje më pak të fortë dhe për të ndërtuar një model që parashikon dhe vlerëson sjelljen 

me ndihmën e faktorëve dominant. Në fund të këtij kapitulli janë diskutuar disa nga kritikat për 

modelin e zgjedhur si dhe janë përcaktuar hipotezat që do të ngrihen për secilin nga grupet e 

faktorëve. 

 

Kapitulli i pestë do të analizojë rezultatet e studimit mbi secilin prej tre grupeve të faktorëve që 

ndikojnë qëllimet e konsumatorit dhe në këtë mënyrë ndikon sjelljen e tij. Qëllimi i këtij kapitulli, që 

mund të konsiderohet më i rëndësishmi i gjithë punimit, është së pari të identifikojë faktorët dhe 

masën e ndikimit të tyre për të ndërtuar një profil të këtyre investitorëve individual dhe më pas për 

parashikimin e sjelljes së tyre në të ardhmen. Kjo është realizuar duke testuar lidhjet për cilin nga 

faktorët. Me rëndësi paraqitet dhe analiza përshkruese. 

 

Punimi do të mbyllet me konkluzionet kërkimore dhe rekomanimet mbi mënyrën sesi mund të 

ndikojnë manaxherët e sistemit bankar, politikbërësit fiskal dhe monetarë për ti drejtuar këta 

konsumatorë individual drejt sjelljeve të caktuara. Ashtu si përcaktohet në qëllimin e këtij punimi 

vend të rëndësishëm do të kenë rekomandimet në lidhje me ndikimin në faktorët përcaktues për të 

përmirësuar, rritur dhe drejtuar investitorët individual në blerjen e instrumentave qeveritarë. 

 

1.2 Qëllimi dhe objektivat e punimit 

 

Ky studim ka për qëllim të njohë, studjojë dhe parashikojë sjelljen konsumatorëve individual në 

raport me borxhin e brendshëm shtetëror me qëllim përshtatjen e tij me shërbimin përkatës. Ky 

qëllim zgjerohet më tepër duke dhënë një vështrim të strukturuar dhe të unifikuar në hulumtimet 

ekzistuese mbi sjelljen e investitorëve, duke kërkuar se çfarë ne aktualisht dimë për investitorët 

individuale në këtë treg dhe se si ata marrin vendime/bëjnë investime. Nëpërmjet tij, autori kërkon 

të provojë dhe të gjenerojë një model kërkimi për të parashikuar sjelljen aktuale të blerjes së 

produkteve financiare shtetërore në Shqipëri për grupin e konsumatorëve individual dhe 

përcaktimin e faktorëve që do të influencojnë qëllimin e individëve për të blerë borxhin e 
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brendshëm shtetëror. 

 

Objektivat e këtij studimi kanë të bëjnë me identifikimin dhe analizën e profilit të 

konsumatorëve individualë të letrave me vlerë shtetërore dhe kufizimeve të këtij grupi në mënyrën 

sesi ata marrin vendimin e blerjes së instrumentave shtetërore të borxhit të brendshëm në këtë treg. 

Për të studjuar këta elementë, është ndërmarrë një studim ku janë intervistuar 1,477 investitorë 

individual për periudhën mars - qershor 2014. Që studimi të kishte vlerë dhe rëndësi, dhe për një 

identifikim më të mirë të faktorëve përcaktues u vlerësua e rëndësishme që këto intervista të 

realizoheshin në tre zona të ndyshme: për pjesën veriperëndimore (Shkodër), në qendër (Tirana) dhe 

në pjesën juglindore (Korçë). Pyetësori kishte për qëllim: së pari të identifikonte se cilat ishin 

faktorët me impakt të rëndësishëm dhe përcaktues në procesin e vendimarrjes për blerjen e letrave 

me vlerë, e trajtuar kjo nga pikëpamja e konsumatorëve individual si objekt i studimit dhe së dyti të 

shpjegojë lidhjen midis këtyre faktorëve për të përcaktuar sesi mund ta manaxhojmë dhe 

ndryshojmë këtë sjellje. Këto intervista janë realizuar në sportelet e Bankës së Shqipërisë, si agjent 

fiskal i njësisë emetuese dhe sportelet e tre bankave kryesore të nivelit të dytë, si ndërmjetës në 

procesin e emetimit të instrumentave financiar. Pas analizimit të këtyre faktorëve, qëllimi zgjerohet 

më tej në ndërtimin e një modeli ekonometrik për të parashikuar sjelljen e këtyre konsumatorëve 

individual. Studimi do të mbyllet me konkluzione dhe rekomandime.  

Pikërisht për këtë arsye, janë përcaktuar objektivat e mëposhtme: 

 

- Studimi i sjelljes nën këndvështrimin e besimeve personale, për të përcaktuar në bazë të 

rëndësisë se cili prej këtyre nënfaktorëve ka ndikim më të rëndësishëm në përcaktimin e 

sjelljes konsumatore të grupit të investitorëve individual të letrave me vlerë shtetërore.   

- Ndikimi i besimeve normative në sjelljen e konsumatorëve të borxhit të brendshëm 

shtetërorë, duke hulumtuar specifikisht për secilin nga besimet injuktive dhe ato 

përshkruese.  

- Rëndësia e faktorëve të kontrollit të preceptuar ndaj sjelljes konsumatore ndaj shërbimit 

përkatës të ofruar.   
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- Një objektiv shumë ambicioz është analizimi i të dhënave të pyetësorit bazuar në modelin e 

përzgjedhur të bashkëautorëve Fishbein & Ajzen, model i cili ka gjetur zbatim në shumë 

studime në një gamë të gjërë fushash studimi. 

- Evidentimi i cilësive që konsiderohen të rëndësishme nga konsumtorët për produktet e 

letrave me vlerë qeveritare, në tregun financiare në Shqipëri. 

- Për të hetuar se cili nga këta faktorë është më influencues në vendimarrjen për blerjen e 

këtyre instrumentave qeveritare, për të përcaktuar qëndrimet e konsumatorëve ndaj këtyre 

produkteve. 

- Evidentimi i disa vlerësime, të cilat do të reflektojnë me rekomandimet përkatëse. Këto do të 

shërbejnë si një udhërrëfyes i mirë për të drejtuar dhe për të përmirësuar sjelljen e 

konsumatorëve në tregun e letrave me vlerë shtetërore.  

 

1.3 Arsyeja e zgjedhjes së temës 

 

Koha, durimi dhe kostot monetare të investuara në temën e përzgjedhur për punimin e këtij 

disertacioni justifikohen nga arsyet e mëposhtme:  

 

Rëndësia e trajtimit të problemit, sepse sot është një domosdoshmëri për të studjuar sjelljen 

konsumatorëve të letrave me vlerë në Shqipëri. Tanimë nuk mund ta marrim më për të mirëqënë 

konsumatorin dhe konsumin e produkteve të tija. Përfundimet e arritura nga studimet e sjelljes së 

konsumatorëve për shërbimet financiare shtetërore janë të një interesi të madh për politikëbërësit 

dhe manaxherët në shërbimet financiare. Kjo mund të ndihmojë në “dizenjimin” e një zgjedhje që ka 

më shumë të mundësi të sjelli përgjigjet e dëshiruar për konsumatorin. 

Nevoja e tregut për të njohur sa më mirë dhe më shumë grupin e konsumatorëve individuale që 

investojnë në instrumentat financiare shtetërore buron nga nevoja për grumbullimin e mjeteve 

monetare nga qeveritë. Në Shqipëri për të siguruar një kërkesë të fortë dhe të qëndrueshme për 

këto letra me vlerë është e rëndësishme që klientët të diversifikohen, idealisht duke përfshirë 

kategori të ndryshme. Përbërja e strukturës së investitorëve është e lidhur ngushtë me zhvillimin e 

sistemit financiarë të vendit.  
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Mungesa e studimeve në këtë fushë janë motivuesit më të mirë për të hulumtuar në këtë drejtim me 

interes të konsiderueshëm, duke shpresuar që këto përfundime të sjellin kontribut të vlefshëm për 

tu përdorur në të ardhmen. Edhe pse nuk ka më shumë se dy dekada që ka nisur procesi i emetimit 

të borxhit të brendshëm në Shqipëri, janë bërë përpjekje për studime në këtë fushë por përgjithsisht 

rezultatet mbeten të pamjaftueshme dhe aspak terësore. Studime të tilla në terren përpiqen që të 

fokusohen në një çështje shumë të ngushtë teorike ose me rëndësi nga pikëpamja e politikave dhe 

japin kontributin e tyre në literaturë shkencore nëpërmjet përfundimeve të detajuara. 

Dëshira për të kontribuar nëpërmjet një studimi të mirëfilltë shkencor dhe i pari për vendin tonë i cili 

kërkon të hedh dritë në fushën e konsumatorëve të instrumentave financiare qeveritare merr 

parasysh si metodat sasiore dhe ato cilësore. Databaza e të dhënave mbi të cilën është bërë analiza, 

mund të konsiderohet një thesarë me vlera. Duke përdorur të dhëna të marra drejtëpërsëdrejti nga 

individët nëpërmjet pyetësorëve do të testohen lidhjet me faktorët që ndikojnë se sjelljen e tyre për 

vendimin e performimit të aktit të blerjes apo jo. Ky punim pritet të shërbejë si një pikënisje për të 

hulumtuar këtë fushë dhe me studime të tjera të ardhshme. Përfitimet e këtij studimi i drejtohen 

komunitetit të akademikëve dhe manaxherëve duke ofruar një këndvështrim të ri për mënyrën e 

trajtimit dhe të manaxhimit për një nga grupet më të ndjeshëm të investitorëve. Komuniteti 

manaxherial i financave publike dhe sistemi bankar do të ndërgjegjësohet dhe do të ketë mundësi të 

njohin disa nga problematikat e kësaj fushe duke bërë përpjekje për rritjen e fluksit të blerësve 

individual.  

Akses ndaj informacionit është një arsye shumë e rëndësishme që e bën kërkuesin të hetojë në këtë 

fushë shumë të gjerë dhe të vështirë, duke krijuar mundësi për të vendosur dhe baza krahasuese për 

studime të ngjashme dhe të ardhshme në këtë fushë. 

Eksperienca personale e fituar gjatë viteve të punës, studimeve dhe trajnimeve të realizuar në këtë 

fushë janë një nxitës i rëndësishëm që të motivojnë të thellosh me tepër njohuritë dhe ekspertizën 

në këtë drejtim. Diversiteti që ofron ky studim nëpërmjet shumëllojshmërisë së individëve të 

intervistuar në rrethe të ndryshme dhe me nivele të ndryshme edukimi, moshe, histori dhe stil jete 

krijon mundësi për të krahasuar dhe klasifikuar në varësi të karakteriskave të tyre.  

 

1.4 Kufizimet e punimit 
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Pavarësisht rezultateve të kënaqshme të studimit, duhet përmendur se ky punim ka dhe kufizimet të 

cilat paraqiten në parametra të pranueshme, që pavarësisht prej tyre konkludojmë në përfundimeve 

cilësore dhe me vlera.   

Fillimisht duhet të kemi parasysh që studimi i përqëndruar në tre qytete kryesore të jep mundësi për 

të lënë jashtë vëmendjes impaktin në zona më pak të zhvilluara. Duke konsideruar që personat e 

përfshirë në këtë proces ishin përgjithsisht femra, kishte vështirësi në mbledhjen dhe grumbullimin e 

të dhënave nëpërmjet metodës së vet-raportimit e cila përveç të tjerash mbart dhe problemin e 

përcaktimit të shkallëzimit. Kjo ishte një çështje me rëndësi për të siguruar një studim cilësor, pasi 

shkallëzimi duhet të jetë i njëjtë për të gjithë të intervistuarit, për intervistuesin dhe përpunuesin e 

të dhënave.  

Një pjesë e të dhënave dhe pse të marra nga buletinet zyrtare janë kontradiktore. 

Sidoqoftë, me gjithë kufizimet që mbart studimi, mbetet shumë i vlefshëm për panoramën e 

mundësive për analizimin e investitorëve individual për të blerë instrumentat e borxhit të 

brendshëm. Si pёrfundim, duke marrё nё konsideratё kufizimet nё metodologjinё e kёrkimit, mund 

tё themi se ky studim ёshtё i rёndёsishёm dhe i pёrshtatshёm pёr ti dhёnё pёrgjigje problemit tё 

kёrkimit dhe pёr tё vёrtetuar hipotezat nё kushtet e kufizimeve tё burimeve dhe kohёs. 

 

1.5 Metodologjia e studimit 

 

Për realizimin e këtij studimi u përdor një metodologji që kombinon të dhënat primare me ato 

sekondare. Një vëmendje e veçantë iu kushtua kërkimit primar tё realizuar nëpërmjet metodës së 

vet-raportimit në secilën nga sportelet e bankave në tre qytete me përfaqësuese të vendit, të cilat 

përbëjnë rreth 82.21% të totalit të investitorëve individual në instrumenta qeveritare. Realizimi i 

kërkimit u projektua në një mënyrë të tillë që të lehtësonte koston e mbledhjes së informacionit dhe 

njëkohësisht të arrinte rezultate të kënaqshme që do të ndihmonin në nxjerrjen e përfundimeve të 

sakta. U bënë përpjekje që proçesi të ishte sa më i thjeshtë. Fillimisht u vendosën kontaktet me 

nivelin drejtues të institucioneve bankare (sipas listës së bashkëpuntorëve në aneksin B) për të 

“ligjëruar” kërkimin brenda institucioneve të tyre. Më pas u realizua një projekt pilot për të 

evidentuar ndonjë problematik gjatë shpërndarjes së pyetësorit dhe kjo të krijonte mundësinë për 
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marrjen e masave për ndryshime. Dhe në fund, nëpërmjet një skeduli të mirëpërcaktuar ky pyetësor 

u shpërnda në sportelet e bankave nën asistencën e punonjësve të bankës. 

Ndër të dhënat sekondare një vend të rëndësishëm zë literatura bashkëkohore mbi sjelljen 

konsumatore nё vendet e zhvilluara dhe në vendet në zhvillim duke përfshirë edhe Shqipёrinë. Kjo 

literaturë shërbeu për të ndërtuar hipotezat dhe modelin teorik të paraqitur dhe testuar në këtë 

punim.  

Gjithashtu, nё studim u pёrdorёn burime tё tjerё tё dhёnash sekondare si: raporte të organizatave 

ndërkombëtarë; publikime dhe artikuj të ndryshëm, për ti shërbyer kapitujve që trajtojnë 

panoramën e sjelljes së konsumatorit të instrumentave të borxhit të brendshëm shtetërore. Një 

pjesë e të dhënave sekondare, u siguruan nëpërmjet shfrytëzimit të bibliotekave elektronike të 

universiteteve amerikane dhe evropiane si dhe nëpërmjet  burimeve të tjera si: interneti; raportet e 

institucioneve të rëndësishme ndërkombëtare dhe kombëtare, Bankës Botërore, Fondit Monetare 

Ndërkombëtare, Instat, Eurostat, Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave. 

 

1.6 Mundësi kërkimi për të ardhmen 

 

Ky është studimi i parë që ndërmerret për të parashikuar dhe për të kontrolluar sjelljen e 

konsumatorëve të instrumentave të borxhit të brendshëm shtetëror për Shqipërinë. Për këtë arsye 

ka qënë e mundur vetëm krahasimi i rezultateve me studime të ngjashme të zhvilluara në vende të 

tjera. Por duke konsideruar ekzistencën e diferencave kulturore pranohet si një domosdoshmëri një 

ritestim i lidhjeve të mësipërme në një moment të dytë kohe. Kjo do të kishte shumë interes për të 

vërtetuar ekzistencën në vazhdim të varësive të diskutuara.  

Kërkime të tjera duhet të investigojnë modelin nën kontekste të tjera si për shembull për 

instrumenta financiare shtetërore vetëm nëpërmjet ndërmjetësve financiare ose për instrumenta 

financiare joshtetërore. 

Gjithashtu, natyra e zhvillimeve të lidhjeve të ndryshme dhe ndryshimet në bazën ligjore mund të 

sjellin një ridimensionim të faktorëve të varësisë që mund të forcojë ose dobësojë lidhjet ndërmjet 

tyre.  
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1.7 Konsideratat etike 

 

Çështjet etike në studimet e ndryshme kërkimore janë të një rëndësie të madhe së fundmi. Prandaj për 

gjithkënd që angazhohet në punë kërkimore është kritike të kuptojë bazat etike dhe mënyra sesi mund 

të ndikojë në projektin kërkimorë, për më tepër kur ka të bëjë me antarët e komunitetit. Sipas 

Polonskit edhe pse kërkuesit (studentët, profesionistët dhe akademikët) nisen me qëllime të mira, ka 

disa mënyra sipas të cilit mund të shkaktojnë dëm edhe pse jo me dashje: dëm psikologjik, social dhe 

financiar. Sipas tij është detyra e vetë kërkuesit të identifikojë ndonjë dëmtim të mundshëm dhe të 

marri masat për ti shmangur ato. 

Janë përpunuar kode të ndryshme etike që rregullojnë sjelljen e studjuesve. Këto kode mbulojnë 

shumë çështje që potencialisht mund të lindin gjatë kërkimit, si dhe çështje të tjera që lidhen me 

praktikën profesionale (Beauchamp & Bowie, 1997). Për shembull, Kodi i Sjelljes i Shoqatës 

Amerikane të Marketingut (AMA, 2003) trajton çështjet kërkimore dhe në mënyrë specifike thekson 

se anëtarët duhet sillen sipas parimit "me vetëdije nuk duhet të bëjnë dëm"3. Çështjet etike janë 

shqyrtuar edhe nga Shoqata Evropiane për Opinionin dhe Kërkimin Marketing (ESOMR, 2003), e cila 

përcakton përgjegjësitë e kërkuesve shkencorë. ESOMR gjithashtu ofron kode dhe udhëzime më të 

detajuara për disa aktiviteteve të ndryshme. Kodet janë, natyrisht, jo statike, dhe ka edhe diskutime 

të veçanta të detajuara të praktikës etike që lidhen me teknologjitë e reja të tilla si internet (AMA, 

2003; ESOMR, 2003). 

Qëllimi i projektit nga këndvështrimi etikë është që të lehtësojë mësimin përmes një kuptim më të 

mirë të kërkimit dhe se si ajo ndikon në praktikë. Megjithatë, në nisjen e kësaj pune kërkimore u 

siguruam të merrnim miratimin e aktorëve pjesëmarrës në këtë studim.  

Në aneksin B mund të shohim personat e kontaktit, të cilëve ju është kërkuar miratimi në nivelet 

drejtuese për të dhënë aprovimin e tyre për realizimin e intervistave në institucionet e tyre. Kjo 

praktikë u ndoq edhe në intervistimin e pjesëmarrësve, të cilëve paraprakisht ju shpjegohej qëllimi 

dhe arsyeja e intervistimit të tyre dhe u sigurua për pjesëmarrje të vullnetshme në këtë proces. 

Sigurisht gjatë kësaj pune pati dhe eksperienca me intervistues të cilët nuk vlerësonin të arsyeshëm 

marrjen pjesë në këtë studim. Gjithashtu për secilin individ është ruajtur anonimati dhe 

konfidencialiteti i informacionit të ofruar. Kjo praktikë është ndjekur në çdo hap të procesit 

                                                 
3
 Sipas filozofisë “not knowingly do harm” 
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kërkimorë. 
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2.1 Hyrje  
 

Obligacionet e para të qeverive janë emetuar në Hollandë në 1517. Meqënëse Hollanda ende nuk 

ishte krijuar në atë kohë, obligacione të emetuara nga qyteti i Amsterdamit konsiderohen 

paraardhësit e tyre të cilat më pas u shkrinë me obligacionet e qeverisë hollandeze. Norma mesatare 

e interesit në atë kohë varionte rreth 20%. Ndërsa, emetimi i parë nga një qeveri kombëtare është 

realizuar nga Banka e Anglisë në 1693 për të mbledhur para për të financuar luftën kundër Francës.  

Ndryshe nga më parë, qeveritë po bëhen gjithnjë e më pak të sigurta për grumbullimin e fondeve 

nëpërmjet letrave me vlerë qeveritare. Objekt i tyre janë përpjekjet për të zhvilluar bazën e 

konsumatorëve të këtyre instrumentave. Përbërja e strukturës së investitorëve është e lidhur 

ngushtë me mirëfunksionimin e sistemit financiar të vendit. Prandaj lind nevoja që për një kërkesë të 

të vazhdueshme për instrumentat qeveritarë në Shqipëri, klientët të diversifikohen, idealisht duke 

përfshirë kategori të ndryshme.  
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Pyetja që shumë shqetëson botën akademike dhe manaxherët e sotëm është: cilët janë faktorët që 

ndikojnë sjelljen e këtyre konsumatorëve dhe si mundemi të influencojmë tek këta elementë për të 

parashikur dhe ndikuar sjelljen e tyre. Faktorët makroekonomike nuk janë të vetmit element që 

ndikojnë në sjelljen e konsumatorëve. Gjithmonë e më tepër po vërtetohen modele të cilat 

shpjegojnë sjelljen humane mbi tregjet e kapitaleve. Prandaj, është e rëndësishme të shohësh 

lidhjen ndërmjet vlerësimit të këtyre instrumentave dhe ndjenjave të investitorëve që i motivojnë 

për të paguar me një çmim të caktuar për një instrument. Shumë nga teoritë akademike financiare 

bazohen në supozimin se individët veprojnë në mënyrë racionale dhe konsiderojnë të gjithë 

informacionin e mundshëm në procesin e marrjes së vendimeve. Kërkuesit kanë vërejtur shumë 

sjellje iracionale dhe gabime në vlerësim.  

Sjellja financiare është financa nga një prespektivë e gjërë shkencore duke përfshirë psikologjinë dhe 

sociologjinë. Ky është një trajtim i ri për tregjet financiare, në përgjigje të vështirësive që po ndeshet 

sot vendi jonë dhe me të cilat bota akademike/manaxheriale e ka të vështirë ballafaqimin. Deri pak 

vite më parë konsiderohej të ishte përtej dyshimeve, por sot pohohet se aspektet kryesore të sjelljes 

të diskutuara gjërësisht janë faktorët individualë dhe ato të mjedisit të cilat janë përcaktuesit 

kryesore në marrjen e vendimeve për blerjen apo jo madje edhe të një shërbimi financiar. Duke 

patur parasysh rëndësinë e trajtimit të kësaj çështje në financat publike të vendit tonë, temë në 

fokusin e vazhdueshëm të diskutimeve do të ishte ndikimi të kjo bazë konsumatore. Kjo gjë do të 

ndihmonte në zgjidhjen e problemeve në botën akademike dhe  shkencore por shumë shqetësuese 

dhe në atë politike. Sjellja e konsumatorëve për këtë produkt financiarë shtetëror ka një rëndësi 

shumë të madhe për vetë karakteristikat specifike që mbart, ndërkohë që interesi kryesor në këtë 

studim do të jetë grupi i konsumatorëve individual.  

Tema e këtij dizertacioni, për vendin tonë nuk është realizuar më parë dhe modeli i përzgjedhur për 

të hetuar ka gjetur zbatim të gjërë për shërbimet financiare në vende të ndryshme. Për më tëpër, 

interesi për këtë temë ka qënë gjithmonë i pranishëm si nga institucionet ndërkombëtare të cilat 

kanë pasur në vëmendjen e tyre pikërisht këtë domosdoshmëri për të njohur sjelljen e 

konsumatorëve në nivel kombëtar. Prandaj konsulenca e huaj, në rekomandimet e saj kanë kërkuar 

investigim të hollësishëm për këtë çështje; dhe polikbërësit e kanë pranuar këtë domosdoshmëri. 

Për përmbushjen e një nga objektivave të këtij disertacioni që ka të bëjë më njohjen e zhvillimit të 

tregut dhe mundësive për të ndikuar te konsumatorët individual të letrave me vlerë, fokusi i pjesës 
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në vijim do ti kushtohet analizës së tregut ku zhvillohet procesi i shitblerjes së këtyre instrumentave. 

Pyetjet më të rëndësishme që do ti jepen përgjigje në këtë seksion ka të bëjë me atë që cilat janë 

karakteristikat e këtij sektori, ecuria e zhvillimit, faktorët për mirëfunksionimin e tij, krahasimi me 

vende të ndryshme. 

 

2.2 Tregun i bonove të thesarit dhe obligacioneve në Shqipëri 

 

Roli i institucioneve shtetërore, prezenca apo jo e bankave të huaja dhe kompanive të sigurimit, 

fuqia e institucioneve dhe pozicioni financiar i ekonomive familjare ndikojnë në funksionimin e 

tregut të instrumentave qeveritare. Promovimi i një baze konsumatorësh heterogjene është vitale 

dhe e rëndësisë për të stimuluar një tregtim aktive dhe me likuiditet të lartë, si dhe për mundësitë e 

qeverive për të ekzekutuar strategjinë e tyre të financimit nën kushte të ndryshme tregjesh.  

Emetimi i parë i letrave me vlerë ka nisur në vitin 1994, ende pa u krijuar Bursa e Tiranës dhe kanë 

qënë në formën e bonove të thesarit (instrumenta borxhi me afat maturimi më pak se një vit). 

Obligacionet e para (instrumenta borxhi me afat maturimi më shumë se një vit) të emetuara datojnë 

në vitin 2002, të cila edhe pse me një treg pak aktiv, kriza dhe problemet e saj financiare e rriten 

vëmendjen ndaj tyre. Siç mund të shihet nga tabela përbërja e konsumatorëve ka ndryshuar së 

tepërmi në këtë dekadë duke sjellë tendenca të reja, kjo e imponuar dhe nga ndryshimet dhe 

zhvillimet e tregut financiar të vendit tonë. Më poshtë paraqesim grafikisht, blerësit e borxhit të 

brendshëm shtetërore për periudhën dhjetor 2002 – dhjetor 2014 për vendin tonë të klasifikuar 

sipas mbajtësve kryesore: 
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Grafiku  1.  Mbajtësit e borxhit të brendshëm 

 

*Burimi: Ministria e Financave, Dhjetor 2014 

 

Konsumatorët e letrave me vlerë qeveritare në Shqipëri kanë pasur një përbërje dinamike që ka 

ndryshuar nga viti në vit. Gjithsesi ka pasur vështirësi në rikompozimin e portofolit të borxhit si dhe 

në realizimin e objektivave për kompozimin e strukturës së investitorëve. Gjendja e likuiditetit të 

brendshëm, maturimet konsistente të Bankës Raiffeisen (si një nga burimet kryesore të financimit të 

borxhit shtetëror) dhe ndikimi i situatës së trazuar në Europë si pasojë e krizës së borxheve sovrane 

e sidomos situata kritike në vendet fqinje si Greqia dhe Italia, gjejnë reflektim në strategjinë e secilit 

prej konsumatorëve të instrumentave qeveritare. Vëmendja kryesore tashmë është përqëndruar në 

grupin e konsumatorëve individual, në të cilin përfshihen blerjet e bizneseve, ekonomive familjare 

dhe kursimeve individuale. Kjo edhe sepse grupet e tjera të studimit kanë strategjitë e tyre të 

vendimarrjes për të investuar dhe mbështeten pak në analizën e financës së sjelljes, ndryshe nga 

konsumatorët individual. Pikërisht për rëndësinë dhe rritjen që ka njohur nga viti në vit ky segment 

në pjesëmarrjen e tregut të instrumentave qeveritare në Shqipëri, u vlerësua të jetë ky fokusi i 

studimit dhe i analizës. Për një njohje më të thelluar rreth aktorëve kryesore të këtij tregu, në pjesën 

e mëposhtme kemi një paraqitje të detajuar të tyre. 
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2.2.1 Kategorizimi i pjesëmarrësve në tregun e instrumentave qeveritar  

 

Edhe tregjet me likuide mund ta humbasin qëndrueshmërinë e tyre në momentin që një investitor 

apo një grup investitorësh shumë të rëndësishëm hyjnë për një periudhë të shkurtër kohe në treg 

dhe dalin sërisht, për më tepër kur kjo nuk plotësohet nga një burim tjetër. Qeveritë duhet të 

synojnë për të siguruar një trajtim të barabartë por jo të njëjtë për të gjithë tipet e investitorëve. Të 

dhënat për pjesëmarrjen e konsumatorëve gjatë periudhës dhjetor 2002 – dhjetor 2014 

përmblidhen në tabelën e mëposhtme. 

 

Tabela 1. Mbajtësit e borxhit të brendshëm sipas grupeve të konsumatorëve 

 BSH Banka RZ  Bank të tjera Jo-Bankat Individët 

Dhjetor 2002 28.32 50.63 15.70 2.64 2.71 

Dhjetor 2003 25.08 50.45 18.01 4.18 2.29 

Dhjetor 2004 21.25 49.31 22.18 1.75 5.51 

Dhjetor 2005 23.17 42.27 25.80 1.52 7.25 

Dhjetor 2006 22.41 37.21 31.76 1.93 6.69 

Dhjetor 2007 21.90 33.69 35.24 1.84 7.34 

Dhjetor 2008 17.75 36.88 34.58 2.46 8.33 

Dhjetor 2009 17.66 34.57 34.33 2.68 10.76 

Dhjetor 2010 15.41 34.90 34.40 3.21 12.08 

Dhjetor 2011 14.30 33.98 35.09 3.71 12.92 

Dhjetor 2012 12.48 29.43 37.52 6.09 14.48 

Dhjetor 2013 12.27 22.55 40.02 12.66 12.50 

Dhjetor 2014 11.26 17.16 44.38 15.29 11.92 

*Të dhënat mbahen në çmim blerje 
**Burimi: Ministria e Financave, Dhjetor 2014 

 

Konkretisht efekti për secilin grup investitorësh rezulton si më poshtë:  

Banka e Shqipërisë, ka qënë klienti i parë për financimin e letrave me vlerë qeveritare. Kjo ka qënë 

një domosdoshmëri duke ju referuar sistemit tonë financiar të pazhvilluar. Rritja ekonomike imponoi 

zhvillimin e sektorit bankar, e cila solli pjesëmarrjen e bankave të niveli të dytë dhe institucioneve të 

tjera financiare në këto ankande. Kjo sepse zhvillimi i tregut, krijon mundësi për shumë klientë dhe 
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kërkesa nuk varet më vetëm nga BSH. Tashmë portofoli i BSH merr pjesë në ankandet e qeverisë 

vetëm nëpërmjet maturimeve të investimeve të saj. Pra, në raste vështirësish si përshembull me 

evidentimin e rritjes së normave të interesit, BSH në rolin e agjentes së Ministrisë së Financave ka 

ndërhyrë modestisht me pjesëmarrjen e saj për të ndihmuar në blerjen borxhin të shtetit dhe duke 

mos lejuar rritjen e mëtejshme të normave të interesit. 

Bankat tregtare4 janë klientët dominues në letrat me vlerë qeveritare në ekonomitë me tregje të 

reja, duke u bërë një nga burimet kryesore të kërkesës të instrumentave qeveritare. Qeveritë 

mbështeten së tepërmi në sistemin bankar për të financuar kërkesën e tyre për fonde. Kjo në disa 

raste ka rezultuar shumë e kushtueshme për disa qeveri ose investitor. Në tregun e instrumentave 

qeveritare në Shqipëri Banka RZB, është banka dominuese që në fillimet e saj në treg mbante 

gjysmën e portofolit të borxhit shtetëror dhe tani e ka reduktuar pjesëmarrjen e saj në masën 17.16 

% (dhjetor 2014). Rritja e PBB si dhe privatizimi i Bankës së Kursimeve në vitin 2004 ka ndikuar 

pozitivisht në zhvillimin e sistemit bankar, e cila ka bërë që të rritet pjesëmarrja e konsumatorëve të 

tjerë të instrumentave qeveritare dhe mos të lihet e gjithë kërkesa vetëm në një bankë dominuese, 

sic ka qënë dikur RZB për financimin e fondeve publike. Kjo shpjegon rritjen e pjesëmarrjes të 

bankave të tjera5 tregtare në ankandet e instrumentave qeveritarë. 

Një çështje shumë e rëndësishme në zhvillimin e pjesëmarrjes në tregu e letrave me vlerë, ka të bëjë 

me gjetjen e mënyrave për të thyer sjelljen e bankave dominuese dhe për ti inkurajuar 

konsumatorët e tjerë të marrin pjesë aktivisht. RZB vazhdon të mbetet një nga aktorët më të 

rëndësishëm edhe pse dominimi i saj vitet e fundit ka filluar të zbehet disi. Ky protagonizëm vjen si 

pasojë e viteve të eksperiencës dhe kapaciteve të saja që e kanë bërë më të thjeshtë manxhimin dhe 

parashikimet ekonomike. E njëjta gjë nuk mund të thuhet për bankat e tjera tregtare, që dëshmojnë 

për një menaxhim më konfuz dhe më pak vizionar. 

Jo bankat është një grup që përfshin kompanitë e sigurimi, fondet e pensionit, kompanitë private 

dhe institucione të tjera financiare jobankare. Agjensia e Sigurimit të Depozitave është klienti më i 

rëndësishëm në këtë grup të konsumatorëve të instrumentave qeveritare. Pjesë të rëndësishme 

                                                 
4
 Bankat tregtare, për shkak të kufizime ligjore si dhe për diversifikim portofoli e përdorin instrumentat 

financiarë shtetërore për balacim të investimeve të tyre.  
5
 RZB, Intesa San Paolo, BKT dhe Tirana Bank  bëjnë pjesë në grupin e bankave të medha, ndërsa FIB, UBA, 

Banka Ndërkombëtare Tregtare, Banka Veneto dhe Banka e Kreditit klasifikohen si banka të vogla. Pjesa tjetër 
e bankave janë përfshirë në grupin e bankave të mesme. 



Kapitulli 2. Tregu i bonove të thesarit dhe obligacioneve 

 

 
 

33 

zënë edhe fondet e pensioneve dhe kompanitë e sigurimit, të cilave kuadri ligjor6 shpesh ju imponon 

kufizime në investimet e kapitalit të tyre. 

Qeveritë e shumë shteteve nëpërmjet mekanizmave legjislative kanë depërtuar duke propozuar disa 

reforma për kufizimet investuese të kompanive të sigurimeve shoqërore, shëndetësore dhe fondeve 

të pensionit. Këto reforma janë teknikisht dhe politikisht komplekse dhe kërkojnë një angazhim të 

autoriteteve. Nëqoftëse këto reforma krijojnë efekte, ky sektor ka të ngjarë që të bëhet një nga 

faktorët më të rëndësishme në tregun e instrumentave qeveritarë. Autoriteti i Mbikëqyrjes 

Financiare7 në nenin 95, Ligji nr. 9267, datë 29.7.2004, “Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit 

dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime” kërkon si kusht që investimet financiare të 

shoqërisë së sigurimit për letra me vlerë, mos të tejkaloj 25% të kapitalit të shoqërisë. Sipas 

rregulloreve8 të miratuara nga bordi i AMF-së për investime të fondeve të pensionit dhe kompanive 

të sigurimit, asetet lejohen të investohen maksimumi deri në 100% në instrumenta shtetërore. Këto 

dispozita e ndihmojnë këtë sektor që të bëhet i dallueshëm dhe rrit pjesëmarrjen e tij në tregun e 

instrumentave qeveritarë.  

Edhe kompanitë private janë tërhequr nga produktet financiare shtetërore. Pjesëmarrja e tyre gjatë 

kësaj dekade ka njohur rritje edhe pse mbetet shumë për të punuar në këtë drejtim. Për shkak dhe 

të situatës finaciare në vend, rritja e kësaj kategorie konsumatorësh është modeste në krahasim me 

pritjet. Të gjitha nëngrupet e kësaj kategorie i marrin vendimet e tyre të ndikuar së tepërmi nga 

manaxhimi i riskut të portofolit, kuadri ligjor dhe eksperienca e shkurtër.  

Investitorët familjar është një grup shumë dinamik konsumatorësh që nga 2.7% është rritur në 

11.92% gjatë kësaj periudhe. Të ushqesh nevojat e ekonomive familjare që të marrin pjesë në 

ankandet që zhvillon qeveria shqiptare është një kusht thelbësorë të strategjisë së përgjithshme për 

të zhvilluar një bazë të diversifikuar. Investitorët familjar do të kontribuojnë me një kërkesë të 

qëndrueshme, e cila në kohë kur tregu ka volatilitet, mund të zbusi impaktin e shitjeve nga 

                                                 
6
 Neni 95, Ligji nr. 9267, datë 29.7.2004, “Për veprimtarinë e sigurimit , të risigurimit dhe ndërmjetësimit në 

sigurime dhe risigurime” 
7
 I krijuar në vitin 2006, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) ështe një institucion publik i pavarur nga 

ekzekutivi, përgjegjës për rregullimin dhe mbikëqyrjen e sistemit financiar jobankar dhe operatorëve që 
ushtrojnë aktivitetin e tyre në këtë sektor. AMF raporton në Kuvend për aktivitetin e tij. 
8
 Rregullore “Për kufijtë e investimit të kapitalit të shoqërive të sigurimit” Miratuar me vendimin e Bordit të 

AMF-së nr.4, datë 08.02.2007 ; Rregulloren “Për aktivet e lejuara, kufizimet dhe kufirin maksimal të investimit 
të fondit të pensionit” Miratuar me vendimin e Bordit Nr. 1, Datë 28.01.2010, Ndryshuar me vendimin e Bordit 
Nr. 109, Datë 18.10.2010, Ndryshuar me vendimin e Bordit Nr. 32, Datë 21.03.2012 
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institucionet dhe të huajt. Për të zhvilluar më tej këtë grup investitorësh është e nevojshme të 

përqëndrohemi në avancimin me metodat efiçente marketingu dhe teknologjike, element të cilët 

kanë qënë pengues në zhvillimin e bazës për këta investitorë. Penetrimi i internetit është bërë më se 

i zakonshëm dhe mundësitë me shitje me kosto efektive dhe shpërndarja e letrave me vlerë për 

publikun e gjerë është rritur. Pikërisht këto novacione që bëjnë të mundur aksesin e konsumatorëve 

potencial, mund të kenë implikime për disenjimin dhe funksionimin e tregjeve të këtyre produkteve 

financiare shtetërore dhe do të vënë në pikëpyetje dominancën e disa aktorëve kryesore. Kjo kërkon 

investime të mëtejshme në përmirësimin e programeve kompjuterike DMFAS dhe Reuters, duke 

arritur integrim më të gjerë. 

Informimi për produktet financiare shtetërore si dhe promovimi i tyre është gjithashtu një nga 

shqetësimet kryesore për këtë kategori klientësh. Për këtë kërkohet të investohet në zhvillimin e 

marrëdhënieve me publikun dhe reklamimin e produkteve financiare shtetërore. Duke konsideruar 

rëndësinë e çështjes si dhe vështirësitë për grumbullim fondesh në mesin e vitit 2012, drejtues të 

lartë të MF prezantuan produktet dhe ftuan për pjesëmarrje të gjerë. Kështu se fundmi, për të 

siguruar sukses në emetimin në euro, MF planifikoi një fond për shpërndarje fletëpalosjesh. Nga ana 

tjetër u realizua edhe një spot publicitare. Kjo rezultoi aq produktiv, sa mbulimi i shumës së ofruar 

ndaj asaj të kërkuar nga konsumatorët për këtë produkt ishte më i larti i deritanishëm (cover ratio 

me vlerë 1.38).9 Pjesëmarrja e individëve kufizohet edhe nga shuma minimum10 e kërkuar. Prandaj 

së fundmi po shikohet mundësia për të gjetur një mënyrë dhe strukturë që të sigurojë pjesëmarrjen 

e këtij grup konsumatorësh edhe nëpërmjet shumave të vogla.  

Së fundmi, brenda këtij grupi është shtuar RZB Prestigj, e cila është një fond investimi që lejon 

klientët të investojnë edhe në shuma më të vogla pjesëmarrjeje pavarësisht kufizimeve të 

përcaktuara në marrëveshje. Pjesa më e madhe e teorive akademike prezumojnë se konsumatorët 

veprojnë në mënyrë racionale dhe konsiderojnë të gjithë informacionin disponibël në procesin e 

vendimarrjes por ky grup konsumatorësh për vetë informacionin e kufizuar që kanë individët ashtu 

edhe për njohuritë ekonomike të funksionimit të këtij tregu po demostrojnë sjellje joracionale dhe 

gabime në vlerësimin e produkteve. 

                                                 
9
 Ankandi i realizuar për emetimin e bonove të thesarit 12 mujore në datën 23.08.2012 

10
 Shuma minimale për marrjen pjesë në akandet e bonove të thesarit është 300.000 lek, ndërsa për ankandet 

e obligacioneve është 1.000.000 lek 
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Investitorët e huaj, me sjelljen e tyre kanë tërhequr vëmendjen për tu studjuar si në tregjet e 

maturuara ashtu edhe në ato në zhvillim. Përgjithsisht investitorët e huaj kanë tendencë të jetë më 

shumë sensitive ndaj riskut dhe të manaxhojë protofolin e tyre në mënyrë aktive, i bëjnë tregjet ku 

ato marrin pjesë më shumë të paqëndrueshme dhe të rrezikuara. Kështu, për të siguruar një mjedis 

stabël makroekonomik dhe liberalizim të tregjeve financiare është thelbësore mbajtja e një 

pjesëmarrje të qëndrueshme dhe në rritje për investitorët e huaj në instrumentat qeveritare. 

Nëpërmjet ankandit të gushtit 2012 në bonot e thesarit në euro, u evidentua se ekonomitë e 

emigrantëve ishin konsumatorët kryesore që blenë borxhin e brendshëm shtetëror.  

 Shumë njësi ekonomike të investimeve (bankat, ndërmjetësit financiarë, konsulentët, operatorët 

ekonomik etj) bëjnë gabimin që i trajtojnë të gjithë investitorët njësoj. Por, investitorët individualë 

janë shumë të ndryshme nga investitorët institucionalë. Më poshtë evidentohen gjashtë ndryshimet 

më të dukshme: 

 shumica e investitorëve individualë, në një moment kohe, do të ndërpresin investimet 

shtesë të kursimeve të tyre, ndryshe nga një institucion (plan pensioni, fondacion etj), të 

cilët zakonisht mund të mbështeten në kontributet e vazhdueshme në të holla në të 

ardhmen, të cilat mund të ofrojnë një mbrojtje shumë të mirë kundër inflacionit apo 

ndryshimeve të tregut. 

 investitorët individuale nuk përfitojnë nga statusi i përjashtimeve tatimore, ata duhet të 

përballen me fitimet kapitale dhe taksat mbi të ardhurat që duhet të paguhen. Ndërsa 

institucionet e ndryshme që operojnë si agjentë financiar mund ti kalojnë një pjesë të 

fitimeve si pjesë e kapitalit të tyre dhe në formën e pasurisë.  

 investitorët individuale blejnë  ose “zakonsisht” ndodh që blejnë – edhe shërbimin (në rastin 

e produkteve financiare e ka fjalën për informimin, asistencën etj). Marrëdhënia këshilluese 

në përgjithësi është më e rëndësishme për individët se sa në shumicën e institucioneve, të 

cilat këtë shërbim e kanë bërë pjesë të tyren. Investitorët individual angazhohen për të 

punësuar konsulentë profesional ose ekonomist personal të financave të tyre. 

 investitorët individuale janë shumë të ndryshëm ndërmjet tyre krahasuar me investitorët 

institucionale - edhe kur madhësia e portofolit të tyre është e krahasueshme.  

 investitori individual nuk është i vëmendshëm ndaj mbikëqyrjes rregullatore. Investitorët 

individual dhe ata institucional ndryshojnë nga njëri-tjetri nga nevojat e tyre dhe praktikat që 
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ndjekin. 

 

2.2.2 Roli i investitorëve individual në blerjen e instrumentave të borxhit shtetëror  

 

Investitorët individualë është një kategori shumë dinamike konsumatorësh që është rritur rreth 5 

herë gjatë këtyre 12 viteve. Të edukosh nevojat e ekonomive familjarë që të marrin pjesë në 

ankandet që zhvillon qeveria shqiptare është një kusht thelbësore i strategjisë së përgjithshme për 

të zhvilluar një bazë të diversifikuar. Investitorët familjar do të kontribuojnë me një kërkesë të 

vazhdueshme, e cila në kohë kur tregu ofron paqëndrueshmëri, mund të zbusi efektet e financimit të 

defiçitit. Po të shohim kompozimin e mbajtësve të portofolit të borxhit të shtetit përgjatë kësaj 

periudhe, dallohen qartë ndryshimet thelbësore në përbërje, veçanërisht të këtij grupi. 

 

Grafiku  2. Mbajtësit e borxhit të brendshëm  Dhjetor 2002 vs Dhjetor 2014 

   

*Burimi: Ministria e Financave, Dhjetor 2014 

 

Për të zhvilluar më tej këtë kategori investitorësh është e nevojshme të përqëndrohemi në metodat 

efiçente të marketingut dhe teknologjike, element të cilët kanë qënë pengues në zhvillimin e bazës 

për këta investitorë. Aksesi i lehtë në internet është kthyer në një mundësi për shitje etike të këtij 

produkti. Novacionet që bëjnë të mundur aksesin e konsumatorëve potencial, mund të kenë ndikim 

në hartimin e strategjive të përshtatshme për mirëfunksionimin e tregjeve të këtyre produkteve 

financiare shtetërore dhe do të venë në pikëpyetje udhëheqjen e disa aktorëve kryesore. Kjo kërkon 
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investime të mëtejshme në përmirësimin e softwareve të cilat mbajnë një peshë të rëndësishme në 

prezantimin  e konsumatorit me këto produkte.  

Informimi për produktet financiare shtetërore si dhe promovimi i tyre është gjithashtu një nga 

problematikat për këtë kategori konsumatorësh. Për këtë kërkohet të investohet në zhvillimin e 

marrëdhënieve me publikun dhe reklamimin e produkteve financiare shtetërore. Shpesh shuma 

minimum bëhet problem për pjesëmarrjen e tyre, prandaj po rishikohen alterantivat për të gjetur 

një mënyrë që të sigurojë pjesëmarrjen e këtij grupi konsumatorësh edhe nëpërmjet shumave të 

vogla. RZB Prestigj është një fond investimi që lejon klientët të investojnë edhe në shuma më të 

vogla pjesëmarrjeje.  

Investitorët e huaj janë një segment gjithmonë e në rritje, si në tregjet e maturuara ashtu edhe në 

ato në zhvillim. Ata dallojnë për tendencat e tyre për të qënë më shumë sensitive ndaj riskut dhe të 

manaxhojnë protofolin e tyre në mënyrë aktive, duke i kthyer tregjet ku ato marrin pjesë në shumë 

të paqëndrueshme dhe të rrezikuara. Kështu, për të siguruar një mjedis stabël makroekonomik dhe 

liberal është thelbësore për të pasur një pjesëmarrje të qëndrueshme dhe në rritje të investitorëve 

të huaj në instrumentat qeveritar. Një çështje shumë e rëndësishme në zhvillimin e pjesëmarrjes në 

tregun e letrave me vlerë, ka të bëjë me gjetjen e mënyrave për të thyer sjelljen e bankave 

dominuese dhe për ti inkurajuar konsumatorët individual të marrin pjesë aktivisht. Pavarësisht 

vështirësive të mëdha të hasura gjatë kësaj periudhe për financimin e defiçitit, theksojmë që ky 

trend në afatgjatë është pozitiv për arsye se ndihmon në përmirësimin e diversifikimit të mbajtësve 

të borxhit duke ulur riskun e ekspozimit kundrejt një banke e cila ndodhet në pozicione më të 

favorshme për arsye të një pjesëmarrje konsistente.    

 

2.2.3 Pjesëmarrja e individëve në instrumentat afatshkurtër të borxhit shtetëror  

 
Në fund të dhjetorit të vitit 2014 rezulton se investitorët individualë zënë rreth 11.92% ndaj totalit të 

mbajtësve të stokut të borxhit të brendshëm. Krahasuar me fundin e vitit 2012, periudhë në të cilën 

shënohet pjesëmarrja më e lartë, në të cilën individët zotëronin rreth 14.48 % të stokut të borxhit 

themi se kemi një ulje rreth 2.56%, por krahasuar me një dekadë më parë kemi më shumë se 

katërfishim të pjesëmarrjes. Në fakt gjatë historikut të këtij grupi të investitorëve vihet re rritja në 

mënyrë graduale e pjesës që këta investitorë investojnë në instrumentat afatshkurtër shtetëror, në 
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përpjekje për realizimin e një nga objektivave të parashikuara në Strategjinë Afatmesme të Borxhit 

Publik për rritjen e vazhdueshme të bazës së investitorëve për zhvillimin e tregut primar. 

Ashtu si në vitet paraardhëse, pjesa dërmuese e investitorëve individual zgjedhin sportelet e BSH për 

të realizuar veprimet e blerjes në tregun primarë të titujve qeveritarë. Alpha Bank është e vetmja 

bankë që vazhdon të pësojë rënie për shumat e investuara për nëntëmujorin e parë të vitit 201311 në 

krahasim me 3 vitet paraardhëse. Shuma e investuara prej individëve përgjatë nëntëmuajve të vitit 

2013 nëpërmjet bankës RZB, Intesa San Paolo dhe Banka Credins për të marrë pjesë në ankandet e 

BTH ka qënë e ulur ndjeshëm krahasimisht me fundin e vitit 2012. Edhe pse po tentohej drejt 

liberalizimit të tregut duke liçensuar bankat e nivelit të dytë (fillimisht Banka Tirana në tetor të 2011, 

pastaj First Investment Bank në fund të vitit 2011 dhe së fundmi Societe Generale Albania në shtator 

të 2012), tregu mbetet akoma i brishtë dhe joaktiv në këtë drejtim. 

 

Tabela 2. Shumat e pjesëmarrjes së mbajtësve individualë të borxhit të brendshëm 

  Shtator 2013** 2012  2011 2010 

Totali  100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

BoA sportelet 81.60% 79.13% 88.43% 88.38% 

Raiffeisen Bank 1.07% 3.23% 0.17% 0.12% 

Intesa Sanpaolo 2.39% 3.07% 2.94% 2.92% 

Alpha Bank 0.50% 0.76% 1.00% 1.79% 

BKT 4.10% 4.60% 4.47% 4.92% 

Banka Credins 1.03% 1.40% 1.07% 1.05% 

Posta Shqiptare 0.67% 0.79% 0.14% 0.03% 

Tirana Bank 0.38% 0.59% 0.15% 0.00% 

Societe Generale Albania 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

FIB 0.38% 0.38% 0.02% 0.00% 

Oferta Konkurruese 0.51% 3.12% 1.61% 0.79% 

RZB Prestigj 7.37% 2.93% 0.00% 0.00% 

*Burimi: Ministria e Financave, Shtator 2013 
**Të dhënat nuk janë përditësuar pas shtator 2013 

                                                 
11

 Të dhënat janë të disponueshme deri në shtator 2013 
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Po ti referohemi të dhënave në lidhje me numrin e individëve pjesëmarrës në ankandet e titujve 

afatshkurtër nga periudha 2010 – 2012 shohim tendencën e përgjithshme në rritje, me përjashtim të 

Alpha Bank. Kjo tendencë rritje e pjesëmarrjes të investitorëve individualë nuk evidentohet për 

nëntëmujorin e parë të 2013. Posta Shqiptare u liçensua në vitin 2010, një vit më pas u liçensua FIB 

dhe Banka Tirana dhe në 2012 u liçensua Societe Generale Albania edhe pse pak aktive në tregun e 

instrumentave të borxhit shtetëror. 

 

Tabela 3. Numri i pjesëmarrësve individual të borxhit të brendshëm afatshkurtër  

  Shtator 2013 2012 2011 2010 

Totali  20,914 29,963 27,136 25,911 

BoA sportelet 19,024 26,878 24,918 23,720 

Raiffeisen Bank 181 133 37 37 

Intesa Sanpaolo 326 589 549 506 

Alpha Bank 58 132 209 331 

BKT 829 1,289 1,109 1,078 

Banka Credins 161 318 229 225 

Posta Shqiptare 242 441 62 14 

Tirana Bank 42 106 21 0 

Societe Generale Albania 0 1 0 0 

FIB 51 76 2 0 

*Burimi: Ministria e Financave, Shtator 2013 

 

Edhe pse sportelet e BSH mbeten më të përdorura dallohet një trend në rritje të përdorimit të 

bankave të nivelit të dytë të cilat shërbejnë për blerjen e instrumentave shtetërore në tregun 

primarë, për këtë i referohemi grafikut të mëposhtëm. 
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Grafiku  3. Preferenca për bankat e nivelit të dytë në ankandet e bonove të thesarit 

 

*Burimi: Ministria e Financave, Shtator 2013 

 

Sportelet e Bankës së Shqipërisë mbeten më të preferuara për secilin nga instrumentat afatshkurtër 

dhe me një trend rritës krahasuar me vitet e mëparshme.  Për periudhën 2010 – shtator 2013, 

pjesëmarrje më e madhe vihet re për bonot e thesarit 12 mujore dhe më pak për ato 6 mujorë. 

  

2.2.4 Pjesëmarrja e individëve në instrumentat afatgjatë të borxhit shtetëror 

 

Për instrumentat qeveritarë afatgjatë, ashtu si edhe për instrumentat afatshkurtër pjesëmarrësit 

kryesore kanë qënë bankat tregtare dhe më pak aktivë individët. Këta të fundit mbeten në nivele të 

ulta dhe janë përqëndruar në katër banka: Banka Credins, BKT, Alpha Bank, FIB dhe së fundmi ka 

qënë aktive edhe Banka Tirana. Gjithsesi pjesemarrja e individëve në ankandet e obligacioneve është 

në rritje edhe pse nuk mund të flasim për një tendencë pasi pjesëmarrja mbetet ende në nivele të 

ulta. Konkretisht të dhënat për pjesëmarrjen e individëve për periudhën 2009 - shtator 2013 janë: 

 
Tabela 4. Numri i individëve pjesëmarrës në blerjen e obligacioneve 

 Shtator 2013 2012 2011 2010 2009 

Totali 73  88 12 9 8 

2VJ 19  57 9 1 4 

3VJ 13  11 1 2 0 

5VJ 19  15 2 6 4 

7VJ 22  5 0 0 0 

*Burimi: Ministria e Financave, Shtator 2013 
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Nga sa më sipër rezulton se individët nga viti 2012 kanë filluar të aktivizohen duke marrë pjesë në 

ankandet e bonove të thesarit. Edhe pse kemi vështirësi në parashikimin e një trendi për sjelljen e 

tyre në të ardhmen, duket sikur tregu po i përkthen sinjalet e agjentëve për ti krijuar mundësinë e 

këtij targeti për pjesëmarrje aktive. Kjo tendencë në rritje evidentohet duke gjurmuar shumat me të 

cilat kanë marrë pjesë individët. Grafiku vijues e shpjegon këtë trend: 

 
Grafiku  4. Pjesëmarrja e individëve në ankandet e obligacioneve 

 
*Burimi: Ministria e Financave, Shtator 2013 

 

Duke parë pesë vitet e fundit nga 2009 - shtator 2013 instrumentat më të preferuar për individët 

janë obligacionet 2 dhe 5 vjeçare dhe më pak për ato 3 vjeçare. Instrumentat 7 vjeçare kanë filluar 

emetimin vetëm dy vitet e fundit.  

 

2.3 Tregu instrumentave të borxhit shtetëror në vendet e Eurozonës dhe SHBA 

 

Përbërja e borxhit të qeverisë përcaktohet nga ndërveprimet mes qeverisë si emetuese dhe 

investitorëve që blejnë instrumentat e borxhit që ofrohen. Si qeveria dhe investitorët kanë 

preferencat e tyre të cilat nuk mund gjithmonë të përputhen plotësisht. Qeveria ka nevojë për të 

financuar defiçitin e saj dhe të bëj rifinancim të borxhit të maturuar. Investitorët mund të ketë 

preferenca heterogjene, në varësi të strategjisë së tyre të investimeve.  
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Eksperiencat e kaluara gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm. Për shembull, investitorët në vendet 

me një histori me situata inflacioni relativisht të larta ose ndryshime të shpeshta në kushtet e tregut 

mund të kërkojnë të blejnë instrumenta me norma interesi të ndryshueshme që do të kompensojë 

ato në qoftë se kushtet e tregut ekonomik ose financiar do të ndryshojnë nga koha e emetimit. 

Franca fillojë të emetojë obligacione me inflacion të indeksuar që nga viti 1998, ndërsa Sllovenia në 

vitin 2000. Greqia dhe Italia ka filluar në vitin 2003 dhe Gjermania në vitin 2006.  

Në rastin e vendeve të Bashkimit Europian, mbajtësit jorezidentë 12 në një vend të caktuar të zonës 

euro, të cilat përfshijnë jorezidentët si brenda dhe jashtë zonës së euros, mbajnë rreth 52% të 

borxhit, ndërsa rezidentët mbajnë pjesën e mbetur prej 48%, nga të cilat rreth 38% e totalit mbahet 

nga institucionet monetare dhe financiare, nën 2% nga banka qëndrore dhe rreth 8% të totalit nga 

pjesa tjetër, p.sh. individët dhe korporatat jo-financiare. Kjo paraqitje dëshmon dhe një herë se 

pjesëmarrja e bankës qëndrore është e pakonsiderueshme krahasimisht me pjesëmarrësit e tjerë. 

Paraqitja grafike për vendet e Eurozonës në totale jepet si më poshtë: 

 
Grafiku  5. Mbajtësit e borxhi të përgjithshëm për vendet e Eurozonës (2010) 

 

Burimi: ESCB
13

 
Shënim: Të dhënat i referohen borxhit EDP

14
. Borxhi i përgjithshëm i qeverive në vlerën nominale dhe të 

konsoliduar mes nënsektorëve të qeverive. 

                                                 
12

 Borxhi i qeverive të Eurozonës mbajtur nga vendasit i referohet në këtë rast mbajtësve rezident në vendin që 
qeveria e të cilit ka emetuar borxhin. Ata gjithashtu mund ti gjejmë dhe me emertimin si "kreditorë të vendit". 
Borxhi i Eurozonës i mbajtur nga jorezidentët përfshin gjithë banorët e vendeve të tjera të eurozonës përvec 
atij vendit i cili ka emetuar borxhin. 
13

 Sistemi Europian i Bankës Qëndrore 
14

 Procedura Deficitit të Tepërt, është një veprim i inicuar nga Komisioni Europian ndaj çdo shteti anëtar i 
Bashkimit Evropian (BE), që tejkalon tavanin e deficitit buxhetor të përcaktuar nga legjislacioni i paktit për 
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Siç shihet në tabelën e mëposhtme, mbajtësit jorezidentët janë mbajtësit kryesorë të borxhit të 

qeverisë në Belgjikë, Greqi, Holandë, Austri, Portugali, Slloveni dhe Finlandë, ndërsa rezidentët janë 

mbajtësit dominuese në Gjermani, Estoni, Spanjë, Itali, Qipro, Maltë dhe Sllovaki. Institucionet 

monetare dhe financiare (p.sh. institucionet e kreditit të tilla si bankat, duke përjashtuar bankat 

qëndrore, si dhe fondet e tregut të parave) së bashku me korporatat tjera financiare (dmth 

korporatat e sigurimeve, fondet pensionale, fondet e përbashkëta, tregtarët e letrave me vlerë dhe 

derivatëve dhe korporatat financiare të angazhuara në huadhënie) janë mbajtësit kryesorë vendas të 

borxhit të qeverisë në të gjitha vendet e eurozonës përveç Finlandës, ku një pjesë e konsiderueshme 

e borxhit të qeverisë është mbajtur nga vendasit e tjerë. Kjo është arsyeja pse qeveritë e këtyre 

vendeve ndeshen në ankandet e tyre me blerës të mirëinformauar dhe mirëtrajnuar me një strategji 

të tyren në momentin e paraqitjes së ofertave të tyre për blejen e instrumentave qeveritare. Bankat 

qëndrore të vendeve në përgjithësi mbajnë vetëm vëllime shumë të kufizuara të borxhit të qeverisë 

në zonën e euros, me përjashtim të Qipros dhe Maltës, ku bankat qëndrore mbajnë rreth 14% dhe 

6% të borxhit të qeverive, përkatësisht, dhe në një farë mase edhe në Itali, Spanjë dhe Greqi, ku 

bankat qëndrore mbajnë afërsisht 3% deri 4% të borxhit ekzistues qeveritar. Investitorët individuale 

rezidentë në obligacione qeveritare të luajnë një rol të rëndësishëm në mënyrë të veçantë në Maltë, 

Spanjë, Finlandë dhe Gjermani, dhe gjithashtu në një farë mase në Itali, Portugali dhe Qipro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
rritjen dhe stabilitetin e BE-së. Procedura përfshin disa hapa, për të inkurajuar shtetet anëtare të mbajnë nën 
kontroll deficitin e tyre buxhetore, një kërkesë për funksionimin e mirë të bashkimit ekonomike dhe monetare 
(EMU). Sipas "Protokollin për procedurën e deficitit të tepërt", bashkëlidhur Traktatit të Mastrihtit për 
bashkimin ekonomik dhe monetar, shtetet anëtare në vendet e eurozonës dhe vendet kandidate duhet të 
demostrojnë për financa publike “të shëndosha”. Keto dy kritere janë: (a) deficiti buxhetor nuk duhet të kalojë 
3% të produktit të brendshëm bruto (PBB) dhe (b) borxhi publik nuk duhet të kalojë 60% të PBB-së. 
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Grafiku  6. Borxhi i përgjithshëm për secilin vend të BE-së (2010) 

 
Burimi: ESCB. 
Shënim: Të dhënat i referohen borxhit EDP. Borxhi i përgjithshëm i qeverive në vlerën nominale dhe të 
konsoliduar mes nënsektorëve të qeverive. 
1) Të dhënat i referohen vitit 2009 

 

Po ti referohemi të dhënave të botuara nga Eurostat15 dallojmë sesi ndryshon pjesëmarrja e 

investitorëve individual për vende të ndryshme në varësi të prespektivës që kanë për investitorë të 

ndryshëm. Të dhënat e mëposhtme paraqesin borxhin bruto të përgjithshëm të qeverive duke 

përdorur si kriter kategorizimi mbajtësit e këtij borxhi: 1-organizata jofinanciare, 2-korporatat 

financiare, 3-ekonomia familjare dhe institucione që i shërbejnë ekonomisë familjare dhe 4-pjesa 

tjetër e botës.  

Pjesa e borxhit që mban grupi i tretë i investitorëve individual të ekonomive familjare dhe 

institucioneve që i shërbejnë ekonomive familjare varion për vendet e BE-së. Ka vende që 

rregjistrojnë një përqindje të lartë si psh: Maltë (31.4%), Italia (10.4%),  Irlanda (9.7%), Hungaria 

(8.7%),  Çeki (4.8%), Portugali (4.3%), Suedi (3.4%) dhe Lituani (3.1%).  Ka vende të tjera që nuk 

rregjistrojnë pjesëmarrje në këtë grup si psh: Estoni, Kroaci, Luksemburg dhe Sllovaki. Zakonisht këto 

vende nuk i aplikojnë ankandet për të thirrur investitorët individual por për të gjeneruar fondet e 

tyre si psh Luxemburgu i cili grumbullimin e mjeteve monetare e bën nëpërmjet metodës sindikaliste 

të bankave tregtare.  

                                                 
15

 të aksesuara tetor 2014 dhe të updatuara në gusht të 2014 për vitin 2013 
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Ka dhe një grup të tretë vendesh të cilat nuk kanë një pjesëmarrje të gjerë të investitorëve individual 

si psh:   Belgjika (1.9%), Spanja (1.4%), Polonia (1.1%), Hollanda (0.6%), Austria (0.4%), Franca (0.2%), 

Finlanda dhe Rumania (0.1%). Ndërkohë ka dhe një grup tjetër që e kanë të vështirë vlerësimin e 

këtij grupi të konsumatorëve individual mqs punojnë drejtëpërsëdrejti nëpërmjet ndërmjetësve 

financiar si psh Mbretëria e Bashkuar që investitorët individual nuk mund të marrin pjesë 

drejtëpërsëdrejti në ankandet e instrumentave financiare shtetërore.  

 
Tabela 5. Mbajtësit e borxhit të përgjithshëm për vendet e Eurozonës (2013) 

  Korporatat Jo-
Financiare 

Korporatat 
Financiare 

Ekonomitë familjare, 
organizatat jo-fitimprurëse 

Pjesa tjetër 
e botës 

Austri 5.0 22.9 0.4 71.6 

Belgjik 2.0 46.2 1.9 49.9 

Bullgari N/A 54.0 N/A 44.2 

Danimark N/A N/A N/A N/A 

Estoni 1.5 33.6 0.0 64.9 

Finland 2.7 15.6 0.1 81.6 

Francë 1.3 41.2 0.2 57.3 

Gjermani N/A 37.8 N/A 56.1 

Greqi N/A N/A N/A N/A 

Hollandë 1.3 45.4 0.6 52.8 

Hungari 1.0 32.7 8.7 57.7 

Irland 0.4 28.1 9.7 61.9 

Itali 2.1 55.6 10.4 31.8 

Kroaci 0.0 63.5 0.0 36.5 

Letoni N/A 16.4 N/A 80.0 

Lituani 2.7 24.4 3.1 69.9 

Luksemburg 0.0 96.1 0.0 1.5 

Malta N/A 60.5 31.4 7.0 

Mbretëri e Bashkuar N/A N/A N/A N/A 

Norvegji N/A N/A N/A N/A 

Poloni 32.6 33.6 1.1 32.7 

Portugali 1.1 28.2 4.3 66.4 

Republika Çeke 2.7 58.7 4.8 33.8 

Rumani 1.6 71.3 0.1 26.9 

Sllovaki 1.1 37.6 0.0 61.3 

Slloveni N/A N/A N/A N/A 

Spanjë 2.7 54.3 1.4 41.7 

Suedi 4.0 54.3 3.4 38.2 
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Burimi: Eurostat
16

 
 

Situata në vendet e Eurozonës paraqet një larmishmëri të situatave të investitorëve individual të 

borxhit të brendshëm shtetëror. Po i drejtohemi një ekonomie tjetër shumë të rëndësishme, 

ekonomisë së SHBA-ës për të studjuar situatën e këtyre konsumatorëve individual. Po hedhim një 

vështrim paraprak se cili e zotëron borxhin e emetuar nga qeveria federale17 deri më 30 shtator 2012 

- në fund të vitit fiskal të qeverisë së SHBA-së, i referohemi grafikut të mëposhtëm.  

 

Grafiku  7. Kategorizimi i borxhit të emetuar nga SHBA, shtator 2012 

 
Burimi: Departamenti i thesarit të SHBA-së, Janar 2013  

 

2.4 Ankandi - Krahasimi i Shqipëri me praktikat e vendeve të tjera 
 

Qeveritë kanë për mision të vetin sigurimin e huamarrjes së nevojshme për të përmbushur kërkesat 

e buxhetit të shtetit, nëpërmjet një sërë instrumentash që përfshijnë huamarrjen e huaj për projekte 

dhe për nevoja të përgjithshme, humarrjen e brendshme me bonothesari dhe obligacione, si dhe 

garancitë me objektivin e minimizimit të riskut dhe të kostos totale efektive të financimit, kryerjen 

në kohë të shërbimit të borxhit, si dhe zhvillimin e mëtejshëm të tregut të instrumentave të 

financimit, duke respektuar kuadrin ligjor dhe rregullator të aplikueshëm për veprimtarinë e saj. 

                                                 
16

epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Structure_of_government_debtBreakdown_by_s
ector_of_debt_holder. *Aksesuar tetor 2014, të dhënat të updatuara gusht 2014+ 
17

 http://finance.townhall.com/columnists/politicalcalculations/2013/01/21/who-really-owns-the-us-national-
debt-n1493555/page/full 
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Ankandet si një nga mekanizmat e shitjes kanë ekzistuar për më shumë se dy mijë vjet. Sot, një nga 

tregjet më të rëndësishme të ankandeve në botë është ajo e letrave me vlerë të thesarit. Një debat i 

vazhdueshëm ka ekzistuar gjithmonë në lidhje me zgjedhjen e një formati të përshtatshëm ankandi 

për instrumentat financiare shtetërorë, një format që do të ishte më pak subjekt i manipulimit të 

mundshëm nga tregtarët individual apo të një karteli dhe gjithashtu të rezultojë në shitjen e 

instrumentave qeveritare me çmime (normë interesi) me të ardhura të ulta për thesarin. Autorë të 

ndryshëm kanë konstatuar se kanë ndryshime të dukshme mes ankandeve me çmime diskriminuese 

dhe atyre me çmime uniforme.  

Ankandi është mënyra e shitjes së borxhit të brendshëm shtetërore duke përcaktuar vlera të 

ndryshme për to nëpërmjet normës së interesit. Dy mënyrat për të zhvilluar ankandet e 

instrumetave financiare janë: ankandet me çmime uniforme dhe ankandet me çmime të 

shumëfishta18. Po të përdorim një kategorizim tjetër, në bazë të asaj se cilët janë pjesëmarrësit në 

ankande, ato i ndajmë në ankande të hapura dhe ankande të mbyllura.  

Në ankandet me çmime uniforme, blerësit i bashkëngjisin ofertat e tyre dhe saktësojnë shumën me 

të cilën do të marrin pjesë (ose normën e interesit) për të cilën ato do të donin të blinin sasinë e 

kërkuar. Pasi të jetë bashkëngjitur këto oferta ato renditen nga ato me çmim më të lartë në ato me 

çmim më të ulët (ose nga ato me normë interesi të ulët në ato me normë interesi të lartë) dhe sasinë 

që është për shitje i caktohet përbri për ofertat më të mira (psh çmimet më të larta me normat e 

interesit më të ulta).  

Bartoloni dhe Cottarelli (1997) sipas një studimi për letrat me vlerë të 77 vendeve dhe raportimi të 

39 nga 42 vende konkluduan se ankandet e instrumentave qeveritare përdornin formatin me çmime 

të shumëfishta, ku fituesit paguajnë çmimin që ato kanë ofertuar për normën e interesit. Vende të 

cilat aplikojnë këtë metodë është Gjermania, Japonia, Austria, Kanadaja, Zelanda e Re, Suedia, 

Turqia, Franca, Portugalia, Irlanda, Belgjika etj. Kjo metodë përdoret së tepërmi nga manaxherët e 

borxhit të pushtetit qëndror. Më tepër se gjysëm shekulli më parë, kjo metodë u sfidua nëpërmjet 

argumentit se ankandet me çmime uniforme ishin më mirë sesa ankandet me çmime të shumëfishta. 

Kjo sepse ajo kishte dy mangësi: kjo do të çonte në një kurbë kërkese të mbingarkuar dhe sepse do 

të kishte pak pjesëmarrës. Në këto rrethana, disa vende duke përfshirë dhe SHBA ndryshuan 

                                                 
18

 Implementing Goverment Debt Management Strategies, June 4-8, 2007, The World Bank. Instruments 
Choise in the Implementation of the Debt Management Strategy by Catalina Garcia-Kilroy. 
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mekanizmat në ankandet me çmime uniforme. Ato të gjithë ngarkohen me të njëjtin çmimi aty ku 

është çmimi i prerjes19, çmimi më i lartë i tregut i pastruar. Në këtë grup përfshihen vende si 

Hollanda, Zvicra, Britania e Madhe, Italia, Finlanda dhe Norvegjia. Në këtë kategori përfshihet edhe 

Shqipëria e cila zbaton çmimin uniform për obligacionet.  

Sipas një kriteri tjetër, në bazë të asaj së cilët pjesëmarrës lejohen të marrin pjesë, ankandet i 

ndajmë në ankande të hapura, si psh emetimi i obligacioneve në Kroaci sipas të cilit nuk ka asnjë 

kriter të përshtatshëm për të përcaktuar pjesëmarrjen në ankande për të siguruar një emetim në 

kohën e duhur me oferta të suksesshme. Çdo investitor i suksesshëm, mund të marri pjesë 

drejtëpërsëdrejti në ankande për aq kohë sa ai mund ti bashkëngjisi ofertat e tij në kohë dhe është 

në gjendje për të arritur rezultatet e ankandit (në praktikë kjo do të thotë që invesitori të ketë akses) 

dhe me një ofertë minimum të përcaktuar. Ndërkohë përhapje më të gjerë kanë ankandet e 

mbyllura në të cilin marrin pjesë një numër i limituar pjesëmarrësish në tregun primar ndërsa 

pjesëmarrës të tjerë në tregun sekondare nëpërmjet vetë tregtarëve primare. 

Vendi ynë zhvillon ankandet me çmimin e parë në oferta të vulosura20, në të cilin ofertat janë 

shkruajtur në letër dhe të mbyllura në zarfe të vulosur, të cilat do të hapen të gjitha sëbashku në 

ambjentet e BSH nga një komision i përbërë nga një përfaqësues nga MF dhe dy përfaqesues nga 

BSH. Ofertuesi me çmim më të ulët do të shpallen fitues dhe do të paguajnë vlerën për ofertën e 

tij në rastin e instrumentave e bonove të thesarit, ndërsa për obligacionet aplikohet çmimi 

uniform. Përgjegjësia për të monitoruar gjithë procesin është solidare ndërmjet MF dhe BSH, 

megjithatë nuk mund të themi të njëjtën gjë për praktikat e vendeve të tjera. Më poshtë kemi një 

paraqitje të thjeshtëzuar për institucionet përgjegjëse për këtë proces sipas institucioneve: 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 cut-off price 
20

 Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly Connected World . By David Easley and Jon 
Kleinberg. Cambridge University Press, 2010. Complete preprint on-line at 
http://www.cs.cornell.edu/home/kleinber/networks-book 
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Tabela 6. Përgjegjësia e procesit të zhvillimit të ankandeve qeveritare 

Ministria e 
Financave/Thesarit 

Banka Qëndrore Institucione të tjera 

Argjentina  Brazil Austria: Agjensia Federale e Financimit 

Belgjik Republika Çeke  Kanada: Shoqata e Investimit të Ndërmjetësuesve 

Kanadaja Greqi  Gana: Komisioni Rregullator i Letrave me Vlerë 

Finland Indi  Hungari: Agjensia e Manaxhimit të Borxhit Publik 

Franca Meksik Irland: Agjensia Kombëtare Manaxhimit të Thesarit 

Greqi Maroku  Portugali: Instituti për Manaxhimin e Borxhit Publik 

Island Norvegji  Suedia: Institucioni për Mbikqyrjen Financiare 

Italia Suedi    

Kazakistan Tailanda   

Meksika SHBA   

Hollandë     

Portugali     

Spanjë     

Angli     

SHBA     

Burimi: Analiza nga literatura 

 

Nga tabela e mësipërme shohim se në disa vende ankandet zhvillohen vetëm nga Ministria e 

Financave/Thesarit, nga Banka Qëndrore ose nga agjensitë përkatëse, ndërsa në disa vende të tjera 

është kombinim i proçedurave ndërmjet dy ose më shumë institucioneve, siç është rasti i Shqipërisë.  

Procesi i zhvillimit të ankandit në vendin tonë është realizuar nëpërmjet përqasjes së disa nga 

praktikave më të suksesshme të vendeve të tjera. Për obligacionet e qeverisë austriake21 ankandet 

realizohen nëpërmjet çmimit dhe normave të interesit. Në rastin e emetimit të ofertave të reja duhet të 

bashkëngjiten në formën e yieldeve. Kuponi llogaritet duke u bazuar në mesataren e ponderuar të normave të 

interestit të pranuara dhe me çmimin e emetimit, e njëjta praktikë si në Shqipëri.  Proçedura komplete e 

ankandeve realizohet elektronikisht nga ADAS22 zhvilluar nga OeKB. Edhe Shqipëria mbështetet në sistemin 

e saj Reuters për hedhjen, zhvillimin, përpunimin e të dhënave dhe nxjerrjen e rezultateve. Të njëjtën mënyrë 

                                                 
21

 http://www.oebfa.at/en/Pages/default.aspx The Austrian Treasury is the debt management office of the 
Republic of Austria and acts in the name and for the account of the sovereign 
22

 Austrian Direct Auction System  

http://www.oebfa.at/en/Pages/default.aspx
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operon dhe qeveria sllovene23 për realizimin e ankandeve, por duke u mbështetur në një sistem tjetër 

elektronik të parashikuar nga Bloomberg. 

Sistem i ngjashëm me Austrinë, por duke përdorur më pak metodën sindikaliste është Gjermania. 

Një ankand gjerman, për shembull, do të jetë gjithmonë i plotë “i mbuluar” sepse çdo shumë e 

mbetur që nuk shitet do të blihet nga Banka Qëndrore Gjermane për përfitim të zyrës së borxhit. 

Pastaj Banka Qëndrore do ti përdori këto rezerva për qëllime të operacion  eve të tregut. Por 

gjithsesi është e rëndësishme llogaritja e treguesit “cover ratio” për të parë realisht sa është mbulimi 

edhe për një ekonomi si e Gjermanisë sepse pjesëmarrja e investitorët mund të kthehet në problem 

për mosfinancimin e boshllëqeve financiare dhe për ekonomi të fuqishme. E gjitha kjo bëhet për të 

vlerësuar suksesin e ankandeve. Ndryshe, nga Zyra e Manaxhimit të Borxhit të Anglisë, Zyra e Borxhit 

në Gjermani, nuk tenton për një rihapje të ankandit.  

Gilts janë obligacione qeveritare të tregtueshme të emetuara nga Zyra e Manaxhimit të Borxhit në 

Mbretërinë e Bashkuar24 në emër të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, si pjesë e përgjegjësive të 

tij të menaxhimit të borxhit dhe këto listohen në Bursën e Londrës25. Shumica këtyre instrumentave 

të borxhit - gilts - janë shitur me një normë fikse interesit, kuponi paguhej çdo gjashtëmujore. 

Letrave me vlerë të qeverisë në Mbretërinë e Bashkuar janë konsideruar si një nga obligacionet me 

cilësi më të lartë në botë për shkak se Britania e Madhe nuk ka dështuar në pagesat e tyre. Giltet nuk 

mund shiten para datës së tyre të maturimit megjithatë një investitor mund të shesi në tregun e 

letrave me vlerë. Gilts kanë avantazhe të ndryshme tatimore. Për tregtimin e gilteve kemi 

pjesëmarrje të tregtarëve kryesor dhe ndërmjetësave. Investitorët individuale në Britaninë e Madhe 

duhet të vënë re se kemi një ndryshim konvencional me terminologjinë që përdoret në SHBA, ku 

tregjet e obligacioneve specifikojnë maturimin sipas numrit të viteve që nga emetimi deri në 

maturim. Nuk ka emetim të bonove të thesarit në Luksemburg. Obligacionet afatgjata janë emetuar 

nga emetimi sindikalist i bankës jo në mënyrë të rregullt. 

Metoda kryesore e emetimit të letrave me vlerë të qeverisë franceze që nga viti 1985 ka qenë 

"sistemi i çmimit të shumëfishtë". Në ditët e sotme mënyra sindikaliste (kredi e ofruar nga një grup 

huadhënësish të cilët bashkohen për të siguruar fonde për një huamarrës të vetëm) përdoret vetëm 

                                                 
23

 http://www.mf.gov.si/en/;  - Sistemit Ankand Bloomberg (BAS) 
24

 Debt Management Office (DMO UK) 
25

 London Stock Exchange 

http://www.mf.gov.si/en/
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në rrethana të veçanta dhe nuk janë të zakonshme për obligacione me afat të gjatë maturimi. 

Pjesëmarrësit konkurrojnë në ankand përmes një sistemi transparent të ofertimit të hapur në bazë 

të një programi të planifikuar të emetimit. Ofertat më të larta merren fillimisht, më pas vazhdohet 

me pasardhëset deri sa të plotësohet shuma e synuar nga Agjensia e Thesarit Francez 26 . 

Pjesëmarrësit paguajnë çmime të ndryshme, duke pasqyruar saktësisht ofertat e tyre. Çdo 

institucion lidhur me sistemin Euroclear Franc dhe që kanë një llogari në Bankën e Francës kanë të 

drejtë për të konkurruar në përgjigje të njoftimeve për pjesëmarrje. Për BTFs (bonot e thesarit 

afatshkurtra me norma fikse interesi që shiten me çmim blerje të skontuar), Agjencia e Thesarit 

Franceze shpall një ditë pune para ankandit sasinë që do të emetohet, në përputhje me kalendarin 

tremujor për to. Për OATs (obligacione) dhe BTANs (obligacione të këmbyeshme me maturitet 2 dhe 

5 vjeçar në kupon vjetor), Agjencia e Thesari Francez shpall katër ditë pune para ankandit për letrat 

me vlerë në fjalë dhe një limit të sipërm dhe të poshtëm. Ofertat nga institucione të përcaktuara 

duhet të dorëzohen në Bankën e Francës 10 minuta para kohës së ankandit. Banka e Francës rendit 

ofertat nga më të vogla tek më e madhja të normave për BTFs dhe në rend zbritës të çmimit për 

OATs dhe BTANs. Rezultatet janë raportuar më pas në Agjencinë e Thesarit të Francës, duke mbajtur 

të fshehur emrat e ofertuesve.  

Për të mbajtur sasinë e emetuar brenda intervalit të shpallur, Agjencia e Thesarit të Francës rezervon 

të drejtën për të pakësuar oferta me çmimin më të ulët të pranuar (OATs dhe BTANs) ose normë 

(BTFs) në bazë të pro-ratës. Rezultatet e ankandit shpallen sa më shpejt pasi ofertat janë shqyrtuar 

dhe janë shfaqur në ekranet e agjencive të specializuara (AFP, Bloomberg, Dow Jones, Reuters).  

Franca gjithashtu fokusohet në krijimin e standardeve të reja për tregje me madhësi të mjaftueshme 

dhe likuiditetit, por gjithashtu përpiqet për të përshtatur instrumentat ndërmjet maturiteteve dhe 

termave të ndryshme. Për këtë arsye, ofertat me maturitetet të ndryshëm variojnë nga një ankand 

në tjetrin. Nuk është i zakonshëm grumbullimi i mjeteve monetare nëpërmjet metodës sindikaliste 

për obligacionet me afate të gjata maturimi. E ngjashme me Francën është sistemi i Belgjikës.  

Itali, ashtu si Franca, përpiqet për të ndërtuar standarte në maturime dhe afate brenda ankandeve. 

Ankandet e Italisë zhvillohen nga proçedurat të cilat manaxhohen nga Banka Qëndrore e Italisë dhe 

sistemi i ankandeve punon nëpërmjet një Sistemi Ndërbankar Ndërkombëtar po ashtu si praktika e 

vendit tonë e cila i lejon pjesëmarrjen drejtëpërsëdrejti të bankave në ankand dhe garanton siguri, 
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besueshmëri dhe transparencë ndërmjet pjesëmarrësve. Po kështu si ne edhe Italia përdor sistemin 

e ankandeve me çmim të shumëfishtë ose konkurruese27 për të emetuar bonot e thesarit ndërsa për 

të emetuar obligacionet përdoren ankandet marxhinale ose ankadet me çmimin maksimal uniform.28 

Në shtetin fqinj, komunikimi me tregun është një nga çështjet më të rëndësishme. Tregu është i 

informuar vazhdimisht nga thesari (drejtoria përgjegjëse) për çështjet më të rëndësishme që lidhen 

me manaxhimin e borxhit publik. Informacioni për politikat e emetimit jepen në websitin e MoF, 

konkretisht nga Drejtoria e Borxhit të Italisë në rrjetin kryesor financiar, në programin e emetimit 

tremujore dhe në kalendarin vjetor. Po kështu është edhe rasti i Shqipërisë, BoA vepron si agjente 

fiskale për të përfaqësuar Ministrinë e Financave. Njoftimit për kalendarin e emetimeve të çdo tre 

mujori bëhen 15 ditë para fillimit të tremujorit përkatës.  

Vlen të përmendet se Spanja ka lëvizur nga njoftime mbi baza tre mujore tek ai në baza një mujore 

të ankandeve së fundmi, në mënyrë që të menaxhojë tregjet e paqëndrueshme në mënyrë më 

efikase, edhe pse (e ngjashme me shtetet sovrane kryesore si Franca) shumat aktuale në emetim 

ndodhin disa ditë para çdo shitjeje. Thesari Publik i Spanjës është i hapur për emetimet shtesë në 

valutë të huaj. Ankandet realizohen në përgjithësi sipas modelit të ankandit hollandez, duke 

kombinuar elementet e çmimit të vetëm me elementët e ankandit standard me çmime të shumta. 

Ofertat e dorëzuara klasifikohen në rend zbritës të çmimit. Drejtoria e Përgjithshme e Borxhit, me 

propozim të një komisioni të përbërë nga dy përfaqësues nga Banka e Spanjës dhe dy nga Drejtoritë 

Përgjithshme të Politikave Financiare dhe të Thesarit, vendos shumën nominale për të emetuar dhe 

në bazë të ofertës së fundit të pranuar, çmimi stop-out, në të cilën llogaritet norma marxhinale e 

interesit.  Të gjitha ofertat në ose mbi këtë minimum pranohen, në rast se nuk përdoret prorata (që 

ndikon vetëm ofertat e bëra me çmimin marxhinal). Ofertat jo konkurruese janë pranuar në tërësi. 

Çmimi i letrave me vlerë është llogaritur si më poshtë: ofertat e bëra me çmimin minimal pranohen 

në të njëjtën kohë; ofertat midis minimumit dhe çmimit mesatar të ponderuar paguajnë çmimin 

aktual të ofertës; dhe ofertat më të larta se sa çmimi mesatar i ponderuar dhe ofertat jo 

konkurruese paguajnë çmimit mesatar të ponderuar. Në fillim të çdo viti, Thesari publikon objektivat 
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e emetimit. Në një bazë tremujore, ai publikon në Gazetën Zyrtare29 kalendarin e ankandit për secilin 

prej instrumentave të ofruar30. Kalendari specifikon jo vetëm datat e ankandit, por edhe datat me të 

cilin duhet të dorëzohet ofertat dhe alokimin e letrave me vlerë që do të paguhen. Ankandet e 

instrumentave 12 dhe 18 mujore realizohen  çdo dy javë. Investitorët mund të marrin pjesë në 

ankand përmes dy lloje të ofertave: (a) ofertat konkurruese, në të cilin investitori duhet të 

përcaktojë shumën e dëshiruar nominale dhe çmimin që ai është i gatshëm të paguajë. Çmimi duhet 

të shprehet si një përqindje e vlerës nominale. Ofertat konkurruese janë veçanërisht për 

pjesëmarrësit me një shkallë të caktuar të njohurive të tregut: duke i bashkëngjitur një çmim ofertës, 

investitori ndeshet me rrezikun se oferta nuk do të pranohet nga thesari. Çdo investitor mund të 

paraqesë sa oferta konkurruese me çmime të ndryshme, që ai dëshiron. (b) ofertat jo-konkurruese, 

vetëm shuma nominale e cila është e kërkuar duhet të përcaktohet. Çmimi që do të paguhet do të 

jetë çmimi mesatar i ponderuar në ankand. Oferta jo-konkurruese janë në përgjithsi, më të 

përshtatshme për investitorët e shitjes me pakicë, meqënëse investitori mund të jetë i sigurt se 

oferta e tij do të pranohen. Në këtë rast, investitori do të marrë një normë interesi të barabartë me 

mesataren e ponderuar së ofertave të pranuara në ankand. Oferta jo-konkurruese mund të 

dorëzohen në çdo ankand. Çdo person, të jetë një individ apo një firmë, mund të marrë pjesë në 

ankandet e zhvilluara nga thesari. Ofertat e dorëzuara nga individët privatë duhet të njoftohet në 

Bankën e Spanjës. 

Në Portugali, procesi i ankandit dhe detajet e dhëna përpara dhe pas shitjes së instrumentave 

shtetërore është i ngjashëm me Spanjën, por Portugalia perceptohet të jetë një hap larg nga një 

paketë shpëtimi. Ndoshta pika më e rëndësishme të theksohet është se shitësit e borxhit portugez 

gjatë muajve të fundit janë quajtur nga zyrtarët e zemëruar lokal të Ministrisë së Financave franceze 

dhe gjermane si spekulatorët 'të këqinj'. 

Në SHBA një nga mënyrat kryesore që qeveria federale kërkon të financojë aktivitetet e saj është 

shitja e bonove të thesarit të tregtueshme, obligacione, obligacione me interes të ndryshueshëm 

(FRNs) dhe letra me vlerë të mbrojtura nga inflacioni për publikun. Letrat me vlerë të tregtueshme 

mund të blihen, shiten ose transferohen pasi janë emetuar fillimisht. Thesari përdor ankandin për të 

shitur letra me vlerë por edhe për të përcaktuar normën e interesit, yieldi dhe shumën e zbritur. Ju 

                                                 
29

 Boletin Oficial del Estado 
30

 Letras, Bonos dhe Obligaciones 



Kapitulli 2. Tregu i bonove të thesarit dhe obligacioneve 

 

 
 

54 

mund të merrni pjesë në një ankand direkt nga Thesari, nëpërmjet një bankë ose ndërmjetësi. Letrat 

me vlerë të tregtueshme që mbahen në llogarinë tuaj mund të shiten me çmimet aktuale të tregut 

nëpërmjet brokerave (ndërmjetës financiar) dhe institucioneve të tjera financiare.  

Në mbyllje të një ankand, thesari pranon të gjitha ofertat jokonkurruese që përputhen me rregullat e 

ankandit dhe pastaj pranon oferta konkurruese me rend rritës për normën e interesit, yieldin ose 

diskountin (nga më e ulëta te më e larta) derisa sasia e pranuar e ofertave arrin shumën e kërkuar. 

Të gjitha ofertat  jokonkurruese dhe konkurruese, do të marrin të njëjtin normë interesi, yieldi ose 

spread si të ofertës më të lartë të pranuar. Shuma maksimale për ofertat jokonkurruese është 

kufizuar për blerjet deri në 5 milionë dollar në ankand. Afatet e ankandeve zbatohet në mënyrë 

kumulative për të gjitha metodat (duke investuar drejtpërsëdrejti te thesari, bankat apo nëpërmjet 

agjentëve) që kanë përdorur ofertat në një ankand të vetëm. 

 Departamenti i thesarit mban një konferencë për shtyp çdo tremujorë për të prezantuar 

instrumentat që do të emetohen. Njoftimet zakonisht publikohen disa ditë para një ankandi, në 

gazetat kryesore dhe nëpërmjet konferencave për shtyp. Pjesëmarrësit mund të ndryshojnë një 

ofertë (konkurruese dhe jokonkurruese) derisa të mbyllet ankandi. Pasi një ankand mbyllet, nuk ka 

më oferta apo ndryshime të këtyre ofertave. Nëse ju jeni në një ankand dhe oferta juaj është 

pranuar, atëhere nuk ka mundësi për tërheqje apo ndryshim. Ofertave jokonkurruese janë të 

përshtatshme për investitorët individualë, të cilët nuk e konsiderojnë veten e tyre tregtarë ose 

ekspertë të letrave me vlerë, investojnë në ofertat konkurruese për të qënë të sigurt që ata do ta 

investojnë sasinë e dëshiruar. Sipas këtij modeli të zhvillimit të ankandeve, ofertuesit jokonkurruese 

bien dakord për të pranuar shkallën e lartë të normës, yieldit dhe zbritjen në çmim të vendosur në 

ankand. Në ofertat konkuruese angazhohen investitorët institucionale dhe të tjerët të cilët janë të 

njohur me tregun e letrave me vlerë. Shpërblimet për një klient të vetëm nuk mund të tejkalojë 35% 

të totalit të përgjithshëm. Ofertuesit konkurrues specifikojnë normën e interesit, yieldin apo shumën 

e zbritur që ata dëshirojnë të marrin. Ofertat konkurruese duhet të pranohet para kohës së mbylljes, 

e cila është përcaktuar në njoftimin e ankandit. 
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Ekziston një literaturë gjithmonë e më e zgjeruar në lidhje faktorët që ndikojnë sjelljen konsumatore 

veçanërisht të produkteve financiare. Ndërmjet faktorëve të ndryshëm si psh mosha, edukimi, stili i 

jetës, infrastruktura, niveli i të ardhurave, kanë një ndikim domethënës dhe disa të tjera të cilat 

mund të jenë faktorë më pak të rëndësishëm por nën kombinimin e njëri tjetrit japin efekt 

domethënes. Problemet për rritjen e bazës së investitorëve ekzistojnë në çdo vend në zhvillim, por 

në varësi të shkallës së zhvillimit të tregjeve financiare këto probleme janë edhe më të mprehta për 

tregje të brishta dhe në zhvillim siç është vendi jonë. Prandaj trajtimi i kësaj teme për këtë periudhë 

kohe dhe në këtë vend e bën studimin më sfidues dhe ambicioz.  

 

3.1 Përqasje të ndryshme për teoritë e sjelljes konsumatore  
 

Sipas një grupi autorësh të universitetet e Rumanisë31 (2010) pjesa tradicionale e literaturës financiare e 

mbështetur në parimet e arbitraritetit të Miller & Modiglianit, strukturën e portofolit të Markowitz, 
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modeli CAPM të Lintener dhe Sharpe Black-Sholes, dhe teoritë e Merton kanë lënë pa përgjigje disa 

dilema që po marrin së fundmi gjithmonë e më tepër një rëndësi të madhe. Këto pikëpyetje po 

përpiqen të zgjidhen nëpërmjet sjelljes konsumatore financiare që është një prespektivë e gjerë 

shkencore duke përfshirë psikologjinë dhe sociologjinë, një trajtim i ri për tregjet financiare, në 

përgjigje të vështirësive me të cilat përballen sot akademikët dhe manaxherët. Sjellja financiare ka të 

bëjë me të kuptuarin dhe të shpjegimin se si veprojnë konsumatorët racionale dhe joracionale.  

Perner, (2008) pohon se sjellja e konsumatorit përfshin studimin e proceseve që performojnë 

individë, grupe apo organizata për të blerë produkte, shërbime, përvojat apo ide për të kënaqur 

nevojat e tyre dhe se si këto procese kanë ndikuar konsumatorin dhe shoqërinë. Roli që luajnë 

konsumatorët në këto ditë është shumë i rëndësishëm për mbijetesën e bizneseve. Kjo është forca 

lëvizëse prapa suksesit të shumë bizneseve, sepse shumica e konsumatorëve bashkëkohore kalojnë 

kohë të konsiderueshme në vendimarrjen për të blerë. Sjellja konsumatore është konsideruar si një 

fenomen shumë kompleks sepse ajo përbëhet nga një grup i gjerë aktivitetesh para dhe pas blerjes 

(Hansen, 2004, f. 9). Procesi i blerjes përbëhet nga pesë faza. Duke filluar nga njohja e një problemi 

ose me fjalë të tjera, duke njohur një nevojë që duhet të kënaqet, konsumatori me pas fillon për të 

kërkuar informacion lidhur me atë problem apo nevojë. Pas vlerësimit të alternativave të ndryshme, 

konsumatori merr vendimin për të blerë alternativën më të përshtatshme dhe faza e fundit vjen pas 

blerjes, kur konsumatori vlerëson zgjedhje që ka bërë. 

Si fillim vendimarrja e konsumatorit i kishte bazat vetëm në një prespektivë ekonomike, të fokusuar 

vetëm në aktin e blerjes (Loudon dhe Della Bitta 1993). Modeli më i përhapur nga ky këndvështrim 

është "Teoria e Dobishmërisë” e cila propozon që konsumatorët bëjnë zgjedhje në bazë të 

rezultateve të pritshme të këtyre vendimeve. Konsumatorët janë parë si vendimmarrësit racionale 

të cilët shqetësohen vetëm për interesat e tyre (Schiffman dhe Kanuk 2007, Zinkhan 1992). Edhe pse 

teoria e dobishmërisë e sheh konsumatorin si një njeri racional ekonomik (Zinkhan 1992), 

hulumtimet bashkëkohore mbi sjellje e konsumatore konsideron një gamë të gjerë të faktorët që 

ndikojnë konsumatorin dhe pranon se ekziston një gamë të gjerë aktivitetesh të konsumit përveç 

blerjes. Këto aktivitete zakonisht përfshijnë: nevojën për njohje, vlerësimin, informacion për 

alternativat, ndërtimin e qëllimit të blerjes, aktin e blerjes, konsumit dhe në fund asgjësimin. Kjo 

paraqitje më e plotë e sjelljes konsumatore ka evoluar nëpërmjet disa fazave në shekullin e kaluar 

në dritën e metodologjive kërkimore dhe qasjet e reja të paradigmave që u adaptuan.  
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Një tërësi trajtimesh janë përshtatur në studimin për vendimarrjen e konsumatorëve të letrave me 

vlerë. Secila prej këtyre modeleve thekson nevojën për të ekzaminuar variabla të ndyshme (Foxall 

1990). Disa nga modelet do të prezantohen më poshtë: 

1) Modelet e Njeriut Ekonomik (Schiffman dhe Kanuk 2007) tregojnë që fillimisht njeriu është 

krejtësisht racional dhe i interesuar për të përmbushur interesat e tij, duke i marrë vendimet 

bazuar mbi aftësinë për të maksimizuar dobishmërinë e tij me përpjekje minimale. Për të patur 

një sjellje racionale në sensin ekonomik, konsumatori do të jetë në dijeni për mundësitë e 

konsumit, të jetë i aftë për të vlerësuar në mënyrë korrekte secilën nga alternativat dhe të jetë i 

gatshëm për të përzgjedhur mënyrën më të mirë të veprimit (Schiffman dhe Kanuk 2007). 

Megjithatë tanimë ky trajtim nuk është më realist, sepse më pak konsumatorë kanë 

informacionin e përshtatshëm, motivimin ose kohën për të marrë një vendim të tillë perfekt 

dhe shpeshherë veprojnë ndaj disa influencave joracionale të tilla si psh marrëdhëniet sociale 

dhe vlerat (Simon 1997). Për më tepër, individët janë përshkruar shpesh si kërkues të 

kënaqësisë në sjelljen e tyre sesa për të arritur një zgjedhje optimale, siç theksoi nga Teoria 

Prespektivës e Tversky dhe Kahneman (Kahneman dhe Tversky 1979). 

2) Modelet Psikodinamike, brenda psikologjisë i atribuohet gjerësisht punës se Frojdit (1856-1939) 

(Stewart 1994). Sipas kësaj rryme parashtrohet se sjellja është subjekt i ndikimit biologjik duke 

përdorur forcat instiktive ose shtysat që veprojnë jashtë mendimit të ndërgjegjshëm (Arnold, 

Robertson et al. 1991). Parim kryesor i këtij modeli është se sjellja është përcaktuar nga shtysat 

biologjike, në vend të njohjes individuale ose stimujve mjedisore. 

3) Modelet e Sjelljes, të cilat datojnë rreth viteve 1920. Për hërë të parë Watson nëpërmjet një 

studimi vërtetoi se sjellja mund të mësohej nga faktorë të jashtëm duke zbehur në këtë mënyrë 

rrymën psikodinamike që deri në ato momente kishte mbisunduar studimet mbi sjelljen. Sjellja 

mund të shpjegohet nga ngjarjet e jashtme dhe se gjithçka që bëhet duke përfshirë veprimet, 

mendimet dhe ndjenjat mund të konsiderohet si sjellje. Shkaktarët e sjelljes i atribuohen 

faktorëve të jashtëm për individin. Studjuesit më me ndikim të kësaj rryme ishin Ivan Pavlov 

(1849-1936) i cili hetoi kushtëzimin klasik (një lloj i të mësuarit që ndodh kur një stimul i 

kushtëzuar është i çiftëzuar me një stimul të pakushtëzuar), John Watson (1878-1958) i cili 

hodhi poshtë metodat meditues (sipas të cilave çdo individ shqyrton mendimet e veta të 

ndërgjegjshëm dhe ndjenjat) dhe  Burrhus Skinner (1904-1990) i cili zhvilloi kushtëzimin 
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operues (një formë e të mësuarit sipas të cilit sjellja e një individi është e modifikuar nga 

pararëndësit dhe pasojat e tij). Të gjitha këto zhvillime mbështetet shumë në pozitivizmin logjik, 

i cili pretendon që metodat empirike dhe objektive të përdorura në shkencat fizike mund të 

aplikohet për studimin e sjelljes konsumatore (Eysenck dhe Keane 2000). Ka shume degëzime të 

kërkimeve që konfirmojnë parimet kryesore të kësaj rryme, por ndryshojnë në format të tjera. 

Fillimisht sipas iniciuesve të kësaj rryme që përfaqesohen nga John Watson, kërkonin objektivin 

tërësorë të studimit të sjelljes, pa pranuar anën mendore apo gjendjen e brendshme. 

Mendimet e njeriut konsiderohen nga Watson si fjalime “të fshehta” (Sternberg 1996) dhe i 

përmbaheshin nje individualiteti të rreptë (Foxall 1990). Ndërmjet viteve 1930 dhe 1950 

Skinner me grupin e tij të radikalëve pranuan ekzistencën e ndjenjave, gjendjes mendore dhe 

analizën e vetvetes, megjithatë ende i drejtoheshin këtyre faktorëve si epifenomenale (Skinner 

1938); (Nye 1979), sipas tij është filozofia sipas të cilës mendja dhe trupi të ndikuara nga besimi 

se ngjarjet bazë fizike (organet shqisore, impulset nervore dhe kontraktimet e muskujve) janë 

shkakësore ndaj ngjarjeve mendore (mendimi, ndërgjegje dhe njohje). Roli supozuar i 

proceseve të brendshme vazhdoi të zhvillohej në dekadat e mëvonshme, duke çuar në përqasje 

më njohëse të një degë të re studimi, e cila pretendonte se ngjarjet njohëse ndërpersonale dhe 

proceset janë shkaktarët dhe përcaktuesit kryesorë të pashndërrueshëm të sjelljes së hapur 

(Hillner 1984). Ndërsa kërkimet e sjelljes ende kontribuonë në të kuptuarit tonë të sjelljes 

njerëzore, ende nuk është e mirëpranuar nga gjithë kërkimet që është e vetmja pjesë e 

shpjegimeve të mundshme tërësore (Stewart 1994). Kjo rrymë nuk jep shpjegime të 

përshtatshme për diversitetin e madh të reagimive që i krijohen një popullsie e cila ekspozohet 

ndaj stimujve të ngjashme apo edhe të njëjta. 

4) Modelet Njohëse, sipas kësaj rryme njeriu shihet si një procesor që përpunon informacionin 

(Ribeaux dhe Poppleton, 1978).  Kjo përqasja ia atribuon veprimet (sjelljet) njohjes 

ndërpersonale. Shkaqet ndërpersonale sfidojnë pushtetin shpjegues të variablave të mjedisit të 

sugjeruar në teoritë e sjelljeve. Gjithsesi roli ndikues i mjedisit dhe eksperiencës shoqërore 

është e pranuar, me konsumatorët që kërkojnë aktivisht marrjen e stimujve mjedisorë dhe 

socialë si inpute informuese që ndihmojnë në marrjen e vendimeve të brendshme (Stewart 

1994). Kjo rrymë pati zhvillimin e saj në mesin e shekulit të 21 dhe shërbente si kollona kryesore 

dhe fusha më e dobishme e studimit me modelin e zhvilluar nga Hebb gjatë 1950 (Figura 1.1) 
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(Cziko 2000) dhe publikimin e një botimi të Ulric Neisser në 1967 (Neisser 1967). Nga ky 

këndvështrim shumë shkrimtarë sugjeruan që modelet njohëse kishin fituar përparësi ndaj 

modeleve të sjelljes si një përqasje dominuese pragmatike për të shpjeguar kërkimet e marrjes 

së vendimeve (Furedy dhe Riley 1987). 

 
Grafiku  8. Modeli i vendimarrjes Stimul – Organizëm – Përgjigje 

 
 
Burimi: Cziko (2000) 

 

Janë formuar degëzime të rëndësishme të psikologjisë njohëse, të cilat ndajnë mes tyre një interes 

të qëndrueshëm në eksplorimin dhe të kuptuarit të strukturave mendore dhe proceseve të cilat 

ndërmjetësojnë midis stimulit dhe reagimit (Kihlstrom 1987). Kjo rrymë ka identifikuar dhe zhvilluar 

një gamë të gjerë të faktorëve të cilët konsiderohen si themelor për këto procese ndërpersonale 

duke përfshirë: preceptimit, të mësuarit, kujtesën, të menduarit, emocionet dhe motivimin 

(Sternberg 1996). Ndërkohë që të gjithë këto element janë larg nga një listë e plotë që shërben për 

të ndërtuar modelin, ajo do të shërbejë për të përshkruar kompleksitetin dhe shumëllojshmërinë e 

çështjeve që janë pjesë në këtë përqasje.  

Modeli i hershme Stimul-Organizëm-Përgjigje (siç është paraqitur në figurën 1.1) sugjeron një lidhje 

lineare në mes të tri fazave sipas të cilit një impakt stimujsh në një organizëm joaktiv, do të sjelli një 

përgjigje në një mënyrë të caktuar. Kjo përqasje supozon se stimujt veprojnë mbi bazën e një 

organizmi joaktiv dhe të papërgatitur (Eysenck dhe Keane 2000). Megjithatë ky model ka qënë 

objekt kritikash, veçanërisht nga Kahle dhe Close (2006) sipas të cilëve ky model nuk merr në 

Stimul Organizëm Përgjigje 
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konsideratë eksperiencat e kaluara të organizmit. 

Megjithatë, teoricienët më modern tani, pranojnë se përpunimi i informacionit është kryer nga një 

organizëm aktivë, eksperienca e të cilit do të ndikojë jo vetëm përpunimin e informacionit të tillë, 

por edhe se çfarë informacioni është kërkuar dhe pranuar. Përpunimin e informacionit do të jetë i 

nxitur nga stimuli dhe nga koncepti (Moital 2007); (Groome, Dewart et al. 1999). Edhe pse si pjesë e 

prespektivës së rrymës së sjelljes radikale, Foxall (1990) identifikon katër fuqitë më të rëndësishme 

të rrymës njohëse si një mjet për shpjegimin e sjelljes konsumatore: (a) afërsia e saj në shpjegime e 

bëjnë një mjet shumë tërheqës për të dhënë shpjegime për sjelljen e përditshme të blerjeve dhe të 

konsumimit, (b) aftësia e konsumatorëve për të përshkruar eksperiencat e tyre kundrejt qëndrimeve 

të tyre, dëshirave, nevojave dhe motiveve mundëson që ky shpjegim të vijojë në të njëjtat terma;  (c) 

krijon një matës të unitetit dhe konsensusit në një fushë ende të re e të patrajtuar; (d) përdorimi i 

gjerë i bërë nga shkenca të tjera shoqërore ka ndihmuar në zhvillimin konceptual të kësaj rryme 

studimi të konsumatorit duke bërë të mundur huazimin e inputeve teorike dhe metodologjike. 

Për më tepër, kjo rrymë ka kapacitet për të shpjeguar sjelljet komplekse, një  

mangësi e pranuar në krahasim me prespektivën e sjelljes ku është e pamundur për të njohur të 

papriturat e përgjigjeve (Foxall 1993). Megjithatë, edhe qasja njohëse është kritikuar për një numër 

arsyesh. Foxall (1990) komenton se qasje njohëse mbështetet gjerësisht mbi përdorimin e variablave 

shpjegues abstrakt dhe jo të vëzhgueshme të cilat rrallë dëshmojnë në mënyrë të përshtatshme për 

kërkimet empirike dhe vlerësimet. Përveç kësaj, ky lloj trajtimi supozon se konsumatori është 

racional, i zgjuar, logjik dhe aktiv në vendimmarrje; supozime që janë vënë në pikëpyetje nga një 

numër i konsiderueshëm shkrimtarësh (Bozinoff 1982) (Solomonit, Bamossy et al. 2006) (Schiffman 

dhe Kanuk 2007).  

Pavarësisht këtyre kritikave, një qasje njohëse është më e përshtatshme në testimin e sjelljes  etike 

të blerësit. Së pari, kompleksiteti i veprimeve të tilla nuk mund të jenë të vendosur përmes 

modeleve të sjelljes dhe së dyti, të mirat e konsumit etike janë kryesisht të përjetuara, duke kërkuar 

vlerësime ndërpersonale të gjera. Studimet kryesore ekzistuese në blerjen etike e kanë pranuar të 

gjithë rolin e ekzaminimit ndërpersonal (Hines dhe Ames 2000, Nicholls dhe Lee 2006,  Ozcaglar-

Toulouse, Shiu et al. 2006). 

5) Modelet Humanistike, edhe pse modelet njohëse janë portretizuar shpesh se ofrojnë 

shpjegimin me të mirë për vendimin e marrë të konsumit. Megjithatë, pavarësisht nga kjo, ka 
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një numër në rritje të akademikëve që theksojnë kufizimet e qasjes njohëse dhe publikimin e 

kërkimeve të reja duke u përpjekur për të kuptuar aspekte të mëtejshëm të veçanta të sjelljes. 

Këto qasje mund të përshkruhet si humaniste sepse ato kërkojnë faktorë të caktuar për të 

shqyrtuar konceptet medituese të konsumatorit individual sesa përshkruajnë proceset e 

përgjithshme (Stewart 1994). Ato nisen nga supozimi se çdo person ka vetë rrugën e tij unike të 

preceptimit dhe të kuptuarit të botës dhe se ata bëjnë gjëra që kanë kuptim vetëm në këtë 

këndvështrim. Dy nga teoritë më inspiruese ishin Teoria e përpjekjeve (Bagozzi dhe Warshaw 

1990) sipas të cilëve modeli nuk merret me ekzaminimin e sjelljes së caktuar por vlerëson 

përpjekjet për të vepruar. Modeli i sjelljes së drejtuar nga objektivi është hartuar në bazë të 

teorisë së planifikuar të sjelljes. Ky model i "sheh komponentët themelore të teorisë së sjelljes 

së planifikuar në lidhje me objektivat sesa me vetë sjelljen (Hagger dhe Chatzisarantis, 2009). 

 

Përqasjet e mësipërme tregojnë për rrymat kryesore që kanë lëkundur themelet gjatë studimit të 

sjelljes konsumatore duke krijuar mundësi dhe për disa trajtime të tjera nga autorë të ndryshëm.  

 

3.2 Teoria e veprimit të arsyeshëm - Teoria e veprimit të planifikuar 

 

Modeli i përgjithshëm i sjelljes konsumatore tregon që qëndrimet bazë (të formuara nga mendimi, 

emocioni dhe sjellja e menduar) ndikohen nga faktorët personale dhe mjedisor për të krijuar sjelljen 

aktuale (Bakiu, 2010). Dy tipet kryesore të modeleve njohëse janë: Së pari, modelet analitike të cilat 

sigurojnë një kuadër të elementëve kyç që supozohen për të shpjeguar sjelljen e konsumatorëve. 

Këto identifikojnë të gjithë faktorët influencues dhe ngushtojnë këtë rreth faktorësh në disa prej tyre 

si më përcaktues. Për shkak të qëllimit të tyre të gjerë këto modele janë etiketuar si “modele grand” 

(Kassarjian 1982). Së dyti, modelet përshkruese "japin udhëzime ose kornizat për të kuptuar se si 

sjellja e konsumatorit është strukturuar" (Moital 2007). Këto modele përfshijnë rradhën në të cilin 

elementët duhet të shfaqet dhe të përshkruajnë efektin e faktorëve shkakësor. Si të tilla ato janë të 

dobishëm për praktikuesit që mund të jenë të "matur" se çfarë stimuli duhet të modifikohet apo të 

theksohet për të arritur në një përgjigje të caktuar. Pikërisht për këtë arsye studimi i literaturës së 

autorit u thellua në këtë drejtim.  
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Modelet njohëse përshkruese janë zhvilluar fillimisht rreth 1960 kur kërkuesit e marketingut u 

fokusuan në mënyrë të vazhdueshme tek besimet dhe qëndrimet si përcaktuesit kryesor të sjelljes 

blerëse të konsumatorëve (Ahtola 1975). Puna më me ndikim në këtë fushë është realizuar nga 

Martin Fishbein cili propozoi një model të formimit të qëndrimin i njohur si “modeli Fishbein”; e para 

nga grupi i modeleve “të vlerës së pritur” (Fishbein (1963), Fishbein (1965), Fishbein (1967), Fishbein 

dhe Bertram (1962)). Modeli Fishbein propozoi që qëndrimi i përgjithshëm i një personi ndaj një 

objekti rrjedh nga besimet dhe ndjenjat rreth karakteristikave të tija të ndryshme të objektit (Ahtola, 

1975, Loudon dhe Della Bitta 1993). Nga modelet më të përdorura në sektor të ndryshëm është 

teoria e veprimit të arsyetuar, e propozuar nga Fishbein dhe Ajzen në 1975 dhe është përmirësuar 

në dekadat në vijim nga po këta autorë dhe me kontributin e autorëve të tjerë në këtë fushë. Bazat 

dhe fillesat e këtyre trajtimeve janë hedhur nga propozimi në të cilin Martin Fishbein ngriti për këtë 

model sipas të cilit qëndrimi i një personi ndaj një objekti rrjedh nga bindjet e tij dhe ndjenjat rreth 

qëndrimeve të shumta ndaj objektit (Ahtola 1975, Loudon dhe Della Bitta 1993).   

 

Ka katër klasa kryesore të sjelljes konsumatore të identifikuara nga literatura. Këto klasa dallojnë nga 

njëra tjetra nga element të tillë si frekuencat e shfaqjes, përfshirja emocionale, kompleksiteti i 

vendimmarrjes dhe risku. Këto lloje janë: sjellje të programuar; sjellja konsumatore me 

vendimmarrje të kufizuar; sjellja konsumatore me vendimmarrje të gjerë dhe blerje impulsiv 

(Arnould, 2002). 

Sjellja e programuar (e quajtur edhe sjellje e zakonshme) dallohet nga kompleksitet i ulët dhe pak 

kërkim të informacionit, ky proces është i njohur zakonisht si blerje rutinë e artikujve me kosto të 

ulët që konsumatori i përdorur për forcë zakoni: të tilla si kafe, gazeta, bileta e autobusëve etj.  

Sjellja konsumatore me vendimmarrje të kufizuar përfshin nivel të arsyeshëm të vendim-marrjes dhe 

sasinë relativisht të ulët të kërkimit të informacionit në mënyrë që të gjenerojë një blerje. Një 

shembull i këtij lloji mund të jetë blerja e rrobave kur dikush mund të marri me lehtësi informacion 

mbi produktin dhe cilësinë e saj dhe të shpenzojnë kohë të shkurtër zgjedhjeje për veshje të 

dëshiruar.  

Sjellja konsumatore me vendimmarrje të gjerë është identifikuar si e llojit të kundërt me sjelljen 

konsumatore me vendimmarrje të kufizuar (Foxall dhe Goldsmith, 1994). Në këtë proces 

konsumatori do të shpenzojë një pjesë relativisht më të gjatë kohe në kërkim të informacionit dhe 
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do të marrë periudhë më të gjatë për të marrë një vendim në lidhje me këtë blerje, sepse ky proces 

është zbatuar zakonisht për të blerë produkte jo të shpeshta por të shtrenjta që marrin një pjesë të 

madhe të të ardhurave të konsumatorit dhe përfshin riskun më të lartë psikologjik (Peter dhe Olson, 

2007). 

Lloji i fundit i identifikuar nga literatura është blerja impulsive. Është një vendim i marrë në mënyrë 

të pandërgjegjshme dhe i nxitur nga një stimul i jashtëm që do ta bënte një produkt specifik të duket 

tërheqës dhe të parezistueshëm për konsumatorin (Wells dhe Prensky, 1997). 

Ajo që mund të shihet në katër sjelljet e listuara më sipër, është se forca themelore lëvizëse përpara 

e këtyre sjelljeve është emocioni i konsumatorit. Ky është përcaktuesi kryesor i sjelljes që ndikon 

shumë nga disa faktorë të jashtëm dhe të brendshëm (Chaudhuri, 2006) 

Edhe pse emocion është një çështje subjektive që ndryshon sipas cilësive individuale dhe kontekstit 

situacionale, ajo konsiderohet ende si përcaktuesi më thelbësor i sjelljes konsumatore të planifikuar 

dhe të paplanifikuara (Havlena dhe Holbrook, 1986). Sjellja e paplanifikuar ndeshet në masë të 

madhe te blerjet impulsive të cilat janë drejtuar kryesisht nga forcat emocionale (Laros dhe 

Steenkamp, 2005). Në anën tjetër, sjellja e planifikuar është një rezultat i racionalitetit sesa i 

ndjeshmërisë sepse sjellja e planifikuar është një proces kompleks për blerjet e mëdha me shumë 

informacion të nevojshëm dhe kohë që duhet për përzgjedhje. Edhe pse sjellja e planifikuar është i 

drejtuar kryesisht nga emocionet, ajo është ende konsiderohet të jetë më pak emocionale se jo e 

paplanifikuar. Teoria e sjelljes së planifikuar të konsumit ka të bëjë me perceptimin e konsumatorit 

për kompleksitetin. E thënë thjesht, sjellja konsumatore e planifikuar shpjegohet si “me sa 

vështirësi” konsumatori zgjedh dhe siguron një produkt. 

Niveli i kompleksitetit është i shtyrë nga kostoja oportune e alternativave, si dhe kostot e 

transaksionit si kohë, para dhe përpjekje (Ajzen, 1991). Kjo teori gjithashtu paraqet konceptin e 

”kontrollit të precetuar ndaj sjelljes” si një komponent vital të sjelljes planifikuar ndaj qëllimit. Teoria 

shpjegon rolin e rëndësishëm të preceptimit të kompleksitetit të konsumatorit, si dhe funksionin 

thelbësor të riskut të lidhur me çdo veprim të blerjes (Posthuma dhe Dëorkin, 2000). Është vërejtur 

se si pritshmëria e konsumatorit të një rezultati negativ, rrit nivelin e riskut të perceptuar (Hansen, 

2004, f. 6). 

Sipas Sumarwan (2004), qëndrimi është shprehja e ndjenjave rreth një objekti nëse konsumatorët e 

pëlqejnë atë apo jo dhe gjithashtu përshkruajnë qëndrimin e besimin të konsumatorit në varësi të 
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cilësive dhe përfitimeve të ndryshme për këtë objekt. Qëndrimet janë deklarata apo gjykime 

vlerësuese në lidhje me një objekt, person apo një ngjarje. Ndërkohë sipas Schiffman dhe Kanuk 

(2008) qëndrimi është një tendencë e mësuar të sillen në një mënyrë të këndshme apo të 

pakëndshme ndaj një objekt të caktuar. Ekziston një mirëkuptim i përgjithshëm se qëndrimi i 

studiuar, ka të bëjë me sjelljen ndaj blerjes që është formuar si rezultat i përvojës së drejtpërdrejtë 

në lidhje me produktin, informacioni i marrë verbalisht nga të tjerët apo ekspozimi nga reklamat në 

mediat masive, internet dhe forma të ndryshme të marketingut të drejtpërdrejtë. 

Sipas modelit, fillimisht është e rëndësishme të identifikojmë qartësisht sjelljen e cila do të jetë 

subjekt i studimit, në mënyrë që të fillojmë me ekzaminimin e përcaktuesve të saj. Rregulli i 

përgjithshëm është që të prezumohet që sjellja sociale humane ndjek në mënyrë të arsyeshme dhe 

shpesh spontane informacionin ose besimin e individit për sjelljen e caktuar. Këto besime vinë nga 

burime të ndryshme si psh eksperiencat personale, edukimi, radio, gazeta, TV, internet apo media të 

tjera dhe nga bashkëveprimi ndërmjet antarëve të familjes dhe me miqtë. Diferencat individuale (si 

psh karakteristikat demografike dhe të personalitetit) mund të influencojnë jo vetëm eksperiencat 

që përjetojnë njerëzit, burimet e tyre të informacionit ndaj të cilave ato janë të ekspozuar por edhe 

mënyrën sesi ato do të interpretohen dhe do të mbahen mend në memorien e individit. 

Rrjedhimisht, individët që vinë nga shtresa të ndryshme sociale ose me tipare të ndryshme 

personale ka të ngjarë të ndryshojnë në besimet e tyre. Pavarësisht se si janë fituar besimet lidhur 

me një sjellje të caktuar, ato shërbejnë për të drejtuar vendimin për të performuar apo jo sjelljen në 

fjalë.  

 

Modeli i shprehur algjebrikisht është si mëposhtë: 

N 

Ao=Biai  

I=1  

Burimi: (Ahtola 1975, Loudon dhe Della Bitta 1993, Solomon, Bamossy et al. 2006)  

 

Në këtë ekuacion dhe në të tjerët në vijim për të respektuar formatin e autorëve, po përdorim 

akronimet origjinale. Në të cilin:  

Ao= qëndrimi i përgjithshëm i personit ndaj objektit o  
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Bi = fuqia e besimit që produkti e disponon karakteristikën i  

Ai = vlerësimi dhe intensiteti i ndjenjës (pëlqimi apo mospëlqimi) drejt qëndrimit i  

N = numri i besimeve të rëndësishme që kanë rëndësi për këtë person 

Burimi: (Ahtola 1975, Loudon dhe Della Bitta 1993, Solomon, Bamossy et al. 2006)  

 

Në vijim sipas autorëve, tre lloje të ndryshme besimesh dallohen: 

Së pari, njerëzit kanë besimet e tyre për pasojat pozitive dhe negative që ata përjetojnë kur kanë një 

sjellje të caktuar. Këto besime në sjellje mendohet që përcaktojnë qëndrimin e personit ndaj 

performimit personal të sjelljes - kjo është vlerësimi i tyre positiv ose negativ gjatë performimit të 

veprimit të tyre në fjalë. Në përgjithsi, në varësi të shtrirjes së performancës së sjelljes të tyre 

preceptohet se rezulton një rezultat pozitiv ose negativ, qëndrimi kundrejt sjelljes do të jetë më i 

favorshëm. 

Së dyti, njerëzit i krijojnë besimet e tyre që ti japin rëndësi individëve ose grupeve  në jetën e tyre në 

mënyrë që të gjejnë aprovimin apo disaprovimin e performimit të sjelljes së tyre po aq sa besimet që 

ata që shërbejnë si pika referuese e performojnë vetë këtë sjellje apo jo. Këto besime normative 

injuktive dhe përshkruese prodhojnë ato që quhen norma të preceptuara, presioni social i 

preceptuar për tu angazhuar apo jo në sjellje. Nëse pjesa më e madhe e njerëzve të tjerë e 

aprovojnë sesa e disaprovojnë dhe nëse pjesa e rëndësishme e njerëzve e performojnë sjelljen, 

konsumatorët kanë të ngjarë të preceptojnë presionin social dhe të angazhohen në performimin e 

sjelljes. Dhe së fundmi, njerëzit gjithashtu i krijojnë besimet e tyre të ndikuar nga faktorët personal 

dhe mjedisi që mund të ndihmojnë apo të pengojnë përpjekjet e tyre për të pasqyruar një sjellje. Në 

total, besimet kontrolluese mund të rezultojnë në një sens të vetëdobishmërisë të ulët apo të lartë 

(Bandura, 1986, 1997) ose kontroll i preceptuar ndaj sjelljes në lidhje me vetë sjelljen. Nëse kontrolli 

i preceptuar ndaj sjelljes identifikohen të jetë më i lehtë se faktorët pengues, kontrolli i preceptuar 

ndaj sjelljes duhet të jetë i lartë.  

Paraqitja e thjeshtëzuar e këtij modeli paraqitet sa më poshtë: 
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Grafiku  9. Teoria e veprimit të arsyeshëm 

 
*Burimi: (Fishbein dhe Ajzen 1975)  
*Seksioni me hijen blu tregon Teorinë e Sjelljes së Arsyeshme, ndërsa gjithë figura tregon Teorinë e Sjelljes së 
Planifikuar 

 

Fillimisht modeli u zhvillua duke analizuar ndikimin që kishte qëllimi (synimi) i cili barazohej me vetë 

sjelljen e performuar nga njëra anë dhe ndikimin e faktorëve përcaktues tek dy grupet e faktorëve 

tek qëndrimet mbi besimet personale dhe qëndrimet mbi besimet normative. Zhvillimet e 

mëtejshme njohën edhe një faktor tjetër shumë të rëndësishëm që ndikonte në qëllimin (synimin) 

për të vepruar.  

Teoria e sjelljes së planifikuar (TPB)32 është zhvilluar për të parashikuar sjelljet në të cilat individët 

kanë kontroll jo të plotë volitivë. Pra në këtë rast mungon vullneti i plotë për të performuar një 

sjellje të caktuar dhe kjo shpjegohet nga një grup faktorësh. Ky faktor që përbën ndryshimin 

thelbësor ndërmjet zhvillimeve të modelit TRA dhe TPB, është quajtur faktori i kontrollit të 

perceptuar mbi sjelljen. Ky element përcaktohet nga dy faktorë: kontrolli mbi besimet dhe fuqia e 
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perceptuar mbi to. Kontrolli i perceptuar mbi sjelljen tregon se motivimi i një personi ndikohet nga 

ajo se sa e vështirë është perceptuar sjellja, si dhe perceptimin se me sa sukses individi mundet ose 

jo të kryejë veprimet e tij. Nëse një person ka besime të forta të kontrollit në lidhje me ekzistencën e 

faktorëve që do të lehtësojnë performimin e një sjellje, atëherë individi do të ketë kontroll të lartë të 

preceptuar mbi një sjellje. Nga ana tjetër, personi do të ketë një kontroll të ulët të preceptuar mbi 

një sjellje në qoftë se ai ka besim të fort të kontrollit që pengojnë sjelljen e tij. Ky preceptim mund të 

reflektojë eksperiencat e kaluara, parashikimin e rrethanave të ardhshme dhe qëndrimet mbi 

normat me ndikim që rrethojnë individin. 

Literatura i klasifikon këta faktorë në faktorë personale dhe faktorë të mjedisit33. Sigurisht që sjellja e 

konsumatorëve tashmë është një aksiom që nuk varet vetëm nga karakteristikat e brendshme të 

konsumatorit si mosha e tij, gjinia, niveli i edukimit, stili i jetës, njohuritë dhe vlerat e tij, por 

gjithashtu është subjekt i faktorëve që lidhen me mjedisin në të cilin ai do të realizojë këtë veprim si 

kultura në të cilën është rritur, influencat sociale të grupeve të tija të referencës, rregullat ligjore dhe 

institucionale. Modeli që autori do të përdori për studimin e këtij grupi specifik konsumatorësh 

kërkon klasifikimin në tre grupe të cilët ndikojnë qëllimin për të vepruar dhe vetë sjelljen e tyre. Këta 

faktorë janë klasifikuar në faktor që krijojnë qëndrimet mbi besimet personale, normat e 

preceptuara dhe kontrollin e preceptuar ndaj sjelljes. 

Atëherë kur besimet personale, normat e preceptuara dhe kontrolli i preceptuar ndaj sjelljes janë 

formuar, atëherë këto janë drejtpërdrejti të arritshme dhe në dispozicion për të udhëzuar synimet 

dhe sjelljen. Në mënyrë të veçantë, në kombinim, qëndrimi ndaj besimeve personale, besimet 

normative dhe kontrolli i preceptuar ndaj sjelljes do të çojë në formimin e një qëllimi të sjelljes apo 

gatishmërisë për të performuar sjelljen. Si rregull i përgjithshëm, sa më të favorshëm të jenë besimet 

personale, ndikimi ndaj referentëve normativë (injuktivë apo përshkrues) dhe sa më i madh kontrolli 

i preceptuar ndaj sjelljes, aq më i fortë duhet të jetë qëllimi i personit për të performuar sjelljen në 

fjalë. Megjithatë, rëndësia relative apo pesha e këtyre tri përcaktuesve të qëllimeve pritet të 

ndryshojnë nga një sjellje në tjetrin dhe nga një konsumator në tjetrin. 

Synimi i formuar në këtë mënyrë është tani në dispozicion për të përcaktuar performimin e sjelljes. 

Sa më i fortë synimi, aq më shumë ka të ngjarë që sjellja do të performohet. Është e ditur që 

mungesa e aftësive dhe mundësive të nevojshme apo prania e kufizimeve mjedisore, mund të 

                                                 
33 Për më shumë shiko Bakiu (2007), William L. Wilkie (1986).  
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parandalojë njerëzit nga të vepruarit sipas synimeve të tyre. Kjo ndodh sepse atyre mund tju 

mungojë kontrolli faktik mbi performancën e sjelljes. Kjo ndodhë vetëm atëherë kur njerëzit kanë 

kontroll mbi sjelljen atëherë synimi pritet të jetë një parashikues i mirë i sjelljes. Kontrolli aktual i 

sjelljes në këtë mënyrë moderon efektin e synimit që ka mbi sjelljen. Për të parashikuar dhe për të 

kuptuar plotësisht sjelljen, ne duhet të vlerësojmë jo vetëm qëllimet, por edhe kontrollin aktual të 

sjelljes (dmth. shkathtësitë dhe aftësitë përkatëse si dhe barrierat kryesore dhe lehtësuesit e 

performimit të sjelljes). Për shumicën e sjelljeve, gjithsesi, është e vështirë realizimi i matësve për 

kontrollin aktual. Në ato raste, mund të përdorim matësit tonë të kontrollit të sjelljes të preceptuar 

si një provë. Për aq sa kontrolli i sjelljes së preceptuar pasqyron me saktësi kontrollin aktual, mund 

të përdoret për të përmirësuar parashikimin e sjelljes. 

Në vijim një nga bazat e kësaj teorie mbështetet në atë që sugjeron se qëllimi është parashikuesi më 

i mirë i sjelljes por gjithashtu është e rëndësishme për të marrë në konsideratë aftësitë dhe 

mjeshtëritë po ashtu të konsiderosh edhe faktorët mjedisorë(dmth kontrollin aktual të sjelljes). E 

thënë me fjalë shumë të thjeshta njerëzit shpjegojnë se sillen në një mënyrë të caktuar sepse ato 

kanë si qëllim të sillen kështu, kanë aftësitë dhe mjeshtëritë e kërkuara dhe nuk ka kufizime të 

mjedisit për ti ndaluar ata për të mos arritur qëllimet e tyre  (dmth ato kanë qëllime të favorshme 

dhe kontrollin aktual të sjelljes). Ne arrijmë një kuptim më të gjërë duke konsideruar përcaktuesit e 

qëllimit. Në këtë mënyrë kuptojmë se njerëzit do të synojnë dhe në këtë mënyrë do të performojnë 

sjelljen nëse ata kanë qëllime pozitive ndaj performimit të kësaj sjellje dhe nëse ata e preceptojnë 

presionin social që performon po të njëjtën sjellje. Gjithsesi edhe pse nën këto rrethana ata mund të 

mos krijojnë një qëllim për të performuar sjelljen që ata besojnë se atyre ju mungon kontrolli për të 

performuar këtë sjellje (kontrolli i preceptuar për të performuar këtë sjellje).  

Fakti që të tre parashikuesit e qëllimit mund të kenë rëndësi të ndryshme, na tregon se qëllimi për të 

performuar një sjellje të caktuar është e bazuar në kombinimin e veçantë të faktorëve të besimeve, 

normave dhe të kontrollit. Kjo analizë të lejon të shpjegosh edhe pse njerëz që kanë nivel të 

ngjashëm në qëndrime, në normat e preceptuara si dhe kontroll në sjellje të preceptuar shpesh herë 

sillen në mënyra të ndryshme. 

Në nivelin tjetër, niveli i besimeve, ne arrijmë të grumbullojmë shumicën e informacionit unik 

konkret për një sjellje të caktuar. Në këtë nivel, ne mësojnë në lidhje me faktorët thelbësor që 

drejtojnë vendimet e njerëzve për të kryer ose për të mos kryer sjelljen e studjuar. Ky nivel i analizës 
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ofron depërtime në mënyrat se si njerëzit mendojnë rreth sjelljes: për pasojat e mundshme të saj, 

kërkesat e vendosura mbi to nga të tjerët si dhe burimet e kërkuara, pengesat e kapërcyera dhe 

çështje të tjera të kontrollit. Gjithashtu, duhet të jetë e qartë se informacioni i këtij lloji mund të 

përdoret për të hartuar ndërhyrje efektive për të ndryshuar sjelljen. Duke identifikuar besimet 

personale, besimet normative dhe kontrollin e preceptuar ndaj sjelljes të cilat dallojnë për individë 

të cilët e kryejnë sjelljen e interesuar dhe individëve që nuk e realizojnë, ne mund të projektojmë 

ndërhyrjet e veçanta për një sjellje të caktuar. 

Zhvillimi i TBP / TRA34 e ka origjinën e saj në fushën e psikologjisë sociale. Në vitin 1862 psikologët 

filluan të zhvillonin teori për të provuar se si qëndrimi ndikonte mbi sjelljen. Në vijim psikologët 

socialë vazhduan me këto studime duke e përmirësuar më shumë në teori të reja. Si rezultat i këtyre 

zhvillimeve, Fishbein dhe Ajzen bashkuar forcat për të investiguar mbi mënyrat për të parashikuar 

sjelljen dhe rezultatet. Ata supozohet se individët janë zakonisht mjaft racionale dhe në mënyrë 

sistematike përdorin informacionin në dispozicion të tyre. Njerëzit konsiderojnë pasojat e veprimeve 

të tyre para se ata të vendosin të angazhohen ose jo në një sjellje të caktuar. (Ajzen dhe Fishbein, 

1980). Pas shqyrtimit të të gjitha studimeve ata zhvilluan një teori që mund të parashikonte dhe të 

kuptonte sjelljen dhe qëndrimet. Sipas këndvështrimit të tyre, i cili është bërë i njohur si Teoria e 

Veprimit të Arsyeshëm, duhet të fokusoheshin më shumë tek qëllimi (synimi) i sjelljes dhe jo tek 

qëndrimet si parashikues kryesor i sjelljes. Me përqafimin dhe përdorimin e kësaj teorie nga studjues 

të ndryshëm, Ajzen dhe studiues të tjerë e kuptuan se kjo teori nuk ishte e mjaftueshme dhe kishte 

disa kufizime (Godin dhe Kok, 1996). Një nga kufizimet më të mëdha kishte të bënte me njerëzit që 

kanë pak fuqi mbi sjelljet e tyre ose që ndihen sikur kanë pak pushtet mbi performimin e sjelljes. 

Ajzen përshkruan aspektin e sjelljes dhe qëndrimeve si një vazhdimësi, nga ata individ me pak 

kontroll te ata individ me shumë kontroll. Për të balancuar këto vërejtje, autorët shtuan një element 

të tretë të teorisë origjinale. Ky element është koncepti i kontrollit të perceptuar të sjelljes. Shtimi i 

këtij elementi ka rezultuar në teorinë më të re të njohur si Teoria e Sjelljes së Planifikuar edhe pse 

autorët në publikimin e fundit i qëndrojnë besnik terminologjisë dhe emërtimit të parë të përdorur. 

Teoria ka për qëllim të parashikojë dhe të kuptojë ndikimet motivuese për sjelljet që nuk janë nën 

kontroll të vullnetshëm të individit, të identifikojë se si dhe ku duhet synuar strategjia për 

ndryshimin e sjelljes si dhe për të shpjeguar praktikisht çdo sjellje njerëzore. 

                                                 
34

 Theory of  Reasoned Action-Theory of Planned Behaviour 
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Teoria është përshtatur në disa studime dhe dëshmon për një parashikues të fortë të sjelljes aktuale 

në vende të ndryshme. Të gjitha këto lloje të sjelljeve mund të parashikohen nga teoria TRA. Për më 

tepër, tre studime meta-analize janë zhvilluar dhe kane mbështetur këtë teori (Sheppard et al, 

1988;. Randolf dhe Wolff, 1994; Sherran dhe Oberall, 1999). Siç tregohet në tabelën 7 ku paraqiten 

lidhja ndërmjet literaturës së diskutuar dhe me studimet e mëparshme që kanë përdorur modelin 

TRA për të parashikuar sjelljen konsumatore në vende dhe fusha të ndryshme. 

 

Tabela 7. Studime të mëparshme duke përdorur modelin TRA 

Autorët   Vendet  Viti  Fusha e studimit Rezultati 

Davies  SHBA 2008 Mjekësi Mbështet Modelin TRA 

Bonne et al.  Francë  2007 Konsumi i mishit hallall Mbështet Modelin TRA 

Damen & Steenbekkers  Hollandë 2007 Ngrirja dhe shkrirja e mishit Mbështet Modelin TRA 

Cook & Fairweather  Zelandë e Re 2007 Mish qengji dhe viçi Mbështet Modelin TRA 

 Sharon et al. SHBA 1997 Mjekësi Mbështet Modelin TRA 

Shih & Fang  Taivan 2004 Industria bankare Mbështet Modelin TRA 

Choong  SHBA & Kinë 1998 Besnikëria e markës Mbështet Modelin TRA 

Summers et al.  SHBA 2006 Produkte luksoze Mbështet Modelin TRA 

Hansen et al.  Danimark 2003 Blerjet online ushqimore Mbështet Modelin TRA 

Sejwacz et al.  SHBA 1980 Dieta Mbështet Modelin TRA 

Sparks et al.  SHBA 1995 Konsumimi i ushqimit Mbështet Modelin TRA 

Marks  SHBA 1996 Mjekësi Mbështet Modelin TRA 

Shappard et al.  SHBA 1988 Meta-analiza Mbështet Modelin TRA 

Sharon et al.  SHBA 1997 Mjekësi Mbështet Modelin TRA 

 
 

3.3 Natyra e Veprimit të Arsyeshëm  
 

Punimet e zhvilluara nga autorët kanë hasur kritika lidhur me përcaktimin e konceptit “veprimi i 

arsyeshëm”. Disa studjues i kanë keqkuptuar autorët e modelit, Fishbein dhe Ajzen se ata i 

konsiderojnë njerëzit racional dhe kërkues përpara ndërmarrjes së ndonjë veprimi. Në fakt ky nuk 

është qëllimi i tyre. Madje në supozimin tonë kryesor që investimi në instrumenta qeveritarë që 

mund të konsiderohet si një nga vendimet që kërkon më tepër racionalitet, vendimet nuk janë 

racionale por përcaktohen më së shumti nga faktorët që kanë përcaktuar Fishbein dhe Ajzen në këtë 

model.  
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Proceset e përshkruara më parë ku njerëzit që arrijnë qëllimet e tyre përfaqësojnë një përqasje të 

"arsyeshme" në shpjegimin dhe parashikimin e sjelljes sociale vetëm në kuptimin që synimet e 

sjelljes të njerëzve janë të supozuara të ndjekin një mënyrë të arsyeshme, të qëndrueshme dhe 

shpesh herë automatike të besimeve të tyre për performimin e sjelljes. Kjo nuk do të thotë se 

njerëzit janë supozuar të jetë gjithmonë logjik apo racional. Besimet që ata mbajnë nuk duhet të 

jenë të vërteta, ato mund të jenë të pasakta, të njëanshme apo edhe iracionale. Megjithatë, me tu 

formuar një grupë besimesh, ato sigurojnë themelet njohëse nga të cilat besimet personale, besimet 

normative si dhe kontrolli i perceptuar mbi sjelljen - dhe në fund të fundit qëllimet dhe sjelljet - janë 

supozuar të ndjekin një mënyrë të arsyeshme dhe vijuese. Për më tepër, formimi i besimeve 

personale, besimeve normative dhe kontrolli i preceptuar ndaj sjelljes - dhe synimet që ata 

prodhojnë - nuk duhet të përfshijnë një pjesë të madhe të reflektimit, por mund të ndjekin në 

mënyrë spontane dhe automatikisht drejtimin nga besimet themelore kryesore njohëse. Si një 

rregull i përgjithshëm, njerëzit ka të ngjarë të angazhohen në diskutime të kujdesshme kur ata janë 

përballur me një situatë të re ose kur ata përballen me një vendim të rëndësishëm. Në këto kushte 

ata mund edhe të vlerësojnë pasojat e mundshme të opsioneve të sjelljes, të imagjinojnë se çfarë 

njerëzit e tjerë do të duan të bëjnë ose çfarë të tjerët vetë do të bënin dhe konsiderojnë faktorët që 

mund të bëjnë të lehtë apo të vështirë për ta për të kryer sjelljen në fjalë. Të tilla informacione të 

përpunuara ka pak të ngjarë kur njerëzit janë përballur me kryerjen e një sjellje të njohur ose kur ata 

marrin një vendim sjellje relativisht të parëndësishëm. 

Sjellja është e thënë të jetë afërsisht e barabartë me qëllimin e sjelljes, të cilat mund të jenë pasojë 

nga një kombinim i tre grupeve të faktorëve të mësipërme. Kontributet relative të besimeve 

personale, normat subjektive apo të kontrollit të preceptuar ndaj sjelljes jo domosdoshmërisht do të 

jenë të barabartë në parashikimin e sjelljes (Miller 2005), në varësi të prirjeve të konsumatorit 

individual për t'u kujdesur për pikëpamjet e tjera, situata e konsumit apo llojit të produktit nën 

shqyrtim. 

Një tjetër ndryshim i dukshëm në qasjen e parë në TRA është se qëndrimi ndaj sjelljes 

(aktit të blerjes) është matur më tepër se thjesht qëndrimin në drejtim të objektit. Ky ishte një 

ndryshim i nevojshëm për të kuptuar rastin në të cilin një konsumator mund të ketë një qëndrim 

shumë të favorshëm ndaj një produkti, por jo ndaj aktit për ta blerë atë (Solomon, Bamossy et al. 

2006). 
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Në testet empirike dhe aplikimet e TRA, kanë gjetur një korrelacion të lartë ndërmjet qëndrimit të 

sjelljes dhe normave subjektive ndaj qëllimit të sjelljes megjithatë ka dhe disa studime të tjera që 

kanë vërtetuar që marrëdhënia e deklaruar ndërmjet qëllimit të sjelljes dhe sjelljes aktuale nuk është 

e thjeshtë për shkak të kufizimeve rrethanore (Oliver dhe Berger 1979, Sheppard, Hartwick et al. 

1988). Për një sërë arsye është supozuar që sjellja nuk është gjithmonë në kontroll të plotë të 

konsumatorit dhe një variabël shtesë të ndërhyjë midis qëllimeve dhe sjelljes është i nevojshëm 

(Warshaw 1980). 

Autori duke menduar për adaptimin më të thjeshtë të përqasjes njohëse, në vijim do të përdori këtë 

model në kërkimin e tij. Studime për sjelljen konsumatore të ngjashme sipas këtij modeli kanë patur 

një shtrirje të gjerë veçanërisht studimet për instrumentat financiare. 

 

3.3.1 Kritika ndaj modelit  

 

Së pari, mundësia e parashikimit të TRA shtrihet në aftësinë e kërkuesit për të identifikuar dhe për të 

matur të gjitha atributet e spikatuara që janë konsideruar nga konsumatori në formimin e qëndrimeve të 

tyre (Solomon, Bamossy et al. 2006). Kërkimet të tjera në të ardhmen mund të shtrihen në gjithë 

industrinë financiare dhe atë bankare.  

Së dyti, është e qartë se shumë situata konsumi janë shumë komplekse dhe të ndikuara nga një 

tërësi faktorësh si të ndërgjegjshëm dhe të nën-ndërgjegjshëm. Modelet mbështeten mbi supozimin 

se konsumatori ndërmerr një proces të plotë përpunimin njohës para se të realizojë blerjen, një 

supozim që sfidohet nga qasjet e tjera filozofike (Bagozzi, Gurhan-Canli et al. 2002). Mbështetja në 

njohje duket se lë pas dore çdo ndikim që mund të rezultojë nga emocionet, spontanitet, zakonet 

ose si pasojë e dëshirave (Hale, Householder et al. 2002). Solomon et al. komenton (2006) që sjellja 

në rrethana të caktuara mund të rezultojë jo nga vlerësimi i qëndrimit, por përgjigje të përgjithshme 

emocionale në një proces të quajtur “ndikim-rekomandim".  

Së treti, Teoria e Veprimit të Arsyeshëm35 është aplikuar gjerësisht në kulturat perëndimore, 

megjithatë kjo nuk është e qartë nëse supozimet mbështesin dhe mundësinë që ky model të 

përshtatet edhe për kulturat e tjera (Solomon, Bamossy et al. 2006). Shumë pak studime ndër-

kulturore janë ndërmarrë, mirëpo gjetjet e kufizuara sugjerojnë se teoritë nuk janë njëlloj të 

                                                 
35

 edhe teoria e sjelljes së planifikuar 
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efektshme në kultura të ndryshme (Bagozzi, Wong et al 2000). Në të ardhmen shihet si një mundësi 

e mirë kërkimi dhe mundësia për ta realizuar këtë studim në dy periudha kohe të ndryshme. 

Së katërti, modeli i zhvilluar nga Fishbein dhe Ajzen ka hasur kritika lidhur me konceptin “veprim i 

arsyeshëm”. Disa studjues i kanë keqkuptuar autorët e modelit se ata i konsiderojnë njerëzit racional 

dhe kërkues përpara ndërmarrjes së ndonjë veprimi. Në fakt qëllimi i tyre ka qënë krejtësisht i 

kundërt, për të vërtetuar se këto veprime gjithmonë e më pak kanë element racional përgjatë 

procesit. 

Së fundi, mendohet se qëllimi ka të ngjarë të jetë një koncept dinamik, vazhdimisht nën 

prespektivën e  ri-vlerësimit nga konsumatori sa herë që situata ndryshon apo sa herë një 

informacion i freskët vihet në dispozicion. Kjo do të bëjë të vështirë për një model të parashikojë 

saktësisht sjelljen para ngjarjes së blerjes meqenëse qëllimi për blerjen ka të ngjarë të jetë i 

përkohshme (Sutton 1998). Megjithatë me dinamizmin që karakterizon sot botën, këtë marzh 

pasaktësie do të gjendet në një pjesë të konsiderueshme të zhvillimeve shkencore. 

 

3.4 Përkufizimi i termave në funksion të studimit 

 
Shpesh literatura bie dakort se nuk ka asnjë përkufizim uniform të pranueshëm nga të gjithë autorët 

për të përkufizuar vendimarrjen e konsumatorëve dhe gjithë elementet përbërës të procesit të 

sjelljes konsumatore. Përpjekjet për të kuptuar dhe përkufizuar saktë sjelljen e konsumatorëve ka 

qënë prej kohësh në interes të studiuesve. Hulumtimet bashkëkohore mbi sjelljen e tij marrin në 

konsideratë një gamë të gjerë të faktorët që ndikojnë sjelljen e tij dhe pranon se ekzistojnë një tërësi 

aktivitetesh të konsumit përtej blerjes. Shumica e autorëve konkludojnë në atë që këto aktivitete 

zakonisht përfshijnë: nevojën për njohje, vlerësimin, kërkimin e informacionit për alternativat e 

mundshme, ndërtimin e qëllimit të blerjes, aktin e blerjes, konsumit dhe në fund asgjësimin. Ky 

detajim i fazave të sjelljes konsumatore ka evoluar në dritën e metodologjive kërkimore dhe qasjeve 

të reja të paradigmave që u adaptuan. Ndërsa ky evolucion ka qenë i vazhdueshëm, që nga viti 1950 

nocioni i sjelljes konsumatore është përgjigjur në konceptimin dhe rritjen moderne të marketingut 

për të përfshirë gamën më tërësore të aktiviteteve që ndikojnë mbi vendimin e konsumit (Blackwell, 

Miniard et al. 2001). Kjo gjë vihet re dukshme në përkufizimet bashkëkohore që i janë dhënë këtij 

koncepti. Sjellja konsumatore ka të bëjë me studimin e proceseve që përfshjnë procesin e zgjedhjes, 

blerjes, përdorimit apo shkatërrimit të produkteve, shërbimeve, ideve apo eksperiencave të 
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konsumatorëve individual apo grupeve për të kënaqur nevojat dhe dëshirat  (Solomon, Bamossy et al. 

2006). Ndërkohë  Blackwell, Miniard dhe Engel, 2001 kanë një përcaktim tjetër si tërësia e aktiviteteve 

që njerëzit ndërmarrin kur blejnë, konsumojnë dhe hedhin mbetjet e produkteve dhe shërbimeve të 

përdorura.  

Për arsye të këtij punimi mendojmë se gjendemi më afër përkufizimit të përcaktuar nga Schiffman dhe 

Kanuk në 2007, sipas të cilit sjellja konsumatore është një proces që ka të bëjë me kërkimin, blerjen, 

përdorimin, vlerësimin dhe shkatërrimin e produktit apo të shërbimit që ata presin që do të kënaqë 

nevojat e tyre. 

Hap shumë i rëndësishëm në parashikimin dhe kuptimin e sjelljes konsumatore ka të bëjë para se 

gjithash me përcaktimin e sjelljes, një detyrë e cila është më shumë komplekse seç mund të duket. 

Përkufizimi i sjelljes ka të bëjë jo vetëm në vlerësimin se çfarë është sjellja por gjithashtu dhe në 

mënyrën sesi ajo do të matet. Ndryshe nga besimet, qëndrimet dhe qëllimet, sjellja është ngjarje e 

vëzhgueshme. Shumica e studimeve bien dakort që sjellja përbëhet nga katër element: veprimi që 

performohet, target grupi që e performon këtë veprim, konteksti në të cilin performohet kjo sjellje si 

dhe koha në të cilën performohet ky veprim. Shpesh herë ka paqartësi në përcaktimin edhe të 

elementëve të sjelljes. Është e qartë se mënyra sesi ne analizojmë sjelljen është në varësi të elementëve 

të veprimit, targetit, kontekstit dhe kohës të cilat shprehen në një farë mase në mënyrë arbitrare. Është 

puna e vete studjuesit për të përcaktuar më tej kriteret e sjelljes që sa më mirë i përshtatën qëllimit të 

kërkimit. Sapo të përcaktohen secili nga elementët e specifikuar ateherë themi se sjellja është e 

përcaktuar. Një ndryshim në secilin nga elementët do të reflektojë në një ndryshim në sjelljen që po 

analizohet. Kjo do të thotë që për shembull ne nuk mund të performojmë sjellje të njëjtë në dy kontekse 

të ndryshme. Përkundrazi nga aspektativa jonë, dy sjellje të ndryshme janë duke u performuar nëse 

lëvizim nga një kontekst në tjetrin, edhe pse elementët e tjerë mund të mbeten të njëjtë. Secili nga 

katër elementët e sjelljes mund të përcaktohen në nivele të ndryshme të specifikimeve apo të 

përgjithsimeve. Në studimin tonë, sjellja e kaluar është matur nëpërmjet pyetjes 14 (referohu aneksit B) 

duke ezauruar të katër elementët. Kështu sjellja për të cilën kërkohet të merret informacion ka të bëjë 

me  blerjen (veprimi) e instrumentave të borxhit të brendshëm shtetëror në formën e bonove të 

thesarit dhe të obligacioneve në Shqipëri (targeti) nëpërmjet sporteleve të BoA dhe bankave të nivelit të 

dytë (konteksti në të cilën performohet sjellja) që shtrihet në këto dy dekadat e fundit (koha).   
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Sipas modelit të prezantuar, qëllimi i sjelljes është pararendësi i sjelljes, edhe pse kontrolli mbi 

performimin e sjelljes duhet marrë gjithashtu në konsideratë. Qëllimi i sjelljes është sinjali që tregon 

gatishmërinë e personit për të performuar sjelljen e caktuar.  Gatishmëria për të vepruar, e përfaqësuar 

nga qëllimi mund të përkufizohet si angazhimi për të performuar sjelljen, synimin, pritjet, planifikimin 

dhe përpjekjet për të performuar këtë sjellje të caktuar. Një nga dimensionet më të rëndësishme që 

karakterizon qëllimin është vlerësimi i personit për propabilitetin ose mundësinë e preceptuar për të  

kryer një sjellje të caktuar. Ne presim që sa më e madhe të jetë ky propabilitet subjektiv, aq më 

shumë mundësi ka që kjo sjellje të performohet në fakt. Edhe pse përkufizimi bëhet në termat e 

dimensionit të propabilitetit subjektiv, është gjithashtu e mundur të konsiderohen karakteristika 

shtesë që lidhen me qëllimin e sjelljes. Në mënyrë analoge siç u punua me qëndrimin, qëllimi mund 

të variojë në varësi të mundësisë për ta rithirrur në kujtesë, konfidencës që ka i intervistuari me 

intervistuesin dhe rëndësia e sjelljes të caktuar për individin. Në publikimin e Corner dhe Armitage 

(1998), u raportua se rezultatet e një meta-analize bazuar në 16 sete me bazë të dhënash u gjend një 

lidhje korrelative 0.51 ndërmjet qëllimit dhe sjelljes së kaluar dhe një lidhje me e ulët prej 0.47 

ndërmjet qëllimit dhe sjelljes së ardhshme. Gjithashtu edhe një meta analizë (Ouellette dhe Wood, 

1998) treguan rezultate konsistente me këtë trend, që është një lidhje më e fortë korrelative 

ndërmjet qëllimit dhe sjelljes së ardhshme sesa lidhja korrelative ndëmjet qëllimit dhe sjelljes së 

kaluar. Kjo metanalizë mbuloi një gamë të gjerë sjelljesh duke analizuar korrelacionin ndërmjet 

qëllimit dhe sjelljes së kaluar në 33 bazë të dhënash të pavarura dhe korrelacionin ndërmjet qëllimit 

dhe sjelljes së ardhshme ndërmjet 19 bazë të dhënash). 

Shumica e studimeve për këtë çështje janë tërhequr nga dallimi ndërmjet qëllimit të sjelljes dhe 

pritjeve të sjelljes ose parashikimin e vetes. Një nga supozimet ka të bëjë me atë që pritjet e sjelljes 

janë një parashikues më i mirë i sjelljes sesa qëllimi i sjelljes sepse pritjet e sjelljes ka shumë të ngjarë 

të marrin në konsideratë pengesa të mundshme për të performuar sjelljen (Sheppard, Hartwick dhe 

Warshaw 1988; Warshaw dhe Davis, 1985) pikërisht ky supozim mbi avantazhet e pritjeve të sjelljes 

ndaj qëllimit është mbështetur gjithashtu edhe nga një meta-analizë (Sheppard et al, 1988). Lidhja 

korrelative ndërmjet qëllimit dhe sjelljes ishte 0.49 krahasuar me lidhjen korrelative ndërmjet 

pritjeve dhe sjelljes 0.57. Më poshtë paraqesim një përmbledhje të rezultateve nga zhvillimi i meta-

analizave për testimin e lidhjeve ndërmjet qëllimit dhe performimit të sjelljes. 
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Tabela 8. Rezultatet nga meta-analizat e lidhjes ndërmjet qëllimit dhe sjelljes 

Studimet  k R r
2
 

Ajzen (1991) 17 0.45 0.20 

Godin dhe Kok (1996) 58 0.46 0.21 

Hausenblaus et al. (1997) 39 0.47 0.22 

Kim dhe Hunter (1993) 47 0.46 0.21 

Randolf dhe Wolff (1994) 98 0.45 0.20 

Sheeran dhe Oberall (1999) 28 0.44 0.19 

Sheppard et al. (1988) 87 0.53 0.28 

Burimi: Hale J.L., Hourseholder B.J., Greene (2002) 

 

Në studimin konkret matja e qëllimit të sjelljes është matur nëpërmjet pyetjes 9 (referohu aneksit B), 

ku i kërkohet investitorit individual të përgjigjet në lidhje me preferencat e tij pra sa do të 

planifikonte të blinte nga këta instrumenta shtetëror. Qëllimi i sjelljes përcaktohet nga këta tre 

elementë:36 qëndrimet ndaj besimeve personale, qëndrimet ndaj besimeve normative dhe kontrolli i 

tyre i preceptuar ndaj sjelljes. Sipas modelit qëndrimi ndaj një sjellje specifike ka të bëjë me atë që 

nëse një person e percepton se rezultati nga performimi i një sjellje është pozitiv, ai do të ketë një 

qëndrim pozitiv përpara kryerjes së asaj sjelljeje dhe anasjelltas. Është menduar të matet qëndrimi 

ndaj sjelljes për të blerë instrumenta shtetërore nëpërmjet disa nënfaktorëve të rëndësishëm për 

këtë produkt siç janë: risku i ulët, fitime të kënaqshme, proçedurat e lehta të pjesëmarrjes, 

proçedura të thjeshta të organizimit dhe diversifikimit të portofolit (pyetja 16 e pyetësorit në 

ankesin B). 

  

Ekuacioni i vlerës së pritur është: 
 

A ∞ biei  

Në të cilin:  

A= qëndrimi i përgjithshëm i personit ndaj targetit  

bi = fuqia e besimit që targeti e ka cilësinë i   

ei = vlerësimi cilësisë i  

                                                 
36

http://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/theory%20clusters/health%20communication/theory_planned_b

ehavior 
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Norma subjektive ka të bëjë me atë që nëse të tjerët e shohin performimin e veprimit si pozitiv 

atëherë dhe individi është i motivuar për të përmbushur pritjet që kanë njerëzit e tjerë për të, 

atëherë presim për një normë pozitive subjektive dhe anasjelltas. Dy grupet kryesore të normave të 

përcaktuara nga literatura janë normat injuktive dhe normat përshkruese. Normat injuktive i 

referohen preceptimeve që kanë të bëjnë me atë që çfarë duhet apo të lejohet të të bëhet në lidhje 

me performimin të një sjellje të caktuar. Kemi të bëjmë me këto norma atëherë kur ballafaqohemi 

me preceptimet se çfarë mendojnë të tjerët se duhet të bëjmë. Ndërsa normat përshkruese i 

referohen preceptimeve çfarë të tjerët janë duke e performuar ose jo në lidhje me sjelljen në fjalë; 

me shumën e këtyre dy normave i referohemi sjelljes së preceptuar të të tjerëve. 

Ekuacioni i besimeve injuktive normative: 

  

Ni ∞ nimi  

Në të cilin:  

Ni = norma injuktive i 

ni = është besimi injuktive normativ për referetin i 

mi = është motivimi për të kënaqur referentin i  

 

Në vijim është menduar të matet qëndrimi ndaj normave subjektive për të blerë instrumenta 

shtetërore nëpërmjet ndikimit që kanë ekonomisti/konsulenti, miqtë, pjesëtarët e familjes, kolegët, 

ekspertët financiar apo mbështeten në inisiativën personale (pyetja 17 dhe pyetja 18 te pyetësori në 

aneksin B). 

Më poshtë paraqesim një përmbledhje të rezultateve nga zhvillimi i meta-analizave për testimin e 

lidhjeve ndërmjet qëndrimeve personale dhe normave subjektive me qëllimit për të performuar 

sjelljen. 
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Tabela 9. Rezultatet nga meta-analizat e lidhjes ndërmjet qëndrimeve mbi besimet personale dhe normat subjektive 

me qëllimit 

Studimet  k r r
2
 

Ajzen (1991) 17 0.71 0.50 

Godin dhe Kok (1996) 58 0.64 0.41 

Randolf dhe Wolff (1994) 98 0.45 0.20 

Sheeran dhe Oberall (1999) 28 0.44 0.19 

Sheppard et al. (1988) 87 0.66 0.44 

Burimi: Hale J.L., Hourseholder B.J., Greene (2002) 

 

Kontrolli i perceptuar mbi sjelljen37 përcaktohet nga dy faktorë: kontrolli i besimeve dhe fuqia e 

preceptuar. Kontrolli i preceptuar ndaj sjelljes tregon se motivimi i një personi ndikohet nga ajo se sa 

e vështirë preceptohet performimi i sjelljes, si dhe preceptimi se sa me sukses individi mund ose jo 

të performojë këtë sjellje. Nëse një person ka bindjet e forta të kontrollit në lidhje me ekzistencën e 

faktorëve që do të lehtësojë një sjellje, atëherë individi do të ketë kontroll të lartë të preceptuar mbi 

një sjellje dhe anasjelltas. Ky perceptim mund të reflektojë përvojat e kaluara, parashikimin e 

rrethanave të ardhshme dhe qëndrimet mbi normat me ndikim në performimin e sjelljes të individit. 

Ekuacioni i kontrollit të preceptuar ndaj sjelljes: 
 

PBC ∞ cipi  

Në të cilin:  

PBC = kontrolli i preceptuar për sjelljen i 

ci = është besimi që faktori i kontrollit i do të jetë prezent 

pi = është  fuqia e faktorit për të lehtësuar ose për të penguar performimin e sjelljes 

 

Është menduar të matet kontrolli i preceptuar ndaj sjelljes për të blerë instrumenta shtetërore 

nëpërmjet ndikimit që kanë një tërësi faktorësh: si psh disponibiliteti i strukturave organizuese dhe 

ndërmjetësve financiar, baza ligjore, mendimi i akademikëve, informimi i përditësuar, shpejtësia në 

zhvillimin dhe shpalljen e ankandeve, vështirësia për të investuar në tregun ndërkombëtar etj (pyetja 

19 e pyetesorit në aneksin B). Më poshtë paraqesim një përmbledhje të rezultateve nga zhvillimi i 

                                                 
37

 Teoria e Sjelljes Planifikuar (TPB) është zhvilluar për të parashikuar sjelljet në të cilat individët kanë kontroll 
të paplotë të vullnetshëm 
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meta-analizave për testimin e lidhjeve ndërmjet kontrolit të preceptuar ndaj sjelljes me qëllimit për 

të performuar sjelljen. 

 
Tabela 10. Rezultatet nga meta-analizat e lidhjes ndërmjet kontrolit të preceptuar ndaj sjelljes me qëllimit  

Studimet  k r r
2
 

Ajzen (1991) 17 0.53 0.28 

Godin dhe Kok (1996) 58 0.35 0.12 

Hausenblaus et al. (1997) 11 0.43 0.18 

Burimi: Hale J.L., Hourseholder B.J., Greene (2002) 

 

Autorët parashikojnë se besimet personale, besimet normative dhe kontrolli i preceptuar ndaj 

sjelljes ndikohen nga një mori faktorësh përcaktues: faktorë individual, social dhe nga informacioni. 

Duke konsideruar karakteristikat e konsumatorit ndaj të cilëve po realizohet studimi, seksioni i parë i 

pyetësorit i është dedikuar informacionit të përgjithshëm të të intervistuarve duke u fokusuar në 

element të rëndësishëm si: mosha, gjinia, arsimimi, vendbanimi, niveli i kursimeve, sjelljet e kaluara, 

qëndrimet e përgjithshëm, informacioni etj.  

Më poshtë paraqesim një përmbledhje të rezultateve nga zhvillimi i meta-analizave për testimin e 

lidhjeve ndërmjet besimeve personale, normave subjektive dhe kontrollit të preceptuar ndaj sjelljes 

me qëllimit për të performuar sjelljen. 

 
Tabela 11. Rezultatet nga meta-analizat e lidhjes ndërmjet besimeve personale, normave subjektive dhe kontrollit të 

preceptuar ndaj sjelljes me qëllimit 

Studimet  k r r
2
 

Ajzen (1991) 17 0.53 0.28 

Godin dhe Kok (1996) 58 0.35 0.12 

Hausenblaus et al. (1997) 11 0.43 0.18 

Burimi: Hale J.L., Hourseholder B.J., Greene (2002) 

 
Sipas trajtimit të propozuar nga Levin (1999), kemi këto komponente shumë të rëndësishëm për të 

trajtuar këtë temë studimi:  

Qëllimi i sjelljes: Sa mundësi ka që ju të blini instrumenta financiar shtetërorë atëherë kur doni të 

investoni kursimet tuaja? 
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Qëndrimi ndaj besimeve personale: Sa e rëndësishme mendoni se është investimi në instrumenta 

financiar? 

- Besimi ndaj sjelljes: Investimi në instrumenta shtetërore të borxhit atëherë kur keni fonde 

për të investuar: ju jep më tepër siguri, alternativë fitimprurëse, e leverdisshme?   

- Vlerësimi i rezultatit ndaj sjelljes: Sa mundësi ka që blerja e instrumentave të borxhit të 

brendshëm do të jetë efektive? 

Normat subjektive: Deri në çfarë mase shumica e njerëzve mendojnë se është një ide e mirë për të 

investuar në këto instrumenta? 

- Besimet normative: A mendojnë shumica e njerëzve në tregun e instrumentave financiarë se 

është e rëndësishme që të investojnë në këto instrumeta? 

- Motivimi për të përmbushur: Sa ju dëshironi të kënaqni këta njerëz? 

Kontrolli i preceptuar ndaj sjelljes: 

- Besimet e kontrollit: A të takon ty të vendosësh nëse do ti blesh apo jo këto instrumenta 

financiar? 

- Pushtet i preceptuar: A keni ju aftësitë për të investuar në bonothesari dhe në obligacione? 

 
3.5 Konkluzione nga analiza e literaturës dhe hipoteza  

 
Literatura tregon se sjellja e konsumatorëve të letrave me vlerë varet nga një tërësi faktorësh të cilët 

do të analizohen në mënyrë të detajuar për këta konsumatorë. Kategorizimi më i zakonshëm është 

ndarja që i bëhet në faktorë të brendshëm dhe faktorë të jashtëm, ndërsa modeli që nga autori 

gjykohet si më i përshtatshëm për studimin e sjelljes së konsumatorëve për instrumentat qeveritarë 

janë faktorët e besimeve personale, faktorët e besimeve normative dhe faktorët e kontrollit të 

preceptuar ndaj sjelljes. Ndikimi i tyre varet nga niveli i reagimit për instrumentat qeveritare.  

Sipas dy bashkëautorëve faktorët e besimeve personale, ndikojnë drejtëpërsëdrejti në qëndrimet 

ndaj sjelljes dhe këto në qëllimin për të vepruar dhe më pas në vetë performimin e sjelljes së 

konsumatorëve. Ajo që do të testohet është se cilët janë nënfaktorët që krijojnë këto faktorë të 

besimit pra do të hetohet më tej për të gjetur nën-faktorët dhe sesa ky ndikim është përcaktues për 

rastin e konsumatorëve të produkteve financiare qeveritare në Shqipëri. Përgjatë këtij punim do ti 

qëndrojmë besnik modelit të Fishbein dhe Ajzen, duke investiguar për qëndrimet se sa të favorshme 

apo të pafavorshme janë ato, nëpërmjet sistemit unitare bipolar të vlerësimit. 
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Konsumatorët i krijojnë besimet e tyre rreth një blerjeje duke e lidhur këtë blerje me karakteristika, 

cilësi, veçori të cilat ndikojnë në qëndrime të veçanta. Rëndësia në studimin e këtyre faktorëve 

qëndron jo vetëm në parashikimit që mund ti bëhet për ti evidentuar këto element përcaktues të 

sjelljes konsumatore por që këto rezultate të mund ti shërbejnë manaxherëve për të investiguar 

mënyrat sesi mund të ndikojnë tek ky grup konsumatorësh. 

 

Hipoteza 1: Eksiston një lidhje pozitive ndërmjet besimeve personale të konsumatorëve individual 

për borxhit e brendshëm shtetërore me qëllimin e tyre ndaj blerjes së këtyre instrumentave. 

 

Ho: Nuk ka asnjë lidhje midis pjesës së investimeve për blerje të bonove të thesarit dhe obligacioneve 

me besimet personale që individët kanë për cilësitë e tyre. 

H1: Ka lidhje midis pjesës së investimeve për blerje të bonove të thesarit dhe obligacioneve me 

besimet personale që individët kanë për cilësitë e tyre. 

 

Nga ana tjetër në rrethin akademik dhe manaxherial diskutohet një e vërtetë e madhe që mjedisi 

social mund të manifestojë influenca të forta tek qëllimet e njerëzve dhe veprimet e tyre. Këto 

influenca shpesh përfshihen në atë që quhet norma sociale. Duke folur në përgjithsi, normat sociale i 

përkufizojme si një sjellje e pranueshme dhe e lejueshme në një grupë ose në një shoqëri. Disa 

studjes38 të zgjedhjes racionale prezumojnë që sjellja njerëzore është e drejtuar nga interesi vetjak 

dhe normat sociale shërbejnë si përcaktues të limiteve në sjellje të tillë. Normat sigurojnë kuptimin 

duke strukturuar situatën dhe duke ofruar udhëzime për një sjellje të përshtashme ose jo. Shihet me 

interes hulumtimi mbi të dy tipet e normave sociale: normat injuktive, preceptimet që kanë të bëjnë 

me atë se çfarë të tjerët mendojnë që duhet apo të lejohet të bëhet në lidhje me performimin të një 

sjellje të caktuar dhe normat përshkurese i referohen preceptimeve se çfarë të tjerët janë duke 

performuar ose jo sjelljen në fjalë;  këtij koncepti i referohemi me termin sjellje e preceptuar e të 

tjerëve. 

Për të derivuar normat injuktive përdoren besimet normative injuktive të dukshme, besime që një 

individ apo grupë i veçantë (referentë) mendon që duhen të performojë veprimin në fjalë ose jo. 

                                                 
38

 shih Boudon, 2003 
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Sipas modelit të zbatuar, puna do të vijojë duke studjuar dhe normat përshkruese nëpërmjet 

identifikimit të agjentëve social të përshtatshëm.  

Bazuar sa më sipër hipotezat e tjera që do të vërtetohen janë: 

 

Hipoteza 2: Eksiston një lidhje pozitive ndërmjet besimeve normative të konsumatorëve individual të 

borxhit të brendshëm shtetërorë me qëllimin e tyre ndaj blerjes së këtyre instrumentave. 

 

Ho: Nuk ka asnjë lidhje midis pjesës së investimeve për blerje të bonove të thesarit dhe obligacioneve 

me besimet normative që individët kanë për referentët e tyre. 

H1: Ka lidhje midis pjesës së investimeve për blerje të bonove të thesarit dhe obligacioneve me 

besimet normative që individët kanë për referentët e tyre. 

 

Gjithashtu është e rëndësishëm të testojmë edhe një element të rëndësishëm të modelit të 

propozuar nga autorët. Kontrolli i preceptuar ndaj sjelljes është mundësia në të cilën njerëzit 

besojnë se ata janë në gjendje të performojnë një sjellje të caktuar, që ata kanë kontroll të plotë mbi 

performancën e tyre. Për të përcaktuar masën e kontrollit mbi sjelljen e preceptuar merret në 

konsideratë disponueshmëria e informacionit, aftësitë, mundësitë dhe burime të tjera që kërkohen 

të performohen nga sjellja po aq mirë sa edhe pengesat dhe barrierat që duhet të kapërcehen. 

Burime kryesore të kontrollit klasifikohen në burime të brendshme të tilla si aftësitë apo vullneti dhe 

faktorët e jashtëm si kërkesat për punë apo veprimet e njerëzve të tjerë. Në total, besimi në kontroll 

çojnë drejt një preceptimi nëse ekziston mundësia apo jo për të performuar një sjellje të caktuar.  

Bazuar në këtë literaturë hipotezat që do të vërtetohen janë: 

 

Hipoteza 3: Ekziston një lidhje pozitive ndërmjet kontrollit të preceptuar ndaj performimit të sjelljes 

të konsumatorëve individual të borxhit të brendshëm shtetëror me qëllimin e tyre për të blerë këto 

instrumenta. 

 

Ho: Nuk ka asnjë lidhje midis pjesës së investimeve për blerje të bonove të thesarit dhe obligacioneve 

me kontrollin e preceptuar mbi performimin e sjelljes për realizimin e kësaj blerje. 
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H1: Ka asnjë lidhje midis pjesës së investimeve për blerje të bonove të thesarit dhe obligacioneve me 

kontrollin e preceptuar mbi performimin e sjelljes për realizimin e kësaj blerje. 

 

Një nga kontributet më të vlefshme të modelit të propozuar nga autorët është edhe përfundimi se 

edhe pse nuk eksiston një lidhje perfekte ndërmjet qëllimit për të performuar një sjellje të caktuar 

dhe sjelljes aktuale, qëllimi mund të shërbejë si një matës shumë i përafërt i sjelljes. Ky konstatim 

është një nga kontributet më të rëndësishëm të modelit krahasuar me modele të tjera të prezantuar 

nga autorë në fushën e studimeve të sjelljes konsumatore. Nga eksperienca ndër vite si dhe nga 

literatura e shfletuar është arritur në listimin e disa fakteve apo rrethanave të cilat do ta bënin të 

vështirë ose të pamundur performimin e një sjelljeje të caktuar edhe pse ekziston qëllimi për të 

kryer këtë veprim të caktuar.  
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Ky kapitull fokusohet në vlerësimin e ndikimit të tre grupeve të faktorëve (besimet personale, 

besimet normative dhe kontrolli i preceptuar ndaj sjelljes) në vendimet investuese të investitorëve 

individual në instrumentat e borxhit shtetëror në Shqipëri, duke përdorur informacionin e marrë 

drejtëpërdrejtë. Me informacion të drejtëpërdrejtë kuptojmë të dhënat e marra në anketimin e  

investitorëve individual nëpërmjet pyetësorëve të shpërndara në tre banka të nivelit të dytë (Banka 

Kombëtare Tregtare, Tirana Bank dhe Banka Credins) dhe sportelet e Bankës së Shqipërisë në tre 

qytete kryesore përfaqësuese: për pjesën qëndrore do të testohet qyteti i Tiranës, pjesa 

veripërëndimore Shkodra dhe juglindore Korça.  

 

4.1 Strategjia e studimit  

 

Bazuar në analizën e literaturës autori do të përpiqet të testojë faktorët që influencojnë sjelljen e 

konsumatorëve duke përdorur një strategji deduktive. Arsyetimi deduktiv fillon duke u nisur nga më 
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e përgjithshmja tek më specifikja. Ndonjëherë kjo është quajtur jozyrtarisht një përqasje "nga lart-

poshtë". Ne mund të fillojmë me një teori në lidhje për temën tonë. Pastaj kufizojmë hapësirën e 

kërkimit tek hipotezat më të veçanta që ne mund të provojmë. Kufizimi vijon më tej kur ne 

mbledhim vëzhgime për të adresuar hipotezat. Kjo në fund të fundit do të na ndihmojë për të 

testuar hipotezat me të dhëna të veçanta - një konfirmim (ose jo) i teorive tona mbështetëse. 

Pra, strategjia jonë e studimit do të jetë vërtetimi i hipotezave dhe i teorive për sjelljen e 

konsumatorëve të instrumentave të borxhit të brendshëm qeveritar në Shqipëri. Pas analizës në 

kapitujt e mësipërm është konkluduar se modeli më i përshtatshëm për tu përdorur për të studjuar 

këtë sjellje të investitorëve individual është propozuar dhe ripropozuar nga bashkëautorët Fishbein 

dhe Ajzek ( 2010), “Parashikimi dhe ndryshimi i sjelljes – Modeli i veprimit të arsyeshëm”. Sigurisht 

modelit të përzgjedhur nga literatura i janë bërë përshtatjet të nevojshme për ti shërbyer më mirë 

fushës që po studjohet, mjedisit në të cilin po studjohet, karakteristikave specifike që tregon ky grup 

konsumatorësh dhe kohën në të cilën është bërë studimi. Edhe pse është shumë e lehtë të 

vëzhgohet një sjellje e vetme e cila ndodh në një rast të dhënë, realizimi i studimit nëpërmjet 

vëzhgimit të drejtëpërdrejtë për këtë kategori sjellje duket e pamundur. Kjo është arsyeja pse autori 

u mbështet tek metoda e vet-raportimit nëpërmjet pyetësorit. Edhe kjo metodë mbart 

problematikat e saj për zhvillimin e matësve të mirë të sjelljes për kategoritë e sjelljes. Sfida kryesore 

qëndron në mundësimin e një sistemi matjeje ku të gjithë pjesëmarrësit të kenë të njëjtën përcaktim 

dhe kuptim për kategoritë e sjelljes dhe këto përcaktime të përputhen me atë të studjuesit.  

Gjithsesi shumë shpesh janë ngritur pyetje rreth vlefshmërisë së metodës së vetraportimit (Jaccard, 

McDonald, Wan, Dittus dhe Quinlan, 2002; Schwarz, Groves dhe Schuman, 1998; shih Tourangeau 

dhe Yan, 2007, për një përmbledhje). Shpesh njerëzit e kanë të vështirë të risjellin ndër mend sjelljen 

e tyre të kaluar në mënyrë të saktë dhe preçize. Gjithsesi edhe pse ne duhet të jemi të vëmendshëm 

rreth këtyre problematikave të cilat varen nga natyra e kritereve të sjelljes që do të studjohen, kjo 

metodë mund të jetë një mundësi e mirë për të përfituar nga avantazhet që ajo paraqet. Është më e 

lehtë aksesimi i informacionit në një numër të konsiderueshëm të intervistuarish nëpërmjet 

metodës së vetraportimit. Një avantazh tjetër që njeh kjo metodë është kursimi i kohës, mjeteve 

monetare dhe më e lehtë në aplikim, prandaj dhe një pjesë e konsiderueshme e studimeve empirike 

mbështeten në vetraportim sesa në metodën e vëzhgimit të drejtëpërdrejtë.  
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4.2 Grupi i synuar dhe madhësia e mostrës 

 

Studimet nëpërmjet anketave janë mjete shumë të përdorura  për mbledhjen e informacionit për 

grupet e synuara. Anketa me zgjedhje zakonisht kryen për të arritur efikasitetin në kohë, për të 

reduktuar burimet dhe shpenzimet e një projekti.  Grupi i synuar i studimit tonë janë investitorët 

individual që marrin pjesë në instrumentat qeveritar të borxhit të brendshëm. Siç është përcaktuar 

më parë janë shpërndarë rreth 1477 pyetësorë individëve në sportelet e bankave në 3 qytetet të 

ndryshme. Të intervistuarit u zgjodhën në mënyrë të rastësishme për atë periudhë që u paraqitën në 

sportelet e bankave. Në tabelën e mëposhtme do të gjeni shpërndarjen e madhësisë së kampionit të 

përzgjedhur. 

 

Tabela 12. Numri i pyetësorëve të realizuar në studim 

Burimi: Rezultate nga pyetësori 

 

Fillimisht pyetësori u testua pranë sporteleve të Bankës së Shqipërisë në shkurt të 2014 për të parë 

nëse intervistuesit mund të hasnin ndonjë problematikë të caktuar dhe për të ndërmarrë masat para 

se të fillonte shpërndarja tërësore. Testimi është vendimtarë në proçesin e anketimit  pasi na lejon 

të kontrollojmë pyetësorin paraprak apo metodat e majtjes, menaxhimin  dhe kontrollimin e këtyre 

operacioneve në terren. Rezultatet e para testimit zakonisht na bëjnë me dije se duhet të bëhen disa 

ndryshime përpara shpërndarjes tërësore. Duke realizuar këtë survejim pilot, krijohet mundësia për 

të bërë amendimet e nevojshme për të maksimizuar rezultatet e kërkimeve tona dhe për të 

minimizuar nivelin e gabimeve në përgjigje. Disa komente, që kishin të bënin me përcaktimin e saktë 

të terminologjisë së përdorur në disa pyetje të cilat gjetën reflektim të menjëhershëm.  

 

 

Bankat  Tirana  Shkodër  Korçë  Totali 

Sportelet e BSH 985 68 63 1116 

BKT 63 50 44 157 

Banka Tirana 45 41 43 129 

Banka Credins 40 0 35 75 

Totali 1133 159 185 1477 
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4.3 Metodat e përdorura 

 

Jane përdorur dy metoda ajo sasiore dhe cilësore. Grumbullimi i informacioneve nga raportet dhe 

statistikat e publikuara.  

 

4.3.1 Metodat sasiore 

Për të bërë kërkimin konsumator sipas Bakiut (2007) nuk mjaftojnë vetëm metodat unike, pasi 

analistët e konsumit kanë nevojë“ për të hyrë brenda mendjes së konsumatorëve” dhe për këtë ata 

donin shuma të tilla. Kërkimi sasiorë është përdorur për të përcaktuar sasinë e problemit me anë të 

gjenerimit të të dhënave numerike ose të dhëna që mund të transformohet në statistikat e 

përdorshme. Ajo është përdorur për të matur në terma sasior qëndrimet, mendimet, sjelljet dhe 

variablave të tjera të përcaktuara - dhe përgjithsim të rezultateve nga një mostër e madhe e 

popullsisë. Kërkimi sasior përdor të dhëna të matshme për të formuluar fakte dhe të zbulojë modele. 

Metodat e mbledhjes së të dhënave sasiore janë shumë më të strukturuar se metodat cilësore të 

mbledhjes së të dhënave. Metodat sasiore mbledhjen e të dhënave përfshijnë forma të ndryshme të 

sondazheve - online, pyetësorë, anketat me tel dhe intervista përballë, vëzhgimet sistematike etj. 

Pyetësori është plotësuar nga 1477 të intervistuar, përmban 19 pyetje të cilat po të detajohen japin 

informacion për 127 të dhëna. Kjo është konsideruar si një  pyetësor volumizon për tu përdorur. Dy 

llojet e metodave janë përdorur në mënyrë që të merrnmi një tablo të plotë të natyrës së sjelljes së 

konsumatorëve.  

Së pari, fokusimi në grupe - një mjet për të njohur më mirë dhe fuqishëm teknikat e investigimit se si 

konsumatorët mendojnë dhe mbi cilat baza arsyetojnë në lidhje me marrëdhëniet e tyre të konsumit 

të instrumentave qeveritare. Këto diskutime janë mbajtur me konsumatorët në zonat e caktuara dhe 

me drejtuesit e bankave pjesëmarrëse në tregun e letrave me vlerë qeveritare.  Analiza e 

informacionit të marrë gjatë këtyre takimeve zbulojë fusha të reja kërkimi për të përcaktuar 

marrëdhëniet e konsumtorëve individual në lidhje me qëndrimin e tyre për të investuar apo jo në 

instrumentat qeveritare. Kjo fazë paraprake përveç përfundimeve të rëndësishme shërbeu dhe si 

input për fazën pasardhëse. 

Në fazën e dytë është ndërtuar pyetësori, i cili është projektuar nga të dhëna të marra nga takimet 

me panelin e grupeve të fokusimit. Pyetësori është hartuar duke u mbështetur mbi punën e Gerrard 
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and Cunningham (2004) për të analizuar faktorët personale dhe të mjedisit, me qëllim identifikimin 

dhe shpjegimin e ndryshimeve të mundshme dhe diferencave ndërmjet investitorëve individual. 

Pyetësori është shpërndarë për periudhën mars – qershor të vitit 2014 dhe ju është drejtuar të gjithë 

investitorëve individual potencial që marrin pjesë në ankandet e letrave me vlerë qeveritare në këto 

dymbëdhjetë sportele të bankave. Të intervistuesve që paraqiteshin në sportelet e Bankës së 

Shqipërisë, BKT, Bankës Tirana dhe Bankës Credins në të tre qytetet për të siguruar një larmishmëri 

të të intervistuarve në tre qytetet (Tiranë, Shkodër dhe Korçë) ju shpjegohej arsyeja e kërkesës për 

plotësimin e këtyre pyetësorëve si dhe qëllimi i tij, ju kërkohej bashkëpunimi dhe koha e tyre. 

Pyetësori është në formën e një interviste të strukturuar bazuar në pyetje të standartizuara, që e 

bëjnë të lehtë krahasimin dhe hulumtimin e lidhjeve të mundshme. Gjatë hartimit të pyetësorit një 

sërë çështjesh cilësore dhe sasiore janë marrë në konsideratë. Pyetësori është organizuar në 

seksione dhe përmbledh çështje të ndryshme duke filluar nga informacioni i përgjithshëm për 

individin, të dhëna psikologjike dhe sociologjike.  

Studimi i mëposhtëm do të krahasohet me rezultatet në vende të ngjashme për çështje në fusha të 

përafërta sepse një studim i tillë në vendin tonë nuk është bërë më parë. Historia për emetimin e 

instrumetave qeveritar daton prej dy dekadash dhe si pjesë e kërkesave të vazhdueshme dhe të 

institucioneve financiare ndërkombëtare në lidhje me këtë fushë ka pasur një mungesë  informacioni 

dhe studimi. Për rezultatet e këtij studimi, kanë shprehur interes në nivele maksimale si nga 

institucionet financiare ndërkombëtare që operojnë në vendin tonë ashtu edhe nga institucionet 

financiare brenda vendit.  

Përpjekja e parë ishte që pyetësori të plotësohej vetë nga të intervistuarit, por duke pasur parasysh 

rëndësinë e studimit dhe specifikat e tij do të investohet dhe do të sqarohet për çdo paqartësi me 

mbikëqyrjen e stafit.  Për këtë arsye autori vendosi të administronte pyetësorin në formën e 

intervistave nëpërmjet bashkëpunimit me intervistues të punësuar/stafin e sporteleve të bankave 

për të evituar zgjatjen e proçesit të mbledhjes së të dhënave dhe mos të rënduar cilësinë e të 

dhënave. 
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4.3.2 Metodat cilësore 

 

Kërkimi cilësor është kryesisht eksplorues. Përdoret për të kuptuar arsyet themelore, mendimet dhe 

motivimet. Siguron njohuri mbi problemin ose ndihmon për të zhvilluar idetë apo hipoteza për 

hulumtimin potencial sasior. Gjithashtu, përdoret për të zbuluar prirjet në mendimit/opinionet dhe i 

shkon më thellë problemit. Metodat cilësore mbledhin të dhënat duke përdorur teknika të 

pastrukturuar ose gjysmë të strukturuara. Disa metoda të zakonshme përfshijnë fokus grupet 

(diskutime në grupe), intervista individuale dhe të pjesëmarrjes/vëzhgime. Madhësia e mostrës 

zakonisht është e vogël dhe të anketuarit janë zgjedhur për të përmbushur një kuotë të caktuar. 

Informacioni në lidhje me faktorët që ndikojnë mbi sjelljen konsumatore është mbledhur edhe 

nëpërmjet literaturës së BB dhe EBRD në lidhje me sistemin bankar. Për të matur dhe vlerësuar 

përfshirjen e faktorëve u mblodhën të dhëna për mënyrën sesi këta investitorë janë vënë në dijeni 

për këtë mënyrë investimi, periudha që janë përfshirë në procesin e blerjes së instrumentave 

qeveritare etj. U përdorën tregues të karakteristikave personale për të investiguar mbi ndonjë lidhje 

të mundshme me sjelljen e këtyre konsumatorëve, mënyrën sesi mund të jenë krijuar qëndrime të 

favorshme ose më pak të favorshme të investituarve për këto produkte financiare. Në mënyrë të 

veçantë është fokusuar në faktorë përcaktues të sjelljes konsumatore si eksperienca, edukimi i tij, 

personaliteti apo stili i jetës të konsumatorit.  

Informacioni i marrë nëpërmjet pyetësorëve është i përbërë në disa seksione. Nëpërmjet tij 

mblidhen të dhënat personale për secilin nga të intervistuarit. Të dhënat që kanë të bëjnë me 

qëndrimet e konsumatorve që vinë nga besimet e tyre janë mbledhur nëpërmjet testimit të 

ndjeshmërisë për çdo faktor. Gjithashtu janë bërë pyetje në lidhje me besimet që kanë këta të 

intervistuar me faktorët më të rëndësishëm që ndikojnë në zhvillimin e blerjeve të instrumentave e 

borxhit shtetërore, për tu përshkruar nëpërmjet vlerësimit të tyre nëse janë pengues apo favorizues. 

Me rëndësi ka qënë dhe seksioni për investigimin në lidhje me referentët normativ që ndikojnë me 

mendimet/idetë e tyre por dhe me veprimet për faktin sesi ato reagojnë për sjellje të tilla. Janë 

renditur disa nga refentët kryesore duke lënë hapsira dhe për të tjerë, dhe për të parë se sa të 

motivuar janë konsumatorët për ti kënaqur këta referentë.   

Një tërësi pyetjesh janë realizuar për të njohur kontrollin dhe mundësinë që kanë këta konsumatorë 

të letrave me vlerë për të investuar. Kështu me rëndësi janë trajtuar çështjet që kanë të bëjnë me 
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bazën ligjore, transparencën, shpejtësinë dhe thjeshtësinë për realizimin e proceseve si dhe 

infrastruktura që mbështet gjithë procesin. 

  

4.4 Instrumentat e përdorur 

 

Instrumenta e përdorur kanë shumëllojmëri, kjo gjë siguron për një trajtim të temës së përzgjedhur 

në të gjitha këndvështrimet. Instrumenti kryesor është pyetësori. Ndërtimi i pyetësorëve është bërë 

duke pasur parasysh kriteret për sjelljen konsumatore dhe konceptin financiar të borxhit të 

brendshëm, por edhe specifikën e problematikave, që do të evidentohen dhe analizohen. Është 

vlerësuar e arsyeshme ndarja e pyetjeve në katër grupe: a) karakteristikat e përgjithshme të 

konsumatorit b) besimet personale c) besimet normative d) faktorët e kontrollit të preceptuar ndaj 

sjelljes. 

Në seksionin e parë të pyetësorit janë evidentuar përfundime në lidhje me treguesit si gjinia, 

etniciteti, mosha, punëzënia, niveli i të ardhurave, edukimi, personaliteti, stili i jetës, influencat 

sociale mbi informimin, eksperienca, frekuenca e blerjeve, nivelin e investimit në instrumenta të 

borxhit të brendshëm shtetërore në periudha të ndryshme kohe; në seksionin e dytë treguesit si 

besimet personale që ndikojnë në procesin e vendimarrjes; në seksionin e tretë treguesit si normat 

injuktive dhe normat përshkruese si dhe në seksionin e fundit treguesit si faktorët e vetkontrollit mbi 

sjelljen në varësi edhe të modelit të veprimit të arsyeshëm të autorëve Fishbein-Ajzen, që u morën si 

bazë në aplikimin e metodologjisë. 

 

4.5 Strategjia e mbledhjes së të dhënave  

 

Përpara fillimit të procesit të shpërndarjes dhe plotësimit të pyetësore, u realizua një proces pilot. 

Në sportelet e Bankës së Shqipërisë u kërkua të testohej pyetësori i ndërtuar për të evidentuar 

problematikat, për të krijuar mundësi për ti përmirësuar akoma me tej infrastrukturën përpara se të 

niste përfundimisht shpërndarja e pyetësorit. Kjo fazë rezultojë shumë frytëdhënëse pasi kijojë 

mundësine për një mini-test paraprak. 

Periudha e mbledhjes së të dhënave: Proçesi i shpërndarjes dhe plotësimit të pyetësorëve filloi në 

mars dhe zgjati deri në qershor të vitit 2014. Pyetësorët ju shpërndanë konsumatorëve individualë 
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që po shqyrtojnë alternativat e investimit të kursimeve personale. Informacioni në lidhje me faktorët 

që ndikojnë mbi sjelljen konsumatore është mbledhur nëpërmjet intervistave gjysëm të strukturuara 

që u realizuan nga autori në sportelet e BSH dhe sportelet e tre bankave të nivelit të dytë (Banka 

Credins, Tirana Bank dhe  Banka Kombëtare Tregtare) në tre qytete: Tiranën (si përfaqësuese e 

pjesës qëndrore), Shkodër (si qytet perfaqësues për pjesën e veriutperëndimore) dhe Korçën (si 

qytet perfaqësues për pjesën juglindjes). Këto qytete konsiderohen se plotësojnë rreth 82.21%39 të 

totalit të investitorëve individualë që marrin pjesë në instrumentat qeveritarë të borxhit të 

brendshëm. Në mënyrë që të kuptohen ndryshimet ndërmjet mjediseve dhe backgrounde të 

ndryshëm në të cilën operojnë këta konsumatorë, në lidhje me sjelljen që ndikon mbi vendimarrjen 

e tyre, është zgjedhur një kampion i rastësishëm individësh që marrin pjesë në alternativat e 

investimit në sportelet e BSH dhe të tre bankave të nivelit të dytë. Një nga problematikat e hasura 

nga autori ka qënë zgjedhja nëse ky pyetësor do ti paraqitej vetëm konsumatorëve të instrumetave 

të borxhit shtetërorë apo edhe konsumatorëve të alternativave të tjera të investimit, duke vendosur 

për alternativën e parë pasi kjo të siguron një studim më të fokusuar dhe të detajshëm për studimin 

e sjelljes së këtyre konsumatorëve. Në këtë studim gjykojmë se ka vlera të konsiderueshme dhe 

shpjegimi i “pse jo” në investimet e borxhit të brendshëm shtetërorë. Periudha prej më shumë se dy 

muaj në të cilën u realizua plotësimi i pyetësorëve përbën mesatarisht rreth 8% te popullatës, e cila 

konsiderohet si një shpërndarje mëse e mirë për realizimin e studimeve dhe për rezultate 

përfaqësuese. Përveç kësaj duhet konsideruar se kjo periudhë përgjithsisht është më e ngjeshur për 

investime në sistemin bankar gjë e cila plotëson më së miri mundësinë për një analizë të zgjeruar.    

 

4.5.1  Mënyra e përzgjedhjes së mostrës 

 

Mbulimi territorial. Njësitë e vrojtuara janë investitorë individualë që marrin pjesë në ankandet e 

blerjes së instrumentave qeveritarë të borxhit të brendshëm në qytetet: Tirana, Shkodra dhe Korça. 

Përcaktimi i kampionit. Caktimi i kampionit luan një rol të rëndësishëm në ndërtimin e tij sepse 

lidhet me saktësinë e studimit në nivelet e publikimit. Madhësia e kampionit për një studim të 

veçantë përcaktohet nga saktësia e kërkuar për vlerësimet e anketimit në nivelet e publikimit, si dhe 

nga kufizimet e burimeve financiare dhe operacionale. Saktësia e rezultateve të anketës varet nga 

                                                 
39

 Banka e Shqipërisë, Departamenti i Operacioneve Monetare (2013) 
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gabimi i kampionimit, i cili mund të matet nëpërmjet vlerësimit të variancës, si dhe gabime të tjera jo 

të përzgjedhjes siç janë gabime në kodim, gjatë hedhjes së të dhënave etj.  Madhësia e kampionimit 

varet edhe nga kostoja dhe çështjet logjistike që lidhen me organizimin e anketuesve si dhe ngarkesa 

e punës për mbledhjen e të dhënave.   

Për të llogaritur madhësinë kampionit përfaqësues për popullatën në studim na nevojitet: 

probabiliteti për të gjetur një investitor individal me karakterisika të njëtja si individët që ne duhet të 

anketojmë. Nga të dhënat që ndodhet në faqen e BSH për numrin e investitorëve individualë, 

probabiliteti për të gjetur një individë me karakteristikat e kampionit të dëshiruar = 0.0634. 

Llogaritja e madhësisë së kampionit bëhet me anë të formulës40 së mëposhtme: 

 

Ku : 

n = madhësia e kampionit 

CV = koefiçenti i variacioni α=0.1  

p = probabiliteti për të gjetur një firmë me karakteristikat e kampionit të dëshiruar 0.0634 

 

Në bazë të formulës së mësipërme kemi llogaritur kampionin me madhësi prej 1477 individësh. 

 

Metoda është përzgjedhje e rastit të thjeshtë. Është parë e arsyeshme të realizohet studimi në tre 

zona të ndryshme gjeografike (Tiranë, Shkodër dhe Korçë) dhe në katër mjedise financiare të 

ndryshme (sportelet e BSH, BKT, Banka Tirana dhe Banka Credins) për faktin se sjellja e 

konsumatorëve me backgrounde të ndryshme do të nxjerri rezultate interesante për sjelljen e tyre 

konsumatore. Pyetësori që do të realizohet në tre qytetet kryesore Tiranë, Shkodër dhe Korçë, ku siç 

mund të shohim nga grafiku janë të dislokuara pothuajse 82.21% e numrit të përgjithshëm të 

individëve që marrin pjesë në ankande.  

 

 

                                                 
40

 Sharon Lohr (2010). Sampling Design, f. 200. 
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Tabela 13. Numri i konsumatorëve individual për sportelet e BSH, për vitet 2013-2014 

 

Burimi: Banka e Shqipërisë, 2014 

 

Kjo nuk do ta kufizojë studimin që të konkludojë në përgjithësime. Nuk ka asnjë qytet tjetër që ka më 

shumë se 10% të individëve në të gjithë vendin, ndërkohë që Tirana konsiderohet si një qytet me 

shumë diversitet dhe kjo gjë plotësohet dhe me dy qytetet e tjera përfaqësuese të juglindjes dhe atë 

veriperëndimor. Në total janë shpërndarë gjithsej n=1477 pyetësorë, me një shpërndarje 

propocionale të popullsisë për secilin prej qyteteve dhe për secilin sportel; dhe konkretisht në 

qytetin e Tiranës janë shpërndarë rreth 985  pyetësorë për sportelet e BSH, rreth 148 pyetësorë për 

sportelet e tre bankave të nivelit të dytë. Në qytetin e Korçës janë shpërndarë rreth 63 pyetësorë për 

sportelet e BSH dhe rreth 122 pyetësorë për sportelet e tre bankave të nivelit të dytë. Në qytetin e 

Shkodrës u realizuan 68 pyetësorë për sportelet e BSH dhe rreth 91 pyetësorë për sportelet e të dy 

bankave të nivelit të dytë (nuk u arrit bashkëpunimi për realizim e pyetësorëve nga sportelet e 

Bankës Credins në Shkodër). 

 

4.5.2 Kampioni dhe përpunimi i të dhënave të pyetësorëve 

 

Në mënyrë që të kuptohen ndryshimet ndërmjet mjediseve në lidhje me sjelljen që ndikon mbi 

vendimarrjen, është zgjedhur një kampion i rastësishëm individësh që marrin pjesë në ankandet që 
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realizohen të martën e parë dhe të tretë të çdo muaji në sportelet e BSH dhe nga sporteletet e tre 

bankave të nivelit të dytë. Shpërndarja individëve të intervistuar sipas sporteleve të bankave që ata 

janë intervistuar është si mëposhtë: 

 

Tabela 14. Shpërndarja individëve të intervistuar sipas sporteleve të bankave 

 
Burimi: Rezultatet e pyetësorit 

 
Ambicja për këtë studim ishte të shpërndarja e pyetësorëve në 5 qytete në të cilat operonte BSH, 

agjenti i MF. Por si rezultat i kostove të larta të administrimit të një pyetësori në formën e një 

interviste si dhe kohës në dispozicion, u kënaqëm me rezultatet e këtyre tre qyteteve kryesore duke 

mos cënuar aspekte të rëndësishme të studimit. Pasi përfundoi proçesi i plotësimit dhe grumbullimit 

të pyetësorit, vijoi puna me pastrimin dhe hedhjen e tyre në programin excel fillimisht, ku do të 

krijohet edhe baza e të dhënave.  

Hapi tjetër ka të bëjë me përgjithësimin e rezultateve. Peshimi i duhur i të dhënave të studimit është 

i rëndësishëm për të siguruar përfaqësueshmërinë e të dhënave të studimit dhe për të parandaluar 

anshmërinë e shkaktuar nga mospërgjigjet. Të gjitha analizat e bazuara mbi të dhënat e studimit 

duhet të aplikojnë drejt peshat e kampionit për të siguruar vlefshmërinë e gjetjeve të studimit, 

sidomos për një studim kompleks.  

Në një studim kompleks, çdo individ ka një mundësi specifike (të njohur si probabiliteti i përfshirjes) 

që të përzgjidhet në kampion. Përgjigjet e tij/saj duhen peshuar si duhet (në thelb, me inversin e 

probabilitetit të përfshirjes së tij/saj) që të jenë përfaqësuese. Për shembull, nëse një individ i 
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caktuar ishte përzgjedhur në kampion me një probabilitet prej 0.001, atëherë ai/ajo përfaqëson 

1,000 individë të ngjashëm në popullsinë bazë.  

Për rrjedhojë, përgjigjet e tij/saj për të gjitha pyetjet duhen shumëzuar me 1,000 që të jenë 

përfaqësuese. Nëse një individ tjetër i caktuar përzgjidhet me një probabilitet prej 0.002, atëherë 

ai/ajo përfaqëson 500 individë të ngjashëm në popullsinë bazë dhe për rrjedhojë merr një peshë prej 

500. Përfaqësueshmëria nënkupton aftësinë për ta zgjeruar kampionin në popullsinë bazë. 

Meqënëse kampionet përzgjidhen në mënyrë të pavarur në çdo zonë studimi, ato janë përfaqësuese 

për zonat e tyre përkatëse, nëse peshohen si duhet. Nëse çdo kampion individual është përfaqësues 

për zonën e tij, atëherë kampioni tërësor i vendit është përfaqësues për gjithë Shqipërinë. Për 

rrjedhojë, kampioni i anketës është përfaqësues për vendin në tërësi. 

Hapi tjetër do të jetë eksportimi për përpunimin në soft-in kompjuterik SPSS 15.0, ku paraprakisht u 

koduan dhe më pas u vijua me analizimin e tyre, përpunimin, ndërtimin e variablave të ndryshme, 

llogaritjen e indikatorëve dhe krahasimin dhe monitorim e tyre. Një nga elementët për të rritur 

nivelin e saktësisë së të dhënave të marra në studim është matja e shkallës së mospërgjigjes së 

anketës. Më poshtë po paraqesim formulën për të llogaritur madhësinë e mospërgjigjes së anketave:  

 

Formula41 për llogaritjen e shkallës së mospërgjigjes është si mëposhtë: 

                       ( )      
                        

                  
         

 

    
        

 

4.6 Metodologjia e analizës të dhënave nga pyetësori  

 

Metodologjia e analizës së të dhënave për pyetësorin, përqendrohet në 3 hapat e mëposhtme: 

Hapi i parë. Është planifikuar të bëhet një analizë përshkruese pothuajse për çdo pyetje të 

pyetësorit, për të parë situatën në të cilën ndodhemi në çdo rast të trajtuar. Outputi do të jetë në 

formën e tabelave të frekuencës, në përqindje, në formën e grafikëve, etj. 

Hapi i dytë. Do të fokusohemi në përdorimin e teknikave statistikore analitike, në funksion të 

analizës emprike të informacionit të siguruar. Nëpërmjet kriterit të përputhjes dhe pavarësisë (teste 

statistikore), do të testohen hipoteza në lidhje me faktin se ka varësi apo pavarësi ndërmjet këtyre 

                                                 
41

 Sharon Lohr (2010). Sampling Design, f. 340 
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grup variblash: ndërmjet besimeve personale të konsumatorëve individual dhe qëllimit për të 

performuar veprimin e blerjes së instrumentave shtetërorë, ndërmjet besimeve normative të 

konsumatorëve individual dhe qëllimit për të performuar veprimin e blerjes së instrumentave 

shtetërorë dhe ndërmjet kontollit të preceptuar ndaj sjelljes të konsumatorëve individual dhe 

qëllimit për të performuar veprimin e blerjes së instrumentave shtetërorë. Kjo për të parë nëse 

teoria e Fishbein dhe Ajzen përputhet edhe për tregun në vendin tonë, nëse këta faktorë janë 

përcaktues për sjelljen dhe më pas për vendimarjen konsumatore.  

Hapi i tretë. Është vlerësuar dhe mundësia për të realizuar një analizë regresioni logjistik.  

 

4.6.1 Imputimi i të dhënave dhe fazat e tij 

 

Studiues të ndryshëm shpesh hasin problemet e të dhënave të munguara apo jo të plota. Këto të 

dhëna mund të jenë pjesë e një studimi apo një baze të dhënash dhe mund të imputohen duke 

përdorur softëare apo teknika të ndryshme. Për të pastruar të dhënat është përdorur ConcordJava. 

Procesi i pastrimit mund të përshkruhet me dy hapa: 

i) Editimi, i cili konsiston në lokalizimin e gabimit në mbledhjen e të dhënave. Vlerat 

munguese janë konsideruar si gabime ose si vlera jashtë rangut të lejuar.  

ii) Imputimit i vlerave të lokalizuara dhe i vlerave të munguara. Ky është hapi i korrektimit të të 

dhënave.  

Këto veprime janë kryer duke përdorur funksionet e programit ConcordJava (moduli Scia) të zhvilluar 

nga Instituti i Statistikave Italiane, i cili përdor mënyrën probabilistike Fellegi-Holt. Kjo metodë 

korrigjon vlerat duke respektuar shpërndarjen fillestare të të dhënave. 

 

4.6.2 Interpretimi i statistikave 

4.6.2.1 Testi hi-katror (testi i pavarësisë) 

 

Ky është një test jo-parametrik i cili përdoret kur të dhënat në analizë mendohet të mos reflektojnë 

një shpërndarje normale dhe janë në shkallën e matjes nominale ose ordinale. Ky test përdoret kur 

studjuesit i intereson numri i pjesmarrësve ose ngjarjet që bien në një kategori të caktuar. Hi-katrori 
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tregon vetëm ekzistencën ose jo të lidhjes midis variablave të studiuar. Ai nuk jep informacion në 

lidhje me fortësinë e lidhjes.  

Për të përcaktuar nëse ekziston një lidhje ose jo statistikore ndërtohen dy hipoteza: 

Ho: Nuk ka lidhje midis variablave në shqyrtim 

Ha: Ka lidhje statistikore midis varaiblave në shqyrtim 

Nëse  p<0.05 (sinjifikanca) atëherë hipoteza Ho hidhet poshtë dhe pranohet alternativa (ka lidhje 

midis variablave)  

Nëse  p > 0.05 atëherë pranojmë hipotezën Ho (Nuk ka lidhje). 

 

4.6.2.2 Testi Spearman rho  

 

Ky test përdoret për të përcaktuar nëse ekziston një lidhje (korrelacion) dhe fortësinë e saj, midis të 

dhënave ordinale, pra që ka kuptim renditja e tyre. Vlerat e këtij koefiçienti bien në intervalin -1 në 

+1.  

 

Tabela 15. Vlera e interpretimit të koefiçientit 

Vlera* Interpretimi 

1.0 Korrelacion i plotë pozitiv. 

0 to 1 Vlerat e variablave kanë tendencë të rriten ose të zvogëlohen njëlloj. 

0.0 Vlerat e variablave nuk kanë të njejtën tendencë. 

-1 to 0 Vlerat e variablave kanë tendencë të kundërt. 

-1.0 Korrelacion i plotë negative. 

*Vlerat e këtij koefiçienti bien në intervalin -1 në +1.  

 

4.7 Probleme në lidhje me mbledhjen e të dhënave  

 

Në këtë paragraf do të analizohen disa aspekte të cilat vështirësuan këtë studim, duke pasur 

parasysh dhe problemet që mund të ekzistojnë me mbledhjen e të dhënave në vendet në tranzicion 

në përgjithësi si dhe me kufizimet e informacionit në rastin e Shqipërisë. Në një studim të realizuar 

për të vlerësuar cilësinë e informacionit në një sërë vendesh në tranzicion, Belkindas et al. (1999) 

konkluduan se Shqipëria renditet në vendet e fundit në krahasim me vendet e tjera në tranzicion 

(duke përfshirë Tajikistan, Turkmenistan, Moldavi dhe Bosnjë) mbi cilësinë e treguesve social dhe 

ekonomik. Duke pasur parasysh këtë dobësi, ky punim nuk është mbështetur vetëm në të dhëna 
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sasiore, por përdor gjithashtu dhe të dhëna të tjera cilësorë, si dhe tregues cilësorë si dhe mendime 

të siguruara nëpërmjet intervistave. 

Duke patur një tërësi faktorësh të studjuar edhe pse nuk janë të gjithë gjithsesi ekziston risku që këta 

faktor në vendimarrje mund të mos jenë me të vërtetë ato faktorë që ndikojnë konkretisht në 

vendimmarrjen e konsumatorëve. Për këtë arsye, evidenca në lidhje me këto faktorë është marrë 

nga studime analoge në fusha të ngjashme.  

Ky studim ka interes nga pikpamja metodologjike sepse autori ka përdorur një panel shumë të gjërë 

të dhënash duke pasur parasysh dhe heterogjenitetin ndërmjet individëve. Duke konsideruar faktin e 

rëndësishëm se analiza është bërë për herë të parë për vendin tonë, studimi nuk mund ti ketë 

karakteristikat e një studimi ndër-rajonal dhe në kohë prandaj dhe të dhënat e marra në terren do të 

krahasohen me të dhëna të studimeve të ngjashme të realizuara në fusha të tjera të ngjashme por jo 

në të njëjtin vend dhe fushë studimi. Pyetësori i realizuar në formën e intervistave të jep përshtypjen 

në lidhje me sjelljen e të intervistuesve. Kjo mënyrë do të përmirësojë dhe cilësinë e të dhënave hard 

të siguruara nga pyetësori dhe do të mundësojë për një analizë më të plotë të personave të cilët u 

intervistuan.  

Një avantazh tjetër i këtij punimi është edhe përpjekja për ndërtimin e modelit ekonometrik i cili 

është huazuar nga studime të ngjashme. Të dhënat dhe shpjegimet cilësore përmirësohen dhe nga 

rezultati i aplikimit të këtij modeli ekonometrik të cilat kanë për qëllim së pari të identifikojnë lidhjen 

ndërmjet faktorëve përcaktues dhe drejtimin. Kjo do të lejojë në të ardhmen të ofrohet sugjerimet 

që konsiderohet se përbëjnë problem, pasi është kuptuar lidhja dhe mënyra sesi mund të ndikohet 

në këto variabla. 

Një nga avantazhet kryesore të këtij studimi është dhe vlefshmëria e rezultateve. Është arritur të 

analizohet marrëdhënia ndërmjet variablave kryesorë të përdorur dhe tregohet se kjo lidhje është 

statistikisht e rëndësishme.  Kjo evidencë do të zhvillohet më shumë në detaje në kapitujt në vijim. 

Sigurisht që fakti që studjuesja është një e re femër dhe me angazhime familjare ka disavantazhet e 

veta. Ashtu siç thekson dhe King (2004), kjo mund të rezultojë në shtrembërim informacioni. Gjatë 

procesit është vënë re se në disa raste investitorët e instrumentave financiare ishin të gatshëm të 

thonin atë që mendonin se dëshironin intervistuesit. Për të eleminuar këtë problem si dhe 

paragjykimet që lidhen me këtë fakt, si dhe për të mos theksuar faktorë që në të vërtetë janë jo-

domethënës, ka qënë shumë i rëndësishëm fakti që një pjesë e konsiderueshme e intervistave u 
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administruan nga persona të mirëtrajnuar si dhe u shpjegua në çdo intervistë që qëllimet e punimit 

ishin për të realizuar një studim dhe nuk do të kishin asnjë ndikim personal ose institucional42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Kjo praktikë është ndjekur dhe nga Jetkins (2000). 
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Pyetësori i hartuar përmban 19 pyetje të cilat po të detajohen, japin informacion për 127 të dhëna. 

Kjo është konsideruar si një pyetësor volumizon për tu përdorur. Rezultatet e pyetësorit janë trajtuar 

në katër shtylla kryesore. Fillimisht kemi prezantuar rezultatet duke u mbështetur tek analiza 

përshkruese. Analiza deskriptive na përshkruan disa karakteristika të përgjithshme të profilit të 

investitorit individual të letrave me vlerë në Shqipëri. Gjetjet janë insteresante sepse do ti shërbejnë 

qëllimit final për të trajtuar dhe ndikuar sjelljen e këtij grup konsumatorësh. Tre shtyllat e tjera të 

rezultateve janë klasifikuar për secilin nga grupet e faktorëve që ndikojnë në qëllimin e blerjes së 

instrumentave financiar shtetëror. Në vijim ndjekim analizën. 

 

5.1 Analiza deskriptive 

 

Pyetësori është plotësuar nga 1477 të intervistuar, prej të cilëve pjesa më e madhe meshkuj (54%). 
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Edhe pse sipas të dhënave të Instat rreth 49.5% e popullsisë43 janë meshkuj, duke konsideruar 

kulturën e mbyllur të Shqipërisë kjo shifër duhet rikonsideruar pasi tregon për një pjesëmarrje më të 

gjerë mashkullore sesa femërore në instrumetat financiare shtetërore. 

Sipas Agalwal (2010), duke parë tolerancën ndaj riskut sipas gjinisë konkludojmë se meshkujt kanë 

tendencë të jenë më shumë të orientuar drejt riskut sesa femrat me 30% e meshkujve duke u 

kategorizuar si investitorë agresiv krahasuar me vetëm 8,7% të femrave. Gratë në studim gjithashtu 

duket se janë më shumë të arsimuara, me 68% të femrave që kanë më shumë se një arsim 

universitar dhe vetëm 50% e meshkujve në këtë nivel arsimimi. Shpjegime më të detajuara në lidhje 

me këtë çështje do të paraqiten në vijim të analizës duke konsideruar dhe qëndrimet e përgjithshme 

të gjinisë femërore në lidhje me këto instrumeta shtetëror. Rreth gjysma e të intervistuarve ishin 

mbi 55 vjeç.  Sipas po studimit të Agalwal (2010) të cituar me lart, konsumatorët kanë më pak të 

ngjarë të bëjnë gabime financiare (e cilat përshkruhet si "epoka i arsyes") është rreth ditëlindjen së 

tyre të 53. Gjetjet ishin të qëndrueshme kur janë të testuara në një grup të konsumatorëve që 

përdornin instrumenta krediti. 

 Në një kërkim tjetër të lidhur ngushtë, Korniotis dhe Kumar (2009b) përdorin po të njejtat të dhëna 

për analizuar lidhjen midis moshës dhe të performancës. Të motivuar nga vëzhgimi se aftësitë 

njohëse bien me rritjen e moshës, autorët parashikojnë dhe gjejnë prova për të mbështetur nocionin 

që performanca e investimeve bie me rritjen e moshës. Duke përdorur të dhëna nga Finlanda, 

Grinblatt, Keloharju dhe Linnainmaa (GKL, 2010) analizuan lidhjen midis IQ dhe aftësinë për 

përzgjedhjen e instrumentave financiarë. 

Rreth 43.6 % e tyre deklarojnë se nuk janë në marrëdhënie pune, por në këtë grup përfshihen dhe 

personat që aktualisht kanë dalë në pension.  Pjesa dërrmuese prej 85.7 % jetojnë në qytet, 

ndërkohë pjesëmarrësit nga fshati janë 8.1% dhe emigrantët përbëjnë rreth 6.2%. Pjesëmarrja e 

emigrantëve është ulur, kjo sepse pas periudhës 24 vjeçare të tranzicionit, remitancat janë ulur se 

tepërmi dhe për më tepër që një pjesë e emigrantëve kanë vendosur të stabilizohen me familjet e 

tyre në shtete ku kanë emigruar kështu lidhja me vendin e tyre është dobsuar, ndërkohë gjenden 

mundësi investimi në vendet ku ata jetojnë. Interesante është pjesëmarrja e ulët e fshatit, por kjo 

shifër duhet konsideruar po ti referohemi reformës territoriale dhe rikonceptimi i nocionit të fshatit. 

Rreth 34.7% e të intervistuarve kanë kryer studimet universitare dhe ato pasuniversitare. Kjo është 

                                                 
43

 http://www.instat.gov.al/al/census/census-2011/t%C3%AB-dh%C3%ABnat-e-census-2011.aspx 
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për tu konsideruar po ti referohemi të dhënave të publikuara nga Instati kur niveli i shkollimit 

universitar dhe pasuniversitar për Shqipërinë është 8.54%44. Kjo konkludon në një përfundim shumë 

të rëndësishëm sipas të cilit niveli arsimor i investuesve individual të letrave me vlerë shtetërore 

është shumë i lartë për Shqipërinë.  

 

Tabela 16. Variblat demografike të të intervistuarve  

Variablat Demografike     Frekuenca  Perqindjet e vlefshme %  

Gjinia Femra  797 53.96% 

  Meshkuj 680 46.04% 

Marrdhënie Pune  Po  833 56.4% 

  Jo 644 43.6% 

Vendbanimi Qytet 1265 85.65% 

  Fshat  120 8.12% 

  Emigracion 92 6.23% 

Mosha 18-25 59 4.0% 

  26-40 280 19.0% 

  41-55 402 27.2% 

  >55 736 49.8% 

Arsimimi Tetëvjeçar 261 17.67% 

  I mesëm 704 47.66% 

  I lartë 461 31.21% 

  Pas universitar 51 3.45% 

Burimi: Rezultatet e pyetësorit 

 

Ndikimi i arsimit në sjellje do të ishte në përputhje me modelin standard ekonomik, kështu që sa më 

shumë të arsimuar të jemi, ka më shumë të ngjarë që ne të llogarisim me saktësi përfitimet për çdo 

vendim. Në Mbretërinë e Bashkuar, Hackethal et al (2009) saktësojnë se edhe pse konsulentët 

financiar mund të përmirësojnë pasojat e njohurive financiare të diferencuara, individët sërisht 

mund të jenë të papërgatitur për të marrë vendime më të mira për veten e tyre, dhe gjithashtu 

mund të jenë më të prekshëm ndaj këshilla të këqija. Kjo mund të jetë se njerëzit që kanë nevojë për 

më shumë ndihmë, janë ata që nuk konsultohet me konsulencë financiare. 

Kërkimet e fundit sugjerojnë se aftësitë njohëse luajnë një rol të rëndësishëm në rezultatet e 

investitorit. Korniotis dhe Kumar (2009a) parashikojnë aftësinë njohëse duke përdorur disa variabla 

                                                 
44

 http://ëëë.instat.gov.al/al/census/census-2011/t%C3%AB-dh%C3%ABnat-e-census-2011.aspx 
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demografike (p.sh. mosha, arsimimi dhe rrjetet sociale). Ata mbrojnë përfundimin se investitorët e 

zgjuar arrijnë të investojnë në investime me fitime rreth 30 bps në muaj (ose 3.6% në vit).  

Vetëm një pjesë shumë e vogël e të intervistuarve (71 të intervistuar) ishin gati të riskonin për të 

arritur fitime të larta në kursimet e tyre (grafiku 26 në aneksin C ). Rreth gjysma e investorëve 

individual të letrave me vlerë qeveritare të pyetur janë njohur me këtë alternativë nëpërmjet 

bisedave me të afërmit. Një në 10 investitorë është njohur me këtë mundësi investimi duke 

investiguar vetë tregun ose duke parë shtypin e ditës. Një pjesë e konsiderueshme (rreth 17%) janë 

mbështetur mbi njohuritë e tyre profesionale. Pak investitorë individual kanë marrë dijeni për herë 

të parë për këto instrumenta nga një institut profesionist dhe konkretisht nga banka e tyre (6.8%) 

dhe nga konsulenti financiar (6.6%).  

 

Grafiku  10. Njohja me alternativën për investimin në IFSH 

 

Burimi: Rezultatet e pyetësorëve 

 

Rreth gjysma e të intervistuarve deklarojnë se investimi i tyre në instrumenta qeveritare shtetërore 

vjen nga kursimet personale të akumuluara me punën e tyre ndër vite. Më shumë se një e katërta 

deklarojnë se këto shuma të investuara janë të trashëguara nga familja në formën e parave cash, 

ashtu edhe të pasurive të paluajtshme që më pas janë shitur, po ashtu edhe në formën e 
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instrumentave të tjera financiare. Rreth 18.7% e të intervistuarve kanë investuar në instrumenta 

qeveritarë nga të ardhurat që kanë përfituar nga puna e tyre dhe e të afërmve të tyre në emigracion. 

 

Grafiku  11. Burimi i sigurimit të ardhurave për të investuar në IFSH 

 

Burimi: Rezultatet e pyetësorëve  

 

Një pjesë e pakonsiderueshme, 48 konsumatorë individual i janë drejtuar një firme konsulence gjatë 

procesit të shqyrtimit të alternativave për të investuar kursimet e tyre dhe vetëm 138 prejt tyre i 

janë drejtuar ekonomistit personal (kjo ndodh rëndom tek investitorët individual të cilët janë të 

angazuar në aktivitete biznesi). Pjesa tjetër e konsumatorëve individual të letave me vlerë, e cila 

përbën pjesën dërrmuese nuk i janë drejtuar asnjë nga alternativave të mësipërme (referohu 

grafikut 27 në aneksin C). 

Një në dy investitorë individual preceptojnë se investojnë shumë në letrat me vlerë qeveritare. 

Preceptimi i tyre për blerjen e këtyre produkteve financiare qeveritare shkon përgjithsisht me të 

njëjtin drejtim me atë se sa herë ata kanë investuar realisht në keto instrumenta. Kjo vjen sepse ata 

realisht e kuptojnë tregun në të cilin po investojnë pasi pjesa dërrmuese e tyre e realizon këtë 

veprim prej një periudhe të gjatë kohe.  
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Grafiku  12. Preceptimi mbi shpeshtësinë e investimit 

 

Burimi: Rezultatet e pyetësorëve  

 

Sipas tabelës 17, nga intervistat e realizuara, niveli mesatar i kursimeve është 13,544.50 lek. 

Ndërkohë që mediana për kursimet është 5.000 lek. Këto dy tregues janë larg njëri-tjetrit sepse niveli 

i kursimeve të investitorëve individual ishte shumë i variueshëm. Një pjesë e mirë e të anketuarve 

deklaronin se nuk arrinin të kursenin (një pjesë e konsiderueshme ishin pensionistët) prandaj dhe 

mediana rezulton në nivel më të ulët sesa mesatarja për kursimet. Kjo ide përforcohet dhe nga fakti 

se më shumë se 25% e të intervistuarve janë përgjigjur që nuk arrijnë të kursejnë asgjë çdo muaj, 

ndërkohë rreth 50% arrijnë të kursejnë më pak se 5.000 lek. Kjo e ul shumë mundësitë për të 

investuar në BTH dhe obligacione për një familje e cila nuk mbështetet në burime të tjera të 

ardhurash. Niveli mesatar i investime në letrat me vlerë financiare shtetërore para dy vitesh 

deklarohet në një shumë prej 1.5 milion lek, me një rritje prej 300.000 lek për këtë vit. Kjo tendencë 

justifikohet edhe nga rritja që ka pësuar pjesa që zë investitori individual në tërësinë e gjithë 

investitorëve që blejnë instrumentat financiare shtetërore. Kjo tendencë në rritje shpjegohet dhe 

nga rritja e yieldit në ankandet e zhvilluar përgjatë tre viteve 2011-2013 si rezultat i përthithjes të më 

shumë fondeve nga qeveria për të financuar projektet e saja të investimeve publike.  

Gjatë studimit të të dhënave mund të saktësojmë se një pjesë e mirë e investitorëve nuk investojnë 

drejtëpërsëdrejti në instrumenta financiarë por edhe duke përdorur ndërmjetësin. Prandaj rreth 
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25% e investitorëve individual invetojnë më pak se 280.000 lek të kursimeve të tyre në bonothesari 

dhe në obligacione. 

 

Tabela 17. Profili i të intervistuarve  

 Kursimet Shuma e 
investuar këtë 

vit 

Shuma e investuar 
para dy vitesh 

% e kursimeve që 
preferoni të 

investoni 

Nr i herëve të 
investuara 

Përgjigje të 
vlefshme  

1400 1387 1343 1354 1368 

Pa 
përgjigje  

  77 90 134 123 109 

Mesatarja 13,544.50 1,833,685.65 1,534,449.74 52.46 4.65 

Mediana 5,000.00 1,000,000.00 850,000.00 50.00 4.00 

Devijimi 
Standart  

41055.82 2105657.27 1926347.18 28.4 2.2 

Përqindje  25 0.00 320,000.00 280,000.00 30.00 3.00 

50 5,000.00 1,000,000.00 850,000.00 50.00 4.00 

75 15,000.00 2,300,000.00 2,000,000.00 80.00 6.00 

Burimi: Rezultatet e pyetësorëve. Shumat janë në lek. 

 

Letrat me vlerë financiare shtetërore konsiderohen në tërësinë e gamës për të investuar të ardhurat 

e individëve si mjete shumë të rëndësishme. Mesatarisht çdo konsumatorë individual do të 

parapëlqente të investonte në instrumetat financiare qeveritare rreth 50% të totalit të kursimeve të 

tyre. Kjo vlerë shumë e lartë tregon për një preferencë për këto instrumenta. Pra mund të mendohet 

që investitori individual preferon që gjysma e kursimeve të tija të investohen për IFSH dhe pjesa 

tjetër të mund të ndahet mes alternativave të tjera të investimit si psh: depozita kursimi, depozita 

me/pafat, huadhënie të njohurve për ti përdorur mjete e tyre financiare dhe angazhimi në një 

aktivitet privat. Arsyet për këtë preferencë do të mbështetet nga rezultatet që do të parashtrohen 

me poshtë. Mesatarisht investitori individual ka investuar në bonothesari dhe obligacione 4 ose 5 

herë për këto 20 vite aktivitet në shitblerjen e IFSH. 

Sipas tabelës 18, arrijmë në konkluzione interesante mbi faktin sesa të mirëinformuar janë 

investitorët individual. Sipas tyre huadhënie ndaj një të njohuri për përdorim të përkohshëm dhe 

investimi në aktivitet privat kërkojnë mesatarisht rreth 73 ditë, dhe mesatarisht shumë më pak ditë 

për të marrë vendimin për të investuar në produktet financiare që propozojnë bankat e nivelit të 

dytë. Ndërkohë investimi në bonothesari dhe obligacione kërkon më pak kohë nga të gjitha 
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alternativat e propozuara. Pra sot diskutohet për një përgjegjësi më të madhe për këto dy mundësi 

investimi prandaj dhe kërkon më tepër kohë për tu informuar dhe për tu siguruar më shumë. 

Ndërkohëe fitimi i pritur nga aktiviteti privat është më i lartë sesa fitimi i pritur nga huadhënia tek të 

njohurit.  Një rezultat tjetër shumë interesant tregon që në të gjitha rastet, fitimi nga alternativa me 

e mirë e hequr dorë është në intervalin *4.5% ; 5.5%+.  

 

Tabela 18. Zgjedhjet e të intervistuarve 

 Mesatarja Mediana Devijimi 
Standart  

Përqindje  

25 50 75 

Fitimi i pritur në BTH dhe Obligacione 5.18 5.00 1.17 4.50 5.00 6.00 

% fitimi alternativës më të mirë  5.04 5.00 2.24 4.00 5.00 6.00 

Ditët  4.90 3.00 6.08 2.00 3.00 5.00 

Fitimi i pritur në Depozite me/pa afat 3.15 3.05 0.46 2.80 3.05 3.40 

% fitimi alternativës më të mirë  5.23 5.25 1.05 5.00 5.25 6.00 

Ditët  11.00 5.50 11.32 4.00 5.50 14.00 

Fitimi i pritur në Depozitë Kursimi 2.92 3.00 0.60 2.50 3.00 3.20 

% fitimi alternativës më të mirë  4.47 4.50 0.87 4.00 4.50 5.00 

Ditët  8.94 10.00 4.49 5.00 10.00 10.00 

Fitimi i pritur në Huadhënie të 
njohurve  

9.46 10.00 3.54 8.63 10.00 11.50 

% fitimi alternativës më të mirë  5.50 5.00 0.67 5.00 5.00 6.00 

Ditët  73.40 27.50 116.59 4.50 27.50 112.50 

Fitimi i pritur në Aktivitet privat 13.25 12.00 3.04 10.00 12.00 15.00 

% fitimi alternativës më të mirë  5.25 5.00 1.47 5.00 5.00 6.00 

Ditët  73.45 10.00 121.72 3.00 10.00 90.00 

Burimi: Rezultatet e pyetësorëve 

 

Investitorët real janë të ndikuara nga media. Ata kanë tendencë për të blerë instrumenta financiarë, 

të cilat pasqyrohen në media. Kjo vëmendje mund të çojë investitorët në tregtime shumë 

spekulative. Nga rezultatet e pyetësorit të realizuar rreth 12% e tyre deklarojnë se kanë marrë dijeni 

për herë të parë nga media. Duke konsideruar që ankandet e letrave me vlerë qeveritare vetëm këto 

vitet e fundit janë publikuar në disa media të shkruara dhe vizive (përveç faqes zyrtare të MF dhe 

BSH), mund ta konsiderojmë si një burim kryesor për tu informuar.  

Besnikëria e konsumatorit është një nga treguesit më të rëndësishëm të përdorura për të vlerësuar 



Kapitulli 5. Rezultatet e analizës  

 

 
 

108 

cilësinë e shërbimeve të ofruara nga një organizatë. Prandaj, duke fituar besnikërinë e konsumatorit 

bëhet një objektiv kryesor për organizatat të cilat vendosin të përvetësojnë një perspektivë të 

marrëdhënieve të marketingut financiar (Filip dhe Anghel, 2007). Sipas rezultateve të hulumtimeve 

të shumta të publikuara në literaturën e marketingut të marrëdhënieve, një klient besnik mund të 

sjellë shumë përfitime për organizatën, duke kontribuar edhe në përmirësimin e ritmit të rritjes dhe 

në rritjen e shkallës së sigurisë apo stabilitetin organizativ (Reichheld dhe Sasser, 1990, Gronroos, 

1994; Rust dhe Oliver, 1994; Berry, 1995). Sipas Filip dhe Anghel faktorët që ndikojnë sjelljen besnike 

apo jo të konsumatorëve në një mjedis të shërbimeve bankare mund të rezultojnë nga një 

shumëllojshmëri burimesh. Disa faktorë vinë nga institucioni që emeton letrat me vlerë shtetërore, 

bashkëveprimi ndërmjet palëve ose karakteristikat e shërbimeve thelbësore dhe ato mund të 

kontrollohen nga organizata emetuese e letrave me vlerë; në të njëjtën kohë një seri faktorësh që 

ndikojnë në besnikërinë e konsumatorit rrjedhin nga mjedisi i jashtëm ose situata e jetës së 

konsumatorit dhe ato mund të hulumtohen për të vlerësuar kohëzgjatjen marrëdhënieve. 

Në studimin tonë është shumë interesante të studjohet besnikëria ndërmjet numrit të herëve që një 

investitorë individual ka blerë instrumentat qeveritare shtetërore, dhe sa hërë ka ndryshuar për tju 

drejtuar një instrumenti tjetër investues dhe preceptimit që ai ka se sa aktive është në këtë treg, 

duke e lënë si një mundësi fokusimi në punime të tjera të ardhshme duke mos u shkëputur nga tema 

jonë.  

Massa dhe Simonov (2006) analizuan portofolet e investitorëve suedeze dhe dokumentuan që 

investitorët anonin në drejtim të instrumentave financiare që janë të lidhura më ngushtë me ata, 

qoftë nga ana profesionale (p.sh. një investim financiar që ka lidhje me profesionin e tyre) ose 

gjeografikisht (p.sh. një investitor nga USA investon në instrumenta financiare të USA dhe jo në 

Kanada). Ata argumentojnë se investimet mbi baza familjariteti i jep mundësi investitorëve për të 

fituar kthime të lartë për shkak të avantazhit të informacionit të dhënë nga familjaritet. Në mënyrë 

të ngjashme, Ivkovic dhe Weisbenner (2005) konkluduan se investitorët individuale priren të 

mbivlerësojnë instrumentat financiar vendas dhe argumentojnë për kthime nga investimi lokale më 

të larta. Seasholes dhe Zhu (2010) argumentojnë se ky rezultat nuk është i fuqishëm dhe mbështetet 

në metodologji statistikore me gabime. 

Shpesh konsumatorët individual të letrave me vlerë e kanë të vështirë të diferencojnë cilësimet për 

karakteristikat e këtyre instrumentave dhe çfarë vlerësimi kanë ata për këto karakteristika. Paraqitja 
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grafike e mëposhtme për qëndrimet mesatare të investitorëve individual përshkruan më mirë këtë 

situatë. Për tu theksuar është se cilësia për fitime të kënaqshme, ndryshe nga çfarë mund të pritet 

për një investitorë individual nuk ka të njëjtën trend me cilësimet e tjera.  

 

Grafiku  13. Cilësimi dhe vlerësimi mesatare për faktorët e besimeve personale 

 

Burimi: Rezultatet e pyetësorëve 
 

Shpesh konsumatorët individual të letrave me vlerë e kanë të njëjtin përcaktim për ndikimin dhe 

shpeshtësinë që e performojnë referentët e saj normative aktin e blerjes së instrumentave financiar 

shtetërorë. Paraqitja grafike e mëposhtme për qëndrimet mesatare të investitorëve individual për 

referentët e tyre përshkruan më mirë këtë situatë. Mbizotëron situata ku kanë një tendencë për të 

kënaqur të gjithë referentët, e shpjeguar kjo nga impakti social që ka mjedisi ku jeton ky investitor 

individual në Shqipëri.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku  14. Vlerat mesatare për faktorët e besimeve normative 
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Burimi: Rezultatet e pyetësorëve 

 

Një literaturë e pasur me kërkime në psikologji tregojnë që njerëzit përgjithësisht kanë një vetbesim 

të tepruar (për një pasqyrë të kësaj literaturë të shihni Moore dhe Healy (2008) dhe citimet e Odean 

së (1999)). Disa publikime kanë zhvilluar modele teorike bazuar në vëzhgimin se investitorët kanë 

vetbesim të tepruar (Daniel, Hirshleifer dhe Subrahmanyam (1998), Gervais dhe Odean (2001), 

Hong, Scheinkman, dhe Xiong (2006), Kyle dhe Wang (1997), Odean (1998), Scheinkman dhe Xiong 

(2003)). Në anketimin e realizuar për investitorët individual të letrave me vlerë qeveritare kemi 

rezultate shumë interesante. Rreth 25.5% e të anketuarve shprehen se mbështeten shumë në 

inisiativën personale pra kanë një vetbesim në nivele të larta dhe nga ana tjetër është më i madh 

numri i anketuesve të cilët shprehen se e shohin të parëndësishëm ndikim e inisiativës së tyre në 

blerjen e këtyre instrumetave (32.2%). Pra, evidentojmë një sjellje ndryshe nga rezultatet e 

studimeve të mësipërme.  

Transparenca dhe strukturat organizuese të procesit janë faktorët më përcaktues që mund të 

shërbejnë si favorizues në qëllimin e investitorëve individual për të investuar në letrat me vlerë 

shtetërore. Strukturat organizuese dhe informacioni i përditësuar janë dy nga elementët më 

përcaktues që ndikojnë qëndrimet e konsumatorëve individual. Më pak i rëndësishëm në grupin e 

faktorëve shihet mundësia për të investuar jashtë vendit. Lehtësia në proçedurat për zhvillimin e 

blerjes shihet si faktor që mund të pengojë në aktin e blerjes së instrumentave financiarë.  

Emocionet kanë efekte të fuqishme në vendime dhe rezultatet kanë efekte të fuqishëm në 
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emocionet (Mellers et al., 1998). Emocionet mund të ketë efekte edhe përpara dhe pas vendimit. 

Shumica e hulumtimeve fokusohet në një model një dimensional në të cilën një emocion para 

vendimarrjes mund të jetë pozitive ose negative. Për këtë element shumë të rëndësishme që 

sigurisht gjen vend edhe në sjelljen e këtyre investitorëve ka qënë e vështirë hulumtimi, prandaj 

autori zgjodhi të abstagonte pasi mënyrë e krijimit të bazës së të dhënave e bënte të vështirë 

marrjen e informacionit dhe për këtë element. 

 

Grafiku  15. Vlerat mesatare për faktorët e kontrollit të preceptuar ndaj sjelljes 

 

Burimi: Rezultatet e pyetësorëve 

 

Teksa shohim paraqitjen grafike dallohet se kemi një lidhje ndërmjet faktit sesi vlerësohet një nga 

faktorët si pengues apo favorizues dhe rëndësia që i atribohet atij për këtë grup faktorësh. Analizë 

më e detajuar për secilin nga grup faktorët do të paraqitet në vijim. 

 

5.2 Grupi i faktorëve të përfshirë në besimet personale 
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cili do ti sjelli pasoja pozitive apo negative. Këto besime në sjellje mendohet që përcaktojnë 
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2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00 2.79 

2.76 2.82 
2.80 

2.62 
2.78 2.83 

2.71 
2.69 

2.65 2.74 
2.90 

2.82 2.86 2.85 
2.77 

2.74 
2.69 

2.80 
2.79 

2.67 
2.60 

2.78 
2.90 

Rëndësia Pengues-Favorizues



Kapitulli 5. Rezultatet e analizës  

 

 
 

112 

apo jo i preferueshëm gjatë performimit të sjelljes në fjalë. Në përgjithsi, në varësi të shtrirjes së 

performancës së tyre të sjelljes preceptohet se shkon në një rezultat të pëlqyeshëm, qëndrimi 

kundrejt sjelljes do të jetë më i favorshëm. 

Më shumë se çdo gjë tjetër në studimet e sjelljes konsumatore është diskutuar për besimet 

personale, të cilat kanë qënë në qëndër të përpjekjeve për të parashikuar dhe për shpjeguar sjelljen 

konsumatore. Me qëndrimet ne përballemi në çdo moment të jetës tonë, ato i adresohen 

institucioneve, politikave, rregullave, njerëzve ose edhe çdo objekt tjetër.  Përkufizimi më i thjeshtë 

për besimet personale në lidhje me temën që po studjohet do të ishte ajo se si ne reagojmë në 

mënyrë të favorshme apo të pafavorshme ndaj investimit në instrumenta të letrave me vlerë. Edhe 

pse ky përkufizim është shumë i thjeshtë, arrijmë të dallojmë dy karakteristika: Së pari, vlerësimet i 

bashkëngjiten një objekti të caktuar, një sistemi unitare vlerësimi i cili rendit nga pikët negative në 

pikët pozitive me një pikë neutral ndërmjet tyre, duke krijuar një sistemi bipolar vlerësimi (Krosnick, 

Judd dhe Wittenbrink, 2005). Së dyti, qëndrimi përcaktohet me natyrë hipotetike dhe prezumohet 

që përgjigjet e vlerësimit të llojeve të ndryshme mund të përdoreshin për të konkluduar rreth 

preferencave, dhe rrjedhimisht qëndrimeve personale të konsumatorit (Eagly & Chaiken, 2005). 

Sipas Fishbein dhe Ajzen, 1975, besimet përkufizohen si mundësi subjektive që objekti ka një cilësi të 

caktuar. Disa besime i rezistojnë kohës, disa të tjera harrohen, disa të reja formohen etj. Gjatë gjithë 

diskutimit nuk duhet të harrojmë që përkufizimet e objektit dhe qëndrimit i referohemi në sensin e 

përgjithshëm. Besimet shprehen si kombinim ndërmjet vlerësimit të çdo cilësie që kontribuon tek 

qëndrimi në propocion të drejtë me probabilitetin subjektiv të personit që objekti posedon cilësinë 

në fjalë dhe në propocion direkt me forcën e besimit. Në këtë mënyrë, njerëzit kanë qëndrime 

pozitive ndaj objekteve ndaj të cilave ato i lidhin me vlerësime positive dhe qëndrime negative ndaj 

atyre objekteve që i asociojnë me vlerësime negative.   

Gjatë këtij studimi u gjykua e arsyeshme të testohen besimet personale të konsumatorëve individual 

të letrave me vlerë ndaj sjelljes së tyre për të blerë instrumentat financiare shtetërore (referuar 

pyetjes 16 në pyetësorin në aneksin B) nëpërmjet disa nënfaktorëve të rëndësishëm për të siç janë:  

a) risku i ulët 

b) fitime të kënaqshme 

c) proçedurat e lehta të pjesëmarrjes  

d) proçedura të thjeshta të organizimit 
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e) diversifikimit të portofolit 

Të gjithë elementët e mësipërm u testuan kundrejt qëllimit për të performuar aktin e blerjes, i cili 

është një parashikues shumë i përafërt i sjelljes së këtyre konsumatoreve (i shpjeguar në kapitullin 

3). Më poshtë paraqitet analiza për këto rezultate, që janë sa intresante edhe kontroversale duke 

konsideruar tiparet e tregut të marrë në studim, si për besimet personale në tërësi të investitorit 

individual ashtu edhe për secilin prej nën-elementëve që përbëjnë këtë faktor.  

Për çdo hipotezë është e nevojshme testimi nëpërmjet analizës statitikore të pavarësisë për të parë 

varësinë ndërmjet dy variablave, qëllimit për të blerë instrumenta shtetërore dhe besimeve 

personale të këtyre konsumatorëve të analizuar. Besimet personal janë vlërësuar si shumatore e 

prodhimit të secilit element si pjesë përbërëse të këtij grup faktorësh. Më pas analiza vijon me 

metodën joparametrike të korrelacionit të Spearmean për të gjykuar në lidhje me kahun dhe 

fortësinë statistikore të korrelacioni. Gjatë punimit është arsyetuar të bëhet një grupim i të dhënave 

me 10% për të analizuar në mënyrë të grupuar të dhënat ndërmjet qëllimin për të investuar në 

instrumentat financiare qeveritare dhe besimeve personale, rezultatetet e 1477 të intervistuesit 

pasqyrohen më poshtë. 

 

Hapi i parë: Përcaktimi i hipotezave, fillimisht nisim të përcaktojmë hipotezën zero, për të testuar 

pyetjen kërkimore të autorit “A ka lidhje midis pjesës së investimeve për blerje të bonove të thesarit 

dhe obligacioneve me besimet personale që individët kanë për cilësitë e tyre. Kjo pyetje është 

përkthyer në një hipotezë zero do të hidhet poshtë derisa të dhënat tona do të provojnë të 

kundërtën. Ndërkohë hipoteza alternative është hipoteza që autori kërkon të vërtetojë. 

 Ho: Nuk ka asnjë lidhje midis pjesës së investimeve për blerje të bonove të thesarit dhe 

obligacioneve me besimet personale që individët kanë për cilësitë e tyre. 

H1: Ka lidhje midis pjesës së investimeve për blerje të bonove të thesarit dhe obligacioneve 

me besimet që individët kanë për cilësitë e tyre. 

 

 

 

 

Tabela 19. Tabela e kontigjencës për besimet personale 
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Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë * Besimet personale 

  Besimet personale Total 

0-5 
(Aspak) 

6-10               
(Pak) 

11-15 
(Mjaftueshëm) 

16-20 
(Mesatarisht) 

21-25                   
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë
 k

an
ë

 q
ë

lli
m

 t
ë

 in
ve

st
o

jn
ë

 

0-10 16 168 67 0 0 251 

11-20 9 161 89 0 0 259 

21-30 1 62 56 0 0 119 

31-40 4 51 42 0 0 97 

41-50 0 8 31 66 22 127 

51-60 0 5 37 66 25 133 

61-70 1 2 37 46 19 105 

71-80 0 2 39 61 22 124 

81-90 0 1 29 66 20 116 

91-100 1 3 38 70 34 146 

Total 32 463 465 375 142 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorit 

 

Ajo që vihet re në tabelën ku janë pasqyruar besimet personale të individëve në lidhje me pjesën e % 

që kanë qëllim për të investuar është lidhja e drejtë ndërmjet dy variablave, sipas të cilës sa më pak 

të predispozuar të jenë konsumatorët individual për të investuar në tregun e instrumentave 

financiare shtetëror aq më pak kanë qëllim investitorët individual të investojnë për këto 

instrumenta. Ky përfundim mbështetet edhe më shumë nga grafiku i mëposhtëm i cili prezanton me 

mirë këtë lidhje ndërmjet dy faktorëve, duke konluduar se ka varësi statistikisht të rëndësishme 

midis besimeve personale të konsumatorëve me qëllimin për të blerë këto instrumenta qeveritare 

shtetërore.   

 

 

 

 

 

 

 

Grafiku  16. Paraqitja grafike e tabelës së kontigjencës 
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Burimi: Rezultatet e pyetësorit 

 

Vijojmë me hapat e tjerë të analizës tonë për të mbështetur përfundimet e mësipërme por edhe për 

të hetuar më tej për këtë lidhje.  

Hapi i dytë: Përcaktimi i nivelit të rëndësisë i cili është probabiliteti i hedhjes poshtë së hipotezës 

zero kur ajo është e vërtetë, ose ndryshe niveli i riskut. Do të përcaktojmë nivelin e rëndësisë 5%.  

Hapi i tretë: Zgjedhja e testit statistikor i cili do të përdoret për të testuar hipotezën zero. Do të 

përdorim testin chi-square (hi katror) për të testuar në mënyrë formale nëse ka lidhje midis dy 

variablave në studim të cilët janë në shkallën nominale. Pra do të hetojmë nëse është një variabël i 

pavarur nga tjetri. Përcaktojmë shkallët e lirisë sipas formulës përkatëse të këtij testi: 

Shkallët e lirisë = (numri i rreshtave - 1) * (numri i kolonave - 1) 

Shkallët e lirisë = (10-1) * (5-1) = 9*4 = 36 

Hapi i katërt:  Nga tabela e shpërndarjes së chi-square përcaktojmë vlerën kritike (shkallët e lirisë 36 

dhe niveli i rëndësisë 5%). Kjo vlerë kritike është afërsisht 51.  

 

Grafiku  17. Shpërndarja hi katror me 36 shkallë lirie 

 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë 

0-25 (Aspak)

26-50 (Pak)

51-75 (Mjaftueshëm)

76-100 (Mesatarisht)

101-125 (Shumë)
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Hapi i pestë: Marrja e vendimit fillon me llogaritjen e testit statistikor, duke e krahasuar me vlerën 

kritike dhe më pas të marrim një vendim për hipotezën zero.  Për këtë do të llogarisim për çdo qelizë 

vlerën e pritshme e cila gjendet: shuma e kolonës përkatëse * shuma e rreshtit përkatës/numri i 

personave të anketuar. Rezultatet për variablin e besimeve personale pasqyrohen në tabelën e 

mëposhtme. 

 
Tabela 20. Vlerat e pritura për besimet personale 

 Besimet personale Total 

0-25     
(Aspak) 

26-50        
(Pak) 

51-75 
(Mjaftueshëm) 

76-100 
(Mesatarisht) 

101-125 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë
 k

an
ë

 q
ë

lli
m

 t
ë

 in
ve

st
o

jn
ë

 

0-10 Count 16 168 67 0 0 251 

Expected 
Count 

5,4 78,7 79,0 63,7 24,1 251,0 

11-20 Count 9 161 89 0 0 259 

Expected 
Count 

5,6 81,2 81,5 65,8 24,9 259,0 

21-30 Count 1 62 56 0 0 119 

Expected 
Count 

2,6 37,3 37,5 30,2 11,4 119,0 

31-40 Count 4 51 42 0 0 97 

Expected 
Count 

2,1 30,4 30,5 24,6 9,3 97,0 

41-50 Count 0 8 31 66 22 127 

Expected 
Count 

2,8 39,8 40,0 32,2 12,2 127,0 

51-60 Count 0 5 37 66 25 133 

Expected 
Count 

2,9 41,7 41,9 33,8 12,8 133,0 

61-70 Count 1 2 37 46 19 105 

Expected 
Count 

2,3 32,9 33,1 26,7 10,1 105,0 

71-80 Count 0 2 39 61 22 124 

Expected 
Count 

2,7 38,9 39,0 31,5 11,9 124,0 

81-90 Count 0 1 29 66 20 116 

Expected 
Count 

2,5 36,4 36,5 29,5 11,2 116,0 

91-100 Count 1 3 38 70 34 146 

Expected 
Count 

3,2 45,8 46,0 37,1 14,0 146,0 

Total Count 32 463 465 375 142 1477 
Expected 
Count 

32,0 463,0 465,0 375,0 142,0 1477,0 

Burimi: Rezultatet e pyetësorit 
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Vlera e llogaritur e hi katror jepet me formulën: 

   ∑[
(     )

 

  
] 

                                                 
                                                              

                           
 

Duke zbatur formulën vlera e hi katror do të kemi 974.305, e cila është më e madhe se vlera kritike 

51 pra rrjedhimisht themi që hipoteza zero bie poshtë dhe pranojmë hipotezën alternative që 

supozon lidhje midis variablave në studim. Për të parë fortësinë dhe kahun e lidhjes llogarisim 

koefiçientin e korrelacioni. Po ti referohemi rezultateve në tabelën 21, do të shohim se nëpërmjet 

testit Chi-Square, vërtetohet se ndërmjet dy variablave qëllimit për të investuar dhe besimeve 

personale të investitorëve kemi lidhje pavarësisht se nuk mund të nxjerrim rezultate as për drejtimin 

(kahun) dhe as për fortësinë e kësaj lidhjeje.   

  

Tabela 21. Testi Hi-Katror ndërmjet qëllimit për të investuar dhe besimeve personale 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  974,305
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 1,264,028 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 709,213 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 8 qeliza (16,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 2,10 

 

Në tabelën 22 kemi përdorur korrelacionin për të hulumtuar për këtë lidhje, duke testuar drejtimin 

dhe fortësinë e lidhjes së mësiperme. Rezultatet mbështesin hipotezën të ngritur sipas të cilës, 

besimet personale të investitorëve individual ndikojnë pozitivisht me një tregues korrelacioni 70.8% 

tek qëllimi i këtyre investitorëve për të investuar në letra me vlerë shtetërore.  

 

 

 

 

Tabela 22. Korrelacioni i Spearman për besimet personale. 
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  Pjesa e % që 

kanë qëllim të 

investojnë 

Rëndësia e 

qëndrimeve personale 

për këto investime 

Spearman's 

rho 

Pjesa e % që 

kanë qëllim të 

investojnë 

Koefiçenti i korrelacionit 1,000 ,708
**

 

Niveli i rëndësisë i dyanshëm  . ,000 

Numri i rasteve te vlefshme 1477 1477 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Si konkluzion, korrelacioni midis besimeve personale për rëndësinë e elementëve në grupin e parë të 

faktorëve dhe qëllimit për pjesën e investimeve që do të donin të investonin në bonothesari dhe 

obligacione është pozitiv për subjektet  e zgjedhura dhe statistikisht i rëndësishëm në tërësinë e 

subjekteve.  

 

Interesante paraqiten rezultatet për secilin nga elementët përbërës të grupit të faktorëve të 

besimeve personale. Për secilin prej elementëve përberës të grupit të variablave të besimeve 

personale është vlerësuar e arsyeshme të përdoren të njëjtat analiza për testimin e lidhjeve të tyre 

me qëllimin për të realizuar aktin e blerjes së instrumentave qeveritarë shtetëror. Fillimisht është 

përdorur analiza statitikore e pavarësisë për të parë varësinë ndërmjet dy variablave, qëllimit për të 

blerë instrumenta shtetërore dhe secilit prej faktorëve të grupit të besimeve personale të këtyre 

konsumatorëve të analizuar. Më pas analiza vazhdon me metodën joparametrike të korrelacionit të 

Spearmean për të gjykuar në lidhje me kahun dhe fortësinë statistikore të korrelacioni midis 

variablave. Autori ka arsyetuar të bëjë një grupim të të dhënave me 10% për të analizuar në mënyrë 

të grupuar të dhënat ndërmjet qëllimin për të investuar në instrumentat financiarë qeveritar dhe 

këtyre nënfaktorëve të grupit të besimeve personale, rezultatetet e 1477 të intervistuesit do të 

pasqyrohen mëposhtë. Në total tabela me vlerat e korrelacionit për secilin nga nënfaktorët e grupit 

të besimeve personale të investitorëve të letrave me vlerë qeveritare:   

 

 

 

 

Tabela 23. Korrelacioni i Spearman për secilin nga nënfaktoret e besimeve personale 
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  Risku të 
ulët 

Fitime të 
kënaqshme  

Proçedura të 
lehta 

pjesemarrjeje 

Proçedura 
të thjeshta 
organizimi 

Diversifikimit 
të portofolit 

Sp
e

ar
m

an
's

 r
h

o
 

Pjesa e % 
që kanë 
qëllim të 

investojnë 

Koefiçenti i 
korrelacionit 

,622
**

 ,330
**

 ,655
**

 ,579
**

 ,599
**

 

Niveli i rëndësisë 
i dyanshëm  

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Numri i rasteve 
të vlefshme 

1477 1477 1477 1477 1477 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Për të mbështetur përfundimet e mësipërme, mëposhtë paraqesim grafikisht tabelën e kontigjencës 

për secilin nënfaktorë të besimeve personale:  

 

Grafiku  18. Nënfaktorët e grupit të besimeve personale 

 

Burimi: Rezultatet e pyetësorit 

 

Nga tabelat e mësipërme është evidente se cili nga nënfaktorët është me influencues në qëllimin për 

të realizuar procesin e blerjes se instrumentave financiare shtetërore. Mëposhtë ofrohet analizë e 

shkurtër së bashku me materialet plotësuese në aneksin D. 

Pjesë e konsiderueshme e investitorëve individual mendojnë se risku është një nga karakteristikat 

shumë të rëndësishme ose mesatarisht i rëndësishëm përkatësisht 42.8% dhe 37.4%. Pritej që këto 
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vlera të ishin më të theksuara por duke konsideruar që një pjesë e mirë e këtyre konsumatorëve e 

marrin të mirëqënë faktin se instrumentat qeveritare kanë risk zero, prandaj dhe shohim se 3.3% e 

kanë konsideruar këtë cilësi si aspak ose pak të rëndësishëm për blerjet e tyre. Ndërkohë këta 

investitorë janë më racional rreth mendimit nëse instrumentat financiare shtetërore e gëzojnë këtë 

cilësi dhe kjo si pasojë e krizës globale, pasigurisë që diskutohet në çdo sferë të ekonomisë.  

Ajo që vihet re në tabelën ku janë pasqyruar besimet e investitorëve individëve për riskun në lidhje 

me pjesën e % që kanë qëllim për të investuar është lidhja e drejtë ndërmjet dy variablave, sipas të 

cilës sa më pak të predispozuar të jenë konsumatorët individual për të pranuar riskun e 

instrumentave investuese aq më shumë kanë qëllim të investojnë për instrumentat e borxhit 

shtetërore. Ky përfundim evidentohet më saktë në tabelën nr. 40 në aneksin D, e cila e prezanton 

mirë këtë lidhje ndërmjet dy faktorëve, duke konkluduar se ka varësi statistikisht të rëndësishme 

midis besimit pozitiv të investitorit individual për risk të ulët të instrumentave financiare shtetëror 

me qëllimin për të investuar në këto instrumenta.  Intrumentat e borxhit shtetërore konsiderohen si 

instrumentat financiare me risk zero. Edhe pse kriza ekonomike globale ndikon në këtë ripërcaktim 

të këtyre instrumentave sepse qeveritë e disa vendeve kanë treguar se mund të mos arrijnë të 

përmbushin detyrimet e tyre për të kthyer borxhin që i kanë marrë individëve.  

Për të testuar drejtimin dhe fortësinë e lidhjes së mësipërme, në tabelën 45 e bashkëngjitur në 

aneksin D, kemi përdorur korrelacionin për të hulumtuar për këtë lidhje. Rezultatet mbështesin 

përfundimet e mëparshme sipas të cilave besimi pozitiv për një risk të ulët të investitorëve individual 

ndikojnë pozitivisht me një tregues korrelacioni 62.2% tek qëllimi i këtyre investitorëve për të 

investuar në letra me vlerë shtetërore. Si konkluzion, korrelacioni midis qëndrimit pozitiv për risk të 

ulët dhe qëllimi për pjesën e investimeve që do të donin të investonin në bonothesari dhe 

obligacione është pozitiv për subjektet e zgjedhura dhe statistikisht i rëndësishëm në tërësinë e 

subjekteve.  

Risku gjithmonë në literaturën e sjelljes financiare ka luajtur një rol të rëndësishëm si një nga 

faktorët përcaktues të sjelljes së investitorëve individual. Për të ndryshuar besimet ndaj riskut për 

investitorët e huaj si dhe tërheqja e vëmendjes së investitorëve të huaj është një tjetër objektiv që 

duhet të punohet. Kjo është edhe arsyeja që përveç kompanisë së vlerësimit e riskut Moodys, është 

kontraktuar dhe kompania Standarts and Poors për të siguruar një informim më të gjerë të publikut 

jo vetëm vendas por edhe të huaj, si dhe për të rritur besueshmërinë e tyre. 
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Pjesa më e madhe e hulumtimit në ekonomi moderne është ndërtuar mbi nocionin se qeniet 

njerëzore janë agjentë racionalë që përpiqen për të maksimizuar pasurinë duke minimizuar riskun. 

Këta agjentë vlerësojnë me kujdes riskun dhe kthimin e të gjitha opsioneve të mundshme për 

investimet për të konkluduar në një portofol të investimeve që i përshtatet nivelit të tyre të pranimit 

të riskut. Sipas Grossman dhe Stiglitz (1980) në modelet e pritjeve racionale, disa investitorë zgjedhin 

për të marrë informacion të kushtueshme dhe të tjerët të zgjedhin për të investuar në mënyrë 

pasive. Një nga kontributet më frymëzuese në teorinë e vendimmarrjes nën pasigurisë dhe riskun, 

është bërë edhe nga Kahneman dhe Tversky (1979) me teorinë e tyre të prespektivës, e cila 

përshkruan mënyrën se si njerëzit zgjedhin ndërmjet alternativave probabilistike që përfshijnë 

riskun, ku probabilitetet e rezultateve janë të njohura. 

Edhe kriza financiare prek konsumatorët jo vetëm ekonomikisht, por edhe psikologjikisht. Njerëzit 

bëhen më të fiksuar pas parave. Ata nuk duan të shpenzojnë më para për produktet premium, edhe 

pse ata ende mund të përballojë këto. Ata blejnë vetëm gjërat e nevojshme, kalojnë në markat e lira 

dhe kanë një prespektivë më racionale për promocionin. Ata fillojnë të krahasojnë produktet e 

ndryshme dhe të zgjidhin në bazë të çmimit duke rënë në kompromis për cilësinë (Nistoresku dhe 

Puiu, 2009). 

Procesi i blerjes në këtë situatë mund të transformohet nga një sjellje e programuar ose në sjelljen e 

kufizuar vendimarrëse të blerjes duke u bërë sjellje konsumatore e gjerë. Me fjalë të tjera sjellja 

konsumatore para krizës nuk është bazuar në marrjen e vendimeve të gjerë dhe mbledhjen e 

informacionit por pas krizës procesi u bë më e komplikuar. Për aq kohë sa njerëzit lexojnë më shumë 

për krizën ekonomike dhe për sa kohë që shtypi është i përqëndruar në pasqyrimin e efekteve të 

krizës, ka një efekt psikologjik me ndikim negativ në konsumatorët (Amalia dhe Ionut, 2009). Ndikimi 

i krizës në njerëz mund të reflektohet në konsumin e tyre . Në studimin e tyre, Amalia dhe  Ionut 

(2009) tregojnë se njerëzit nuk janë të njëjtë dhe jo të gjithë njerëzit kanë të njëjtin preceptim për 

një situatë me efekte negative. Faktorët më të rëndësishëm të sjelljes së konsumatorit në një situatë 

të tillë janë: qëndrimi ndaj riskut dhe preceptimi i riskut. Qëndrimi ndaj riskut pasqyron 

interpretimin e konsumatorit në lidhje me përmbajtjen e riskut dhe se sa ai ose ajo i pëlqen 

përmbajtja e këtij risku. 
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Perceptimi i riskut pasqyron interpretimin e konsumatorit të mundësisë për të qenë të ekspozuar 

ndaj riskut. Duke përdorur faktorët qëndrimit ndaj riskut dhe perceptimit të  riskut, literatura mund 

të bëjë një kalsifikim të konsumatorëve në: 

a) Konsumatorët në panik: janë ata që kanë një qëndrim të lartë ndaj riskut dhe një perceptim 

të lartë ndaj riskut. Ky lloj i konsumatorëve është në një situatë të menjëhershëm stresuese. 

Ata janë kundërshtues të riskut dhe do të përpiqen për ta shmangur atë.  

b) Konsumatorët e matur: janë ata që kanë qëndrim të lartë ndaj riskut dhe preceptim të ulët 

ndaj tij. Kështu, këta konsumatorët janë shumë të kujdesshëm dhe të planifikuar me kujdes 

shpenzimet e tyre, shtyjnë blerjet e mëdha, në disa raste ndryshojë markat dhe ata 

informohen shumë mirë në procesin e blerjes. 

c) Konsumatorët e interesuar: janë ata që kanë qëndrim të ulët ndaj riskut dhe perceptimin të 

lartë ndaj riskut (e cila është përcaktuesi i parë). Ky lloj i konsumatorëve do të planifikojë 

shpenzimet e veta. Kjo mund të ndodhë vetëm në rast të rritjes së preceptimit në rritje të 

riskut. Gjithashtu është interesante se ky lloj i konsumatorëve është i gatshëm për të 

provuar produkte të reja dhe inovative, pavarësisht kohëve të vështira. 

d) Konsumatorët racionale: janë ata që kanë qëndrim të ulët ndaj riskut dhe preceptimin e ulët 

të riskut. Pra ata nuk janë kundërshtues të riskut dhe konsiderojnë se ata nuk janë të 

ekspozuar ndaj përmbajtjes së riskut.  

Sipas Ang S. H (2001), këto ndryshime në sjelljen konsumatore që dalin nga një krizë ekonomike 

mund të moderohen nga karakteristikat e personalitetit. Zakonet e blerjes së njerëzve priren të 

ndryshojnë gjatë kohëve të vështira dhe stresuese si të krizave ekonomike (Nistoresku dhe Puiu, 

2009). Konsumatori reagon për çdo ndryshim në gjendjen ekonomike rreth tij duke ndryshuar 

konsumin e tij. Kjo ndodh për shkak të një ndryshimi në nivelet e preceptimit të riskut të tij. 

Thaler dhe Johnson (1990) kanë gjetur se fitimet të mëparshme nxisin sjelljen për investime riskoze, 

ndërsa humbjet e mëparshme, ato investime të cilat ofrojnë një mundësi për të ndryshuar situatën e 

humbjes së vazhdueshme duken veçanërisht tërheqëse. Këto janë shembuj të asaj që Thaler i 

referohet si kontabiliteti mendore. Kjo është një pyetje e rëndësishme nëse investitorët që kanë 

qëndrime të riskut te lidhura me fitimet dhe humbjet përcaktojnë nivelin individual të investimit, në 

pjesë të portofolit, në portofolin e përgjithshëm ose në pasurinë e tyre totale. 
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Investitorët gjithmonë kërkojnë maksimizimin e dobisë së tyre, dhe në rastin e investimeve 

financiare nuk ka tregues më të mirë për  të matur dobinë sesa norma e fitimit të pritshëm. Në 

kushte të njëjta sigurisht çdo investitorë do të zgjidhte investimin me norma me të larta fitimi, por ky 

tregues duke bashkëvepruar me faktorët e tjerë paraqet rezultate interesante  për tu analizuar.  

Investitorët e letrave me vlerë shtetërore në Shqipëri e shohin cilësinë për fitime të kënaqshme 

shumë të rëndësishëm. Vetëm një pjesë jo shumë domethënëse (rreth 4.3%) mbështetur në 

arsyetimin ekonomik se nga instrumenta me risk shumë të ulët ose risk-free nuk mund të 

pretendohen fitime të kënaqshme. Gjithmonë e më tepër pasqyrohet strategjia qeveritare për të 

marrë sa më pak mjete monetare hua e cila sjell dhe norma më të ulta spreadi (fitimi nga investimi). 

Kjo sigurisht reflektohet dhe tek deklarimet e investitorëve të cilët e pranojnë se nuk jemi në vitet e 

“arta” kur normat e interesit të instrumentave financiare shtetërore ishin shumë më të larta se 

normat e depozitave. 

Ajo që vihet re në tabelën ku janë pasqyruar besimet e investitorëve individual për fitimet të 

kënaqshme ndaj investimeve të tyre në lidhje me pjesën e % që kanë qëllim për të investuar është 

lidhja e drejtë ndërmjet dy variablave, sipas të cilës sa më shumë të parapëlqejnë fitimet e 

kënaqshme konsumatorët individual në tregun e instrumentave financiare shtetërore aq më shumë 

kanë qëllim të investojnë për këto instrumenta. Ky përfundim evidentohet më saktë në në tabelën 

nr. 41 në aneksin D, e cila e prezanton mirë këtë lidhje ndërmjet dy faktorëve, duke konkluduar se ka 

varësi statistikisht të rëndësishme midis besimeve të investitorit për fitime të kënaqshme me 

qëllimin për të investuar në keto instrumenta.   

Për të testuar drejtimin dhe fortësinë e lidhjes së mësiperme, në tabelën nr. 46 bashkëngjitur në 

aneksin D, kemi përdorur korrelacionin për të hulumtuar për këtë lidhje. Rezultatet mbështesin 

përfundimet e mëparshme sipas të cilave besimet pozitive për fitime të mira ndaj investimeve të 

tyre të investitorëve individual ndikojnë pozitivisht me një tregues korrelacioni 33.0% tek qëllimi i 

këtyre investitorëve për të investuar në letra me vlerë shtetërore. 

Ndryshe nga ajo se çfarë mund të pritej nga llogjika racionale e një investitori ku mendohet se kthimi 

nga investimi është një nga arsyet kryesore të përzgjedhjes së alternativës investuese, ky faktor ka 

lidhjen më pak të fortë nga të gjithë nënelementët për grupin e faktorëve të besimeve personale të 

invesitorëve individual të letrave me vlerë. 
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Konkluzione me vlerë nxjerrim edhe nga një analizë ndërmjet normave të interesit të instrumentave 

të borxhit dhe normat e depozitave për instrumenta 12 mujorë. Tabela e mëposhtme edhe pse 

tregon për një lidhje pozitive me koefiçent korrelacioni 94.7% ndërmjet këtyre dy variblave, kjo 

është një paraqitje që përshkruan një “paradoks” të financave publike ku normat e depozitave nga 

bankat e nivelit të dytë janë më të ulta sesa norma mesatare e ponderur për instrumentat e borxhit 

të brendshëm publik, edhe pse këto të fundit janë të ekspozuara ndaj një risku më të ulët. Kjo 

situatë nuk është evidentuar vetëm në periudha e krizave financiare të vendit tonë por edhe në 

periudha të cilat evidentohen me një qëndrueshmëri dhe vijueshmëri financiare publike.   

 

Tabela 24. Krahasimi normave mesatare të ponderuara dhe normat e depozitave 12-M 

 

Burimi: INSTAT, Ministria e Financave dhe Banka e Shqipërisë, 2014 

**Është në përditësim 

 

Së fundi, Barber dhe Odean (2001) krahasojnë performancën e burrave dhe grave. Studimi është i 

motivuar nga dy vëzhgime: (1) burrat kanë tendencë të jenë më të prirur për vetëbesim se sa gratë 

në zonat kulturore të preceptuara të dominuara nga meshkujt (Deaux dhe Farris, 1977) dhe (2) 

modelet supozojnë që investitorët që kanë vetbesim të lartë kanë tendencë për të parashikuar 

investimet që dëmtojnë portofolet e tyre. Barber dhe Odean (2001) dokumentojnë që burrat janë 

më të angazhuar se femrat. Pothuajse të gjitha ndryshimet në baza gjinore në performancë mund të 

parashikohen nga fakti se burrat kanë tendencë për të tregtuar në mënyrë më agresive se femrat. As 

burrat dhe as gratë nuk duket të kenë aftësi të përzgjedhjes se instrumentave financiare (dmth, 
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kthimet bruto të tyre janë të ngjashme). Një konfirmim i mëtejshëm në lidhje me aftësinë e 

çorientuar të investitorëve individual vjen nga Tajvani. Barber, Lee, Liu dhe Odean (2009) analizuan 

të dhënat e investitorëve taivaneze gjatë periudhës 1995 deri në 1999. Ata ndërtuan portofole që 

imitonin investimet e individëve dhe institucioneve. Kur portofolet janë ndërtuar duke supozuar 

periudha investimi që shkojnë nga një ditë në gjashtë muaj, instrumentat financiare të blera nga 

individët performonin fitimet të dobta. 

Si konkluzion, korrelacioni midis besimeve pozitive për fitimet që do të vjelin investitorët dhe qëllimi 

për pjesën e investimeve që do të donin  të investonin në bonothesari dhe obligacione është pozitiv 

për subjektet  e zgjedhura dhe statistikisht i rëndësishëm në tërësinë e subjekteve.  

Nga rezultatet e studimit shohim se ekziston një lidhje e drejtë ndërmjet preferencës së 

investitorëve individual për proçedurave të lehta pjesëmarrjes në këto instrumenta financiare në 

lidhje me pjesën e % që kanë qëllim për të investuar. Kjo do të thotë që sa më shumë të preferojnë 

investitorët që procesi i investimit të ketë proçedura të lehta pjesëmarrjeje në ankandet e zhvilluara 

për blerjen e instrumentave financiare shtetërore aq më shumë kanë qëllim të investojnë për këto 

instrumenta. Ky përfundim evidentohet më saktë në tabelën nr. 42 në aneksin D, e cila e prezanton 

mirë këtë lidhje ndërmjet dy faktorëve, duke konkluduar se ka varësi statistikisht të rëndësishme 

midis besimeve të investitorit për proçedura të lehta pjesëmarrjeje me qëllimin për të investuar në 

këto instrumenta.   

Për të testuar drejtimin dhe fortësinë e lidhjes së mësipërme në tabelën nr. 47, bashkëngjitur në 

aneksin D, kemi përdorur korrelacionin për të hulumtuar për këtë lidhje. Rezultatet mbështesin 

përfundimet e mëparshme sipas të cilave besimeve pozitive të investitorëve individual për lehtësinë 

në proçedurat e pjesëmarrjes ndikojnë pozitivisht me një tregues korrelacioni 65.5% tek qëllimi i 

këtyre investitorëve për të investuar në letra me vlerë shtetërore. Proçedurat e lehta të pjesëmarrjes 

ka të bëjë me ditët dhe vështirësitë për një investitorë individual për tu angazhuar në procesin e 

blerjes së instrumentave financiare të borxhit të brendshëm publik, qartësia e bazës ligjore apo 

sqarimet nga stafi për ti dhënë zgjidhje dilemave dhe pyetjeve për mënyrën e pjesëmarrjes të 

investitorëve individual.  

Si konkluzion, korrelacioni midis besimeve pozitive për lehtësinë e procedurës në pjesëmarrje dhe 

qëllimi për pjesën e investimeve që do të donin të investonin në bonothesari dhe obligacione është 

pozitiv për subjektet e zgjedhura dhe statistikisht i rëndësishëm në tërësinë e subjekteve. Ky është 
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faktori që ka lidhje më të fortë nga të gjithë nënfaktorët për grupin e faktorëve të besimeve 

personale të investitorëve të letrave me vlerë.  

Përqasja pozitive e investitorëve individual për proçedura të thjeshta organizimi të ankandeve të 

bonove të thesarit dhe obligacioneve në lidhje me pjesën e % që kanë qëllim për të investuar është 

lidhja e drejtë ndërmjet dy variablave. Përfundimi është sipas të cilës sa më shumë investitorët 

preferojnë proçedura të thjeshta të organizimit të ankandeve aq më shumë kanë qëllim të 

investojnë për këto instrumenta. Ky përfundim mbështet edhe nga në tabela nr. 43, në aneksin D e 

cila e prezanton mirë këtë lidhje ndërmjet dy faktorëve, duke konkluduar se ka varësi statistikisht të 

rëndësishme midis besimeve të investitorit për proçedura të thjeshta organizimi me qëllimin për të 

investuar në këto instrumenta.   

Për të testuar drejtimin dhe fortësinë e lidhjes së mësipërme në tabelën nr. 48, e bashkëngjitur në 

aneksin D, kemi përdorur korrelacionin për të hulumtuar për këtë lidhje. Rezultatet suportojnë 

konkluzionet e mëparshme sipas të cilave qëndrimi pozitiv për thjeshtësi të proçedurës së 

organizimit të ankandit ndikojnë pozitivisht me një tregues korrelacioni 57.9% tek qëllimi i këtyre 

investitorëve për të investuar në letra me vlerë shtetërore. Proçedurat e thjeshta të organizimit ka të 

bëjë me organizimin e ankandeve, mbledhja e komisionit për vlerësimin e ofertave të marra, 

përpunimi i informacionit, bashkërendimi i punës ndërmjet MF dhe agjentes së saj fiskale BSH, 

marrja e vendimit për totalin e kërkesave të pranuara, publikimi i rezultateve etj.   

Si konkluzion, korrelacioni midis besimeve positive për fitime të kënaqshme që do të vjelin 

investitorët dhe qëllimi për pjesën e investimeve që do të donin të investonin në bonothesari dhe 

obligacione është pozitiv për subjektet  e zgjedhura dhe statistikisht i rëndësishëm në tërësinë e 

subjekteve.  

Proçedura të lehta pjesëmarrjes dhe proçedura të thjeshta organizimi të ankandeve konsiderohen si 

mesatarisht të rëndësishme dhe individët kanë qëndrime pozitive rreth tyre. Po të shohim grafikun 

më poshtë dallojmë që nuk ka dallime të rëndësishme në besimet për këto dy karakteristika të 

vendimarrjes së blerjes së bonove të thesarit dhe obligacioneve. 

 

 

 

 



Kapitulli 5. Rezultatet e analizës  

 

 
 

127 

Grafiku  19. Proçedura të lehta pjesëmarrjeje dhe proçedura të thjeshta organizimi 

 

Burimi: Rezultatet e pyetësorit 

 

Por ajo që vihet re është se proçedurat e vlerësimit të ofertave kanë lehtësisht një rëndësi më të 

madhe për investitorin individual të letrave me vlerë sepse në varësi dhe të kësaj karakteristikë kemi 

përcaktime të fitimit (yieldit të instrumentit) që do të përfitohet, përcaktime të kufijve fitues, të 

mënyrës së investimit etj. Duke konsideruar se këta blerës janë përsëritës për këtë blerje (rreth 75% 

e tyre kanë marrë pjesë në blerjen e instrumentave financiare shtetërore më shumë se 3 herë), 

prandaj justifikohet që rezultati që investitorët individual besojnë se proçedurat e organizimit dhe 

proçedurat e pjesëmarrjes janë të thjeshta dhe nuk përbëjnë shkak për të krijuar qëndrime negative. 

Bota e vërtetë nënkupton që kanë të bëjnë me një mori kompleksitetesh në tregjet financiare, por 

modelimin e sjellje së njeriut në vetvete paraqet sfidë edhe më të madhe. Për të adresuar këtë 

kompleksitet, çështja e marrjes së vendimeve të investitorëve do të fokusohet edhe tek vlerësimi që 

ata kanë në lidhje me diversifikimin e portofolit. 

Ajo që vihet re në tabelën ku janë pasqyruar besimet për diversifikimin e portofolit  të individëve në 

lidhje me pjesën e % që kanë qëllim për të investuar është lidhja e drejtë ndërmjet dy variablave, 

sipas të cilës sa më shumë të parapëlqejnë që të investojnë në instumenta të ndryshme aq më 

shumë kanë qëllim të investojnë për këto instrumenta. Ky përfundim evidentohet më saktë në 

tabelën nr. 44 në aneksin D, cila  e prezanton mirë këtë lidhje ndërmjet dy faktorëve, duke 

konkluduar se ka varësi statistikisht të rëndësishme midis besimit të investitorit për diversifikim të 

portofolit të tyre investues me qëllimin për të investuar në këto instrumenta.   
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Për të testuar drejtimin dhe fortësinë e lidhjes së mësipërme, në tabelën nr. 49 bashkëngjitur në 

aneksin D, kemi përdorur korrelacionin për të hulumtuar për këtë lidhje. Rezultatet mbështesin 

përfundimet e mëparshme sipas të cilave qëndrimi pozitiv për një portofol investues të diversifikuar 

ndikojnë pozitivisht me një tregues korrelacioni 59.9% tek qëllimi i këtyre investitorëve për të 

investuar në letra me vlerë shtetërore.  

Paragjykimi home bias është një tjetër gjetje e rëndësishme në ndarjen e portofolit. Megjithë 

avantazhet e diversifikimit të portofolit ndërkombëtarë, portofoli aktual i shumë investitorëve është 

e përqëndruar në tregun e tyre të brendshëm.  Ky konkluzion nga studimet ndërkombëtare pohohet 

dhe në anketimin e realizuar, pasi rreth 27% e investitorëve mundësinë për të investuar jashtë e 

shohin si faktorë që favorizon mundësinë e tyre për të blerë letra me vlerë të borxhit shtetërorë. 

Shumë hulumtime empirike tregojnë se investitorët e vërtetë individuale sillen  

ndryshe nga investitorët në këto modele. Shumica e investitorëve individualë mbajnë  

portofole jo të diversifikuara mjaftueshëm. Mesa duket shumë investitorë te painformuar tregtojnë 

në mënyrë joaktive, spekulative dhe në dëm të tyre. Ndryshe nga ata investitorët e modeleve, 

investitorët e vërtetë kanë tendencë për të shitur investimet fitues, ndërsa mbajnë investimet me 

humbje, me një sjellje të quajtur "efekti gatishmërisë”45- është ndër konstatimet që përsëriten më 

gjerësisht lidhur me sjelljen e investitorëve individualë. Ky tregues konsiderohet si një faktor 

mjaftueshmërisht i rëndësishëm. Dhe pse në mënyrë të konsiderueshme kishte vështirësi në 

kuptimin e kësaj karakteristike, investitorët individual instiktivisht në nivelet mesatare e vlerësonin 

që instrumentat shtetërore qeveritare e gëzonin këtë cilësi.    

Si konkluzion, korrelacioni midis besimeve pozitive për një larmishmëri të portofolit të investimeve 

të investitorit individual dhe qëllimi për pjesën e investimeve që do të donin  të investonin në 

instrumenta financiar qeveritarë është pozitiv për subjektet  e zgjedhura dhe statistikisht i 

rëndësishëm në tërësinë e subjekteve.  

 

5.3 Grupi i faktorëve të përfshirë në besimet normative 

 

Eksiton një e vërtetë e madhe që mjedisi social mund të manifestojë influenca të forta tek qëllimet e 

njerëzve dhe veprimet e tyre. Këto influenca shpesh përfshihen në atë që quhet norma sociale. Duke 

                                                 
45

 disposition effect 
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e trajtuar në përgjithsi, normat sociale i përkufizojmë si një sjellje e pranueshme dhe e lejueshme në 

një grup ose në një shoqëri. Prespektiva të ndryshme theksojnë aspekte të ndryshme për 

konstruksionin normativ. Disa studjes të zgjedhjes racionale prezumojnë që sjellja njerëzore është e 

drejtuar nga interesi vetjak dhe normat sociale shihen si përcaktues të limiteve në një sjellje të tillë. 

Në këtë prespektivë, funksioni kryesor i normave është që të sigurojnë që sjellja i shërben jo vetëm 

interesit të individëve por i një sistemi të gjerë social. Duke u parë nën këtë këndvështrim, ishte më 

racionale për njerëzit për të rënë konform me normat sociale sepse  thyerja e tyre, pasi kjo e fundit 

do të sillte ndëshkimin. Nëpërmjet konceptit të "normës subjektive” literatura në këtë drejtim e 

pranon fuqinë e njerëzve të tjerë për të ndikuar sjelljen (Solomoni, Bamossy et al 2006.). Në mënyrë 

eksplicite, ajo është përgjegjëse për mendimet e të tjerëve drejt një sjellje të caktuar dhe është e 

moderuar me shkallën në të cilën konsumatori është motivuar për të përmbushur këtë pikëpamjeve. 

Normat sigurojnë kuptimin duke strukturuar situatën dhe duke ofruar udhëzime për një sjellje të 

përshtashme ose jo. Shpesh gjejmë që normat të jenë konceptualizuar si rregulla stikte, si guida të 

përgjithshme ose thjesht si rregullatorë empirik. Rrjedhimisht njerëzit janë të udhëhequr nga hija që 

lëshon sjellja e përbashkët në ambjentin e tyre social. 

 Dy grupet kryesore të normave të përcaktuara nga literatura janë normat injuktive dhe normat 

përshkruese. Normat injuktive i referohen preceptimeve që kanë të bëjnë me atë që çfarë duhet apo 

të lejohet të të bëhet në lidhje me performimin të një sjellje të caktuar. Kemi të bëjmë me këto 

norma atëherë kur ballafaqohemi me preceptimet se çfarë mendojnë të tjerët se duhet të bëjmë. 

Ndërsa normat përshkruese i referohen preceptimeve çfarë të tjerët janë duke e performuar ose jo 

në lidhje me sjelljen në fjalë; me këtë i referohemi sjelljes së preceptuar të të tjerëve. Për të derivuar 

normat injuktive përdoren besimet normative injuktive të dukshme. Këto janë besime që një individ 

apo grup i veçantë mendon që duhen të performohet veprimi në fjalë ose jo. Pra, këto besime janë 

të ngjashme me normat injuktive përveç faktit që ato përfshijnë individ ose grupe referente specifike 

sesa e lënë të përgjithsuar në një agjent social.  

Sipas modelit të zbatuar, arsyetohet që për sjellje të caktuar referentët e mundshme kanë rëndësi të 

ndryshme. Prandaj në vijim është e rëndësishme jo vetëm që përcaktohet personat referent, por të 

përcaktohen edhe dy komponentët e saj përbërës.  Fillimisht përcaktohet fuqia besimit që tregon 

nëse ky referent beson se duhet ta bëjë apo jo këtë veprim personi në fjalë dhe  tregon fuqinë në të 

cilën ai e beson këtë gjë. Komponenti i dytë është motivimi për të kënaqur këtë referent, ku merr 
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vlera nga më e vogla që nuk ke ndonjë dëshirë shumë të madhe për ta kënaqur këtë referent deri në 

ato që ke deshirën maksimale për ta kënaqur.  

Siç e kemi trajtuar më lart, në modelin e integruar duhet studjuar dhe një burim i dytë për presionin 

e preceptuar social që janë normat përshkruese, pra normat që bazohen në preceptimet se çfarë të 

tjerët janë duke bërë. Interesimi për normat përshkruese nuk është i ri, sepse në studime të sjelljes 

konsumatore ndodh shpesh që të pyeten të intervistuarit se sa nga miqtë e tyre, familjarë, të afërmit 

e performojnë një sjellje të caktuar. Kjo bëhet në supozimin që presioni i të tjerëve është një 

përcaktues i rëndësishëm i sjelljes. Matja e këtyre normave përshkruese nuk është shumë e thjeshtë. 

Këto norma studjohen duke adresuar dy nga çështjet më të rëndësishme: identifikimi i një agjenti 

social të përshtatshme dhe pyetja rreth pajtueshmërisë në termat e elementit kohë. Ne po të njëjtën 

mënyrë siç e identifikuam agjentin social tek normat konjuktive, do ta identifikojmë dhe këtë 

referent kryesore, sjellja e të cilëve do të shërbejë si një bazë për normat përshkruese. Elementi i 

dytë tek normat përshkruese është pajtueshmëria në lidhje me elementin kohë. Autorët e modelit të 

integruar TRA tërheqin vëmendjen se në hartimin e pyetësorëve duhet të jemi të vëmendshëm për 

të kuptuar elementin kohë. Sipas normave përshkruese prezumohet që sjellja personale e vetë 

individit është e influencuar nga sjellja e preceptuar e të tjerëve në të kaluarën, të momentit ose të 

ardhmen. Prandaj për të shmangur problem të tilla duhet patur kujdes në formulimin e pyetjeve.  

Po ashtu siç e theksuam te besimet normative injuktive të cilat duhet të peshohen nga motivimi për 

të kënaqur një referent të caktuar, kjo mund të sugjerohet edhe për besimet normative përshkruese. 

Kjo bëhet për të marrë në konsideratë mundësinë që sjellja e preceptuar e disa nga referuesve ka një 

ndikim të madhe në formimin e normave përshkruese sesa ka një sjellje e një referenti tjetër. Kjo 

mund të bëhet duke vlerësuar rëndësinë e individëve dhe grupeve të referentëve të ndryshëm.  

Njerëzit i krijojnë besimet e tyre që i japin rëndësi individëve ose grupeve në jetën e tyre në mënyrë 

që të gjejnë aprovimin apo disaprovimin e performimit të sjelljes së tyre po aq sa besimet që këta që 

shërbejnë si pika referuese e përformojnë vetë këtë sjellje apo jo. Këto besime normative injuktive 

dhe përshkruese prodhojnë ato që quhen norma të preceptuara, presioni social i preceptuar të 

angazhuar apo jo në sjellje. Nëse pjesa më e madhe e njerëzve të tjerë e aprovojnë sesa e 

disaprovojnë dhe nëse pjesa e rëndësishme e njerëzve e performojnë sjelljen, njerëzit ka të ngjarë të 

preceptojnë presionin social të angazhohen në sjellje.  
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Gjatë këtij punimi është gjykuar e arsyeshme të testohen referentët normative të konsumatorëve 

individual të letrave me vlerë ndaj sjelljes së tyre për të blerë instrumentat financiare shtetërore 

(referuar pyetjes 17 dhe 18 në pyetesorin bashkëlidhur në aneksin B) nëpërmjet disa nënfaktorëve 

të rëndësishëm për të siç janë:  

a) Ekonomisti/Konsulenti juaj,  

b) Pjesëtar të familjes,  

c) Miqtë,  

d) Kolegët  

e) Ekspertëve financiarë dhe 

f) Inisiativa ime personale  

Të gjithë elementët e mësipërm u testuan me qëllimin për të performuar aktin e blerjes, i cili është 

një parashikues shumë i përafërt i sjelljes së këtyre konsumatoreve (i shpjeguar në kapitullin 3). Më 

poshtë paraqitet analiza për këto rezultate, që ishin shumë intresante dhe me vlerë duke 

konsideruar dhe tregun e studjuar, si për referentët normative në tërësi të investitorit individual 

ashtu edhe për secilin prej nën-elementëve që përbëjnë këtë faktor.  

Për çdo hipotezë është e nevojshme testimi nëpërmjet analizës statitikore të pavarësisë për të parë 

varësinë ndërmjet dy variablave, qëllimit për të blerë instrumenta shtetërore dhe besimeve 

normative të këtyre konsumatorëve të analizuar. Besimi normative është shumatore e prodhimit të 

secilit element që është vlerësuar si pjesë përbërësë të këtij grup faktorësh. Më pas analiza vijon me 

metodën joparametrike të korrelacionit të Spearmean për të gjykuar në lidhje me kahun dhe 

fortësinë statistikore të lidhjes. Është vlerësuar të bëhet një grupim i të dhënave me 10% për të 

analizuar në mënyrë të grupuar të dhënat ndërmjet qëllimin për të investuar në instrumentat 

financiare qeveritare dhe besimeve normative, rezultatetet e 1477 të intervistuesit pasqyrohen me 

poshtë. 

Hapi i parë: Përcaktimi i hipotezave, fillimisht nisim të përcaktojmë hipotezën zero, për të testuar 

pyetjen kërkimore të autorit “A ka lidhje midis pjesës së investimeve për blerje të bonove të thesarit 

dhe obligacioneve me besimet që individët kanë për referentët e tyre. Kjo pyetje ka shërbyer për të 

ndërtuar një hipotezë zero e cila do të hidhet poshtë derisa të dhënat tona do të provojnë të 

kundërtën. Ndërkohë hipoteza alternative është hipoteza që kërkohet të vërtetohet. 
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Ho: Nuk ka asnjë lidhje midis pjesës së investimeve për blerje të bonove të thesarit dhe 

obligacioneve me besimet normative që individët kanë për referentët e tyre. 

H1: Ka lidhje midis pjesës së investimeve për blerje të bonove të thesarit dhe obligacioneve 

me besimet normative që individët kanë për referentët e tyre. 

 

Tabela 25. Tabela e Kontigjencës për besimet normative 

 Besimet Normative Total 

0-60 
(Aspak) 

61-120 
(Pak) 

121-180 
(Mjaftueshëm) 

181-240 
(Mesatarisht) 

241-300 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 

in
ve

st
o

jn
ë

 

0-10 246 5 0 0 0 251 

11-20 245 14 0 0 0 259 

21-30 111 8 0 0 0 119 

31-40 89 8 0 0 0 97 

41-50 10 63 51 3 0 127 

51-60 10 65 50 5 3 133 

61-70 16 50 34 3 2 105 

71-80 4 62 50 7 1 124 

81-90 7 56 45 8 0 116 

91-100 8 76 58 4 0 146 

Total 746 407 288 30 6 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorit 

 

Ajo që vihet re në tabelën ku janë pasqyruar besimet normative të individëve në lidhje me pjesën e 

% që kanë qëllim për të investuar është lidhja e drejtë ndërmjet dy variablave, sipas të cilës sa më 

shumë të predispozuar të jetë konsumatorët individual për tju referuar referentëve të tyre për të 

investuar në tregun e instrumentave financiare shtetërore aq më shumë kanë qëllim investitorët 

individual të investojnë për këto instrumenta. Ky përfundim mbështetet edhe më shumë nga grafiku 

i mëposhtëm i cili prezanton më mirë këtë lidhje ndërmjet dy faktorëve, duke konluduar se ka varësi 

statistikisht të rëndësishme midis besimeve normative të konsumatorëve me qëllimin për të blerë 

këto instrumenta qeveritarë shtetërore. 

Po ti analizojmë impaktin që kanë këta referentë herë si pjesë e normave përshkruese ashtu edhe si 

pjesë e besime injuktive, do të konkludojmë se ka varësi statistikisht të rëndësishme midis qëllimin 
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për të blerë këto instrumenta qeveritare shtetërorë dhe secilit prej besimeve normative reciprokisht 

normat përshkruese dhe besimeve injuktive. 

 

Grafiku  20. Paraqitja grafike e tabelës së kontigjencës 

 

Burimi: Rezultatet e pyetësorit 

 

Vijojmë me hapa të tjerë të analizës për të mbështetur përfundimet e mësiperme por edhe për të 

hetuar më tej për këtë lidhje.  

Hapi i dytë: Përcaktimi i nivelit të rëndësisë i cili është probabiliteti i hedhjes poshtë të hipotezës 

zero kur ajo është e vërtetë, ose ndryshe niveli i riskut. Do të përcaktojmë nivelin e rëndësisë 5%.  

Hapi i tretë: Zgjedhja e testit statistikor i cili do të përdoret për të testuar hipotezën zero. Do të 

përdorim testin chi-square (hi katror) për të testuar në mënyrë formale nëse ka lidhje midis dy 

variablave në studim të cilët janë në shkallën nominale. Pra do të hetojmë nëse është një variabël i 

pavarur nga tjetri.  Përcaktojmë shkallët e lirisë sipas formulës përkatëse të këtij testi: 

Shkallët e lirisë = (numri i rreshtave - 1) * (numri i kolonave - 1) 

Shkallët e lirisë = (10-1) * (5-1) = 9*4 = 36 

Hapi i katërt:  Nga tabela e shpërndarjes së chi-square përcaktojmë vlerën kritike (shkallët e lirisë 36 

dhe niveli i rëndësisë 5%). Kjo vlerë kritike është afërsisht 51.  
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Grafiku  21. Shpërndarja hi katror me 36 shkallë lirie. 

 

 

Hapi i pestë: Marrja e vendimit fillon me llogaritjen e testit statistikor, duke e krahasuar me vlerën 

kritike dhe më pas të marrim një vendim për hipotezën zero.  Për këtë do të llogarisim për çdo qelizë 

vlerën e pritshme e cila gjendet: shuma e kolonës përkatëse*shuma e rreshtit përkatës/numri i 

personave të anketuar. 

 

Rezultatet për variablin e besimeve normative pasqyrohen në tabelën e mëposhtme. 
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Tabela 26. Vlerat e pritura për besimet normative 

 Besimet Normative Total 

0-60 
(Aspak) 

61-120 
(Pak) 

121-180 
(Mjaftueshëm) 

181-240 
(Mesatarisht) 

241-300 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0
-1

0
 Count 246 5 0 0 0 251 

Expected 
Count 

126,8 69,2 48,9 5,1 1,0 251,0 

1
1

-2
0

 Count 245 14 0 0 0 259 

Expected 
Count 

130,8 71,4 50,5 5,3 1,1 259,0 

2
1

-3
0

 Count 111 8 0 0 0 119 

Expected 
Count 

60,1 32,8 23,2 2,4 ,5 119,0 

3
1

-4
0

 Count 89 8 0 0 0 97 

Expected 
Count 

49,0 26,7 18,9 2,0 ,4 97,0 

4
1

-5
0

 Count 10 63 51 3 0 127 

Expected 
Count 

64,1 35,0 24,8 2,6 ,5 127,0 

5
1

-6
0

 Count 10 65 50 5 3 133 

Expected 
Count 

67,2 36,6 25,9 2,7 ,5 133,0 

6
1

-7
0

 Count 16 50 34 3 2 105 

Expected 
Count 

53,0 28,9 20,5 2,1 ,4 105,0 

7
1

-8
0

 Count 4 62 50 7 1 124 

Expected 
Count 

62,6 34,2 24,2 2,5 ,5 124,0 

8
1

-9
0

 Count 7 56 45 8 0 116 

Expected 
Count 

58,6 32,0 22,6 2,4 ,5 116,0 

9
1

-

1
0

0
 Count 8 76 58 4 0 146 

Expected 
Count 

73,7 40,2 28,5 3,0 ,6 146,0 

Total Count 746 407 288 30 6 1477 

Expected 
Count 

746,0 407,0 288,0 30,0 6,0 1477,0 

Burimi: Rezultatet e pyetësorëve 

 

Vlera e llogaritur e hi katror jepet me formulën: 

   ∑[
(     )

 

  
] 
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Duke zbatur formulën vlera e hi katror do të kemi 1.178.422, e cila është më e madhe se vlera kritike 

51 pra rrjedhimisht themi që hipoteza zero bie poshtë dhe pranojmë hipotezën alternativë që 

supozon lidhje midis variablave në studim. Për të parë fortësinë dhe kahun e lidhjes llogaritim 

koefiçientin e korrelacioni. Po ti referohemi rezultateve në tabelën 27, do të shohim se nëpërmjet 

testit Chi-Square, vërtetohet se ndërmjet dy variablave qëllimit për të investuar dhe besimeve 

normative të investitorit kemi lidhje pavarësisht se nuk mund të nxjerrim rezultate as për drejtimin 

(kahun) dhe as për fortësinë e kësaj lidhjeje.  Duke ju referuar tabelave të testit Chi-Square në 

aneksin B për besimet injuktive dhe normat përshkruese mund të themi që ekziston lidhja ndërmjet  

referentëve të testuar dhe qëllimit për të investuar në instrumentat financiare, pra secili prej tyre ka 

ndikim në vendimarrjen e investitorëve individual. 

 

Tabela 27. Testi Hi-Katror për besimeve normative 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  1178,422
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 1,452,198 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 736,108 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 8 qeliza (36,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 0,39 

 

Në tabelën 28 kemi përdorur korrelacionin për të hulumtuar për këtë lidhje, duke testuar drejtimin 

dhe fortësinë e lidhjes së mësipërme. Rezultatet mbështesin hipotezën të ngritur sipas të cilës, 

besimet normative të investitorëve individual ndikojnë pozitivisht me një tregues korrelacioni 75.4% 

tek qëllimi i këtyre investitorëve për të investuar në letra me vlerë shtetërore.  

 

Tabela 28. Korrelacioni i Spearman për besimet normative 

  Pjesa e % që kanë 
qëllim të 

investojnë 

Rëndësia e besimeve 
normative për këto 

investime 

Spearman's 
rho 

Pjesa e % që kanë 
qëllim të investojnë 

Koefiçenti i korrelacionit 1,000 ,754
**

 

Niveli i rëndësisë i dyanshëm  . ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477 1477 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Në tabelen 29 kemi përdorur korrelacionin për të hulumtuar për lidhje ndërmjet besimeve injuktive, 

duke testuar drejtimin dhe fortësinë e kësaj lidhje. Rezultatet mbështesin hipotezën e ngritur, sipas 

të cilës besimet injuktive të investitorëve individual ndikojnë pozitivisht me një tregues korrelacioni 

73.3% tek qëllimi i këtyre investitorëve për të investuar në letra me vlerë shtetërore.  

 

Tabela 29. Korrelacioni i Spearman për besimet injuktive 

  Pjesa e % që kanë 
qëllim të 

investojnë 

Rëndësia e besimeve 
injuktive për këto 

investime 

Spearman's 
rho 

Pjesa e % që kanë 
qëllim të 

investojnë 

Koefiçenti i korrelacionit 1,000 ,733
**

 

Niveli i rëndësisë i dyanshëm  . ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477 1477 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Në tabelën 30 kemi përdorur korrelacionin për të hulumtuar për lidhjen ndërmjet besimeve 

përshkruese dhe qëllimit për të investuar në instrumentat financiare shtetërore, duke testuar 

drejtimin dhe fortësinë e lidhjes ndërmjet këtyre variblave. Rezultatet mbështesin hipotezën e 

ngritur sipas të cilës, normat përshkruese të investitorëve individual ndikojnë pozitivisht me një 

tregues korrelacioni 71.3% tek qëllimi i këtyre investitorëve për të investuar në letra me vlerë 

shtetërore.  

  

Tabela 30. Korrelacioni i Spearman për normat përshkruese 

  Pjesa e % që 
kanë qëllim të 

investojnë 

Rëndësia e besimeve 
përshkruese për këto 

investime 

Spearman's 
rho 

Pjesa e % që 
kanë qëllim të 

investojnë 

Koefiçenti i korrelacionit 1,000 ,713
**

 

Niveli i rëndësisë i dyanshëm  . ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477 1477 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Si konkluzion, korrelacioni midis besimeve normative për rëndësinë e e këtyre referentëve dhe 

qëllimit për pjesën e investimeve që do të donin të investonin në bonothesari dhe obligacione është 

pozitiv për subjektet e zgjedhura dhe statistikisht i rëndësishëm në terësinë e subjekteve.  
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Rezultatet kërkojnë të thellohen më tej duke analizuar cilët prej referentëve është më përcaktues në 

procesin e vendimarrjes së investitorëve individual të letrave me vlerë shtetërore. Për secilin prej 

elementëve përbërës të grupit të variablave të besimeve normative është vlerësuar e arsyeshme të 

përdoren të njëjta analiza për testimin lidhjeve te tyre me qëllimin për të realizuar aktin e blerjes së 

instrumentave qeveritarë shtetërorë. Fillimisht është përdorur analiza statistikore e pavarësisë për 

të parë varësinë ndërmjet dy variablave, qëllimit për të blerë instrumenta shtetëror dhe secilit prej 

elementëve të grupit të besimeve normative të këtyre konsumatorëve të analizuar. Me pas analiza 

vijon me metodën joparametrike të korrelacionit të Spearmean për të gjykuar në lidhje me kahun 

dhe fortësinë statistikore të korrelacionit ndërmjet variablave. Edhe për këtë grup faktorësh është 

arsyetuar të bëhet një grupim i të dhënave me 10% për të analizuar në mënyrë të grupuar të dhënat 

ndërmjet qëllimin për të investuar në instrumentat financiare qeveritare dhe këtyre nënfaktorëve, 

rezultatetet e 1477 të intervistuestuarve pasqyrohen më poshtë. Në total tabela me vlerat e 

korrelacionit për secilin nga nënfaktorët e grupit të besimeve normative të investitorëve të letrave 

me vlerë qeveritare paraqitet:   

 

Tabela 31. Korrelacioni i Spearman për secilin nga elemenët të besimeve normative 

 Ekonomisti 
Konsulenti 

Pjestarë të 
familjes 

Miqtë Kolegët Ekspertët 
Financiarë 

Iniciativa 
Personale 

Besimet injuktive  
 

,164
**

 ,633
**

 ,478
**

 ,528
**

 ,320
**

 ,614
**

 

Besimet normative ,217
**

 ,581
**

 ,540
**

 ,526
**

 ,384
**

 ,612
**

 

Besimet përshkruese ,237
**

 ,379
**

 ,500
**

 ,491
**

 ,331
**

 ,576
**

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Tabela e mësipërme na prezanton një pamje të përgjithshme për referentët përcaktues të 

investitorëve të letrave me vlerë. Pjesëtarët e familjes janë referentët kryesorë për atë çfarë ata 

këshillojnë dhe shumë më pak për mënyrën sesi ato veprojnë vetë përballë kësaj alternative 

vendimarrëse. Një nga referentët më pak influencues në procesin e vendimarrjes të investitorëve 

individual të letrave me vlerë shtetërore është ekonomisti apo konsulenti financiar i tyre. Pas tyre 

vinë ekspertët financiarë, të cilët qoftë me veprimet e tyre ashtu dhe me atë se çfarë rekomandojnë 

ata, kanë ndikim të vogël. Investitorët individual mbështeten së tepërmi mbi inisiativën e tyre 

personale gjatë shqyrtimit të alternativave investuese.  
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Për të mbështetur përfundimet e tabelës së korrelacionit, më poshtë po paraqesim grafikisht 

tabelën e kontigjencës për çdo elementë:  

 

Grafiku  22. Nënfaktorët e grupit të besimeve normative 

 

Burimi: Rezultatet e pyetësorit 

 

Nga tabela e mësipërme konfirmohet sërisht se cili nga elementët është më influencues në qëllimin 

për të realizuar procesin e blerjes së instrumentave financiare shtetërore. Interesante për këtë grup 

faktorësh influencues në vendimarrjen e investitorit individual të letrave me vlerë shtetërore është 

fakti që asnjë nga referentët e përzgjedhur nuk ka ndikim të zhdrejtë me qëllimin për të performuar 

aktin e blerjes së instrumentave financiare shtetëror. Mëposhtë ofrohet analizë e shkurtër sëbashku 

me materialet plotësuese në aneksin D. 

Ekonomisti ose konsulenti është referent shumë i rëndësishëm në praktikat ndërkombëtare. Shpesh 

investitorët individual konsultohen me profesionistë përpara investimit të tyre në instrumentat 

financiare shtetërore. Në rastin e Shqipërisë për instrumetat shtetërore financiare ata nuk janë një 

referent shumë i fuqishëm krahasimisht me të tjerët. Mesatarisht ndikimi që ata kanë tek 

investitorët individual është shumë i parëndësishëm (90.1% nuk ka aspak ndikim) dhe dëshira që 

kanë këta investitorë për ti kënaqur ekspertët është gjithashtu shumë e vogël (88.9% ju mungon 

dëshira për ti kënaqur). Ndërkohë shpeshtësia që këta persona kanë kryer apo jo këto blerje është 
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gjithashtu në nivele shumë të ulta. Ndikimi i ekonomistit apo konsulentit financiare tek qëllimi për të 

performuar blerjen e letrave me vlerë shtetërore të investitorëve individual të letrave me vlerë 

është i drejtë. Sa më shumë ndikim të ketë ky referent tek konsumatori i letrave me vlerë shtetërore 

aq më shumë kanë qëllim të investojnë për këto instrumenta. Ky përfundim përforcohet nga tabela 

nr. 50 në aneksin D, e cila e prezanton mirë këtë lidhje ndërmjet dy faktorëve, duke konluduar se ka 

varësi statistikisht të rëndësishme midis referentit të ekonomistit apo konsulentit financiare me 

qëllimin për të investuar në këto instrumenta.   

Për të testuar drejtimin dhe fortësinë e lidhjes së mësipërme, në tabelën nr. 56 në aneksin D, kemi 

përdorur korrelacionin për të hulumtuar për këtë lidhje. Rezultatet mbështesin përfundimet e 

mëparshme sipas të cilave kur referenti është ekonomisti apo konsulenti ndikojnë pozitivisht me një 

tregues korrelacioni 21.7% tek qëllimi i këtyre investitorëve për të investuar në letra me vlerë 

shtetërore. Ndërkohë kur ky referent ndikon tek besimet injuktive atëhere mund të themi që 

korrelacioni është 16.4% dhe tek besimet përshkruese është 23.7% pra tregon se lidhjen më të fortë 

e ka atëherë kur ekonomisiti apo konsulenti e ka performuar vetë këtë veprim dhe më pak atëherë 

kur ai e sugjeron për ta kryer këtë veprim pra është si referent nëpërmjet veprimeve të tija.  

Pjesëtarët e familjes janë një nga referentët normative më të rëndësishëm në gjithë grupin e 

referentëve të identifikuar. Megjithatë duke konsideruar kulturën e mbyllur të vendit tonë është për 

tu konsideruar se rreth 31% e popullsisë nuk ndikohen aspak ose fare pak nga pjesëtarët e familjes. 

Kjo mund të ndodhi edhe sepse me ndryshimet sociale të ndodhura vitet e fundit është evidentuar 

më tepër bërthama e familjes, kështu që edhe vendimarrja gjen më pak mbështetje tek pjesëtarët e 

familjes. Ajo që vihet re në tabelën ku janë pasqyruar ndikimi i pjesëtarëve të familjes të 

investitorëve individual në lidhje me qëllimin për të investuar është lidhja e drejtë ndërmjet dy 

variablave, sipas të cilës sa më shumë ndikim të ketë ky referent tek konsumatori i letrave me vlerë 

shtetërore aq më shumë kanë qëllim të investojnë për këto instrumenta. Ky përfundim evidentohet 

më saktë në tabelën nr. 51 në aneksin D, e cila e prezanton mirë këtë lidhje ndërmjet dy faktorëve, 

duke konkluduar se ka varësi statistikisht të rëndësishme midis referentit të bashkëfamiljarëve si 

motra, vëllezër, prindër, fëmijë dhe të afërm të tjerë me qëllimin për të investuar në këto 

instrumenta.  Për të testuar drejtimin dhe fortësinë e lidhjes së mësipërme, në tabelën nr. 57 

bashkëngjitur në aneksin D kemi përdorur korrelacionin për të hulumtuar për këtë lidhje. Rezultatet 

mbështesin përfundimet e mëparshme sipas të cilave kur referenti është bashkëfamiljarë, këta 
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ndikojnë pozitivisht me një tregues korrelacioni 58.1% tek qëllimi i këtyre investitorëve për të 

investuar në letra me vlerë shtetërore.  Ndërkohë kur ky referent shërben si referent nëpërmjet 

sjelljen së tij atëherë mund të themi që korrelacioni është 63.3% dhe si referent për atë çfarë 

mendon apo sugjeron është 37.9% pra tregon lidhje më të fortë kur bashkëpjestarët sugjerojnë për 

ta kryer këtë veprim sesa kur e kanë performuar vetë këtë veprim, kjo tregon për një ndikim të 

rëndësishëm të familjes në vendimarrjen financiare të individit për rastin e Shqipërisë. Kjo tregon që 

besueshmëria e bashkëfamiljarëve është më e madhe për aq kohë sa konsumatori individual i beson 

sugjerimit të tyre më shumë sesa veprimeve të tyre dhe kjo ndodh vetëm për këtë referent. Ky 

faktor ka lidhjen më të fortë, pas inisiativës personale nga të gjithë nënfaktorët e besimeve 

normative të investitorëve të letrave me vlerë. 

Si konkluzion, korrelacioni midis qëndrimit pozitiv të individit për tu mbështetur tek pjesëtarët e 

familjes dhe qëllimit për pjesën e investimeve që do të donin të investonin në instrumenta financiarë 

shtetëror është pozitiv për subjektet  e zgjedhura dhe statistikisht i rëndësishëm në tërësinë e 

subjekteve.  

Kategoria e miqve janë një tjetër referent shumë i rëndësishëm për investitorët individual të letrave 

me vlerë për rastin e Shqipërisë. Ajo që vihet re në tabelën ku janë pasqyruar qëndrimet për 

ndikimin e investitorëve individual në lidhje me pjesën e % që kanë qëllim për të investuar është 

lidhja e drejtë ndërmjet dy variablave, sipas të cilës sa më shumë ndikim të ketë ky referent tek 

konsumatori i letrave me vlerë shtetërore aq më shumë kanë qëllim të investojnë ata për këto 

instrumenta. Ky përfundim evidentohet me saktë në tabelën nr. 52 në aneksin D, e cila e prezanton 

mirë këtë lidhje ndërmjet dy faktorëve, duke konkluduar se ka varësi statistikisht të rëndësishme 

midis influencës së miqve me qëllimin për të investuar në këto instrumenta.  Për të testuar drejtimin 

dhe fortësinë e lidhjes së mësipërme në tabelën nr. 58 bashkëngjitur në aneksin D,  kemi përdorur 

korrelacionin për të hulumtuar për këtë lidhje. Rezultatet mbështesin përfundimet e mëparshme 

sipas të cilave kur referenti janë miqtë që ndikojnë pozitivisht me një tregues korelacioni 54% tek 

qëllimi i këtyre investitorëve për të investuar në letra me vlerë shtetërore. Ndërkohë ky referent 

tregon për lidhje më të fortë atëherë kur miqtë e performojnë vetë këtë veprim me treguesin 50% 

sesa kur jua sugjerojnë për ta kryer këtë veprim 47.8%.  

Si konkluzion, korrelacioni midis qëndrimit pozitiv kur miqtë shërbejnë si referent dhe qëllimi për 

pjesën e investimeve që do të donin të investonin në BTH dhe obligacione është pozitiv për subjektet 
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e zgjedhura dhe statistikisht i rëndësishëm në tërësinë e subjekteve. Ky faktor ka lidhje më të fortë, 

pas inisiativës personale për ndikimin në besimet përshkruese nga të gjithë referentët. 

Edhe kolegët kanë të njëjtën përqasje ashtu si edhe miqtë, duke u bërë një referent i rëndësishëm 

për investitorin individual të letrave me vlerë për Shqipërinë. Ajo që vihet re në tabelën ku janë 

pasqyruar qëndrimet për ndikimin e tyre të investitorëve individëve në lidhje me pjesën e % që kanë 

qëllim për të investuar është lidhja e drejtë ndërmjet dy variablave, sipas të cilës sa më shumë 

ndikim të ketë ky referent tek konsumatori i letrave me vlerë shtetërore aq më shumë kanë qëllim të 

investojnë për këto instrumenta. Ky përfundim evidentohet më saktë në në tabelën nr. 53 në 

aneksin D, e cila e prezanton mirë këtë lidhje ndërmjet dy faktorëve, duke konkluduar se ka varësi 

statistikisht të rëndësishme midis influencës së kolegëve me qëllimin për të investuar në këto 

instrumenta.   

Për të testuar drejtimin dhe fortësinë e lidhjes së mësipërme, në tabelën 59 e bashkëngjitur në 

aneksin D, kemi përdorur korrelacionin për të hulumtuar për këtë lidhje. Rezultatet mbështesin 

përfundimet e mëparshme sipas të cilave kur referent janë kolegët që ndikojnë pozitivisht me një 

tregues korrelacioni 52.6% tek qëllimi i këtyre investitorëve për të investuar në letra me vlerë 

shtetërore, po në të njëjtin nivel është ky tregues kur miqtë e sugjerojnë këtë veprim (52.8%).  

Ndërkohë kur miqtë e realizojnë vetë blerjen kemi një tregues lehtësisht më të vogël, konkretisht 

49.1%. E njëjta situatë u evidentua edhe në rastin e referentit miq. Kjo shpjegohet ndoshta edhe nga 

fakti që gjithmonë e më tepër me ndryshimet sociale që po shoqërojnë vendin tonë, reflektojnë 

edhe në procesin e vendimarrjes së investitorit individual dhe kanë pak informacion në lidhje me 

alternativat vendimarrëse të njëri tjetrit. 

Ekspertët financiarë janë referenti më pak i rëndësishëm për investitorin individual. Nga tabelën nr. 

54 në aneksin D, vëmë re se qëndrimet për ndikimin e ekspertëve financiarë tek pjesa e % që kanë 

qëllim për të investuar është lidhja e drejtë ndërmjet dy variablave, sipas të cilës sa më shumë 

ndikim të ketë ky referent tek konsumatori i letrave me vlerë shtetërore aq më shumë kanë qëllim të 

investojnë për këto instrumenta. Sa më sipër konkludohet se kanë varësi statistikisht të rëndësishme 

midis influencës së ekspertëve financiare me qëllimin për të investuar në këto instrumenta.   

Për të testuar drejtimin dhe fortësinë e lidhjes së mësipërme në tabelën nr. 60 bashkëngjitur në 

aneksin D, kemi përdorur korrelacionin për të hulumtuar për këtë lidhje. Rezultatet mbështesin 

përfundimet e mëparshme sipas të cilave kur referenti janë ekspertët financiarë që ndikojnë 
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pozitivisht me një tregues korrelacioni 38.4% tek qëllimi i këtyre investitorëve për të investuar në 

letra me vlerë shtetërore. Ndërkohë kur ky referent shërben pothuajse me impakt si kur i 

performojnë vetë këto akte (33.15) ashtu edhe kur sugjerojnë për to (32%). 

Sjellja e kaluar e performuar e individit si dhe ajo çfarë arsyeton individi është shumë përcaktuese në 

procesin e vendimarrjes, kjo influencohet edhe nga ndryshimet sociale që kanë shoqëruar vendin 

tonë. Gjatë këtij studimi, pati shumë indikacione për të besuar se në të ardhmen vetë inisiativa 

personale e vetë investorit individual do të jetë shumë përgjegjës për vendimarrjen e tij dhe do 

zbehet disi roli i referentëve të tjerë në të ardhmen por jo të neutralizohen fare. Ajo që vihet re në 

tabelën ku janë pasqyruar qëndrimet për ndikimin e vet investitorëve individual në lidhje me pjesën 

e % që kanë qëllim për të investuar është lidhja e drejtë ndërmjet dy variablave, sipas të cilës sa më 

shumë ndikim ka inisiativa personale aq më shumë ka të ngjarë që qëllimi për të investuar për këto 

instrumenta. Ky përfundim evidentohet më saktë në tabelën nr. 55 në aneksin D, e cila e prezanton 

mirë këtë lidhje ndërmjet dy faktorëve, duke konkluduar se ka varësi statistikisht të rëndësishme 

midis influencës së vendimit personal me qëllimin për të investuar në këto instrumenta.   

Për të testuar drejtimin dhe fortësinë e lidhjes së mësipërme, në tabelën nr. 61 e bashkëngjitur në 

aneksin D, kemi përdorur korrelacionin për të hulumtuar për këtë lidhje. Rezultatet mbështesin 

përfundimet e mëparshme sipas të cilave kur referent janë vetë individët me zgjedhjen e tyre që 

ndikojnë pozitivisht me një tregues korrelacioni më të lartë, rreth 61.2% tek qëllimi i tyre për të 

investuar.  Si konkluzion, korrelacioni midis qëndrimit pozitiv kur mendimet personale shërbejnë si 

udhërrfyes dhe qëllimi për pjesën e investimeve që do të donin të investonin në këto instrumenta 

financiar të borxhit të brendshëm shtetëror është pozitiv për subjektet e zgjedhura dhe statistikisht i 

rëndësishëm në tërësinë e subjekteve.  

 

5.4 Grupi i faktorëve të përfshirë në kontrollin e preceptuar ndaj sjelljes  

 

Ka një mirëkuptim të gjerë në lidhje me atë që diferencat ndërmjet njerëzve në kontrollin e 

preceptuar luajnë një rol të rëndësishëm në funksionimin e sjelljes njerëzore (shih për më tepër 

Baltes dhe Baltes, 1986; Fiske dhe Taylor, 1991; Lefcourt, 1981, 1983). Kontrolli i preceptuar ndaj 

sjelljes është përkufizuar si një mundësi në të cilët njerëzit besojnë se ata janë në gjendje të 

performojnë një sjellje të caktuar, që ata kanë kontroll të plotë mbi performancën e këtij veprimi. 
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Kontrolli i preceptuar ndaj sjelljes supozohet se merr për bazë disponueshmërinë e informacionit, 

aftësitë, mjeshtëritë dhe burime të tjera që kërkohen të performohen nga sjellja po aq mirë sa edhe 

pengesat dhe barrierat që duhet të kapërcehen. Duke supozuar që qëndrimet dhe preceptimi për 

presionin social mbështesin realizimin e një sjellje të caktuar, sa më e madhe është kontrolli i 

preceptuar ndaj sjelljes aq më të madhe duhet të jetë qëllimi për të performuar një sjellje të caktuar.  

Si burim kryesor të kontrollit mund të klasifikohen si burime të brendshme dhe të jashtme. Burime 

të brendshme si psh aftësitë apo vullneti janë të brendshme të individit, ndërsa faktorët e jashtëm si 

psh kërkesat për punë apo veprimet e njerëzve të tjerë konsiderohen të jashtëm sepse nuk hynë në 

pjesën individuale të personave. Sa më shumë mundësi dhe shanse që mendon se ka një person dhe 

sa më pak pengesa ose barriera ata kanë, aq më i madh është kontrolli i tyre i preceptuar për të 

kryer veprimin e caktuar. Në total, besimi në kontroll çojnë drejt një preceptimi që ka mundësi apo 

jo për të performuar një sjellje të caktuar. Njerëzit gjithashtu i krijojnë besimet e tyre të ndikuar nga 

faktorët personale dhe mjedisi që mund të ndihmojnë apo të pengojnë përpjekjet e tyre për të 

pasyruar një sjellje. Në total, te besime kontrolluese mund të rezultojnë në një sens të 

vetëdobishmërisë të ulët apo të lartë (Bandura, 1986, 1997) ose kontroll i preceptuar ndaj sjelljes në 

lidhje me vetë sjelljen. Nëse kontrolli i besimeve identifikohen të jetë më i lehtë se faktorët pengues, 

kontrolli i preceptuar ndaj sjelljes duhet të jetë i lartë.  

Në këtë studim është vlerësuar e arsyeshme të testohet kontrolli i preceptuar mbi sjelljen të 

konsumatorëve individual të letrave me vlerë ndaj sjelljes së tyre për të blerë instrumentat 

financiare shtetërore (referuar pyetjes 19 në pyetësorin bashkëlidhur aneksit D) nëpërmjet disa 

elementëve të rëndësishëm për të, si:  

a) Disponibiliteti nga struktuarat organizuese   

b) Disponibilitet nga ndërmjetësit financiar  

c) Baza ligjore që mbështet procesin  

d) Mendimi  akademikëve & organizatave ndërkombëtare FMN, BB  

e) Lehtësia në proçedurat për zhvillimin e blerjes  

f) Informimi i përditësuar  

g) Shpejtësia në zhvillimin e ankandeve 

h) Shpejtësia në shpalljen e rezultateve 

i) Dëshira që paratë e mia ti investoj në projekte publike 
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j) Vështirësia për të investuar jashtë vendit 

k) Mënyra e organizimit të procesit 

l) Transparenca në vendimarrje 

Të gjithë elementët e mësipërmë u testuan me qëllimin për të performuar aktin e blerjes, i cili është 

një parashikues shumë i përafërt i sjelljes së këtyre konsumatorëve (i shpjeguar në kapitullin 3). 

Mëposhtë ju ftojmë të ndiqni rezultatet me vlerë për secilin prej elementëve që përbëjnë këtë 

faktor. Për çdo hipotezë është e nevojshme testimi nëpërmjet analizës statistikore të pavarësisë për 

të parë varësinë ndërmjet dy variablave, qëllimit për të blerë instrumenta shtetërore dhe kontrollit 

të preceptuar mbi sjelljen e këtyre konsumatorëve të analizuar. Kontrolli i preceptuar mbi sjelljen 

është shumatore e prodhimit të secilit element që është vlerësuar si pjesë përbërëse të këtij grupi. 

Më pas analiza vijon me metodën joparametrike të korrelacionit të Spearmean për të gjykuar në 

lidhje me kahun dhe fortësinë statistikore të korrelacionit. Analiza vijon duke ju përmbajtur grupimit 

të të dhënave me 10% për të analizuar në mënyrë të grupuar të dhënat ndërmjet qëllimin për të 

investuar në instrumentat financiare qeveritare dhe kontrollit të preceptuar mbi sjelljen, rezultatetet 

e 1477 të intervistuarve pasqyrohen mëposhtë. 

Hapi i parë: Përcaktimi i hipotezave, fillimisht nisim të përcaktojmë hipotezën zero, për të testuar 

pyetjen kërkimore të autorit “A ka lidhje midis pjesës së investimeve për blerje të bonove të thesarit 

dhe obligacioneve me kontrollin e preceptuar ndaj sjelljes që individët kanë për cilësitë e tyre”. Kjo 

pyetje është përkthyer në një hipotezë zero do të hidhet poshtë derisa të dhënat tona do të 

provojnë të kundërtën. Ndërkohë hipoteza alternative është hipoteza që autori kërkon të vërtetojë: 

Ho: Nuk ka asnjë lidhje midis pjesës së investimeve për blerje të bonove të thesarit dhe 

obligacioneve me kontrollin e preceptuar mbi performimin e sjelljes për realizimin e blerjes. 

H1: Ka lidhje midis pjesës së investimeve për blerje të bonove të thesarit dhe obligacioneve me 

kontrollin e preceptuar mbi performimin e sjelljes për realizimin e blerjes. 
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Tabela 32. Tabela e kontigjencës për kontrollin e preceptuar mbi sjelljen 
 Kontrolli i perceptuar mbi sjelljen Total 

0-70 
(Aspak) 

71-140 
(Pak) 

141-210 
(Mjaftueshëm) 

211-280 
(Mesatarisht) 

281-350 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 

in
ve

st
o

jn
ë

 

01-10 90 135 23 3 0 251 

11-20 34 182 40 3 0 259 

21-30 4 98 16 1 0 119 

31-40 15 66 16 0 0 97 

41-50 15 93 19 0 0 127 

51-60 22 80 24 6 1 133 

61-70 24 61 18 2 0 105 

71-80 17 81 21 5 0 124 

81-90 15 76 22 3 0 116 

91-100 23 103 20 0 0 146 

Total 259 975 219 23 1 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorit 

 

Ajo që vihet re në tabelën ku janë pasqyruar kontrolli i preceptuar mbi sjelljen të individëve në lidhje 

me pjesën e % që kanë qëllim për të investuar është lidhja e drejtë ndërmjet dy variablave, sipas të 

cilës sa më shumë të preceptojnë se kanë kontroll mbi sjelljen e tyre konsumatorët individual për të 

investuar në tregun e instrumentave financiar shtetëror aq më shumë kanë qëllim ata të investojnë 

në këto instrumenta. Ky përfundim mbështetet edhe më shumë nga grafiku i mëposhtëm, i cili 

prezanton më mirë këtë lidhje ndërmjet dy faktorëve, duke konkluduar se ka varësi statistikisht të 

rëndësishme midis kontrollit të preceptuar mbi sjelljen të konsumatorëve me qëllimin për të blerë 

këto instrumenta qeveritare shtetërore.  

 

Grafiku  23. Paraqitja grafike e tabelës së kontigjencës 

 
Burimi: Rezultatet e pyetësorit 
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Vijojmë me hapat e tjerë të analizës tonë për të mbështetur përfundimet e mësipërme por edhe për 

të hetuar  më tej për këtë lidhje.  

Hapi i dytë: Përcaktimi i nivelit të rëndësisë i cili është probabiliteti i hedhjes poshtë së hipotezës 

zero kur ajo është e vertetë, ose ndryshe niveli i riskut. Do të përcaktojmë nivelin e rëndësisë 5%.  

Hapi i tretë: Zgjedhja e testit statistikor i cili do të përdoret për të testuar hipotezën zero. Do të 

përdorim testin chi-square (hi katror) për të testuar në mënyrë formale nëse ka lidhje midis dy 

variablave në studim të cilët janë në shkallën nominale. Pra do të hetojmë nëse është një variabël i 

pavarur nga tjetri. Përcaktojmë shkallët e lirisë sipas formulës përkatëse të këtij testi: 

Shkallët e lirisë = (numri i rreshtave - 1) * (numri i kolonave - 1) 

Shkallët e lirisë = (10-1) * (5-1) = 9*4 = 36 

Hapi i katërt:  Nga tabela e shpërndarjes së chi-square përcaktojmë vlerën kritike (shkallët e lirisë 36 

dhe niveli i rëndësisë 5%). Kjo vlerë kritike është afërsisht 51.  

 

Grafiku  24. Shpërndarja hi katror me 36 shkallë lirie.

 

 

Hapi i pestë: Marrja e vendimit fillon me llogaritjen e testit statistikor, duke e krahasuar me vlerën 

kritike dhe më pas të marrim një vendim për hipotezën zero.  Për këtë do të llogarisim për çdo qelizë 

vlerën e pritshme e cila gjendet: shuma e kolonës përkatëse*shuma e rreshtit përkatës/numri i 

personave të anketuar. Rezultatet për variablin e besimeve personale pasqyrohen në tabelën e 

mëposhtme. 
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Tabela 33. Vlerat e pritura për kontrollin e preceptuar mbi sjelljen 

  Kontrolli i perceptuar mbi sjelljen Total 

0-65 
(Aspak) 

66-130 
(Pak) 

131-195 
(Mjaftueshëm) 

196-260 
(Mesatarisht) 

261-325 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0
-1

0
 

Count 90 135 23 3 0 251 

Expected 
Count 

44,0 165,7 37,2 3,9 ,2 251,0 

1
1

-2
0

 Count 34 182 40 3 0 259 

Expected 
Count 

45,4 171,0 38,4 4,0 ,2 259,0 

2
1

-3
0

 Count 4 98 16 1 0 119 

Expected 
Count 

20,9 78,6 17,6 1,9 ,1 119,0 

3
1

-4
0

 Count 15 66 16 0 0 97 

Expected 
Count 

17,0 64,0 14,4 1,5 ,1 97,0 

4
1

-5
0

 Count 15 93 19 0 0 127 

Expected 
Count 

22,3 83,8 18,8 2,0 ,1 127,0 

5
1

-6
0

 Count 22 80 24 6 1 133 

Expected 
Count 

23,3 87,8 19,7 2,1 ,1 133,0 

6
1

-7
0

 Count 24 61 18 2 0 105 

Expected 
Count 

18,4 69,3 15,6 1,6 ,1 105,0 

7
1

-8
0

 Count 17 81 21 5 0 124 

Expected 
Count 

21,7 81,9 18,4 1,9 ,1 124,0 

8
1

-9
0

 Count 15 76 22 3 0 116 

Expected 
Count 

20,3 76,6 17,2 1,8 ,1 116,0 

9
1

-1
0

0
 Count 23 103 20 0 0 146 

Expected 
Count 

25,6 96,4 21,6 2,3 ,1 146,0 

Total Count 259 975 219 23 1 1477 

Expected 
Count 

259,0 975,0 219,0 23,0 1,0 1477,0 

Burimi: Rezultatet e pyetësorit 

 

Vlera e llogaritur e hi katror jepet me formulën: 

   ∑[
(     )

 

  
] 
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Duke zbatur formulën vlera e hi katror do te kemi 124.979, e cila është më e madhe se vlera kritike 

51 pra rrjedhimisht themi që hipoteza zero bie poshtë dhe pranojmë hipotezën alternative që 

supozon lidhje midis variablave në studim. Për të parë fortësinë dhe kahun e lidhjes llogarisim 

koefiçientin e korrelacioni. Po ti referohemi rezultateve në tabelën 34, do të shohim se nëpërmjet 

testit Chi-Square, vërtetohet se ndërmjet dy variablave, qëllimit për të investuar dhe kontrollit të 

preceptuar ndaj sjelljes së investitorëve kemi lidhje pavarësisht se nuk mund të nxjerrim rezultate as 

për drejtimin (kahun) dhe as për fortësinë e kësaj lidhjeje.   

  

Tabela 34. Testi Hi-katror ndërmjet qëllimit për të investuar dhe kontrollit të preceptuar mbi sjelljen 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  124,979
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 118,392 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 13,435 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 20 qeliza (40,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 2,10 

 
Në tabelën 35 kemi përdorur korrelacionin për të hulumtuar për këtë lidhje, duke testuar drejtimin 

dhe fortësinë e lidhjes së mësipërme. Rezultatet mbështesin hipotezën e ngritur sipas të cilës, 

preceptimi mbi kontrollin ndaj performimit të sjelljes së investitorëve individual ndikojnë pozitivisht 

me një nivel modest të treguesit të korrelacionit 11.4% tek qëllimi i këtyre investitorëve për të 

investuar në letra me vlerë shtetërore.  

 
Tabela 35. Korrelacioni i Spearman për kontrollin e preceptuar mbi sjelljen 

  Pjesa e % që 
kanë qëllim të 

investojnë 

Rëndësia e kontrollit të 
preceptuar mbi sjelljen 

për këto investime 

Spearman's 
rho 

Pjesa e % që 
kanë qëllim të 

investojnë 

Koefiçenti i korrelacionit 1,000 ,114
**

 

Niveli i rëndësisë i dyanshëm  . ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477 1477 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Si konkluzion, korrelacioni midis kontrollit të preceptuar të sjelljes dhe qëllimit për pjesën e 

investimeve që do të donin të investonin në bonothesari dhe obligacione është pozitiv për subjektet 

e zgjedhura dhe statistikisht i rëndësishëm në tërësinë e subjekteve.  

Për secilin prej elementëve të kontrollit të preceptuar mbi sjelljen është vlerësuar e arsyeshme të 

përdoren të njëjtat analiza për testimin e lidhjeve të tyre me qëllimin për të realizuar aktin e blerjes 

së instrumentave qeveritare. Fillimisht është përdorur analiza statistikore e pavarësisë për të parë 

varësinë ndërmjet dy variablave, qëllimit për të blerë instrumenta shtetërorë dhe secilit prej 

faktorëve të grupit të kontrollit të preceptuar mbi sjelljen të këtyre konsumatorëve të analizuar. Më 

pas analiza vazhdon me metodën joparametrike të korrelacionit të Spearmean për të gjykuar në 

lidhje me kahun dhe fortësinë statistikore të korrelacioni midis variablave. Sërisht do ti referohemi 

të njëjtës ndarje të detajuar me 10% për të analizuar në lidhje me qëllimin për të investuar në 

instrumentat financiare qeveritare përkundrejt këtyre elementëve, rezultatetet pasqyrohen 

mëposhtë për 1477 të intervistuarit. Në total vlerat e korrelacionit për secilin nga nënfaktorët e 

grupit të kontrollit të preceptuar ndaj sjelljes të investitorëve të letrave me vlerë qeveritare 

paraqiten tek tabela e mëposhtme:   

 

Tabela 36. Korrelacioni i Spearman për secilin nga nënfaktorët e kontrollit të preceptuar mbi sjelljen. 
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Koefiçent 
korrelacioni 

,096
**

 
,068

**
 

-,040 
 

,023 
 

,079
**

 
,039 

 
,050 

 
,078
**

 
,057
*
 

,012 
 

,131 
**

 
,135 
**

 

Niveli i 
rëndësisë i 
dyanshëm  

,001 ,001 ,169 ,215 ,001 ,084 ,084 ,002 ,019 ,206 ,000 ,000 

Numri i 
rasteve të 
vlefshme 

1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 1477 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Për të mbështetur përfundimet e tabelës së korrelacionit grafikisht paraqesim mëposhtë tabelën e 

kontigjencës për cdo nënfaktorë:  

 

Grafiku  25. Nënfaktorët e grupit të kontrollit të preceptuar mbi sjelljen 

 

Burimi: Rezultatet e pyetësorit 

 

Nga tabelat e mësipërme është evidente se cili nga nënfaktorët është më influencues në qëllimin për 

të realizuar procesin e blerjes së instrumentave financiare shtetërore. Ajo që vihet re në tabelën ku 

janë pasqyruar qëndrimet që kanë investitorët individual për transparencën në vendimarrje gjatë 

procesit të realizimit të ankandit në lidhje me pjesën e % që kanë qëllim për të investuar është lidhja 

e drejtë ndërmjet dy variablave, sipas të cilës sa më shumë të besojnë se procesi është transparent 

aq më shumë të predispozuar janë për të investuar në këto instrumenta. Ndryshe nga ajo që mund 

të pritej, ky faktor ka lidhjen më të fortë nga të gjithë nënfaktorët për grupin të faktorëve të 

kontrollit të perceptuar ndaj sjelljes të investitorëve të letrave me vlerë. Ky përfundim evidentohet 

më saktë në tabelën nr. 73 në aneksin D, e cila e prezanton mirë këtë lidhje duke konkluduar se ka 

varësi statistikisht të rëndësishme midis transparencës në vendimarrje me qëllimin për të investuar 

në këto instrumenta.   

Për të testuar drejtimin dhe fortësinë e lidhjes së mësipërme, në tabelën 85 e bashkëngjitur në 

aneksin D, kemi përdorur korrelacionin për të hulumtuar për këtë lidhje. Rezultatet mbështesin 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0-70 (Aspak)

71-140 (Pak)

141-210 (Mjaftueshëm)

211-280 (Mesatarisht)

281-350 (Shumë)



Kapitulli 5. Rezultatet e analizës  

 

 
 

152 

përfundimet e mëparshme sipas të cilave qëndrimi pozitiv për një vendimarrje dhe proces 

transparent ndikon pozitivisht me një tregues korrelacioni 13.5% tek qëllimi i këtyre investitorëve 

për të investuar në letra me vlerë shtetërore. Si konkluzion, korrelacioni midis qëndrimit pozitiv për 

vendimarrje dhe proces transparent dhe qëllimi për pjesën e investimeve që do të donin të 

investonin në bonothesari dhe obligacione është pozitiv për subjektet e zgjedhura dhe statistikisht i 

rëndësishëm në tërësinë e subjekteve. 

Ajo që vihet re në tabelën ku janë pasqyruar qëndrimet për disponibilitet ndaj strukturave 

organizuese të individëve në lidhje me pjesën e % që kanë qëllim për të investuar është lidhje e 

drejtë ndërmjet dy variablave, sipas të cilës sa më shumë të vënë re që ka disponibilitet nga 

strukurat organizuese në formën e informacionit të ofruar, asistencë për tju përgjigjur pyetjeve nga 

investitorët aq më shumë kanë qëllim të investojnë për këto instrumenta. Ky përfundim evidentohet 

më saktë në tabelën nr. 62 në aneksin D, e cila e prezanton mirë këtë lidhje ndërmjet dy faktorëve, 

duke konkluduar se ka varësi statistikisht të rëndësishme midis disponibilitetit të strukturave 

organizuese të investitorit me qëllimin për të investuar në këto instrumenta.  Për të testuar drejtimin 

dhe fortësinë e lidhjes së mësipërme, në tabelën 74, e bashkëngjitur në aneksin D, kemi përdorur 

korrelacionin për të hulumtuar për këtë lidhje. Rezultatet mbështesin përfundimet e mëparshme 

sipas të cilave qëndrimi pozitiv për disponibilitetin e strukturave organizuese të investitorëve 

individual ndikojnë modestisht në lidhje të drejtë me një tregues korrelacioni 9.6% tek qëllimi i 

këtyre investitorëve për të investuar në letra me vlerë shtetërore.  

Si konkluzion, korrelacioni midis qëndrimit pozitiv për disponibilitetin e strukturave disponuese dhe 

qëllimit për pjesën e investimeve që do të donin të investonin në instrumentat shtetëror të borxhit 

të brendshëm është pozitiv për subjektet e zgjedhura dhe statistikisht i rëndësishëm në tërësinë e 

subjekteve.  

Nga rezultatet e studimit të ndërrmarrë, vihet re që në tabelën ku janë pasqyruar qëndrimet e 

investitorëve individual për diponibilitetin nga ndërmjetësit financiarë, lehtësia në proçedurat për 

zhvillimin e blerjes dhe shpejtësia në shpalljen e rezultateve në lidhje me pjesën e % që kanë qëllim 

për të investuar është lidhje e drejtë respektivisht për secilin prej tyre. Sipas kësaj, sa më disponibël 

të jetë ndërmjetësit financiar (bankat e nivelit të dytë, Posta Shqiptare, agjentë të tjerë financiar etj), 

sa më të lehta të jenë proçedurat për zhvillimin e blerjes dhe sa më shpejtë të shpallen rezultatet aq 

më shumë kanë qëllim investitorët individual të investojnë për këto instrumenta. Ky përfundim 
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evidentohet më saktë në tabelat nr. 63, 66 dhe 69, në aneksin D, e cila  e prezanton më mirë këto 

lidhje, duke konkluduar se ka varësi statistikisht të rëndësishme midis qëndrimit të investitorëve 

individual për diponibilitetin nga ndërmjetësit financiar, lehtësia në procedurat për zhvillimin e 

blerjes dhe shpejtësia në shpalljen e rezultateve me qëllimin për të investuar në këto instrumenta.  

Për të testuar drejtimin dhe fortësinë e lidhjeve të mësipërme, në tabelat nr. 75, 78 dhe 81, 

bashkëngjitur në aneksin D, kemi përdorur korrelacionin për të hulumtuar për këto lidhje. Rezultatet 

mbështesin përfundimet e mëparshme sipas të cilave qëndrimin pozitiv të investitorëve individual 

për diponibilitetin nga ndërmjetësit financiar, lehtësia në procedurat për zhvillimin e blerjes dhe 

shpejtësia në shpalljen e rezultateve ndikojnë jo në nivel domethënës pozitivisht me një tregues 

korrelacioni respektivisht  6.8%, 7.9%  dhe 7.8% tek qëllimi i këtyre investitorëve për të investuar në 

letra me vlerë shtetërore.  

Si konkluzion, korrelacionet  midis qëndrimit pozitiv për disponibilitetin nga ndërmjetësit financiarë, 

lehtësia në proçedurat për zhvillimin e blerjes dhe shpejtësia në shpalljen e rezultateve dhe qëllimi 

për pjesën e investimeve që do të donin të investonin në BTH dhe obligacione është pozitiv për 

subjektet  e zgjedhura dhe statistikisht i rëndësishëm në tërësinë e subjekteve.  

Disa nga bankat ende vazhdojnë të ngarkojnë konsumatorët e letrave me vlerë me shpenzime 

komisioni të larta. Negocimi me bankat e tregtare për uljen e këtyre tarifave, do të tërhiqte 

konsumatorë në zona të Shqipërisë ku ka pak alternativa zgjedhje për ndërmjetësim. Në kohë të 

situatave jo shumë të mira financiare është diskutuar për mundësinë e lejimit të Postës Shqiptare të 

shërbejë si ndërmjetës në pjesëmarrjen e çdo individi pavarësisht shumës në ankandet shtetërore. 

Arsyeja e përzgjedhjes së këtij agjenti qëndron në faktin se është i vetmi që ka degë në secilin prej 

rretheve të vendit.  

Dëshira që kursimet personale të shkojnë për projekte publike në lidhje me pjesën e % që kanë 

qëllim për të investuar është lidhja e drejtë ndërmjet dy variablave, sipas të cilës sa më shumë të 

shohin si pengues faktin që paratë e tyre shkojnë për të investuar në projekte publike aq më shumë 

kanë qëllim të investojnë për këto instrumenta. Ky përfundim evidentohet më saktë në tabelën nr. 

70  në aneksin D, e cila e tregon mirë këtë lidhje ndërmjet dy faktorëve, duke konkluduar se ka varësi 

statistikisht të rëndësishme midis dëshirës që paratë e tyre shkojnë për projekte publike me qëllimin 

për të investuar në këto instrumenta. Për të testuar drejtimin dhe fortësinë e lidhjes së mësipërme, 

në tabelën nr. 82, bashkëngjitur në aneksin D, kemi përdorur korrelacionin për të hulumtuar për 
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këtë lidhje. Rezultatet mbështesin përfundimet e mëparshme sipas të cilave sa më e madhe dëshira 

që paratë të shkojnë për projekte publike aq më shumë kanë qëllim këta investitorë  të blejnë letra 

me vlerë shtetërore në mënyrë modeste me një tregues korrelacioni 5.7%. Ajo që u vu re gjatë 

zhvillimit të anketimit është që shumë pak prej të intervistuave e kishin informacionin që një pjesë e 

këtyre fondeve, qeveria i përdor për të realizuar projekte publike në formën e ndërtimit të rrugëve, 

shkollave, urave etj. Kjo shpjegon dhe lidhjen jo të konsiderueshme prej 5.7% te këtij faktori me 

pjesën qëllimit për të investuar.  

Si konkluzion, korrelacioni midis dëshirës që paratë e tyre të shkojnë për projekte publike dhe qëllimi 

për pjesën e investimeve që do të donin të blejnë instrumenta financiarë të borxhit të brendshëm 

është modestisht pozitiv për subjektet  e zgjedhura dhe statistikisht i rëndësishëm në tërësinë e 

subjekteve.  

Disa nga nënfaktorët që bëjnë pjesë tek grupi i faktorëve të kontrollit të preceptuar kanë një ndikim 

shumë modest në qëllimin e investitorëve individual për të blerë instrumenta financiare shtetërore.  

Ajo që tërheq vëmendjen është se element të tillë si shpejtësia në zhvillimin e ankandeve, 

informacioni i përditësuar, mendimi i akademikëve dhe organizatave ndërkombëtare si dhe 

vështirësia për të investuar jashtë vendit në lidhje me pjesën e % që kanë qëllim për të investuar 

shkojnë në të njëjtin drejtim, por jo për tu konsideruar. Ky përfundim mbështetet nga tabelat nr. 68, 

67, 65, dhe 71 në aneksin D, të cilët prezantojnë mirë lidhjet ndërmjet secilit element më qëllimin 

për blerje, duke konkluduar se ka varësi statistikisht jo shumë të rëndësishme. Për të testuar 

drejtimin dhe fortësinë e lidhjes së mësipërme, në tabelat nr. 80, 79, 77 dhe 83, bashkëngjitur në 

aneksin D, kemi përdorur korrelacionin për të hulumtuar për këto lidhje. Rezultatet mbështesin 

përfundimet e mëparshme sipas të cilave qëndrimi pozitiv për shpejtësinë në zhvillimin e ankandeve, 

informacioni i përditësuar, mendimi i akademikëve dhe organizatave nderkombëtare si dhe 

vështirësia për të investuar jashtë vendit ndikojnë respektivisht me një tregues korrelacioni 5%, 

3.9%, 2.3% dhe 1.2% të qëllimi i këtyre investitorëve për të investuar në letra me vlerë shtetërore.  

Gjatë këtyre viteve janë bërë përparime të konsiderueshme në lidhje me rregullimin ligjor, pasi janë 

nënshkruar disa marreveshje ndërmjet BSH dhe MF. Me ndryshimet që imponon mjedisi, duke 

vlerësuar nevojat për të rregulluar mënyrën dhe procedurat e realizimit të ankandeve për gjenerimin 

e fondeve publike, janë bërë amendime të marrëveshjeve të cilat janë nënshkruar nën kushte të 

tjera tregu. E rëndësishme është të konsiderojmë edhe ndryshimet që kanë pësuar këto marrëveshje 
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për të cila kërkohet vëmëndje nga investitori për tu kuptuar dhe aplikuar. Zhvillimi i mundësive për 

pjesëmarrje të gjerë të publikut duke shmangur barrierat ligjore për shumat kufij. Kjo do të thotë që 

edhe pse në marrëveshjen BSH-MF përcaktohen shumat limit mbi të cilat lejohet të futesh në 

ankand, nëpërmjet mekanizmave të tillë si Fondi Prestigj, të lejohet pjesëmarrja edhe pa 

përmbushur këtë kriter.  Pjesëmarrja e individëve kufizohet edhe nga shuma minimum46 e kërkuar. 

Prandaj së fundmi po shikohet mundësia për të gjetur një mënyrë apo strukturë që të sigurojë 

pjesëmarrjen e këtij grup konsumatorësh edhe nëpërmjet shumave të vogla. Ankandet janë realizuar 

të martën e parë dhe të tretë të çdo muaji dhe rezultatet e saj merreshin të enjten, pra dy ditë i 

duhej autoritetit emetues (MF) për marrjen e vendimit.  

Penetrimi i internetit është bërë më se i zakonshëm dhe mundësitë me shitje me kosto efektive dhe 

shpërndarja e letrave me vlerë për publikun e gjerë është rritur. Pikërisht këto novacione që bëjnë të 

mundur aksesin e konsumatorëve potencial, mund të kenë implikime për disenjimin dhe 

funksionimin e tregjeve të këtyre produkteve financiare shtetërore dhe do të vënë në pikëpyetje 

dominancën e disa aktorëve kryesorë. Kjo kërkon investime të mëtejshme në përmirësimin e 

programeve kompjuterike DMFAS dhe Reuters, duke arritur integrim më të gjerë dhe jo vetëm nga 

kategoria e bankave. 

Kompanitë e sigurimit të bonove të thesarit dhe të obligacioneve si dhe agjensitë ndërkombëtare 

dhe rajonale të vlerësimit të kreditimit luajnë rol të rëndësishëm mbështetës. Ato përpiqen të japin 

informacion, midis asaj që do të provojë të jetë cilësi e vërtetë të kreditimit dhe performancës së 

premtuar të letrave me vlerë të mbështetura nga ato. Ndërkohë, investitorët, të cilët bëhen më pak 

të kujdesshëm dhe mbështen vetëm në vlerësimin e kreditimit për të cilat ata kuptojnë pak. 

Nëse rregullorja është hartuar në mënyrë korrekte dhe të zbatohet siç duhet, ajo mban dhe kultivon 

besimin e konsumatorit dhe të investitorëve, për një sistem që funksionon në mënyrë efikase. 

Besimi i tregut dhe mbrojtja e konsumatorit mund të minohet nëse sistemi financiar nuk është i 

mbrojtur në mënyrë përshtatshme nga abuzimet. Shkëmbimet ekonomike, në përgjithësi, dhe 

transaksionet financiare në veçanti mbështeten së tepërmi mbi besimin dhe konfidencën. 

Ndërmjetësit financiar duhet të ofrojnë disa garanci që tregjet financiare dhe institucionet janë të 

                                                 
46

 Shuma minimale për marrjen pjesë në akandet e bonove të thesarit është 300.000 Lek  ndërsa për ankandet 
e obligacioneve është 1.000.000 Lek 
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sigurta dhe mirëfunksionojnë dhe të veprojë sipas rregullave dhe procedurave që janë të drejta, 

transparente dhe të lira nga konflikti i interesave dhe probleme të tjera të agjencisë. 

Në teori, konsumatorët të informuar siç duhet janë një komponent i rëndësishëm i disiplinës së 

tregut. Në një treg të përsosur të kapitalit, konsumatorët financiarë do të kenë mundësi për të 

aksesuar tregun dhe informacion të saktë, për shembull, në lidhje me risqet e ofruesi të një shërbimi 

të veçantë. Të pajisur me këtë informacion ata do të kenë mundësi për të kërkuar një kthim të 

përshtatshme për nivelin e riskut të evidentuar.  

Informimi për produktet financiare shtetërore si dhe promovimi i tyre është gjithashtu një nga 

shqetësimet kryesore për këtë kategori klientësh. Për këtë kërkohet të investohet në zhvillimin e 

marrëdhenieve me publikun dhe reklamimin e produkteve financiare shtetërore. Duke konsideruar 

rëndësinë e çështjes si dhe vështirësitë për grumbullim fondesh shpesh herë janë prezantuar 

produkte dhe janë ftuar për pjesëmarrje të publikut duke u ndërmarrë inisiativa të ndryshme 

promocionale. 

Siç është vënë në dukje më parë, një problem me vendimmarrjen ndër-kohore si alternativat e 

kursimit dhe të investimit është se jo të gjitha informacionet e rëndësishme mund të jenë në 

dispozicion në kohën kur produkti financiar është blerë. Duke pasur parasysh këtë mësim, mund të 

jetë e qartë se produkti në fjalë nuk ishte një blerje e mirë, por kjo vendosmëri nuk do të kishte qenë 

e qartë në kohën e shitjes. Ivkovic, Sialm dhe wiesbenner (2008) argumentojnë se investitorët 

individual të mirë informuar do të tentojnë të përqëndrohen në portofolet e tyre për të cilat mbajnë 

një avantazhi informativë. Megjithatë, shumë konsumatorë e kanë të vështirë identifikimin edhe për 

karakteristikat më të rëndësishme të produkteve financiare. Një situatë e hasur shpesh në shërbimet 

financiare me pakicë është se konsumatorët e kanë të vështirë identifikimin e karakteristikave të 

rëndësishme të produkteve financiare. Puna e OECD mbi njohuritë financiare dhe arsimit sugjeron 

në fakt, se shumica e individëve në rrjetin e vendeve të anketuara nuk kanë njohuri dhe të kuptuarit 

e koncepteve financiare të mjaftueshme. Për më tepër, disa prej tyre nuk e dinë që e kanë këtë 

mungesë.  

Tërheqja e vemëndjes së investitorëve të huaj është një tjetër objektiv me të cilin duhet të punohet. 

Kjo është edhe arsyeja që përveç kompanisë së vlerësimit e riskut Moody’s, është kontraktuar dhe 

kompania Standarts and Poors për të siguruar një informim më të gjerë të publikut jo vetëm vendas 
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por edhe të huaj, si dhë për të rritur besueshmërinë e tyre. Në po të njëjtën mënyrë investitorët në 

Shqipëri mund të shohin alternativa investimi në vende të tjera. 

Të gjithë faktorët e testuar kanë një lidhje pozitive me qëllimin e investitorëve individual për të 

investuar në instrumenta të borxhit të brendshëm, por njëri nga faktorët, ai për njohuritë mbi bazën 

ligjore të zhvillimit të procesit të blerjes së këtyre instrumentave ka lidhje negative me qëllimin e 

blerjes. Kjo do të thotë që sa më shumë njohuri të kenë investitorët individual për rregulloret, 

marrëveshjet ndërmjet MF dhe BoA si agjente të saj apo ligjet që rregullojnë gjithë infrastrukturën aq 

më pak kanë qëllim të investojnë në këto instrumenta. Ky është një rezultat surprizë në kuadër të 

studimit ku një faktor kyç në shumë studimet, konsumatori individual në këtë treg e vlerëson jo shumë 

të parëndësishëm për vendimarrjen e tij dhe në sens të kundërt me qëllimin për të investuar në letrat 

me vlerë shtetërore. Për më tepër referohemi tabelave nr. 76 dhe nr. 88 në aneksin D.  

 

5.5 Modeli ekonometrik 

 

Peshat janë të nevojshme për vlerësimin e mesatareve të popullatës dhe për analogji duhet të 

përdoren edhe në regresionin linear (Rosenbaum dhe Rubin (1985) dhe Little (1991)). Pfeffermann 

dhe Holmes (1985), Dumouchel dhe Duncan (1983), dhe Kott(1991) argumentojnë se duke përdorur 

peshat e kampionit në regresion, mund të sigurojmë vlefshmëri për të dhënat e modelit. Regresioni i 

cili ndërtohet duke përdorur peshat, vlerëson vijën e regresit për gjithë popullatën ndërsa kur 

përdoret regresioni pa pesha, grafiku i tij tregon modelin më të mirë të katrorëve më të vegjël që 

përkojnë me kampionin dhe nuk shpjegon popullatën. 

Sipas Judy L. Klein dhe Edmond Malinvaud, ekonometria është fusha që përdor metodat e 

induksionit statistikor, në veçanti të teorisë së testeve dhe të teorisë së vlerësimit, për vlerësimin e 

lidhjeve të cilat janë marrë nga hipotezat e teorisë ekonomike. Sipas këtij përkufizimi, ndërthurren 

ekzistenca paraprake e një studimi ekonometrik, lidhur me një teori ekonomike të studiuar dhe 

mundësisë së aplikimit të teknikave të induksionit statistikor në hipotezat e teorisë ekonomike.  

Sipas kuptimit të fundit i cili është propozuar në Coweis Commission for Research in Economics, në 

Cikago në vitin 1940, nxjerrim konkluzionin: “Nuk ka ekonometri pa model të rastit”.  

 

5.5.1 Analiza e Regresionit 
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Le të analizojmë teorikisht formën lineare të regresionit e cila ka formën e mëposhtme: 

                                                       

Ku :  

Grupi parë është një variabël i cili është ndërtuar në këtë mënyrë : Riskucilësi * Riksuvlerësim + 

Fitimcilësi *  Fitimvlerësim + Proçedurëcilësi * Proçedurëvlerësim + Organizimcilësi 

*Organizimvlerësim + Portofolcilësi * Portofolvlerësim.  

Çdo element i variablit Grupiparë merr vlerat nga 0 (pak) deri 5 (shumë) 

Grupidytë_a është një variabël i cili është ndërtuar në këtë mënyrë :  Ekonomisti * Ekonomisti_A + 

Pjesëtartëfamiljes * Pjesëtartëfamiljes_A + Miqtë *  Miqtë_A + Kolegët * Kolegët_A + 

Ekspertëvefinanciarë * Ekspertëvefinanciarë_A + Personale * Personale_A 

Grupidytë_b është një variabël i cili është ndërtuar në këtë mënyrë:  

Ekonomisti_A * EkonomistiJuaj + Pjesëtartëfamiljes_A * Pjesëtartëfamiljes + Miqtë_A * Miqtë + 

Kolegët_A*Kolegët + Ekspertëvefinanciarë_A * Ekspertëvefinanciarë_B + Personale_A * Personale_B 

Grupitretë, është studjuar më lart në këtë kapitull që nuk ka lidhje statistikisht të rëndësishme. Një 

pjesë e mirë e faktorëve të analizuar është dëshmuar që nuk kanë lidhje varësie me qëllimin për të 

investuar në letra me vlerë shtetërore. Për këtë arsye ky grup faktorësh është përjashtuar nga 

analiza e regresionit. 

 

Hipoteza kryesore e modelit të regresionit është formuluar si më poshtë:  

 Hipoteza 0: Nuk ka relacion linear midis variablit  të pavarur dhe qëllimit të blerjes 

 Hipoteza 1: Ka relacion linear midis variablit  të pavarur dhe qëllimit të blerjes 

 

Analiza regresive është një procedurë statistikore që përdoret për të shprehur lidhjen midis 

variablave me anë të një ekuacioni matematike. Regresioni i shumfishtë është një zgjerim i 

regresionit të thjeshtë linear. Ky lloj regresioni përdoret kur ne duam të parashikojnë vlerën e një 

variabli bazuar në vlerën e dy ose më shumë variablave të tjera. Variabli që ne duam të parashikojmë 

quhet variabël i varur (ose ndonjëherë, rezultati që duam të parashikojmë). Në rastin që po 

studjojmë është investimi në blerjen e bonove të thesarit pranë sporteleve të BSH dhe bankave të 

nivelit të dytë në studim. Variablat që përdoren për të parashikuar vlerën e variablit të varur quhen 
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variabla të pavarura (parashikues apo variabla shpjegues). Në këtë studim janë grupi i parë, grupi i 

dytë A dhe grupi i dytë B që janë shpjeguar më lartë se çfarë përfaqësojnë.  Software i përdorur, 

SPSS 15.0, gjeneron në mënyrë automatike shumë tabela, por për të analizuar të dhënat e modelit 

tonë do na shërbejnë vetëm 3 tabelat e mëposhtme.  

 

5.5.1.1  Të dhënat e modelit, të paraqitura në Përmbledhjen e Modelit  

 

Tabela Përmbledhje e Modelit na paraqet të dhëna në lidhje me R, R2, R2 e rregullur, të dhëna në 

lidhje me devijimin standart të vlerës së estimuar apo statistikave në lidhje me statistikën Durbin-

Watson.  

 

Tabela 37. Përmbledhje e modelit  

Model  R R
2
 R

2
 i 

rregulluar 
Gabimi standart 

i vlerësimit  
Durbin-
ëatson 

1 .781(a) 0.610 0.609 1.929 1.775 

Burimi: Rezultatet e pyetësorit 
(a) Parashikuesi: (konstant), besimet personale, besimet normative, kontrolli i preceptuar ndaj sjelljes 
(b)Varibli i varur: qëllimi për të investuar 

 

R2 ose koefiçenti i përcaktueshmërisë përdoret për matjen e shkallës së përafrimit të lidhjes me 

anë të ekuacionit të regresionit. Por nga ana tjetër vetëm vlera e tij nuk na lejon të nxjerrim 

konkluzione në lidhje me regresionin nëse është statistikisht i rëndësishme ose jo. Vlerat e R2 

luhaten nga 0 deri në 1. Ku  vlerat e R2 janë afër 1 tregojnë një shkallë të lartë të përafrimit ndërsa 

vlerat e tij afër 0 tregojnë një shkallë jo të mirë përafrimi. Nqs ky raport shprehet në përqindje, ai 

mund të interpretohet si masë në përqindje e variacionit të shpjeguar nga ekuacioni i regresionit 

ndaj variacionit të përgjithshëm të variablit të varur dhe në rastin tonë sasisë së letrave me vlerë që 

kërkon të blejë konsumatori i borxhit të brendshëm shtetëror. Kjo do të thotë që variabli i qëllimit 

për të investuar në instrumenta financiar të borxhit të brendshëm shtetëror shpjegon në mënyrë 

statistikisht të rëndësishme në masën 61 % variacionin e variblave besime personale, besime 

injuktive dhe besime përshkruese.  
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5.5.1.2 Kontrolli i rëndësisë së H0 

 

Për të kontrolluar rëndësinë e modelit të regresionit përdoret metoda e katrorëve më të vegjël. Për 

këtë marrim parasysh vëllimin e zgjedhjes dhe ndërtojmë kriteret e kontrollit të rëndësisë të cilat na 

lejojnë të nxjerrim përfundime në lidhje me ekzistencën e lidhjes së regresionit.  

 

Tabela 38. Të dhënat e ANOVA-ës 

Model   Shuma e 
katrorëve 

Shkallë 
lirie 

Mesatarja e 
katrorëve 

F Niveli i 
rëndësisë 

1 Regresi 127,855.77 3 42618.59 11515.572 .000(a) 

Gabimi 81,398.76 21994 3.701     

Total 209,254.53 21997       

Burimi: Rezultatet e pyetësorit 

 

Në terma statistikorë rezultatet e këtij regresioni janë për tu konsideruar në vendimarrje nga 

manaxherët e sistemit bankar dhe politikbërësit, sepse jo vetëm në tërësi, ekuacioni shpjegon në 

masë të konsiderueshme dhe statistikisht të rëndësishme realitetin, por edhe koefiçentët e çdo 

variabli janë pothuaj të gjithë statistikisht të rëndësishëm, në marrdhëniet individuale të çdo 

variabli të varur me variablat e pavarur. 

 

5.5.1.3 Parashikimi i koefiçentëve të modelit  

 

Në mënyrë që të ndërtohet modeli ekonometrik për të parashkuar vlerën e investimeve përdoret 

tabela e mëposhtme.  
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Tabela 39. Koefiçentët e modelit 

Model Koefiçentët jo të 
standartizuar 

Koefiçentët e 
standartizuar 

    Statistika të 
Kolinearitetit  

B Std. Error Beta t Sig. Toleranca VIF 

1 Konstante -1.849 0.042   -
44.032 

0.000     

Besimet 
personale 

1.201 0.017 0.393 71.965 0.000 0.592 1.689 

Besimet 
injuktive 

0.854 0.021 0.274 40.675 0.000 0.390 2.562 

Besimet 
përshkruese 

0.86 0.024 0.228 35.100 0.000 0.418 2.392 

Burimi: Rezultatet e pyetësorit 
Varibli i varur: qëllimi për të investuar 

 

5.5.2 Analiza e rezultateve 

 

5.5.2.1 Vlerësimi i modelit 

 

Ka të bëjë më vlerësimin e treguesit Sig. Një nga gabimet që bëhet shpesh është ai që kur vlerësojmë 

modelin shikojmë gjithmonë R2. Për të vlerësuar modelin duhet të vlerësojmë Sig. Nëse është më i 

vogël se 0.05 atëhere modeli është globalisht i rëndësishëm dhe mund të kalojmë në vlerësimin e 

statistikave të tjera. 

 Hipoteza 0: Nuk ka relacion linear midis variablit  të pavarur dhe variablit të varur 

 Hipoteza a: Ka relacion linear midis variablit  të pavarur dhe variablit të varur 

 

Rëndësia e regresionit (Sig.) është më i vogël se 0,05.(0,00<0,05) atëherë hedhim poshtë hipotezën 0 

dhe pranojmë atë alternative, pra ka një lidhje lineare të rëndësishme stastistikore dhe modeli jonë 

është globalisht i rëndësishëm. 

 

5.5.2.2 Koefieçenti i determinacionit/përcaktueshmërisë  

 

Ky koefiçent R2 është raporti i SKR/SKG dhe vlerat e këtij raporti luhaten nga 0 në 1. R2 = 0.610. 

Koefiçienti i përcaktueshmërisë tregon se 61.0% e variacionit të investimeve shpjegohet nga grupi i 

parë, i dytë A dhe i dytë B që ne po studiojmë.  
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5.5.2.3 Koefiçenti i korrigjuar i përcaktueshëmërisë 

 

Ky koefiçent (Adjusted R Square) = 60.9%, është një version i koefiçentit të përcaktueshmërisë por 

që rregullohet për numrin e predikatorëve të modelit të regresionit. R2 tenton të mbivlerësojë 

fortësinë e lidhjes midis variablave sidomos nëse ky model ka më shumë se një variabël të pavarur, 

ka një zgjedhje të vogël etj. 

 

5.5.2.4 Treguesi Fisher  

 

Nga llogaritjet kemi vlerat si më poshtë: 

Fisheri i vrojtuar F=11515.572.  

Fisheri kritik (3,21994)= 2.60579719.  

Vlera e vrojtuar është më e madhe se vlera kritike atëherë modeli është statistikisht i rëndësishëm. 

Një sinjalizues në tabelën e ANOVA është kolona Sig. e cila në këtë rast është .000< 0.05 (5%).  

 

5.5.3 Vlerësimi i koefiçientit 

 

Testi t i studentit na tregon rëndësinë statistikore të koefiçientit. Koefiçientët të cilët nuk janë 

statistikisht të rëndësishëm nuk duhet të intepretohen më tej. Gjithmonë duhet që kur të vlerësojmë 

koefiçientët duhet të nisemi edhe nga vlera Sig. për çdo koefiçient. Nëse vlera e Sig. <0.05 ky 

koefiçient është statistikisht i rëndësishëm për modelin. Të gjitha variablat e modelit janë 

statistikisht të rëndësishëm.  

Bazuar në rezultatet e analizës më lartë ka kuptim te ekuacioni i mëposhtëm: 

                                                                    

 

Kur vlera e  grupit të parë (besimet personale) rritet me një njësi, vlera e investimeve rritet me 1.201 

njësi. Ndërsa kur vlera e grupit të dytë A (besimet injuktive) rritet me një njësi investimet rriten me 

0.854 dhe kur vlera e grupit të dytë B (besimet përshkruese) rritet me një njësi, investimet rriten me 

0.860. 
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5.5.4 Investigimi i problemit të multikolineartitetit 

 

Në momentin që në model përfshijmë 2 ose më shumë variabla shpjegues, duhet të kontrollojmë 

nëse ekziston multikolinearitet ndërmjet variablave të pavarur. Një sinjal mund të jetë Testi Fisher i 

lartë, ndërkohë Testi i studentit nuk del sinjifikant.  

Gjithashtu dhe korrelacioni është një sinjal për këtë problem. Nga analiza më lart, na rezultoi se 

korrelacionit e investimeve me të gjitha grupet janë në vlerë absolute më të vogla se 0.8, dhe nuk 

shpreh një situatë multikolineariteti në modelin tonë. 

 

5.5.5 Investigimi i problemit të autokorrelacionit 

 

Testi Durbin - Watson është një test statistikor që përdoret për të parë nëse të dhënat janë të 

korreluara ose jo. Me fjalë të tjera ne duam të zbulojmë nëse variablat e pavarur janë të lidhur me 

njëri tjetrin. Ky test është krijuar nga statisticienët James Watson and Geoffrey Durbin në vitin  

1940.  Vlerat e këtij testi statistikor shkojnë nga 0 deri ne 4.  Zakonisht, në mënyrë që mbetjet mos 

të jenë të lidhura, statistika e Durbin - Watson duhet të jetë rreth 2. Nëse vlera është afër 0 kjo do 

të thotë se kemi një lidhje pozitive statistikisht të rëndësishme, ndërsa kur vlerat janë afër 4 kjo 

nënkupton se kemi një lidhje negative statistikisht të rëndësishme. Në rastin tonë vlera e statistikës 

së Durbin - Waston është 1.910, afër vlerës 2, duke treguar që variablat tanë nuk vuajnë nga 

autokorrelacioni. 
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KAPITULLI 6 KONKLUZIONE DHE 

REKOMANDIME 
 

 

 

 

 

Qeveritë po bëhen gjithnjë e më pak të sigurta për grumbullimin e fondeve nëpërmjet letrave me 

vlerë qeveritare, prandaj ato po përpiqen të njohin më mirë bazën e konsumatorëve të këtyre 

instrumentave financiar. Për të patur kërkesë të qëndrueshme për instrumentat e borxhit të 

brendshëm në Shqipëri është e rëndësishme që klientët të diversifikohen në kategori të ndryshme. 

Përbërja e strukturës së investitorëve jep menjëherë ndikimin e saj në zhvillimin e sistemit financiar 

të vendit. 

Ndryshe nga më parë, sjellja financiare është një përqasje që po fiton prioritet së fundmi. Kjo e sheh 

financën nga një prespektivë e gjërë shkencore duke përfshirë psikologjinë dhe sociologjinë. Me këtë 

trajtim të ri të tregjeve financiare, do të kemi një përgjigje ndaj vështirësive që po ndeshemi në 

punën e përditshme dhe me të cilat bota akademike/manaxheriale e ka të vështirë marrjen e 

vendimeve. Pak vite më parë, nën vrullin e zhvillimi të teorive të ndryshme ishte përtej diskutimeve, 

por sot pohohet se aspektet kryesore të sjelljes të diskutuara gjërësisht janë faktorët individualë dhe 

ato të mjedisit të cilat janë përcaktuesit kryesore në marrjen e vendimeve për blerjen apo jo madje 

edhe të një produkti financiar. 
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Në organizimin e modelit rreth sjelljen së investitorëve, modeli që aplikojmë është përgjithësisht 

mjaft i rëndësishëm. Shpjegimet themelore për këto modele janë, në shkallë të ndryshme, subjekt i 

një debati të vazhdueshëm. Investitorët reale dhe ata që popullojnë modelet akademike shpesh 

herë rezultojnë të jenë “të huaj” për njëri-tjetrin.  

Gjetjet nga ky studim të bëjnë të konkludojmë së politikbërësit janë duke humbur mundësinë për të 

përthithur burimet e tepërta të konsumatorit individual, pra nuk punojnë në mënyrë efektive. Nga 

ana tjetër, ndërkohë individët nuk po bëjnë vlerësime kosto-risk-përftimeve për alternativat e tyre të 

blerjes së instrumentave financiare. Nga njëra anë kemi ankande që nuk arrijnë të realizohen dhe 

nga ana tjetër individ që investojnë kursimet e tyre në depozita bankare më norma më të ulta sesa 

në bonothesari dhe obligacione. Si mund të korrigjohet ky dështim i tregut në mënyrë që tregu 

shqiptar i letrave me vlerë shtetërore të funksionojë efektivisht dhe produktet financiare të kenë një 

çmim të drejtë? 

Evidencat më të rëndësishme tregojnë se roli faktorëve të besimeve personale, besimeve normative 

si dhe të faktorëve të kontrollit të preceptuar ndaj sjelljes ndikojnë në qëndrimet e konsumtorëve 

individual dhe rrjedhimisht në qëllimin e tyre për të performuar aktin e blerjes për këto instrumenta. 

Por rezultatet për secilin element të këtyre grupfaktorëve janë gjetje me vlerë për manaxherët dhe 

politikbërësit në trajtimin e problematikave në këtë sektor.    

 

 Studimi konkludon se rreth gjysma e të intervistuarve janë mbi 55 vjeç, e cila mbështetet 

dhe nga evidencat e studimeve të tjera ku pohohet se konsumatorët kanë më pak të ngjarë 

të bëjnë gabime financiare pas ditëlindjes së tyre të 53, pra investimi në instrumenta me risk 

të ulët. Arsyet që pjesa dërrmuese e konsumatorëve individual të letrave me vlerë janë 

pensionistët, shpjegohet nga qëllimi i tyre për të gjeneruar disa të ardhura për shpenzimet e 

tyre të përditshme. Emigratët janë një kategori të cilët kanë investuar por nuk janë më një 

kategori e rëndësishme në blerjen e këtyre instrumentave. Kjo ndodh sepse lidhja me vendin 

e tyre nuk është më e fortë, ndërkohë gjenden mundësi investimi në vendet ku ata janë 

stabilizuar. Interesante është në dukje pjesëmarrja e ulët e fshatit, por kjo shifër duhet 

konsideruar po ti referohemi reformës territoriale dhe rikonceptimi për fshatin. Për të 

diversifikuar më tej bazën e investitorëve shtrohet si problematikë konsiderimi i 

grupmoshave të tjera të cilat mund të kenë të ardhura edhe më të larta se pensionistët. 
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 Niveli arsimor i investuesve individual të letrave me vlerë shtetërore është shumë i lartë për 

Shqipërinë. Mosinformimit në masë të publikut, tradita shumë e ulët investuese e vendit 

tonë në tërësi dhe historik jo i gjatë në emetimin e bonove të thesarit dhe të obligacioneve 

kërkon investigim të matur të tregut. Ndikimi i arsimit në sjellje do të ishte në përputhje me 

modelin standart ekonomik, kështu që sa më shumë të arsimuar te jemi, ka më shumë të 

ngjarë që të llogarisin me saktësi përfitimet për çdo vendim. Prandaj politikat informuese 

dhe trajnuese duhet të shtrihen përtej këtij target grupi. Ofrimi i mundësisë për një zyrë të 

përbashkët informimi dhe shpjegimi i gjithë procesit do të zgjonte interesin edhe të 

kategorive të tjera pjesëmarrëse. 

 

 Edhe pse prej dekadash është mbrojtur parimi sipas të cilës instrumentat e borxhit 

shtetërore janë me risk zero, kriza ekonomike globale ka ndikuar në këtë ripërcaktim pasi 

qeveri të disa vendeve kanë treguar se mund të mos arrijnë të përmbushin detyrimet e tyre 

për të kthyer borxhin që i kanë marrë individëve. Për të ndryshuar qëndrimet ndaj riskut për 

investitorët brenda vendit dhe ata jashtë vendit (të cilët e kanë më të vështirë informacionin 

mbi kuadrin financiar të një shteti) si dhe tërheqja e vëmendjes së tyre është një tjetër 

objektiv me të cilin politikbërësit duhet të punojnë. Kjo është edhe arsyeja që rekomanohet 

kontraktimi e disa kompanive ndërkombëtare të vlerësimit të riskut Moodys, Standarts and 

Poors, Fitch etj për të siguruar një informim më të gjerë të publikut por edhe për të rritur 

besueshmërinë e tyre. Nëpërmjet arritjes së këtij objektivi arrihet tërheqja e vemëndjes së 

investitorëve të huaj për të cilin duhet të punohet. 

 

 Ndryshe nga çfarë mund të pritej nga llogjika racionale e një investitori ku mendohet se 

kthimi nga investimi është një nga arsyet kryesore të përzgjedhjes së alternativës investuese, 

ky faktor ka lidhje më pak të fortë nga të gjithë elementët për grupin e faktorëve të 

besimeve personale të invesitorëve individual të letrave me vlerë. Kjo paraqet një 

“paradoks” të financave publike ku normat e depozitave nga bankat e nivelit të dytë janë 

mesatarisht më të ulta sesa norma mesatare e ponderur për instrumentat e borxhit të 

brendshëm publik edhe pse përshkruan një situatë të vazhdueshme si në periudha të krizave 
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financiare të vendit tonë por edhe në periudha qëndrueshmërie. Pikërisht për të zbutur këtë 

diferencë, përforcohet sugjerimi për një fushatë informimi të gjerë. 

 

 Procedura të lehta pjesëmarrjes dëshmojnë për një lidhje më të fortë nga të gjithë 

elementët për grupin e faktorëve të besimeve personale të investitorëve të letrave me vlerë, 

edhe pse me marrëveshje që rregullojnë gjithë ecurinë e procesit. Evidencat tregojnë se 

edhe procedurat e thjeshta të organizimit ndikojnë në qëllimin e konsumatorëve individual 

për të kryer apo jo aktin e blerjes. Kjo lidhje kaq e fortë dëshmon që edhe pse marrëveshjet 

janë të mirëpërcaktuara, amendimet e vazhdueshme të tyre e bën të vështirë për një 

investitor të ndjekë, dhe ndonjëherë kuptimin dhe aplikimin e tyre. Prandaj në vijim të një 

tërësie baze ligjore do të vlerësohej unifikimi në disa marrëveshje bazë dhe shfuqizimi i 

parardhëseve dhe amendimeve të tyre. Kjo mbështetët dhe nga gjetjet sipas të cilave sa më 

e zgjeruar baza ligjore aq më pak investitorët kanë qëllim të performojnë aktin e blerjes. 

Nëse rregullorja është hartuar në mënyrë korrekte dhe të zbatohet siç duhet, ajo mban dhe 

kultivon besimin e konsumatorit dhe të investitorëve, për një sistem që funksionon në 

mënyrë efikase.  

 

 Referenti më pak influencues në procesin e vendimarrjes të investitorëve individual të 

letrave me vlerë shtetërore është ekonomisti apo konsulenti financiar i tyre. Investitorët 

individual mbështeten së tepërmi mbi inisiativën e tyre personale gjatë shqyrtimit të 

alternativave investuese. Referentët normativ më të rëndësishëm janë pjesëtarët e familjes, 

edhe pse me ndryshimet sociale të ndodhura vitet e fundit. Miqtë influencojnë më tepër me 

veprimet që performojnë ndërsa kolegët shërbejnë si referent me atë se çfarë ata thonë se 

kryejnë. 

 

 Transparenca është një element shumë i rëndësishëm që ndikon në qëllimin për 

performimin e aktit të blerjes së instrumentave shtetëror. Besimi i tregut dhe mbrojtja e 

konsumatorit mund të minohet nëse sistemi financiar nuk është i mbrojtur në mënyrë 

përshtatshme nga abuzimet. Shkëmbimet ekonomike, në përgjithësi, dhe transaksionet 

financiare në veçanti mbështeten së tepërmi mbi besimin dhe konfidencën. Ndërmjetësit 
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financiare duhet të kenë disa garanci që tregjet financiare dhe institucionet të jenë të sigurta 

dhe mirëfunksionojnë. Kjo do të ndihmonte të veprojnë sipas rregullave dhe procedurave që 

janë të drejta, transparente dhe të lirë nga konflikti i interesave dhe probleme të tjera të 

agjencisë. 

 

 Të gjithë faktorët e testuar kanë një lidhje pozitive me qëllimin e investitorëve individual për të 

investuar në instrumenta të borxhit të brendshëm, por vetëm njëri nga faktorët e testuar 

njohuritë mbi bazën ligjore të zhvillimit të procesit të blerjes së këtyre instrumentave ka një 

lidhje negative. Kjo do të thotë që sa më shumë njohuri të kenë investitorët individual për 

rregulloret, marrëveshjet ndërmjet MF dhe BSH si agjente fiskale e saj apo ligjet që rregullojnë 

gjithë infrastrukturën aq më pak kanë qëllim të investojnë në këto instrumenta. Ky është një 

rezultat surprizë në kuadër të studimit ku një faktor kaq i rëndësishëm, konsumatori e vlerëson 

pak të rëndësishëm dhe në drejtim të kundërt për vendimarrjen e tij. Kjo mund të shpjegohet 

me paqartësinë e një investitori individual për të kuptuar marrëveshjet dhe ndryshimet e saja.  

 

 Disa nga bankat ende vazhdojnë të rëndojnë konsumatorët e letrave me vlerë me shpenzime 

komisioni të larta. Negocimi me bankat e tregtare për uljen e këtyre tarifave, do të tërhiqte 

konsumatorë në zona të Shqipërisë ku ka pak alternativa zgjedhjeje për ndërmjetësim. Në 

kohë të situatave jo shumë të mira financiare është diskutuar për mundësinë e lejimit të 

Postës Shqiptare të shërbejë si ndërmjetës në pjesëmarrjen e çdo individi pavarësisht 

shumës në ankandet shtetërore. Arsyeja e përzgjedhjes së këtij agjenti ka të bëjë me faktin 

se ai është i vetmi që ka degë në secilin prej rretheve të vendit (36 rrethe). 

 

 Zhvillimi i mundësive për pjesëmarrje të gjerë të publikut duke shmangur barrierat ligjore 

për shuma kufij. Kjo do të thotë që edhe pse në marreveshjen BSH-MF përcaktohen shumat 

limit mbi të cilat lejohet të futesh në ankand, nëpërmjet mekanizmave të tillë si Fondi 

Prestigj, të lejohet pjesemarrja edhe pa përmbushur këtë kriter.  Pjesëmarrja e individëve 

kufizohet edhe nga shuma minimum e kërkuar. Prandaj së fundmi po shikohet mundësia për 

të gjetur një mënyrë dhe strukturë që të sigurojë pjesëmarrjen e këtij grupi konsumatorësh 

edhe nëpërmjet shumave të vogla. 
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 Informacioni i përditësuar ka rëndësi pozitive në qëllimin për performimit të sjelljes së 

blerjes së letrave me vlerë shtetërore. Përdorimi dhe implementimi i novacioneve 

teknologjike si një domosdoshmëri kërkon investime në përmirësimin e programeve 

kompjuterike DMFAS dhe Reuters, duke arritur integrim dhe përdorim më të gjërë nga 

investitorët individual dhe jo vetëm nga kategoria e bankave. Nëse rregullorja është hartuar 

në mënyrë korrekte dhe të zbatohet siç duhet, ajo mban dhe kultivon besimin e 

konsumatorit dhe të investitorëve, për një sistem që funksionon në mënyrë efikase. 

Informimi për produktet financiare shtetërore si dhe promovimi i tyre është gjithashtu një 

nga shqetësimet kryesore për këtë kategori klientësh. Për këtë kërkohet të investohet në 

zhvillimin e marrëdhenieve me publikun dhe reklamimin e produkteve financiare shtetërore. 

Duke konsideruar rëndësinë e çështjes si dhe vështirësitë për grumbullim fondesh 

propozohet të vijohet me promovimin e produkte financiare dhe inisiativa të ndryshme 

promocionale. 

 

 Regresioni i shumfishtë linear e përdorëm për të parashikuar vlerën e një variabli të varur 

(blerja e instrumentave të borxhit të brendshëm) bazuar në vlerën e tre variablave të 

pavarur (besimet personale, besimet injuktive dhe besimet përshkruese). Një pjesë e mirë e 

faktorëve të besimeve të kontrollit të preceptuar të analizuar është vërtetuar se nuk ka 

lidhje statistikisht të rëndësishme, prandaj ky grup faktorësh është përjashtuar nga analiza e 

regresionit. Variabli i qëllimit për të investuar në instrumenta financiar të borxhit të 

brendshëm shtetëror shpjegon në mënyrë statistikisht të rëndësishme në masën 61 % 

variacionin e variblave besime personale, besime injuktive dhe besime përshkruese. Sipas 

ekuacionit të propozuar, kur vlera e  grupit të parë (besimet personale) rritet me një njësi, 

vlera e investimeve rritet me 1.201 njësi. Ndërsa kur vlera e grupit të dytë A (besimet 

injuktive) rritet me një njësi investimet rriten me 0.854 dhe kur vlera e grupit të dytë B 

(besimet përshkruese) rritet me një njësi, investimet rriten me 0.860. Ekuacioni shpjegon në 

masë të konsiderueshme dhe statistikisht të rëndësishme realitetin, por edhe koefiçentët e 

çdo variabli janë pothuaj të gjithë statistikisht të rëndësishëm, në marrdhëniet individuale të 

çdo variabli të varur me variablat e pavarur. Variablat tanë nuk vuajnë nga autokorrelacioni 
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dhe nuk shprehet një situatë multikolineariteti në modelin tonë. 

 

Korigjimet e mësipërme do të evidentohen frymëzuese për konsumatorët individual të letrave me 

vlerë shtetërore, duke evituar problemin e asimetrisë së informacionit dhe probleme të tjera të 

evidentuara, duke rritur pjesëmarrjen e investitorit individual të borxhit të brendshëm shtetërorë 

dhe heterogjenizimin e bazës konsumatore. 
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ANEKSI A PYETËSORI 
 

 

 

 

 

 

1. Gjinia juaj:       Femër(1)   Mashkull (2)                                   

2. Jeni në marrdhënie pune?   Po(1)   Jo(2) 

3. Vendbanimi juaj:     Qytet(1)   Fshat(2)  Emigracion(3) 

4. Mosha juaj: 

18-25 vjeç 
(1) 

26-40  vjeç 
(2) 

40-55  vjeç 
(3) 

>55 vjeç 
(4) 

 

5. Arsimimi juaj:  

Tetëvjeçar (1) I mesëm (2) I lartë (3)  Pas universitar (4) 

 

6. Niveli juaj i kursimeve mesatare mujore familjare janë:_______________________Lek  

7. a) Sa keni blerë për këtë vit vit bonothesari ose obligacione?______________________ Lek.  
b) Po para dy vitesh? ___________________ Lek.  
c) Sa prisni të investoni pas dy vitesh?_____________________ Lek  

8. Kur investoni kursimet tuaja, ju tërhiqeni  me shume nga cila alternative: 

Riskoze dhe me fitim të lartë  (1) Më të sigurta dhe me fitim të ulët (2) 

  

9. Cilën pjesë të kursimeve tuaja preferoni ti investoni në blerjen e bonove të thesarit dhe 
obligacioneve?___% 

10. Kujt i jeni drejtuar me shume për tju ndihmuar me vendimin tuaj për të investuar? 

Firmë konsulence     (1)  Ekonomistit personal   (2) Asnjë nga të dyja (3) 

 

11. Në cilat prej alternativave të mëposhtme keni investuar kursimet tuaja? 

Alternativat e investimit Sa % prisni 
të fitoni (K) 

Sa % prisnit të fitonit nga 
alternativa më e mirë e hequr 

dorë (S) 

Ditët që ju duhen për ta 
realizuar këtë investim  

(T) 

a) Blerjen e bonove të 
thesarit dhe obligacioneve 

   

b) Depozita me/paafat    

c) Depozita Kursimi    

d) Huadhënie të njohurve për 
përdorim të përkohshëm  

   

e) Investimi në aktivitet 
privat 
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Nqs nuk keni investuar asnjëherë në blerjen e bonove te thesarit ose obligacione kaloni në pyetjen 13. 

12. Shuma që investohet në bonothesarit/obligacione sigurohet nga : 

Kursimet personale         (1) Të trashëguara nga familja  (2) 

Puna në emigracion (tuajën apo familjarëve 
tuaj (3) 

Është konfidenciale, preferoj mos ta shënoj burimin e të 
ardhurave (4)  

 

13. Si u njohët me alternativën për të investuar kursimet tuaja në blerjen e bonove te thesarit dhe 
obligacioneve? 

Investigova tregun.       (1) Ma propozuan në bankën 
time.(2) 

Nga njohuritë e mia 
profesionale.(3) 

Pyeta konsulentin tim financiarë. 
(4) 

Në biseda me të afërmit e mi.    
(5) 

Nga shtypi i ditës dhe media. (6) 

 

14. Sa herë keni investuar në blerjen e bonove të thesarit dhe obligacioneve?_______herë 
 

15. Ne gjykimin tuaj, sa shpesh investon në këto instrumenta?  

Aspak (1) Pak (2)  Mjaftueshëm (3) Mesatarisht (4)  Shumë (5) 

 
 

16. I rendisni cilësitë e mëposhtëm në vendimin tuaj për të blerë bonothesari dhe obligacione? 

 Ky investim i ka këto cilësi nga (0 
pak ... 5 shumë ) (S) 

Kjo  cilësi për ju është (0 shumë 
keq...5 shumë mirë) (K) 

a) Risku i tyre   

b) Fitime të kënaqshme   

c) Proçedura të lehta 
pjesëmarrjeje 

  

d) Proçedura të thjeshta 
organizimi 

  

e) Diversifikim të portofolit   

 

17. Sa ndikim kanë subjektet e mëposhtëm në vendimin tuaj për të blerë bono thesari dhe obligacione dhe sa 
është dëshira juaj për të kënaqur pritjet/dëshirat e tyre: 

 Sa ndikim ka subjekti te ju 
(0 i parëndësishëm....5 shumë i 
rëndësishëm) (K) 

Dëshira për të kënaqur pritjet 
e tyre  
(0 pak .... 5shumë) (S) 

a) Ekonomisti/Konsulenti 
juaj 

  

b) Pjesëtar të familjes   

c) Miqtë   

d) Kolegët   

e) Ekspertëve financiarë   

f) Inisiativa ime personale   

 

18. Sa shpesh ndikojne subjektet e mëposhtme në blerjen e bonove të thesarit dhe obligacioneve? 

 Sa shpesh e kanë kryer këtë veprim (0 
asnjëherë... 5 shpesh) (K) 

a) Ekonomisti/Konsulenti juaj  
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b) Pjesëtar të familjes  

c) Miqtë  

d) Kolegët  

e) Ekspertëve financiarë  

f) Inisiativa ime personale  

 

19. Si dhe sa faktoret e meposhtem  do të ndihmonin në blerjen e bonove të thesarit ?  

 Rëndësia e faktorit 
(0 aspak... 5 shumë) (K) 

Faktori është  
(0 pengues... 5 favorizues) (S) 

a)Disponibiliteti nga struktuarat organizuese    

b)Disponibilitet nga ndërmjetësit financiar   

c)Baza ligjore që mbështet proçesin   

d) Mendimi  akademikëve & organizatave 
ndërkombëtare FMN, BB. 

  

e) Lehtësia në proçedurat për zhvillimin e blerjes   

f) Informimi i përditësuar   

m) Shpejtësia në zhvillimin e ankandeve   

n) Shpejtësia në shpalljen e rezultateve   

p)Dëshira që paratë e mia ti investoj në projekte 
publike 

  

l)Vështirësia për të investuar jashtë vendit   

r) Mënyra e organizimit të proçesit   

ë)Transparenca në vendimarrje   
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ANEKSI B LISTA E BANKAVE TË 

INTERVISTUARA 

 
 

 

Lista e personave që morën pjesë në intervistat gjysëm të strukturuara: 

 

Emri Banka  Pozicioni 

Znj. Denalda Duro  Banka e Shqipërisë N/Drejtor i Departamentit të Operacioneve Monetare 

Znj. Nurie Kuka Banka e Shqipërisë Sportel i Tiranës 

Znj. Ermira Istrefi Banka e Shqipërisë Drejtor. Dega Korçë 

Znj. Liljana Zjarri Banka e Shqipërisë Drejtor. Dega Shkodër 

Znj. Natasha Ahmetaj  Banka Kombëtare Tregtare Drejtor i Divizionit të Rrjeteve 

Znj. Xhilda Preni  Banka Kombëtare Tregtare Manaxher i Degës Tiranë, Rruga Bardhyl  

Znj. Elsa Ikonomi Banka Kombëtare Tregtare Manaxher i Degës Korçe 

Znj. Nevila Burrja  Banka Kombëtare Tregtare Manaxher i Degës Shkodër 

Znj. Vasilika Spiro Banka Tirana Manaxher i Departmentit të Kartave/Kanaleve Alternative 

Znj. Elidjana Çela  Banka Tirana Drejtor. Dega Tiranë, Pazairi I Ri 

Znj. Etleva Çarkaxhia Banka Tirana N/Drejtor. Dega Tiranë, Pazairi i Ri 

Znj. Ligor Gërdhe Banka Tirana Drejtor. Dega Korçë 

Znj. Zina Banushi Banka Tirana N/Drejtor. Dega Shkodër 

Znj. Ardian Angoni  Banka Credins Manaxher i Departamentit të Burimeve Njerëzore 

Znj. Egi Santo  Banka Credins Drejtor i Drejtorisë së Menaxhimit të Performancës 

Znj. Blerta Tela Banka Credins Drejtor. Dega Tiranë. Bulevardi Zogu i I-rë 

Znj. Ilir Selenica  Banka Credins Drejtor. Dega Korçë 

Znj. Lulzim Grumira Banka Credins Drejtor. Dega Shkodër 

 



Aneksi C 

 

 
 

175 

 

ANEKSI C ANALIZA E PYETËSORIT 
 
Grafiku  26. Qëndrimet e përgjithshme mbi investimin 

 
 
Burimi: Rezultatet e pyetësorve 

 

 
Grafiku  27. Ndihmë në vendimarrjen për blerjen e bonove të thesarit dhe obligacioneve.

 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve

Riskoze me fitim të
lartë

Të sigurta me fitim
të ulët

71 

1381 

3.25% 

9.34% 

87.41% 

Firmë konsulence Ekonomistit personal

Asnjë nga të dyja
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ANEKSI D TABELAT E KONTIGJENCËS DHE 

TESTET HI-KATROR 
 

 

Më poshtë janë tabelat e kontigjencës për secilin nga nënfaktorët e grupit të besimeve personale.  

 

Tabela 40. Tabela e kontigjencës për faktorin risk i ulët 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë * Risku i ulët  

  Risku i ulët Total 

0-5 
(Aspak) 

6-10               
(Pak) 

11-15 
(Mjaftueshëm) 

16-20 
(Mesatarisht) 

21-25                   
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0-10 19 121 111 0 0 251 

11-20 10 100 149 0 0 259 

21-30 5 35 79 0 0 119 

31-40 6 26 65 0 0 97 

41-50 7 9 25 47 39 127 

51-60 1 6 27 64 35 133 

61-70 3 4 26 48 24 105 

71-80 3 2 29 70 20 124 

81-90 2 2 24 62 26 116 

91-100 7 9 28 64 38 146 

Total 63 314 563 355 182 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 
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Tabela 41. Tabela e kontigjencës për faktorin fitime të kënaqshme 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë * Fitime të kënaqshme  

  Fitime të kënaqshme Total 

0-5 
(Aspak) 

6-10               
(Pak) 

11-15 
(Mjaftueshëm) 

16-20 
(Mesatarisht) 

21-25                   
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0-10 50 152 49 0 0 251 

11-20 46 165 48 0 0 259 

21-30 17 69 33 0 0 119 

31-40 14 59 24 0 0 97 

41-50 23 36 32 23 13 127 

51-60 18 36 38 32 9 133 

61-70 21 28 33 14 9 105 

71-80 20 26 35 29 14 124 

81-90 19 26 32 26 13 116 

91-100 21 39 34 34 18 146 

Total 249 636 358 158 76 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 

 

Tabela 42. Tabela e kontigjencës për faktorin proçedura të lehta pjesmarrjeje 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë * Proçedura të lehta pjesmarrjeje  

  Proçedura të lehta pjesmarrjeje Total 

0-5 
(Aspak) 

6-10               
(Pak) 

11-15 
(Mjaftueshëm) 

16-20 
(Mesatarisht) 

21-25                   
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0-10 35 138 78 0 0 251 

11-20 24 142 93 0 0 259 

21-30 9 54 56 0 0 119 

31-40 10 42 45 0 0 97 

41-50 7 6 21 40 53 127 

51-60 7 3 23 59 41 133 

61-70 4 3 26 38 34 105 

71-80 2 2 33 57 30 124 

81-90 2 5 24 51 34 116 

91-100 6 4 26 51 59 146 

Total 106 399 425 296 251 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 
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Tabela 43. Tabela e kontigjencës për faktorin proçedura të thjeshta organizimi 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë * Proçedura të thjeshta organizimi  

  Proçedura të thjeshta organizimi Total 

0-5 
(Aspak) 

6-10               
(Pak) 

11-15 
(Mjaftueshëm) 

16-20 
(Mesatarisht) 

21-25                   
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0-10 44 132 75 0 0 251 

11-20 46 115 98 0 0 259 

21-30 16 50 53 0 0 119 

31-40 12 38 47 0 0 97 

41-50 11 11 22 43 40 127 

51-60 17 11 16 54 35 133 

61-70 8 4 26 31 36 105 

71-80 7 4 25 53 35 124 

81-90 9 8 17 52 30 116 

91-100 11 7 25 51 52 146 

Total 181 380 404 284 228 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 

 

Tabela 44. Tabela e kontigjencës për faktorin diversifikim portofoli 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë * Diversifikim portofoli  

  Diversifikim portofoli Total 

0-5 
(Aspak) 

6-10               
(Pak) 

11-15 
(Mjaftueshëm) 

16-20 
(Mesatarisht) 

21-25                   
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0-10 78 119 54 0 0 251 

11-20 64 111 84 0 0 259 

21-30 33 42 44 0 0 119 

31-40 32 33 32 0 0 97 

41-50 7 23 23 42 32 127 

51-60 7 14 30 50 32 133 

61-70 7 13 26 33 26 105 

71-80 8 10 24 47 35 124 

81-90 5 7 27 50 27 116 

91-100 6 15 26 60 39 146 

Total 247 387 370 282 191 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 
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Më poshtë janë testi Hi-katror për secilin nga nënfaktorët e grupit të besimeve personale.  

 

Tabela 45. Testi Hi-katror për faktorin risku i ulët 

Risku i ulët Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  921,710
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 1,144,331 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 509,533 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 3 qeliza (60,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 4,14. 

 

Tabela 46. Testi Hi-katror për faktorin fitime të kënaqshme 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  368,923
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 456,230 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 191,837 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 1 qeliza (2,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 4,99 

 

Tabela 47. Testi Hi-katror për faktorin proçedura të lehta pjesëmarrjeje 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  973,996
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 1,236,552 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 607,496 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 0 qeliza (0,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 6,96. 

 

Tabela 48. Testi Hi-katror për faktorin proçedura të thjeshta organizimi 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  847,285
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 1,067,524 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 485,083 1 ,000 

Numri i rasteve te vlefshme 1477     

a. 0 qeliza (0,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 11,89. 
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Tabela 49. Testi Hi-katror për faktorin diversifikim i portofolit 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  759,795
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 958,424 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 531,171 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 0 qeliza (0,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 12,54. 

 

Më poshtë janë tabelat e kontigjencës për secilin nga nënfaktorët e grupit të besimeve normative: 

 

Tabela 50. Tabela e kontigjencës për faktorin ekonomisti dhe konsulenti 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë * Ekonomisti&Konsulenti 

  Ekonomisti&Konsulenti Total 

0-60 
(Aspak) 

61-120 
(Pak) 

121-180 
(Mjaftueshëm) 

181-240 
(Mesatarisht) 

241-300 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0-10 241 5 5 0 0 251 

11-20 253 3 3 0 0 259 

21-30 116 0 3 0 0 119 

31-40 92 1 4 0 0 97 

41-50 116 5 3 2 1 127 

51-60 112 7 10 2 2 133 

61-70 84 8 8 1 4 105 

71-80 107 7 4 2 4 124 

81-90 89 5 10 8 4 116 

91-100 123 8 8 3 4 146 

Total 1333 49 58 18 19 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 
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Tabela 51. Tabela e kontigjencës për faktorin pjestarë të familjes 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë * Pjestarë të familjes 

  Pjestarë të familjes Total 

0-60 
(Aspak) 

61-120 
(Pak) 

121-180 
(Mjaftueshëm) 

181-240 
(Mesatarisht) 

241-300 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0-10 219 26 6 0 0 251 

11-20 195 44 20 0 0 259 

21-30 95 16 8 0 0 119 

31-40 76 14 7 0 0 97 

41-50 16 37 37 25 12 127 

51-60 14 41 42 25 11 133 

61-70 21 25 25 23 11 105 

71-80 17 32 47 23 5 124 

81-90 17 30 41 24 4 116 

91-100 16 43 49 28 10 146 

Total 686 308 282 148 53 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 

 

Tabela 52. Tabela e kontigjencës për faktorin miqtë 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë * Miqtë 

  Miqtë  Total 

0-60 
(Aspak) 

61-120 
(Pak) 

121-180 
(Mjaftueshëm) 

181-240 
(Mesatarisht) 

241-300 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0-10 205 38 8 0 0 251 

11-20 198 50 11 0 0 259 

21-30 72 43 4 0 0 119 

31-40 59 32 6 0 0 97 

41-50 18 29 53 21 6 127 

51-60 19 37 45 25 7 133 

61-70 20 43 21 17 4 105 

71-80 17 44 35 22 6 124 

81-90 16 43 38 16 3 116 

91-100 24 49 44 22 7 146 

Total 648 408 265 123 33 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 
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Tabela 53. Tabela e kontigjencës për faktorin kolegët 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë *Kolegët 

  Kolegët Total 

0-60 
(Aspak) 

61-120 
(Pak) 

121-180 
(Mjaftueshëm) 

181-240 
(Mesatarisht) 

241-300 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0-10 208 26 17 0 0 251 

11-20 187 50 22 0 0 259 

21-30 84 22 13 0 0 119 

31-40 69 19 9 0 0 97 

41-50 28 29 32 32 6 127 

51-60 25 32 36 32 8 133 

61-70 25 26 24 24 6 105 

71-80 24 31 34 23 12 124 

81-90 22 22 37 30 5 116 

91-100 32 32 38 35 9 146 

Total 704 289 262 176 46 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 

 

Tabela 54. Tabela e kontigjencës për faktorin ekspertët financiarë 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë *Ekspertët Financiarë 

  Ekspertët Financiarë Total 

0-60 
(Aspak) 

61-120 
(Pak) 

121-180 
(Mjaftueshëm) 

181-240 
(Mesatarisht) 

241-300 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0-10 222 20 9 0 0 251 

11-20 222 29 8 0 0 259 

21-30 112 6 1 0 0 119 

31-40 88 8 1 0 0 97 

41-50 51 41 24 9 2 127 

51-60 52 40 26 11 4 133 

61-70 50 32 18 3 2 105 

71-80 52 42 21 8 1 124 

81-90 45 52 9 9 1 116 

91-100 62 52 19 12 1 146 

Total 956 322 136 52 11 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 
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Tabela 55. Tabela e kontigjencës për faktorin iniciativa personale 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë *Iniciativa Personale 

  Iniciativa Personale Total 

0-60 
(Aspak) 

61-120 
(Pak) 

121-180 
(Mjaftueshëm) 

181-240 
(Mesatarisht) 

241-300 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0-10 221 22 8 0 0 251 

11-20 223 21 15 0 0 259 

21-30 106 9 4 0 0 119 

31-40 83 4 10 0 0 97 

41-50 33 16 26 36 16 127 

51-60 20 25 29 36 23 133 

61-70 20 27 18 25 15 105 

71-80 9 29 32 29 25 124 

81-90 21 25 21 35 14 116 

91-100 17 35 37 38 19 146 

Total 753 213 200 199 112 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 

 

Më poshtë janë testi Hi-katror për secilin nga nënfaktorët e grupit të besimeve personale.  

 

Tabela 56. Testi Hi-katror për faktorin ekonomisti dhe konsulenti 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  121,048
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 120,918 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 69,761 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 34 qeliza (68,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 1,18. 

 

Tabela 57. Testi Hi-katror për faktorin pjestarë të familjes 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  756,236
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 885,219 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 498,086 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 7 qeliza (14,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 3,48. 
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Tabela 58. Testi Hi-katror për faktorin miqtë 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  668,308
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 764,268 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 430,166 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 8 qeliza (16,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 2,17. 

 

Tabela 59. Testi Hi-katror për faktorin kolegët 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  552,670
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 650,655 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 408,639 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 8 qeliza (16,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 3,02. 

 

Tabela 60. Testi Hi-katror për faktorin ekspertët financiarë 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  407,078
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 442,377 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 217,764 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 17 qeliza (34,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 0,72. 

 

Tabela 61. Testi Hi-katror për faktorin iniciativa personale 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  823,966
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 992,710 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 552,707 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 0 qeliza (0,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 7,36. 
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Më poshtë janë tabelat e kontigjencës për secilin nga nënfaktorët e grupit të kontrollit të preceptuar 

 

Tabela 62. Tabela e kontigjencës për faktorin struktuarat organizuese 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë * Struktuarat organizuese   

  Struktuarat organizuese  Total 

0-70 
(Aspak) 

71-140 
(Pak) 

141-210 
(Mjaftueshëm) 

211-280 
(Mesatarisht) 

281-350 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0-10 138 65 25 16 7 251 

11-20 95 102 27 22 13 259 

21-30 36 51 24 7 1 119 

31-40 37 37 16 5 2 97 

41-50 39 46 28 11 3 127 

51-60 48 39 19 19 8 133 

61-70 44 30 11 11 9 105 

71-80 37 48 15 19 5 124 

81-90 34 47 23 9 3 116 

91-100 47 61 20 16 2 146 

Total 555 526 208 135 53 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 

 

Tabela 63. Tabela e kontigjencës për faktorin ndërmjetësit financiar 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë * Ndërmjetësit financiar 

  Ndërmjetësit financiar Total 

0-70 
(Aspak) 

71-140 
(Pak) 

141-210 
(Mjaftueshëm) 

211-280 
(Mesatarisht) 

281-350 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0-10 123 78 33 13 4 251 

11-20 81 113 33 25 7 259 

21-30 35 47 32 4 1 119 

31-40 42 31 21 1 2 97 

41-50 46 49 26 6 0 127 

51-60 43 53 23 8 6 133 

61-70 39 38 16 6 6 105 

71-80 37 47 30 9 1 124 

81-90 29 49 30 5 3 116 

91-100 52 51 34 6 3 146 

Total 527 556 278 83 33 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 
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Tabela 64. Tabela e kontigjencës për faktorin baza ligjore 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë * Baza ligjore 

  Baza ligjore  Total 

0-70 
(Aspak) 

71-140 
(Pak) 

141-210 
(Mjaftueshëm) 

211-280 
(Mesatarisht) 

281-350 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0-10 120 71 35 20 5 251 

11-20 71 109 45 29 5 259 

21-30 26 53 28 9 3 119 

31-40 32 37 15 11 2 97 

41-50 35 58 27 5 2 127 

51-60 36 53 31 7 6 133 

61-70 45 38 16 4 2 105 

71-80 52 40 23 8 1 124 

81-90 38 41 27 9 1 116 

91-100 55 59 30 2 0 146 

Total 510 559 277 104 27 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 

 

Tabela 65. Tabela e kontigjencës për faktorin mendimi i akademikëve dhe organizatave ndërkombëtare 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë * Akademik&OJF 

  Akademik&OJF Total 

0-70 
(Aspak) 

71-140 
(Pak) 

141-210 
(Mjaftueshëm) 

211-280 
(Mesatarisht) 

281-350 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0-10 140 58 25 22 6 251 

11-20 85 99 38 33 4 259 

21-30 37 45 24 13 0 119 

31-40 43 31 16 6 1 97 

41-50 45 41 30 9 2 127 

51-60 56 36 22 12 7 133 

61-70 43 38 12 8 4 105 

71-80 50 41 16 14 3 124 

81-90 38 48 18 10 2 116 

91-
100 

46 69 23 8 0 146 

Total 583 506 224 135 29 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 
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Tabela 66. Tabela e kontigjencës për faktorin proçedurat për zhvillimin e blerjes 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë * Proçedurat zhvillimi  

  Proçedurat zhvillimi Total 

0-70 
(Aspak) 

71-140 
(Pak) 

141-210 
(Mjaftueshëm) 

211-280 
(Mesatarisht) 

281-350 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 

in
ve

st
o

jn
ë

 

0-10 142 73 23 11 2 251 

11-20 101 95 42 18 3 259 

21-30 37 58 15 8 1 119 

31-40 37 46 7 6 1 97 

41-50 43 54 23 4 3 127 

51-60 48 51 17 12 5 133 

61-70 41 38 11 12 3 105 

71-80 45 44 21 11 3 124 

81-90 41 47 18 5 5 116 

91-100 60 55 24 5 2 146 

Total 595 561 201 92 28 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 

 

Tabela 67. Tabela e kontigjencës për faktorin informacion i përditësuar 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë * Info update  

  Info update Total 

0-70 
(Aspak) 

71-140 
(Pak) 

141-210 
(Mjaftueshëm) 

211-280 
(Mesatarisht) 

281-350 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0-10 142 59 30 15 5 251 

11-20 84 105 38 24 8 259 

21-30 30 58 21 10 0 119 

31-40 33 39 17 6 2 97 

41-50 42 56 22 6 1 127 

51-60 48 46 20 12 7 133 

61-70 49 31 15 6 4 105 

71-80 38 52 21 10 3 124 

81-90 33 55 22 5 1 116 

91-100 52 58 26 9 1 146 

Total 551 559 232 103 32 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 
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Tabela 68. Tabela e kontigjencës për faktorin shpejtësi zhvillimin e ankandeve 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë * Shpejtësi zhvillim 

  Shpejtësi zhvillim  Total 

0-70 
(Aspak) 

71-140 
(Pak) 

141-210 
(Mjaftueshëm) 

211-280 
(Mesatarisht) 

281-350 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0-10 112 69 41 21 8 251 

11-20 93 108 31 20 7 259 

21-30 43 39 20 14 3 119 

31-40 32 38 10 10 7 97 

41-50 52 37 18 14 6 127 

51-60 42 50 19 14 8 133 

61-70 41 37 13 9 5 105 

71-80 42 52 12 12 6 124 

81-90 38 42 18 12 6 116 

91-100 52 56 11 20 7 146 

Total 547 528 193 146 63 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 

 

Tabela 69. Tabela e kontigjencës për faktorin shpejtësi shpallje e rezultateve 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë * Shpejtësi shpallje 

  Shpejtësi shpallje Total 

0-70 
(Aspak) 

71-140 
(Pak) 

141-210 
(Mjaftueshëm) 

211-280 
(Mesatarisht) 

281-350 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0-10 135 65 35 15 1 251 

11-20 87 111 37 17 7 259 

21-30 38 53 13 9 6 119 

31-40 22 53 11 10 1 97 

41-50 42 50 26 9 0 127 

51-60 52 42 24 11 4 133 

61-70 48 29 23 5 0 105 

71-80 50 43 14 15 2 124 

81-90 36 34 23 19 4 116 

91-100 58 48 21 16 3 146 

Total 568 528 227 126 28 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 
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Tabela 70. Tabela e kontigjencës për faktorin dëshira për projekte publike 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë * Projekte publike 

  Projekte publike Total 

0-70 
(Aspak) 

71-140 
(Pak) 

141-210 
(Mjaftueshëm) 

211-280 
(Mesatarisht) 

281-350 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0-10 141 65 26 17 2 251 

11-20 107 101 24 22 5 259 

21-30 44 39 18 12 6 119 

31-40 35 38 13 9 2 97 

41-50 52 40 17 16 2 127 

51-60 44 40 26 20 3 133 

61-70 37 47 15 4 2 105 

71-80 43 53 19 8 1 124 

81-90 41 46 19 6 4 116 

91-100 57 57 21 11 0 146 

Total 601 526 198 125 27 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 

 

Tabela 71. Tabela e kontigjencës për faktorin vështirësia për investim jashtë 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë * Investim jashtë 

  Investim jashtë  Total 

0-70 
(Aspak) 

71-140 
(Pak) 

141-210 
(Mjaftueshëm) 

211-280 
(Mesatarisht) 

281-350 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0-10 138 65 18 26 4 251 

11-20 104 105 22 21 7 259 

21-30 57 30 21 6 5 119 

31-40 42 31 11 9 4 97 

41-50 60 44 13 6 4 127 

51-60 56 42 17 14 4 133 

61-70 47 31 17 7 3 105 

71-80 54 36 23 8 3 124 

81-90 51 35 17 8 5 116 

91-
100 

75 38 26 7 0 146 

Total 684 457 185 112 39 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 
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Tabela 72. Tabela e kontigjencës për faktorin mënyrën e organizimit të proçesit 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë * Organizimi proçesit 

  Organizimi proçesit Total 

0-70 
(Aspak) 

71-140 
(Pak) 

141-210 
(Mjaftueshëm) 

211-280 
(Mesatarisht) 

281-350 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0-10 143 71 22 14 1 251 

11-20 103 97 42 14 3 259 

21-30 47 31 22 6 13 119 

31-40 37 33 15 6 6 97 

41-50 51 48 18 7 3 127 

51-60 52 42 18 15 6 133 

61-70 41 37 13 11 3 105 

71-80 34 48 20 15 7 124 

81-90 31 39 26 14 6 116 

91-100 59 53 17 13 4 146 

Total 598 499 213 115 52 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 

 

Tabela 73. Tabela e kontigjencës për faktorin transparenca në vendimarrje 

Pjesa e % që kanë qëllim të investojnë * Transparenca 

  Transparenca  Total 

0-70 
(Aspak) 

71-140 
(Pak) 

141-210 
(Mjaftueshëm) 

211-280 
(Mesatarisht) 

281-350 
(Shumë) 

P
je

sa
 e

 %
 q

ë 
ka

n
ë 

q
ël

lim
 t

ë 
in

ve
st

o
jn

ë
 

0-10 116 78 31 24 2 251 

11-20 81 118 38 19 3 259 

21-30 30 51 25 6 7 119 

31-40 28 37 16 14 2 97 

41-50 41 36 25 19 6 127 

51-60 34 41 24 26 8 133 

61-70 35 32 18 12 8 105 

71-80 33 44 26 15 6 124 

81-90 35 36 20 19 6 116 

91-100 46 42 35 18 5 146 

Total 479 515 258 172 53 1477 

Burimi: Rezultatet e pyetësorve 
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Më poshtë janë testi Hi-katror për secilin nga nënfaktorët e grupit të kontrollit të preceptuar ndaj 

sjelljes. 

 

Tabela 74. Testi Hi-katror për faktorin struktuarat organizuese 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  96,210
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 92,754 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 13,532 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 7 qeliza (14,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 3,48. 

 

Tabela 75. Testi Hi-katror për faktorin ndërmjetësit financiar 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  79,783
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 81,142 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 6,730 1 ,009 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 8 qeliza (16,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 2,17. 

 

Tabela 76. Testi Hi-katror për faktorin baza ligjore  

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  82,277
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 86,588 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 2,359 1 ,125 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 10 qeliza (20,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 1,77. 

 

Tabela 77. Testi Hi-katror për faktorin mendimi i akademikëve dhe organizatave ndërkombëtare 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  87,598
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 88,961 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare ,757 1 ,384 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 9 qeliza (18,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 1,90. 
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Tabela 78. Testi Hi-katror për faktorin proçedurat për zhvillimin e blerjes 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  71,844
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 70,086 36 ,001 

Lidhja lineare - lineare 9,270 1 ,002 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 10 qeliza (20,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 1,84. 

 

Tabela 79. Testi Hi-katror për faktorin informacion i përditësuar 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  89,058
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 90,037 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 2,283 1 ,131 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 8 qeliza (16,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 2,10. 

 

Tabela 80. Testi Hi-katror për faktorin shpejtësi në zhvillimin e ankandeve 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  39,215
a
 36 ,328 

Raporti i përgjasisë 39,695 36 ,309 

Lidhja lineare - lineare 3,681 1 ,055 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 3 qeliza (6,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 4,14 

 

Tabela 81. Testi Hi-katror për faktorin shpejtësi në shpalljen e rezultateve 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  102,140
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 102,708 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 8,881 1 ,003 

Numri i rasteve te vlefshme 1477     

a. 10 qeliza (20,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 1,84. 
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Tabela 82. Testi Hi-katror për faktorin dëshira për projekte publike 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  74,846
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 74,113 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 4,823 1 ,028 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 10 qeliza (20,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 1,77. 

 

Tabela 83. Testi Hi-katror për faktorin vështirësia për investim jashtë 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  58,922
a
 36 ,009 

Raporti i përgjasisë 62,305 36 ,004 

Lidhja lineare - lineare ,228 1 ,633 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 8 qeliza (16,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 2,56. 

 

Tabela 84. Testi Hi-katror për faktorin mënyrën e organizimit të proçesit 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  99,391
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 97,168 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 25,270 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 7 qeliza (14,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 3,42. 

 

Tabela 85. Testi Hi-katror për faktorin transparencë në vendimarrje 

Transparenca  Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  89,689
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 90,256 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 26,916 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 7 qeliza (14,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 3,48. 
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Më poshtë janë testi Hi-katror për secilin nga nënfaktorët e grupit të besimeve injuktive: 

 

Tabela 86. Testi Hi-katror për faktorin ekonomistin dhe konsulentin 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  100,943
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 104,723 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 56,193 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 37 qeliza (74,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 1,12. 
 

Tabela 87. Testi Hi-katror për faktorin pjestarë të familjes 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  776,888
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 963,151 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 601,940 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 0 qeliza (,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 11,82. 
 

 
Tabela 88. Testi Hi-katror për faktorin miqtë 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  514,570
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 601,555 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 308,361 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 2 qeliza (4,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 4,47. 
 

Tabela 89. Testi Hi-katror për faktorin kolegët 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  552,500
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 656,066 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 410,442 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 0 qeliza (0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 6,76. 
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Tabela 90. Testi Hi-katror për faktorin ekspertët financiar. 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  323,617
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 385,949 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 186,738 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 8 qeliza (16,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 2,89. 
 
Tabela 91. Testi Hi-katror për faktorin iniciativa personale 

Iniciativa Personale Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  740,265
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 901,098 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 544,819 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 0 qeliza (0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 9,19. 
 

Më poshtë janë testi Hi-katror për secilin nga nënfaktorët e grupit të besimeve përshkruese: 

Tabela 92. Testi Hi-katror për faktorin ekonomistin dhe konsulentin 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  147,399
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 174,429 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 83,047 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 31 qeliza (62,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 1,05. 
 
Tabela 93. Testi Hi-katror për faktorin pjestarë të familjes 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  371,862
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 443,203 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 212,497 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 8 qeliza (16,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 2,76. 
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Tabela 94. Testi Hi-katror për faktorin miqtë 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  526,667
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 628,717 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 368,266 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 5 qeliza (10,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 3,87. 
 

Tabela 95. Testi Hi-katror për faktorin kolegët 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  509,452
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 584,214 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 356,225 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 8 qeliza (16,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 2,56. 
 
Tabela 96. Testi Hi-katror për faktorin ekspertët financiarë 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  286,972
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 332,188 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 161,524 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 8 qeliza (16,0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 2,04. 
 

Tabela 97. Testi Hi-katror për faktorin iniciativa personale 

 Vlera Shkalla e lirisë Vlera e rëndësisë statistikore (e dyanshme) 

Hi-katrori i Pearson  729,210
a
 36 ,000 

Raporti i përgjasisë 872,309 36 ,000 

Lidhja lineare - lineare 490,208 1 ,000 

Numri i rasteve të vlefshme 1477     

a. 0 qeliza (0%) i kanë vlerat e pritura më të vogla se 5. Numri më i vogël i pritshëm është 6,70. 
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