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ABSTRAKT

Ky studim  vlerëson dhe analizon lidhjen e  kënaqësisëkonsumatore me cilësinë e shërbimeve në

industrinë e sigurimeve të Shqipërisë. Në mënyrë të veçantë, aishqyrton përcaktuesit e kënaqësisë

dhe ndikimin e cilësisë së shërbimeve në kënaqësinë konsumatore në industrinë e sigurimeve shqiptare

(ISSH)

Ky është një studimi tërthortëkuështë përdorur pyetësori i vetë-administruar nga klientët e synuar

të kompanive të sigurimeve në Shqipëri ( rast studimor Tirana, Durrësi ). Nga katërqind  pyetësorë të

vetëadministruar , janë marrë treqind e tetëdhjet e dy përgjigje të përdorshme që përbëjnë 95.5 % të

tyre, për analizë. Eshtë përdorur analiza faktoriale CFA dhe analiza e komponentëve kryesorë për të

analizuar ndikimin e dimensioneve të cilësisë së shërbimit në kënaqësinë konsumatore në Industrinë e

Sigurimeve Shqiptare.

Studimi gjeti se Siguria, Përgjegjshmwria dhe Besueshmëria janë dimensionet cilësisë funksionale

që  u gjet se kanë ndikim të rëndësishëm në kënaqësinë konsumatore në ISSH.

Gjithashtu studimi gjeti se Cilësia e Imazhitështë faktor qëndikon në mënyrë të konsiderueshme

në  kënaqësinë konsumatore Industrinë e Sigurimeve Shqiptare ( ISSH ) e po kështu edhe dhe cilësia

teknike.

Ndërkohë, u gjet se, çmimi nuk është faktor që ndikon nëpërcaktimin kënaqësinë e konsumatore

në ISSH. Për më tepër, kënaqësia konsumatore  u gjet se ka ndikim të rëndësishëm dhe pozitiv në

qëndrimet konsumatore të tilla si gjasat për të rekomanduar, apo riblerja e produkteve të sigurimeve

dhe ka korelacion negativ me largimet konsumatore. Për më tepër, karakteristikat demografike të tilla si

gjinia, mosha, profesioni dhe të ardhurat janë gjetur se kanë ndikim të konsiderueshëm në marrëdhëniet

në mes kënaqësisë konsumatore dhe qëndrimeve konsumatore.Siç është cekur nga Parasuraman et al.

(1988), rëndësia relative e dimensioneve të cilësisë shërbimit mund të variojë nga industria në industri në

kontekste të ndryshme të shërbimit, pra ky studim i jep mbështetje faktit se dimensione tëcilësisë

funksionale, të imazhit dhe asaj teknike tëofruesve të shërbimeve janë relativisht përcaktuesit apo

parashikuesit më të rëndësishëm të kënaqësisë së klientit në Industrinë e Sigurimeve Shqiptare.

Gjithashtu cmimi u gjet se është faktor që nukndikon në kënaqësinë konsumatore në Industrinë e

Sigurimeve Shqiptare ( ISSH ).

Studimi jep rekomandime teorike, për menaxhimin e Kompanive të Sigurimeve dhe për kërkimet  e

ardhshme. Gjithashtu ka edhe kufizime , të cilat janë përmendur.
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ABSTRACT

This study assesses and analyzes the relationship of consumer satisfaction with the quality of services in the

insurance industry in Albania. In particular, it examines the determinants of satisfaction and the influence of

service quality on consumer satisfaction in the Albanian insurance industry ( AII )

This is a cross sectional survey, where was used a self-administered questionnarefor the target customers

of the insurance companies in Albania (case study Tirana, Durrësi ). By four hundred self-administered

questionnaires, three hundred and eighty two get usable answers that make up 95.5% of their analysis. It

is used Exploratory Factor Analysis ( EFA ) and Principal Component Analysis (PCA ) to analyze the

impact of service quality dimensions in consumer satisfaction in the Albanian Insurance Industry ( AII )

The study found that Assurance, Responsibility and Reliability  as  functional quality dimensions have a

significant impact on consumer satisfaction in AII.

The study also found that the Image Quality is a factor that impacts significantly on consumer satisfaction in

Albanian Insurance industry ( AII ) and so is Technical Quality.

While, it was found that price is not the determining factor affecting consumer satisfaction in AII. Moreover,

it was found that consumer satisfaction has a positive and significant impact on consumer behaviour intentions

such as likelihood to recommend, or repurchase insurance products and it has a negative correlation with

consumer  switching intention and repurchase intention.Furthermore, demographic characteristics such as

gender, age, profession and income levels were found to have no significantly impact on the relationship

between customer satisfaction and behaviour intentions.

As noted by Parasuraman et al. (1988), the relative importance of the dimensions of quality service can

vary from industry to industry in different contexts of service, so this study provides support to the fact that

the dimensions of the functional, imaging and technical quality of service providers are relatively determinants

or most important forecasters of the customer satisfaction in the Albanian Insurance Industry ( AII )

Also it was found that the price is not a factor that affects consumer satisfaction in the Albanian Insurance

Industry ( AII ).

The study provides theoretical recommendations for the management of insurance companies and for

future researches. There are also limitations that are mentioned.
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“Ka dy momentenë jetën e një njeriu, që nuk duhet të spekulojë me të. Kur ai mund ta

përballojë jetën dhe kur nuk mund ta përballojë atë “

Mark Twain.

Sigurimet vijnë në ndihmë në momentin e dytë…
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KAPITULLI  I

HYRJE

1 Përmbajtja e kapitullit I

Ky kapitull paraqet një pasqyrë të kërkimit, sfondin e  Studimit, formulimine problemit dhe qëllimin

e studimit, objektivate studimit dhe pyetjet e kërkimit, rëndësinë e tij, kufizimet dhe strukturën e punimit.

1.1 Sfondi i studimit

Fokusi i filozofive të marketingut mbi konsumatorët  ka tërhequr  vëmendje të konsiderueshme në

literaturën e marketingut nga studiuesit dhe praktikuesit. Të dy palët, si studiuesit ashtu dhe praktikuesit

janë gjithnjë e më shumë në kërkim të mënyrave për të kuptuar, tërhequr, mbajtur dhe ndërtuar mardhënie

afatgjata me klientët fitimprurës (Kotler, 2006, Gronroos, 1994). Një nga pikat kyçe të marketingut

paradigm me fokus te konsumatorët është të sigurohet që klientët ekzistues janë të kënaqur. Si rezultat i

kësaj, kompanitë po studiojnë  zhvillimin e strategjive për të kënaqur klientët dhe për të arritur kënaqësinë

konsumatore. Sipas hulumtimeve të deritanishme, një klient shumë i kënaqur ka të ngjarë të jetë gati

gjashtë herë më shumë besnik, të ri-blejë dhe të rekomandojë një produkt / shërbim tek familjarët dhe

miqtë e tij, sesa një klient i cili është thjesht i kënaqur. Besohet sërish që klientët e kënaqur, tregojnë së

paku te pesë persona të tjerë në lidhje me trajtimin e tyre të mirë dhe se rritja pesë për qind e besnikërisë

mund të rrisë fitimet me 25% - 85%. Në anën tjetër, konsumatori që ndeshet me një problem e tregon te

mesatarisht  te tetë (8) deri në dhjetë (10) persona të tjerë pakënaqësinë e tij. (SPSS White paper, 1996;

Limayem, 2007).

Studime të shumta kanë vërtetuar faktin se kënaqësia  konsumatore (CS) udhëheq besnikërinë dhe

mbajtjen e  konsumatorëve ( Heskett et al, 1997; Heskett et al, 1994; Reichheld dhe Sasser, 1990).Besohet

se biznesi mesatarisht shpenzon gjashtë (6) herë më shumë për të tërhequr konsumatorë të rinj se sa për të

mbajtur klientët e vjetër. Mbajtja e konsumatorëve është pra, në thelb një produkt i besnikërisë  dhe vlerës

së konsumatorit, e cila është  një funksion i nivelit të kënaqësisë ose pakënaqësisë konsumatore  (CS /

DS) (Reichheld, 1996).

Organizatat ( kompanitë ) që kanë perspektivë afatgjatë për rritje po marrin gjithnjë e më shumë

masa për të konstatuar kënaqësinë / pakënaqësinë e konsumatorëve të tyre. Ndërsa ankesat efektive të

konsumatorëve mund të përdoren për të konstatuar këtë, firmat e biznesit dëgjojnë nga klientët e pakënaqur

se nga 96% e tyre, 91% nuk  do të kthehen; ata realisht kthehen; vetëm 4% e konsumatorëve të pakënaqur

do t’i qëndrojnë këtij deklarimi(SPSS White paper SPSS , 1996).
Për rrjedhojë, organizatat e biznesit modern po miratojnë mekanizma cilësore dhe sasiore rigoroze
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për të përcaktuar kënaqësinë konsumatore (CS) për strategji dhe vendime efektive marketingu. Në këtë

këndvështrim, matja e kënaqësinë konsumatore siguron informacion se sa e suksesshme është një organizatë

që ofron  produkte / shërbime për kënaqësinë e konsumatorëve në një treg apo marketspace.

Ka edhe shumë citime në literaturë lidhur me faktin se kënaqësia konsumatore orientohet  kryesisht

nga cilësia e shërbimit të një firme nisur nga këndvështrimi i klientëve të saj ( Thompson, 2004; Gronroos,

etal, 1996. Xu et al, 2002; Dyche, 2001; Ryals dhe Knox, 2001; Stone, 2000). Kjo ka informuar bizneset

në mënyrë empirike për nevojën e zhvillimit, komunikimit, dhe përmirësimit të cilësisë së shërbimit ndaj

konsumatorëve, gjë e cila ka çuar në rritjen e interesit në zhvillimin e shumë modeleve të rritjes së cilësisë

së shërbimeve për industri të ndryshme, si dhe zhvillimin e strategjive të përgjithshme për përmirësimin e

cilësisë për organizatat e shërbimeve të cilat kanë rëndësi të veçantë edhe për industrinë e sigurimeve.

Industria e sigurimeve në Shqipëri, si çdo organizatë  tjetër shërbimi, po kërkon të ofrojë cilësi

shërbimi për të kënaqur klientët e saj në mes të konkurrencës së ashpër në treg.Autoriteti mbikëqyrës i

industrisë së sigurimeve në Shqipëri është ( Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ) AMF. Ai  ushtron dy

funksionet parësore :

 Funksionin Rregullativ

 Funksionin Mbikëqyrës

Aktiviteti i tij rregullator përfshin përmirësimin e kuadrit ligjor dhe rregullativ, në funksion të krijimit

të një tregu të qëndrueshëm dhe mbrojtjes së konsumatorëve. Kjo nënkupton përgatitjen e politikave të

caktuara në drejtim të amendimittë legjislacionit në fuqi si dhe hartimin e rregullorve e udhëzimeve që kanë

të bëjnë me zbatimin në praktikë të detyrimeve ligjore nga subjektet e mbikëqyrura. Aktiviteti mbikëqyrës

i AMF zbatohet përmes mbikëqyrjes off-site dhe kontrolleve on-site të aktivitetit të pjesëmarrësve të

licencuar të tregut. Ky aktivitet synon ruajtjen e stabilitetit të tregut nëpërmjet parandalimit dhe ndërprerjes

së shkeljeve ligj.

Gjatë viteve së fundit, konkurrenca në industrinë është rritur në masë të madhe pasi shumë hyrës të

rinj i janë bashkuar industrisë. Sipas AMF, në vitin 2015 Industria e Sigurimeve në Shqipëri përbëhej nga

7 Kompani Sigurimi Jo-jete, 2 ( dy ) Kompani Sigurim Jete, 1 ( një ) shoqëri risigurimesh që është edhe

Shoqëri Sigurim Jo- jete dhe Jete ( SIGAL Uniqa Group Austria ), dhe 10 ( dhjetë) shoqëri brokerimi,

prej të cilave dy me kapital të huaj dhe të tjerat me kapital vendas ( Amf, 2015 )

1.2 Formulimi i problemit

Qëllimi i këtij studimi është ndikuar kryesisht nga fakti se dokumentacioni empirik në fushën e

kënaqësisë konsumatore dhe shërbimit konsumator në Industrinë e Sigurimeve në Shqipëri është shumë i

kufizuar, thuajse nuk ekziston, si për fushën e kërkimeve ashtu edhe për menaxhimin e industrisë.

Nga njëra anë, studimet empirike mbi cilësinë e shërbimeve dhe kënaqësinë konsumatore  në industrinë

e sigurimeve në Shqipëri  janë të pakta aq sa që asnjë studim nuk është publikuar për cilësinë e shërbimeve

në këtë industri për të informuar palët e interesuara, sidomos rregullatorin e kësaj industrie,Autoritetin e

Mbikëqyrjes Financiare ( AMF), në lidhje me cilësinë e shërbimit të ofruar nga Kompanitë e Sigurimeve
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për klientët e tyre. Rritja e konkurrencës në industrinë e sigurimeve në Shqipëri dhe prirja e rritjes së

primeve bruto të sigurimit vitet e fundit ( vetëm në vitin 2015 krahasuar me vitin 2014 ka një rritje prej

4.13% në numrin e kontratave )  nuk krijojnë bindje për pretendimin se konsumatorët janë të kënaqur me

cilësinë e shërbimit të ofruar  nga kompanitë e kësaj industrie. Megjithëse aktiviteti rregullator i AMF

përfshin përmirësimin e kuadrit ligjor dhe rregullativ, në funksion të krijimit të një tregu të qëndrueshëm dhe

mbrojtjes së konsumatorëve, nuk ka të dhëna empirike mbi perceptimin konsumator në lidhje me cilësinë

e shërbimit të këtyre Kompanive. Prandaj, pasi AMF ka mandatin dhe synon rritjen e cilësisë së shërbimit

nga kompanitë e sigurimeve për të ofruar shërbime cilësore që plotësojnë kërkesat konsumatore, është

thelbësisht e rëndësishme për menaxhimin e këtyre kompanive të jenë të informuar në mënyrë empirike në

lidhje me faktin se si ndjehen  klientët në lidhje me cilësinë e shërbimit në industrinë e sigurimeve. Një

studim i tillë ofron edhe reagime të nevojshme për vendimet e menaxhimit dhe strategjinë e rritjes për

kompanitë përkatëse të sigurimit.

Nga ana tjetër, shumë studiues janë përpjekur të shqyrtojnë kënaqësinë  konsumatore lidhur me

cilësinë e shërbimit në shumë kontekste të industrisë (Gyasi & Azumah, 2009; Mehdi, 2007; Asubonteng,

McCleary, & Swan, 1996; Rust, & Oliver, 1994; Gronroos, 1994; Rust & Zahorik, 1993), disa prej

tyre e kanë lidhur atë me kontekstin industrinë e sigurimeve në zhvillimin e ekonomisë, siç është edhe

Shqipëria. Ekziston nevoja për të rritur të kuptuarit e faktorëve që rrisin kënaqësinë konsumatore në

këtë industri në mënyrë që të garantohet menaxhimin me bazë empirike për zhvillimin e strategjive

efektive marketing.

Sa më lart, problemi kryesor i këtij studimi është:

Cili është efekti i cilësisë së shërbimit në rritjen e kënaqësisë konsumatore në Industrinë

e Sigurimeve në Shqipëri?

1.3 Qëllimi i kërkimit :

Sa i përket problemit të mësipërm të hulumtimit, si problem i identifikuar tashmë, qëllimi kryesor i

këtij studimi është të vlerësojë dhe të analizojë ndikimin e  dimensioneve të cilësisë së shërbimit në kënaqësinë

konsumatore në Industrinë e Sigurimeve në Shqipëri.

1.4 Objektivat e Studimit:

1.Të shqyrtojë përcaktuesit e kënaqësisë konsumatore në Industrinë e Sigurimeve në Shqipëri

2.Të shqyrtojë ndikimin e cilësisë së shërbimeve mbi kënaqësinë konsumatore në ISSH

2.Të shqyrtojë ndikimin e kënaqësisë në qëndrimet e  konsumatorëve.

1.5 Pyetjet e kërkimit:

1. Cilët janë përcaktuesit e kënaqësisë konsumatore në industrinë e sigurimeve në Shqipëri?

2. A ndikon kënaqësia konsumatore në ISSH në qëndrimet konsumatore?

3. Si është marrëdhënia midis kënaqësisë së klientit dhe qëndrimeve ndikuar nga të dhënat

demografike të konsumatorëve ( gjinia, mosha, arsimimi, niveli i të ardhurave , profesioni )?
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1.6 Forma dhe dimensionet kryesore të kërkimit

Forma dhe dimensionet kryesore të kërkimit janë dimensionet e cilësisë së shërbimit,kënaqësia

konsumatore, përcaktuesit e kënaqësisë të tilla si Cilësia Funksionale, Cilësia Teknike, çmimi, Cilësia e

Imazhit ( reputacionit ).

1.7 Rëndësia e studimit

Teorikisht, studimi kontribuon në literature lidhur me përcaktuesit e kënaqësisë konsumatore në

sektorin e sigurimeve, dhe në veçanti në Shqipëri dhe në kontekstin e zhvillimit të vendit. Njohuritë praktike

lidhur me faktorët që përcaktojnë kënaqësinë konsumatore në industrinë e sigurimeve shqiptare mungojnë.

Ky studim është i pari në hulumtimin e përcaktuesve të kënaqësisë konsumatore në industrinë e sigurimeve

shqiptare. Ai siguron mbështetje empirike se kënaqësia konsumatore në industrinë e sigurimeve do të

mund të ndikohet dukshëm nga cilësia e shërbimit, gjë që është mbështetur në përgjithësi edhe nga kërkimet

e mëparshme. Studimi ofron në veçanti, mbështetje empirike për faktin se besueshmëria e ofruesit të

shërbimeve ka rëndësi relative në përcaktimin e kënaqësisë konsumatore në industrinë e sigurimeve shqiptare.

 Gjithashtu, studimi paraqet një evidencë empirike në Industrinë e Sigurimeve Shqiptare në lidhje

 me ndikimin e kënaqësinë në qëndrimet konsumatore. Kjo kontribuon në literaturë lidhur me faktin

se kënaqësia konsumatore ndikon në qëndrimet konsumatore të tilla si gjasat për të rekomanduar,

largimet apo  riblerja e shërbimit.

 Metodologjikisht, studimi ofron dëshmi empirike mbi përdorimin e CFA në modelimin e kënaqësisë

 konsumatore përmes përmirësimit të cilësisë së shërbimit. Përdorimi i CFA përdoret nga studiuesit

e shkencave të ndryshme përfshi edhe fushën e marketingut dhe ky studim kontribuon në përdorimin

e tij.

 Studimi gjithashtu kontribuon në grupin e njohurive sa i përket ndikimit të variablave demografike

 në kënaqësinë konsumatore. Kjo siguron prova empirike se disa variabla demografikë si mosha,

gjinia, profesioni, niveli i të ardhurave mund ndikojnë dukshëm në lidhjen në mes kënaqësisë

konsumatore dhe qëndrimeve konsumatore.

 Rëndësia e studimit qëndron në faktin se siguron bazën për punë të mëtejshme kërkimore empirike

 në këtë fushë, për të shqyrtuar , natyrën dhe rëndësinë relative të kriterit të besueshmërisë, që

konsumatorët marrin në konsideratë në vlerësimin e kënaqësisë dhe qëndrimet e tyre ndaj ofruesve

të shërbimeve të sigurimeve në e kontekstin e zhvillimin të vendit.

Studimi është shumë i rëndësishëm si për menaxhimin e kompanive të sigurimeve në Shqipëri,

politikëbërësit dhe palët e interesuara.

Për menaxhimin e kompanive të Sigurimeve në Shqipëri, konkludimet dhe rezultatet që do të

raportohen në këtë studim do të ofrojnë një matje më të besueshme shkencore dhe një perspektivë për

përshkrimin dhe vlerësimin e nivelit të kënaqësisë së konsumatorëve të tyre me shërbimet që ato ofrojnë.

Ai gjithashtu do të shërbejë si një burim me vlerë informacionesh që sjell në qendër të vëmendjes ndryshimin

e qëndrimeve të konsumatorëve të tyre. Kjo në thelb do të zbulojë përmasat e cilësisë së shërbimit që
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konsumatorët konsiderojnë si të rëndësishme, si dhe qëndrimet e tyre( qëllimin për t’u larguar nga kompania
e tyre te konkurentët, rekomandimin e produkteve të kompanisë te të tjerët apo riblerjen e produkteve të

kompanisë ). Kjo do të sigurojë mbështetje empirike për vendimet strategjike të menaxhimit në fushat

kritike të operacioneve të tyre.

Për krijuesit e politikave të sigurimeve, gjetjet dhe rezultatet e këtij studimi do të ofrojnë njohuri

me vlerë dhe një udhëzues më të besueshëm për monitorimin e operatorëve të Industrisë së Sigurimeve në

Shqipëri.

Për aktorët e tjerësi investitorët, aksionerët, punonjësit, ndër të tjera, studimi do të ofrojë informacion

me vlerë që do t’i lejojë ata të ofrojnë sugjerime të dobishme për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve  në
Kompanitë e Sigurimeve në Shqipëri.

1.8 Kufizimet e studimit

Kufizimet e studimit konsistojnë në:

- Kufizimet e burimeve të të dhënave,aksesi i të dhënave dhe koha.

- Nevoja e burimeve financiare dhe materiale të burimeve të nevojshme për një madhësi më të

madhe të mostrës për këtë studim.

- Zgjerimi gjeografik për të marrë të dhëna në dy Qarqe për të plotësuar pyetësorin për studim.

- Mungesa ndonjëherë e gadishmërisë për t’iu përgjigjur intervistave

1.9 Strukturimi i tezës

Punimi është i organizuar në pesë kapituj ( Fig.1).

Kapitulli i parë është kapitull hyrës që përfshin sfondin e studimit, formulimin e problemit, qëllimin

e studimit, objektivat, pyetjete kërkimit, rëndësinë e studimit, kufizimet dhe struktura e e punimit.

Kapitulli i dytë është rishikimi i literaturës përkatëse. Zhvillimi i industrisë së sigurimeve, Industria

e Sigurimeve në Shqipëri, historiku i Industrisë së sigurimeve botërore dhe shqiptare, konceptet dhe korniza

teorike: kënaqësia konsumatore, rëndësia e kënaqësisë konsumatore, modelet e kënaqësisë konsumatore,

koncepti i cilësisë së shërbimit, modelet e cilësisë së shërbimit dhe përmbledhjen e kapitullit.

Kapitulli i tretë është metodologjia.Ky kapitull paraqet metodologjinë e përdorur  për kryerjen

e këtij studimi dhe të jep një interpretim për çdo hap të ndërmarrë. Ai përfshin perspektivat e përgjithshme

të kërkimit, mbledhjen e të dhënave, përmbledhje të matësve statistikorë të kërkimit.

Kapitulli i katërt është paraqitja e të dhënave dhe analiza e rezultateve si  dhe gjetjet.

Kapitulli i pestë është përmbledhja, konkluzionet dhe rekomandimet.
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Figura  1: Struktura e punimit
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KAPITULLI   II

2 RISHIKIMI   I   LITERATURËS

2.1 Përmbledhje e kapitullit

Ky kapitull ofron një rishikim të detajuar të literaturës përkatëse në parimet e nevojshme për të

gjetur përgjigje, lidhur me pyetjet kërkimore dhe justifikimin e hipotezave të ngritura. Ai ofron një përmbledhje

të përkufizimeve të ndryshme për sigurimet, një pasqyrë të shkurtër historike në industrinë e sigurimeve,

pjesmarrësit ( aktorët ) dhe zhvillimet e Industrisë së Sigurimeve në botë, vështrim historik i industrisë së

sigurimeve në Shqipëri, zhvillimet në industrinë e sigurimeve shqiptare, koncepti i kënaqësisë konsumatore,

përcaktuesit e kënaqësisë konsumatore, kënaqësia konsumatore në industrinë e sigurimeve të Shqipërisë,

kënaqësia konsumatore dhe qëndrimet e konsumatorëve, matja e kënaqësisë konsumatore, variablat

demografikë , cilësia e shërbimit, modelet e matjes dhe vlerësimit të cilësisë së shërbimit.

2.2 Rishikim literature mbi konceptet teorike

“Konsumatori është vizitori më i rëndësishëm në ambjentet tona.
Ai nuk është i varur nga ne. Ne varemi prej tij.

Ai nuk na shqetëson në punën tonë. Ai është qëllimi i saj.

Ai nuk është i huaj në biznesin tonë. Është pjesë e tij.

Ne nuk i bëjmë atij një nder kur i shërbejmë.

Ai na bën një nder duke na dhënë një mundësi për të bërë këtë gjë”.

 - Mahatma Gandhi-

2.2.1 Rëndësia e kënaqësisë konsumatore

Kohët e fundit  gjithmonë e më shumë dëgjojmë për klientët dhe kënaqësinë e tyre.

Në fakt, pse duhet që kompanitë t’i kushtojnë vëmendje kënaqësisë konsumatore?
Arësyet e renditura më poshtë tregojnë rëndësinë e kësaj çështjeje:

1. Gjetja e klientëve të rinj  kushton 5-6 herë më shumë sesa të  mbash ata që ke.

2. Zgjidhja e problemeve të klientëve rrit besnikërinë e tyre.

3. Konsumatorët e kënaqur patjetër do të blejnë përsëri dhe përsëri.

4. Konsumatorët e kënaqur janë më të lirë ( pa shpenzime ) dhe konsulentët më të mirë ekonomikë.
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5. Sigurimi i shërbimit të duhur për konsumatorët është më efektiv se sa posterat e shtrenjtë të

reklamave.

6. Asgjë ( asnjë reklamë ) nuk është më bindëse se konsumatorët e kënaqur për konsumatorët e tjerë.

7. Në qoftëse klienti  ndihmohet në mënyrë të ndershme nga kompania, të gjithë flasin për produktet

dhe shërbimet e saj . Edhe pse përmirësimi i kënaqësisë e konsumatore rrit koston me 1-2%, ajo

ngre fitimin nga 10-25%.

2.2.2 Koncepti i kënaqësisë  konsumatore

Kënaqësia konsumatore është një nga veprimet e brendshme të firmave, që përfaqëson orientimet e

tyre drejt përmbushjes së kërkesave të konsumatorëve për përmirësimin e cilësisë së produkteve dhe

shërbimeve. Sipas Juran, kënaqësia konsumatore është një gjendje shpirtërore në të cilën klienti ndjen që

karakteristikat e produktit janë në përputhje me pritjet e tij  dhe pakënaqësia është një gjendje shpirtërore,

në të cilën të metat e produktit e bëjnë klientin të pakënaqur dhe kritik. Në një tjetër përkufizim, kënaqësia

e konsumatorit është një reagim nga përdoruesit pas blerjes së një produkti apo një shërbimi.

Lingfield përcakton karakteristikat psikologjike të kënaqësisë konsumatore dhe shpreh atë si një

ndjenjë e cila është rezultat i krahasimit midis  cilësisë së produktit dhe nevojës së konsumatorit dhe

gjithashtu një pritje sociale lidhur me produktin ose shërbimin.

 Rup thekson se kënaqësia konsumatore është një qasje individuale që rrjedh nga krahasimi i

përhershëm midis performancës reale dhe asaj të pritshme të firmës.

Topfer beson se kënaqësia  konsumatore nuk varet domosdoshmërisht nga lloji i veprimtarive apo

pozita e saj në treg. Ajo varet nga aftësitë e firmës në ofrimin e cilësisë së pritur.

Oliver beson se kënaqësia apo pakënaqësia konsumatore është rezultat i diferencës midis pritjeve

dhe cilësisë së perceptuar.

Prandaj, ne mund të përdorim ekuacionin e mëposhtëm për të vlerësuar  kënaqësinë konsumatore

(Maleki & Darabi, 2008).

Kënaqësia  konsumatore = pritjet e konsumatorit - perceptimi i cilësisë nga konsumatori.

Kënaqësia konsumatore (CS) është një term që ka marrë vëmendjen dhe interesin e vazhdueshëm

të studiuesve dhe praktikuesve, kjo ndoshta për shkak të rëndësisë së tij si një element kyç i strategjisë së

biznesit, si dhe qëllimi i të gjitha aktiviteteteve të biznesit, veçanërisht në kushtet e sotme të tregut konkurrues

(Anderson, Fornell dhe Lehmann , 1994, Gro¨nroos, 1984; Lovelock & Wirtz, 2007).

Koncepti është përcaktuar  në mënyra të ndryshme nga shumë autorë.

Kënaqësia është një “koncept psikologjik që përfshin ndjenjën e mirëqenies dhe kënaqësisë që
rrjedh nga marrja e asaj që shpreson dhe pret nga një produkt/shërbim tërheqës “ (OBT, 1985).

CS është cilësuar “si një qëndrim, gjykim pas një akti blerje ose një seri të ndërveprimesh të
konsumatorit me produktin” Youjae Yi (1990 cituar në Lovelock & Wirtz 2007).

CS është “vlerësim post-blerje i konsumatorit dhe përgjigje emocionale ndaj përvojës së përgjithshme
të produktit ose shërbimit “ (Oliver, 1992).

“Kënaqësia  është thjesht rezultat i gjërave që nuk shkojnë keq; kënaqja e nevojave dhe dëshirave
të konsumatorëve” (Besterfield,1994)
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Pa dyshim, kënaqësia është komplekse për t’u  përcaktuar saktë, për t’u përshtatur saktë dhe për
t’u matur në çdo kontekst. Në fjalët e Oliver (1997), “të gjithë e dinë se çfarë është  kënaqësia deri sa
kërkohet  të jepet një përkufizim. Pastaj, mesa duket askush nuk e di“. Nga perspektiva e marketingut,
kënaqësia konsumatore është multi-dimensionale.

CS është  “një vlerësim bazuar në përvojë e bërë nga konsumatori në lidhje me faktin se sa janë
plotësuar pritjet e tij  bazuar në karakteristikat individuale apo funksionalitetin e përgjithshëm të shërbimeve

të marra nga ofruesi” (Bruhn, 2003).
“Kënaqësia është ndjenja e kënaqësisë apo zhgënjimit të një personi që rezulton nga krahasimi i

performancës së një produkti në lidhje me pritshmëritë e tij’’ (Kotler & Keller 2006 p. 144).
Sipas Gyasi dhe Azumah (2009) kënaqësia është “Procesi i vlerësimit të përgjithshëm subjektiv të

cilësisë së produktit / shërbimit nga konsumatori ndaj pritshmërisë ose dëshirave të tij, gjatë një periudhe

kohore.”
Objekti i kënaqësisë konsumatore mund të variojë dhe mund të jetë e lidhur me dimensione të

ndryshme të përvojave të shumta të ofruesit të  produktit /shërbimit (Surenshchandar et al. 2002 cituara në

satari, 2007). Ndërsa shumica e përkufizimeve lidhen me kënaqësinë konsumatore me cilësinë e ofruar të

një produkti apo shërbimi (Kotler & Keller, 2006; www.theacsu.org), kënaqësia gjithashtu është e lidhur

me dimensione të tjera të jo-cilësisë (Singh 1991;. Garland dhe WESTBROOK 1989) . Ajo mund të jetë

e lidhur me një të marrëdhënie të vazhdueshme biznesi ose me çmimin e performancës, kënaqësi e lidhur

me përvojën e ofrimit në kohë të shërbimit, kontekstin e shërbimit dhe kënaqësinë bashkë me reputacionin

dhe opinionin e një organizate.

Edhe cilësia e produktit apo shërbimit mund të ketë disa dimensione (Gro¨nroos, 2000, 2001, Bo

Edvardsson 2005), të tilla si çfarë ofron produkti, besueshmëria e produktit ose shërbimit, afatit kohor,

dashamirësia e ofruesve të shërbimeve, dhe pëlqimi. Prandaj, në varësi të qëllimit që dikush dëshiron të

arrijë, ai ( ajo ) mund të lidhë kënaqësinë me ndonjë objekt interesi. Në këtë studim kënaqësia  konsumatore

është përcaktuar në lidhje me dimensione që lidhen me cilësinë e shërbimit të ofruar nga Industria e Sigurimeve

në Shqipëri. Kënaqësia mund të jetë e lidhur me atribute specifike dhe me performancën e përgjithshme.

Është e lidhur me atribut specifik ku ajo ka të bëjë me një produkt ose shërbim të veçantë (Cronin &

Taylor, 1992). Për shembull, me industrinë e sigurimeve shqiptare, kënaqësia mund të lidhet me një atribut

të veçantë të tilla si: sigurimi gjithëpërfshirës, sigurimi nga  aksidentet, dëmshpërblimi, sigurimi për shtrimin

në spital apo riskun e sëmundjeve, politikat e shpenzimeve funerale etj.

Nga ana tjetër, kënaqësia e konsumatore mund të jetë e lidhur me performancën e përgjithshme të

produktit / shërbimit apo performancën e përgjithshme të produkteve / shërbimeve të organizatës (Cronin

& Taylor, 1992). Ky studim tregon kënaqësinë konsumatore ndaj performancës së përgjithshme të

shërbimeve të ofruara nga Industria e Sigurimeve  në Shqipëri, me qëllimin që të përgjithësohen gjetjet për

implikimet menaxheriale. Nëse kënaqësia e konsumatorit është një rezultat ose një proces, shumë përkufizime

të hershme e kanë konceptuar kënaqësinë si një proces i cili aktualisht trajtohet nga shumica e studiuesve

(Oliver, 1980,. Parasuraman et al, 1988).

Perspektiva e procesit presupozon se kënaqësia e konsumatorit është një ndjenjë e kënaqësisë që
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rrjedh nga procesi i krahasimit të performancës së perceptuar me një ose më shumë standarte parashikuese,

të tilla si pritjet apo dëshirat (Khalifa & Liu, 2002). Kjo perspektivë është e bazuar në teorinë e

moskonfirmimit të jetëgjatësisë propozuar nga Richard Oliver (Oliver, 1980). Konsumatori është i kënaqur

në qoftë se performanca e produktit / shërbimit është e barabartë me pritjet e tij / saj (konfirmim pozitiv)

dhe ai / ajo nuk është i kënaqur në qoftë se performanca e produktit / shërbimit të perceptuar është më

e vogël se pritjet e tij (konfirmim negativ).

Nëse pritshmëria kalon performancën e perceptuar, konsumatori është shumë i kënaqur. Duke iu

referuar kënaqësisë si një proces këto përkufizime nuk fokusohen në kënaqësinë në vetvete, por në

gjërat që shkaktojnë kënaqësi, në prejardhjen e kënaqësisë, të cilat ndodhin kryesisht gjatë procesit të

ofrimit të shërbimeve (Vávra, 1997). Studimet më të fundit e shohin kënaqësinë si rezultat i  procesit të

konsumit të një shërbimi; ajo është parë si një përvojë post-blerje (Vávra, 1997). Kjo pikëpamje i ka

rrënjët në teoritë e motivimit që thotë se njerëzit janë të shtyrë nga dëshira për të kënaqur nevojat e tyre

(Maslow, 1954), ose që sjellja e tyre është e drejtuar në arritjen e qëllimeve përkatëse (Vroom, 1964).

Në këtë mënyrë kënaqësia perceptohet si një qëllim për t’u arritur dhe mund të përshkruhet si përgjigje
e përmbushjes së konsumatorit (Rust & Oliver, 1994).

Në kontekstin e industrisë së sigurimeve në Shqipëri, klientët, përmes aktiviteteve promovuese të

shërbimeve të sigurimit në Shqipëri, kanë zhvilluar pritje të caktuara dhe kështu vendosin për setin e

shërbimeve të dëshiruara të Industrisë. Këto fakte janë të rëndësishme në përcaktimin kënaqësinë nga

shërbimet e  ofruara.

Për këtë arsye konteksti ynë konceptual, trajton kënaqësinë  si një proces  dhe jo vetëm një

rezultat që konsumatorët përpiqen të arrijnë.

Një tjetër çështje e diskutueshme në literaturën për kënaqësinë konsumatore është nëse kënaqësia

është njohëse ( konjitive ) apo emocionale. Edhe pse shumica e studiuesve, sidomos ithtarët e teorive

jokonfirmuese ( diskonfirmuese ),e shohin kënaqësinë si një proces, natyra e të cilit mbetet e paqartë.

Ndërsa disa autorë thonë se kënaqësia është një vlerësim njohës ( konjitiv )  përfshin krahasimin

e ofertave të produktit / shërbimit nga një ofrues ndaj pritjeve, studiues të tjerë mendojnë që ndjenja e

kënaqësisë paraqet gjendjen mendore emocionale që është formuar përmes proçesit të ofrimit të

shërbimeve, ku klientët hasin përvoja e shërbimit që ndikojnë emocionet e tyre. Hulumtimet më të fundit

kanë gjetur se kënaqësia është edhe njohëse ( konjitive ) edhe emocionale (Edvardsson et al, 2005;.

Gro¨nroos, 2001; Martin, et al, 2008;. Oliver, 1993a, Wong, 2004). Kjo pikëpamje thotë se

konsumatorët nuk konsumojnë vetëm një ofertë të cilën ata e vlerësojnë në mënyrë konjitive, por përfshirja

e tyre në procesin e prodhimit dhe ofrimit  të shërbimit u  lejon atyre të vlerësojnë emocionalisht cilësinë

e shërbimit.

Ata argumentojnë se “…kënaqësia është e lidhur natyrshëm me gjykimet njohëse dhe emocionale,
reagime që shkaktohen nga konsumi “(Mano dhe Oliver, 1993, f. 451).

Në këtë studim, kënaqësia e konsumatorit është konceptuar si njohëse dhe emocionale.

Një element po aq i debatueshëm  në sqarimin e konceptit të kënaqësinë konsumatore është nëse

ajo është subjektive apo objektive nga natyra. Pizam A. & Ellis (1999) vunë në dukje se “një pakicë
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studiuesish perceptojnë procesin kënaqësisë si subjektive në pritshmëri, por objektive në perceptimin e

atributeve të produktit, apo rezultatin”. Në këtë këndvështrim, Klaus (1985, f. 21) përkufizon kënaqësisë
si “vlerësimi subjektiv i një përvoje konsumi nga ana e konsumatorit”, bazuar marrëdhëniet në mes të
perceptimeve të konsumatorit dhe atributeve objektive të produktit ‘’. Pritjet dhe performanca e
perceptuar janë përbërës që  në vetetvete janë deri në një farë mase, subjekt i ndikimeve të jashtme

(Maister, 1985).

Të tjerë theksojnë se ashtu si perceptimi ( rezultati ) edhe pritshmëria janëfenomene subjektive

dhe psikologjike - jo reale. Rëndësia e natyrës subjektive të procesit nuk mund të anashkalohet. Arsyeja

është se të dyja,si pritjet edhe perceptimet janë fenomene psikologjike dhe janë të ndjeshme ndaj

ndikimeve të jashtme dhe manipulimeve. Të thuash që vlerësimi i konsumatorëve për një produkt apo

shërbim është objektiv nënkupton se vlerësimi nuk është i njëanshëm, gjithsesi. Kjo nuk është reale për

shkak se dihet që klientët janë të ndryshëm dhe mënyra se si ata e perceptojnë një shërbim sigurimi nga

zjarri dhe forcat e natyrës,të dëmtimeve të pronës apo politikën e sigurimit jetë-vdekje të një firme

sigurimi,  ndryshon në mënyrë të dukshme. Megjithatë, sipas ( Gyasi & Azumah 2009), çdo klient mund

të jetë objektiv në përcaktimet e tij subjektive, njohëse dhe emocionale.

Prandaj, në këtë studim, kënaqësia konsumatore në vetvete është përcaktuar si një vlerësim

subjektiv, por matja e saj është ofruar në mënyrë objektive; në këtë mënyrë, konsumatorët janë supozuar

që janë objektivë – shprehin çfarëdo reagimi subjektiv që ata kanë në lidhje me një produkt, objektivisht,
pa paragjykime. Kënaqësia mund të shihet si transaksionale ose kumulative: Nga njëra anë, nga një

perspektivë e caktuar transaksionale, CS i  referohet  në një moment, gjykimit vlerësues që hasim  pas

blerjes së një shërbimi specifik (Hunt, 1977, Oliver, 1977, 1980, 1993 cituar në Yonggui Wang & hing-

Po Lo 2002). Nga ana tjetër, në perspektivën kumulative, CS është konceptuar si një vlerësim i

përgjithshëm i konsumatorëve për një produkt apo shërbim bazuar në përvojat e blerjes dhe konsumit

përgjatë një periudhe kohore (Fornell, 1992, Johnson dhe Fornell 1991;. Anderson et al, 1994a , b,

cituar në Yonggui Wang & hing-Po Lo 2002).

Kompanitë duhet të ndërmarrin hapat e nevojshëm për të marrë përgjigje nga tipet e konsumatorëve

që mendojnë se “nuk ka asgjë për të thënë”. Nuk ka rëndësi nëse konsumatorët janë të kënaqur apo jo,
por në fakt konsumatorët zakonisht thonë pak në lidhje me rezultatin e blerjes. “Asgjë për të thënë” nuk
do të thotë se konsumatorët janë të kënaqur. Më problematikë janë konsumatorët të cilët nuk janë të

kënaqur, por mbeten të padukshëm. Këta lloj konsumatorësh  krijojnë opinion negativ verbal “negative
word of mouth”, dhe kalojnë në konsumin e produkteve të ofruara nga konkurentët e tjerë.

Duhen bërë më shumë hulumtime për të nxjerrë në pah axhendën e fshehtë të këtij lloj konsumatori.

Në mënyrë që të mbetet konkurruese, një kompani duhet të promovojë sistemet e ankesave për të

inkurajuar plotësimin e nevojave të konsumatorëve. ( Oliver 1996, kapit 13 )

Përcaktimi operativ i kënaqësisë konsumatore në këtë studim është një nga përcaktimet e

Gyasi dhe Azumah (2009, pg36), “Procesi i vlerësimit të kënaqësisë konsumatore në përgjithësi
vlerësim subjektiv i cilësisë së produktit / shërbimit ndaj pritshmërisë apo dëshiratve të tij gjatë një

periudhe kohore. “
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Në hulumtimet e tyre, Gizaw dhe Pagidimarri ( 2014 ) u përqëndruan në thelbin e ruajtjes së

vlerës së ardhshme të një biznesi nëpërmjet rekomandimeve të konsumatorëve dhe besnikërisë së tyre.

Gizaw dhe Pagidimarri theksojnë se si kënaqësia e konsumatore mund të kontribuojë në qëndrueshmërinë

e biznesit të sigurimeve, duke rritur mundësinë e zhvillimit të produkteve të reja, dhe duke shqyrtuar

realitetin e një lidhje me kthimin e investimeve.

Gizaw dhe Pagidimarri theksuan efektin ndërmjetësues të kënaqësisë së klientit në cilësinë e

shërbimit, duke i dhënë fokus të kufizuar pritjeve konsumatore dhe ndryshimit të nivelit të kënaqësisë

për t’u dhënë hulumtimeve të tyre një qasje holistike. Rezultati i hulumtimit Gizaw and Pagidimarri zbuloi
një ndikim të drejtpërdrejtë të kënaqësisë konsumatore dhe cilësisë së shërbimit në besnikërinë

konsumatore.

Gizaw dhe Pagidimarri (2014) e  trajtuan çështjen e përmirësimit të reputacionit  të organizatës të

lidhur me kënaqësinë konsumatore, në linjë me Anderson dhe Swaminathan (2011) dhe Keisidou et al.

(2013). Anderson dhe Swaminathan kanë shkuar më tej dhe konfirmojnë se kënaqësia konsumatore ka

lidhje të drejtpërdrejtë me besnikërinë e konsumatorit.

Anderson dhe Swaminathan shkuan më tej dhe pranojnë se një klient i kënaqur mund të mbetet

besnik duke i provuar organizatës se ka krijuar besimin ose për shkak të inercisë operacionale. Anderson

dhe Swaminathan identifikuan gjashtë faktorë që ndikojnë në kënaqësinë dhe besnikërinë  konsumatore

në një e-biznes: (a) përshtatjen, (b) njohjen, (c) rrjetin ( network), (d) shumëllojshmërinë e produkteve,

(e) lehtësinë e transaksioneve (f) angazhimin.

2.2.2.1 Çfarë  do të thotë kënaqësi dhe pëlqim i konsumatorit

Përkufizime të kënaqësisë konsumatore ka me bollëk në literaturë. Shumica e tyre bazohen në

procesin e konfirmimit. Si e tillë, kënaqësia konsumatore është përcaktuar në mënyrë tipike si: “perceptimi
individual i performancës së produktit apo shërbimit në lidhje me pritjet e tij” (Schiffman dhe Kanuk,
2004). Bazuar në dëshirat dhe nevojat e konsumatorëve, ky mund të jetë një proces shumë i

individualizuar (Ekini et al., 2008). Përmbushja e pritshmërive do të prodhojë një ndjenjë kënaqësie;

ndërkohë mos  përmbushja e tyre do të sjellë pakënaqësi në mes të konsumatorëve të një  kompanie

sigurimi. Çfarë ndodh kur pritshmëritë konsumatore janë tejkaluar nga shërbimi i kompanisë së sigurimeve?

Një këndvështrim sugjeron se tejkalimi i pritshmërive mund të çojë në pëlqim; ndërkohë që

këndvështrime të tjera e paraqesin pëlqimin si një konstrukt të veçantë. Pjesa më e madhe e literaturës

së fundit tregon se pëlqimi i konsumatorëve dhe kënaqësia e konsumatorëve janë koncepte të ndryshme

( të ndara )  (Magnini et al, 2011,. Wang, 2011; Kim, 2011, Finn, 2005). Pëlqimi i klientit është kur

përvoja shkon përtej kënaqësisë (Patterson, 1997. Pëlqimi i konsumatorëve është përkufizuar gjithashtu

si një emocion i përbërë nga gëzimi, hareja, emocioni, apo bollëku (Kumar et al., 2001). Disa studiues

propozojnë që konsumatorët kanë një zonë të caktuar të tolerancës apo nivelit të rehatisë. Kur niveli i

kënaqësisë shkon përtej pragjeve të sipërme të një zone të tillë, rezultati i prodhuar është i jashtëzakonshëm

(Keinningham et al., 1999).

Ndërkohë studiues të tjerë, shohin pëlqyeshmërinë konsumatore si tejkalim të pritshmërisë së
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konsumatorit dhe përfshin një surprizë pozitive (Berman, 2005). Në këtë situatë, pëlqimi ndodh për

shkak se ai është i lidhur me një emocion të fortë që përfshin gëzim dhe kënaqësi, si një komponent i

rëndësishëm të elementit të papritur (Magnini et al., 2010). Autorët shkojnë me  tej dhe propozojnë se

duke pasur klientë shumë të kënaqur nuk vënë shenjën e barazimit me pëlqyeshmërinë e tyre (Magnini

et al., 2011).

Edwin N. Torres, Sheryl Kline ( 2013 ) “Kultura e një organizate ka një ndikim në llojin e
kënaqësisë”

Ekziston një lidhje pozitive në mes të ofrimit të shërbimeve dhe kënaqësisë konsumatore si  dhe

mes kënaqësisë dhe pëlqimit të konsumatorëve ( Alexander Preko et. Al 2014 )

Atëherë shtrohet  pyetja:A është një surprizë pozitive në përvojën e shërbimit të klientit kërkesa

për të kënaqur klientin? Edhe pse Plutchik (1980), i cili ka studiuar emocionet e njeriut ka gjetur se

kënaqësia e konsumatorit ekziston kur ka një bashkëveprim në mes të gëzimit dhe të papriturës

(surprizës), ai nuk  ka arritur në përfundimin se është e nevojshme të kënaqësh konsumatorin. Një

studim i kohëve të fundit ka gjetur se surpriza është një komponent thelbësor në ndërtimin e kënaqësisë.

Përveç kësaj, komponenti surprizë është gjetur të jetë i lidhur fort me besnikërinë e konsumatorit (Crotts

dhe Magnini, 2010).

Për të patur sukses, ose thjesht për të mbijetuar, kompanitë duhet të mësojnë filozofinë e re të

mikpritjes. Fitorja në tregun e sotëm është e mundur, në qoftë se kompania është e fokusuar te

konsumatori - vlera më e lartë arrihet  atëherë kur përmbushen dëshirat e grupeve të synuara( Kotler et

al 2013, 253 ). Kompanitë duhet të gjenerojnë klientët dhe jo vetëm të ofrojnë shërbime.

Studimet tregojnë se kënaqësia përbëhet kryesisht nga variablat njohës dhe emocional. Matja

e variablave njohës përfshin konfirmimin dhe pritjet (Oliver, 1980), si dhe performancën e perceptuar

(Tse dhe Wilton, 1998). Tregues të tjerë përfshijnë kapitalin dhe performancën (Oliver dhe DeSarbo,

1988), “ndershmërinë” (Oliver dhe Swan, 1989), konfirmimin e pritshmërisë (Oliver dhe Burke,
1999), plotësimin e nevojave (Oliver, 1995), dhe pranimin e çmimeve ose  gatishmërinë për të paguar

( Huber et al., 2000 ). Elementi më  i parëndësishëm është kohëzgjatja e konfirmimit  (Churchill dhe

Surprenant, 1982, Spreng dhe Olshavsky, 1993, Spreng dhe Sonmez, 2000). Përpjekjet për

përmirësimin e matjes së kënaqësisë shpien në zbulimin e variablave emocionalë. Marrëdhënie pozitive

gjithashtu janë  zbuluar mes matjes emocionale të kënaqësisë dhe qëllimit për të riblerë ( Martin et al

2008.. Chitturi et al, 2008).

Siç pritej, ndikimi pozitiv lidhet pozitivisht me kënaqësinë, ndërsa ai  negativ është i lidhur negativisht

me kënaqësinë, pra si ai pozitiv dhe ai negativ janë të lidhura me “word of mouth” pas blerjes (Westbrook,
1987). Kënaqësia e është gjithashtu e lidhur pozitivisht me eksitimin dhe kënaqësinë (Ladhari, 2007).

Janë identifikuar edhe modelet e kënaqësisë, pakënaqësisë, dhe një model joemocional i përvojës

emocionale (Westbrook dhe Oliverin, 1991). Gjithashtu në përputhje me pritshmërinë janë edhe

marrëdhëniet pozitive mes gjykimeve njohëse atyre emocionale dhe kënaqësisë (Mano dhe Oliverit,

1993). Një studim konceptual nga Bagozzi et al. (1999), megjithatë, ka  arritur në përfundimin se nuk
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ka gjasa që kënaqësia është një emocion bazë, por ajo mund të jetë një sinonim i “ lumturisë”. Studime të
tjera argumentojnë se kënaqësia është një reagim emocional (Giese dhe Cote, 1999). Midis këtyre dy

pozicioneve është konstatimi që emocioni  shtrihet brenda kornizës njohëse të kënaqësisë (Oliver, 1997).

Kënaqësia  konsumatore në tregun e sigurimit të jetës kërkon qasje strategjike (Kobylanski &

Pawlowska, 2012). Drejtuesit  e biznesit duhet të pranojnë se kënaqësia e konsumatore është një

fenomen kompleks që kërkon një vlerësim sistematik dhe përmirësim të vazhdueshëm (Kobylanski &

Pawlowska, 2012). Kobylanski dhe Pawlowska (2012) nënvizuan se kënaqësi  konsumatore do të

thotë sens i ndërmarrjes së menaxhimit të pranueshëm sistematik përmes procesit të përmirësimit të

vazhdueshëm.

Konsumatorët gjithmonë presin që bizneset të kenë një proces dinamik të ofrimit të shërbimit që

është i thjeshtë dhe përmbush standardet dhe pritjet,  kështu që klientët mund të marrin shërbim të

padiskutueshëm (Foropon, Seiple, dhe Kerbache, 2013). Sipas Patil (2012) dhe Rust dhe Huang (2012),

kënaqësia pozitive konsumatore  do të çojë në (a) besnikërinë e konsumatorit, (b) mbajtjen e

konsumatorëve, (c) rekomandime të konsumatorëve te të tjerët, dhe (d) zgjerim i qëndrueshmërisë

financiare. Kënaqja e një klienti dhe mbajtja e besnikërisë  konsumatore në shërbimet financiare mund

të jetë sfiduese. Ofruesit e shërbimeve financiare, duke përfshirë edhe kompanitë e sigurimit të jetës,

duhet të gjejnë mënyra të reja për të ofruar shërbim  cilësor që do të kënaqë vazhdimisht  klientët.

(Mulki & Jaramillo, 2011).

Konsumatorët e kënaqur në mënyrë siatematike nga shërbimi që ata marrin nga një biznes ka të

ngjarë të mbeten besnikë dhe t’ia rekomandojnë kompaninë e tyre klientëve të tjerë të mundshëm

(Johra & Muhamed, 2013; Liu, Huang, dhe Chen, 2014). Ky akt rekomandimi mund të shërbejë si një

strategji efektive marketingu për kompanitë e sigurimeve ( Kesharwani & Shailendra, 2012 ). Sipas

Malikut et al. (2012), pritjet e konsumatorëve në lidhje me shërbimet dhe produktet janë mjete për të

llogaritur nivelet e kënaqësisë konsumatore. Kënaqësia konsumatore çon në besnikëri konsumatore,

pastaj bëhet vlerësimi i përgjithshëm i përvojave të klientit me një kompani (Johra & Muhamed, 2013;

Kobylanski & Pawlowska 2012; Lim, Huang, & Cheng, 2014).

Gizaw dhe Pagidimarri (2014) identifikohen me konceptin e CSMS ( sistemi i menaxhimit të

kënaqësisë konsumatore ) kur theksojnë suksesin e politikave të shitjes së sigurimit për shkak të

marrëdhënieve afatgjata me blerësit. Organizatat që kanë institucionalizuar  CSMS në veprimet e tyre

mund të identifikojnë elemente të kënaqësisë konsumatore të tilla si: (a) nivelet e mbi apo nën përmbushjes,

(b) përfshirjen emocionale, dhe (c) ndjenja e marrjes së trajtimit të duhur (Kobylanski & Pawlowska,

2012; Ma & Dube, 2011).

Bizneset në sektorin e shërbimeve financiare mbështeten në elemente të ndryshme të teorisë CSMS

për të menaxhuar pritjet e konsumatorëve. (Wu, Huang, dhe Chou, 2014). Wu et al. (2014) shqyrtuan

cilësinë e shërbimit dhe efektin e saj në kënaqësinë konsumatore, besimin, dhe qëndrimet. Në kërkimin

e tyre, Wu et al…zbuluan gjykimin e konsumatorëve rreth  cilësisë së shërbimit në (a) kompetencën, (b)
kredibilitetin (c) investimet, (d) angazhimin dhe (e) trajnimin. Këto janë elementë që mund të përcjellin

reputacionin e organizatës dhe kompetencat e punonjësve.
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Sipas Dhanabhakyam et al. (2012), industria e shërbimeve financiare ka qenë e ndjeshme

ndaj revolucionit të cilësisë, duke përsëritur vlerën e CSMS. Literatura mbi implikimet e pritjes

së konsumatorëve për zhvillimin e industrisë së sigurimeve në Shqipëri është e kufizuar ose nuk

ekziston fare.

Rritja e globalizimit si dhe konkurrenca  kanë sjellë në plan të parë boshllëqet në marrëdhëniet

konsumatore dhe kënaqësisë konsumatore (Srivastava & Ray, 2013 ). Kriza financiare që ka filluar nga

2006  ka ndikuar negativisht marrëdhëniet konsumatore, ka dëmtuar reputacionin e biznesit dhe ka

shkatërruar besimin, duke çuar në rënie të kënaqësisë  konsumatore (Peni & Vähämaa, 2012). Thyerja

e besimit mund të cojë në nevojën për hulumtim lidhur me  strategjitë që mund të ndihmojnë kënaqësinë

konsumatore dhe rritjen e sigurimit të jetës (Anderson & Swaminathan, 2011; Peni & Vähämaa, 2012).

Sipas Rust dhe Huang (2012), rritja e kënaqësisë së klientit çon në besnikërinë e konsumatorit dhe

rekomandimet, ruajtjen e konsumatorit, dhe përmirësimin e performancës financiare. Kënaqësia përbëhet

nga faktorët psikologjikë që përfshijnë (a) vlerësimin/ të menduarit konjitiv, (b) emocional (emocion /

ndjenja), dhe (c) qëndrimet (Nazari et al., 2012).

Sigurimi i një niveli të lartë të menaxhimit të kënaqësisë konsumatore mund të ndihmojë mbajtjen

afat-gjatë të konsumatorëve të produkteve të sigurimit të jetës. Konsumatorët e mbështesin besimin e

tyre në shërbime te cilësia e produktit, ndershmëria, besueshmëria dhe reputacioni i kompanisë

(Gudlaugsson & Eysteinsson, 2013).  Ma dhe Dube (2011) kanë theksuar këtë pohim në marrëveshje

me studiues të tjerë, duke sugjeruar se elemente të kënaqësisë përfshijnë (A) nivelet e nën përmbushjes,

përmbushjen dhe mbi përmbushjen; (B) emocionet; (C) mënyrën se si konsumatorët arrijnë kënaqësinë;

dhe (D) në fund rezultatet e kënaqësisë që çojnë në krijimin e vlerës ( Homburg, Muller, dhe Klarmann

2011, Prentice, 2013).

Sistemet e menaxhimit të kënaqësisë konsumatore mund të bëhen një vlerësues për ofrimin e

shërbimeve gjatë dhe pas blerjes së mallrave dhe shërbimeve nëpërmjet formulimit të strategjive të

duhura (Kesharwani & Shailendra, 2012).

Gatzert, Holzmüller dhe Schmeiser (2012) vunë në dukje se kënaqësia konsumatore përbëhet

nga ndikimet psikosomatike që përfshijnë paradispozitat racionale, emocionale dhe të sjelljes

konsumatore. Kënaqësia konsumatore ka të bëjë me faktin se si ndihet  dhe mendon një klient për

produktet dhe shërbimet (Liu et al., 2014). Chuang dhe Hu 2011) sugjeruan se si mendimet e

konsumatorëve duhet të formojnë bazën e kërkimeve në strategjitë e kënaqësisë konsumatore dhe

ndikimin e këtyre strategjive në nivelin e kënaqësisë, rritjes dhe qëndrueshmërisë së organizatave.

Njohuritë dhe informacioni lidhur me kënaqësinë konsumatore përcaktojnë identifikimin e strategjive

të kënaqësisë për të përmbushur pritjet e konsumatorëve dhe miratojnë rritjen e biznesit ( Kiyani et al.,

2012). Këto formojnë bazën për këtë studim. Identifikimi i strategjive që krijojnë kënaqësinë konsumatore

mund të çojë në përmirësimin e kënaqësisë konsumatore dhe ndërtimin e besnikërisë  konsumatore që

kontribuon në rritjen e biznesit (Kiyani et al., 2012). Besimet dhe perceptimet e konsumatorit ndaj një

produkti dhe shërbimi të veçantë mund të prodhojnë rezultate të identifikueshme në pritjet dhe përvojën

konsumatore (Gizaw & Pagidimarri, 2014)
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Gupta dhe Aggarwal (2013) rekomanduan dhënien e informacionit për sjelljen konsumatore, sepse

konsumatorët e bazojnë vendimin për të blerë te çdo aktiv financiar për kthimin e ardhshëm të investimeve

dhe riskun e aseteve. Gupta dhe Aggarwal numëruan disa faktorë për zgjedhjen: (a) shërbimi, (b) reputacioni

i organizatës, (c) përgatitja për daljen në pension, (d) shpenzimet lidhur me aktivet financiare, dhe (e)

referimet. Kënaqësia konsumatore është lidhur me cilësinë e shërbimit dhe vlerën e konsumatorit (Foropon

et al, 2013;. Gizaw & Pagidimarri, 2014).

Hossein Vazifehdust  and Sahel Farokhian ( 2013 ) konkluduan se faktorë të tillë si aksesi,

koha e përgjigjes së klientit dhe besimi në kënaqësinë konsumatore janë identifikuar si faktorët më të

rëndësishëm të suksesit në industrinë e sigurimeve si dhe të kuptuarit e konsumatorit, krediti,  sigurimi, dhe

marrëdhëniet me klientët mund të identifikohen si treguesit më me ndikim në këtë industri.

Faktori më i rëndësishëm i suksesit për kënaqësinë konsumatore në  kompanitë e sigurimeve është

besimi. Kjo do të thotë se kompanitë e sigurimeve duhet t’i përmbahen detyrimeve të tyre. Një tjetër
faktor i rëndësishëm në krijimin e kënaqësisë konsumatore është siguruesi i përshtatshëm për klientët.

Siguruesit besojnë se faktorë të tillë si sjellja dhe  bashkëveprimi në mënyrë efektive me të siguruarit,

aftësitë e agjentëve të sigurimeve për të transmetuar informacion të saktë, krijimi i  marrëdhënie afatgjata

me klientët janë faktorë të rëndësishëm në suksesin e industrisë së sigurimeve.

Një pikë e  rëndësishme  është se thirrja përmes telefonit është një nga faktorët më të rëndësishëm

në kënaqësinë e konsumatorit dhe suksesit të siguruesit. Shumica e personave të siguruar kur përdorin

teknologjinë e re si interneti mund ta kenë një problem dhe siguruesit nuk kanë aftësinë për t’ju përgjigjur
përdorimit të teknologjisë së re. Por ka edhe dallime në cilësinë shprehëse të  konsumatorit për të kuptuar

atë që një sigurues do të identifikojë si faktor suksesi; Qasje të tilla ( përfshirë qasjen në specialistë, një

infrastrukturë të mirë, etj) që janë të rëndësishme për konsumatorët, kanë një përparësi më të ulët për

siguruesit. Si rezultat i kësaj, siguruesit  duhet  vazhdimisht të shqyrtojnë kënaqësinë konsumatore për të

identifikuar faktorët që janë të rëndësishëm nga perspektiva e konsumatorit dhe në këtë mënyrë të

përcaktojnë dhe t’i japin përparësi faktorëve më të rëndësishëm në suksesin e industrisë së sigurimeve.
Shiming Deng, Tian Wang dhe Xingjian Chang 2016  konkluduan  në punimin e tyre se në rastin e

buxhetit të kufizuar dhe të atij të pakufizuar, emri i markës përcakton përfitimet nga shitjet dhe CS, sipas

saktësisë së tyre relative në matjen e përpjekjeve për shërbimin. Emri i markës mund të ndikojë edhe pa

rritjen e normës totale të shpërblimit.  Rritja e pritshme e fitimit nën emrin e markës  zgjerohet ndërkohë që

varianca e matjes së CS zvogëlohet. Prandaj, emri i markës duhet të standardizojë procedurën e shërbimit

/ karakteristikave dhe të ofrojë produkte sigurimi të besueshme në mënyrë që të zvogëlojë ndryshimet e

variancës së matjes së CS. Emri i markës duhet përdorë përfitimet e transaksioneve të CS që janë në

proporcion me numrin e përgjithshëm të konsumatorëve të kënaqur…”
Sunayna Khurana( 2014 ) “ Faktorët demografikë si mosha, të ardhurat dhe statusi martesor ndikojnë

në kënaqësinë e konsumatorëve në industrinë e sigurimit të jetës. Sugjerohet se kompanitë e sigurimit të

jetës duhet të marrin parasysh moshën, të ardhurat dhe statusin martesor të secilit klient për të ofruar

shërbime, ndërkohë që çdo klient ka nevojat dhe preferencat individuale në përputhje me statusin e tij / saj

demografik”
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Gjykimet lidhur me kënaqësinë ndryshojnë me kalimin e kohës si rezultat i mekanizmave të

ndryshme psikologjike të cilat aktivizohen në funksion të  kohës duke kaluar mes përvojës së shërbimit

dhe vlerësimit. Menaxherët këshillohen të adoptojnë qasje gjatësore për matjen e kënaqësisë

konsumatore :

Një vlerësim i menjëhershëm i konstatimit të vlerësimeve të konsumatorëve për  performancën

nga detaje konkrete të përvojës dhe një vlerësim i vonuar për të matur kënaqësinë e konsumatore me

karakteristika dhe qëllime abstrakte që lidhen me  përvojën e blerjes. ( Gabriele Pizzi et.al 2015 )

2.2.3 Teoritë e kënaqësisë konsumatore

Teoria Asimilimit

Teoria asimilimit është zhvilluar nga  Frestinger në vitin 1957. Sipas tij, në fazën e post-blerjes, ka

mospërputhje mes pritjeve të mëparshme dhe performancës së vërtetë të  produktit /shërbimit; konsumatorët,

për fat të keq, mund të shfaqin njëfarë pakënaqësie lidhur me shërbimet apo produktin e ofruar. Për të

shmangur mosmarrëveshjet, ata do të modifikojnë perceptimin e tyre aktual në lidhje me performancën e

vërtetë që korrespondon me pritjet e mëparshme. Përndryshe, konsumatorët mund të ndryshojë nivelin e

tyre të mëparshëm të pritshmërisë, në mënyrë që ajo të përputhet me performancën aktuale të produkteve

ose shërbimeve. Duke bërë kështu, konsumatorët përpiqen të zvogëlojnë pakënaqësinë e përjetuar.

(Aigbavboa et al. 2013, 49-50)

Teoria e kontrastit

Ndërsa teoria asimilimit nënvizon shkurtimin mes pritjeve të konsumatorëve dhe të performancës

reale të produktit, teoria e kontrastit shkon në drejtim të kundërt, duke nënvizuar se konsumatorët kanë

tendencë të përforcojnë hendekun midis pritjeve  dhe performancës së  produkteve të tyre. Ideja u prezantua

fillimisht nga Hovland, Harvey dhe Sherif  ( 1957 ). Sipas konceptit të kësaj teorie, konsumatorët mund të

përjetojnë pakënaqësi të konsiderueshme, kur produktet janë ofruar ndryshe nga sa shfaqen në reklamë

(Raab et al. 2008, 72). Megjithatë, nënvlerësimi i produkteve nga reklama mund të çojë në lidhjen  midis

pritjes të konsumatorëve dhe CS (Varra 1997, 45). Studiues të tjerë mbështesin  këtë teori (Oliver &

Hamming 1994, 17) pasi ajo thekson tendencën e konsumatorit për të zmadhuar hendekun mes pritjeve të

tyre dhe performancës së produktit.

Teoria asimilim-kontrast

  Sic e tregon emri i saj, teoria asimilim - kontrast është një shkrirje mes dy teorive të lartpërmendura.

Në fillim, efekti i asimilimit dhe kontrasti është diskutuar nga Sherif dhe Hovland (1957), dhe më pas në

sajë të këtij nocioni, teoria asimilimit-kontrast ka “lindur” në vitin 1973 nga Anderson. Ideja e kësaj teorie
është relativisht e krahasueshme me zonën e tolerancës (Zeithaml et al., 2013). Dështimi në përmbushjen

e pritjeve të konsumatorëve mund të ndodhë, por nëse të metat bien në zonën e tolerancës së konsumatorëve,

ata ende i miratojnë produktet apo shërbimet, në këtë rast, teoria asimilimit ka përparësi (Lamb & Dunne,

2011, 207). Nga ana tjetër, në qoftë se mangësitë janë të papranueshme, hendeku midis pritjes dhe

performancën së produktit rritet (Vavra 1997 45).
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2.2.4 Pakënaqësia konsumatore

Pakënaqësia lind kur pritjet e konsumatorëve janë anashkaluar  sa i përket cilësisë së shërbimit

(Kotler et al. 2013). Edhe pse shumica e kompanive në ditët e sotme përqëndrohen në rritjen e kënaqësisë

konsumatore, kjo mund të jetë një strategji e gabuar.Eliminimi i konsumatorëve të pakënaqur është një

objektiv shumë më i rëndësishëm për shkak se, siç tregon praktika, konsumatorët e pakënaqur janë më

aktive në dhënien e rekomandimeve se ato të kënaqurit, për shembull, një klient i pakënaqur statistikisht

përhap opinionin në  9-10 klientë të mundshëm (Lu et al . 2012, fq. 232).

2.2.5 Besnikëria konsumatore

Marrëdhëniet mes kënaqësisë dhe besnikërisë janë testuar. Kënaqësia demonstron moderimin e

marrëdhënieve mes performancës të produktit dhe besnikërisë ( Selnes, 1993 ); dhe është gjetur se

kënaqësia  ndikon besnikërinë në terma afatshkurtër më tepër sesa afatgjatë (Dube dhe MAUTE,

1998). Ndërkohë që (Alonso, 2000;. Garcia del los Salmones et al, 2009; Bolton, 1998; Rundle-

Thiele, 2005 ) kanë gjetur se besnikëria e matur në aspektin e kohëzgjatjes së marrëdhënieve është e

lidhur pozitivisht me kënaqësinë. Marrëdhënie pozitive është vërejtur mes kënaqësisë së përgjithshme

dhe qëndrimeve konsumatore ( BODET, 2008 ), si dhe kënaqësisë  konsumatore dhe besnikërisë

(Pollack, 2009), përshtatshmërisë dhe besnikërisë markë (Sirgy dhe Lee, 2008), kënaqësisë së blerjes

dhe qëndrimit besnik (Russell-Bennett et al., 2007).

Shukla (2009) zbuloi një marrëdhënie pozitive midis faktorëve kontekstualë dhe besnikërisë markë,

si dhe markës dhe qëndrimeve. Kërkimet gjatësore kanë  identifikuar qëndrime të vërteta, të rreme, të

fshehta, dhe  kategori jo besnike të  klientëve në sallone bukurie (Bove dhe Johnson, 2009). Një

marrëdhënie pozitive ka rezultuar në mes kënaqësisë konsumatore në internet ( online ) dhe asaj

emocionale dhe besnikërisë konative (Methlie dhe Nysveen, 1999), por edhe ka edhe një përpjekje të

dështuar për të gjetur një lidhje mes kënaqësisë dhe besnikërisë (El-Wugayan et al., 2008).

Me rritjen e faktorit të mospëlqimit  të konsumatorëve, kostoja do të rritet. Këta elementë kanë

çuar në profitabilitet të ulët dhe në fund të fundit kanë kërcënuar mbijetesën e organizatës (Mirzapur,

2014). Në tregun e sotëm konkurrues, organizatat kanë tendencë të mbajnë klientët e tyre në bazë të

programit të besnikërisë.Qëllimi i tyre final është të jenë të suksesshëm në fitimin dhe mbajtjen e

konsumatorëve që riblejnë me paramendim (Agbolopily dhe Aimin, 2011). Sigurisht në tregun e sotëm

që është gjithnjë e më konkurrues, arritja e konsumatorëve besnikë është thelbësore për të kapur më

shumë pjesë të tregut dhe për të patur avantazh konkurrues.

Në përgjithësi, besnikëria konsumatore është përcaktuar si përsëritje e blerjes, qëndrimeve sipas

një vëllimi të përcaktuar të blerjes së një marke. Në përgjithësi mund të thuhet se besnikëria në ditët e

sotme ka të bëjë me një qëndrim pozitiv në mendje (Velayati, thesis, 2010), për tërheqjen dhe mbajtjen

e konsumatorëve në industrinë e sigurimeve në lidhje me aktivizimin e kompanive, zgjerimin e

konkurrencës dhe zhvillimine informacionit dhe komunikimin për të rritur fitimet.

Marketingu i marrëdhënieve vë theksin në fitimet tregtare të konsumit në rritje te klientët ekzistues

dhe në parandalimin e humbjes së tyre  në vend të aktiviteteve për të tërhequr konsumatorë të rinj. Pra,

krijimi dhe mbajtja e bizneseve të reja është çështje  kryesore e strategjive të reja (Partal 2013). Shumë
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studime kanë treguar se kënaqësia është çelësi final i suksesit dhe profitabilitetit. Në fakt, konceptet

marketing gjithashtu vënë theksin mbi këtë fakt të rëndësishëm deri dje, por në fakt jo  më, në ditët e

sotme të vetmit klientë që kanë ndjenjën e përkatësisë ndaj organizatës janë investimet  fitimprurëse dhe

afatgjata për organizatën (Borhani et al ., 2013).

Në këto kushte,sot themi me siguri se, çdo biznes tjetër përveç ndonjë organizate të veçantë nuk

mund të mbijetojnë pa besnikërinë konsumatore. Për shkak të këtij fakti pritshmëritë konsumatore  janë

vazhdimisht në rritje, kompanitë janë të detyruara të shkojnë përtej nevojave themelore të konsumatorëve,

të njihen me pritshmëritë e tyre dhe të përqendrojnë vëmendjen në kënaqësinë e konsumatorit për të

krijuar besnikëri dhe besim  duke e bërë komunikimin e ndërsjellë dhe të dobishëm për të dyja palët

(Abdolvand Abdel, 2008).

Kiyani et al. (2012) konfirmuan pohimin e Anderson dhe Swaminathan-së (2011) dhe shkuan më

tej për të diskutuar tre komponentet e besnikërisë e konsumatore; (A) besnikërinë njohëse, (b) besnikërinë

efektive, dhe (c) besnikëria konative, duke i lidhur ato me besnikërinë e sjelljes, e cila ndikon qëndrimet

e konsumatorit.

Kiyani et al. (2012) identifikuan më tej përfitimet nga pozicionimi dhe zgjerimi i imazhit markë

nga kënaqësia e konsumatorëve. Ndryshe, Anderson dhe Swaminathan, Kiyani et al, këshilluan kompanitë

që të përqëndrohen në motivimin e konsumatorëve dhe në një qasje gjithëpërfshirëse ndaj  marrëdhënieve

me ta, e cila përfshin kënaqësinë konsumatore për mbajtjen e klientit. Ata  nuk  hulumtuan  në çështjet

që lidhen me mirëbesimin dhe inercinë e besnikërisë dhe kënaqësisë konsumatore. Industria e shërbimeve,

duke përfshirë sektorin e sigurimeve duhet të përmirësojë nivelin e kënaqësisë për të arritur besnikërinë

e konsumatorit dhe rentabilitetin e biznesit (Kiyani et al., 2012).

Sipas Kobylanski dhe Pawlowska (2012), për shkak se bizneset nuk i japin kënaqësisë

konsumatore rëndësi strategjike, fokusi në aspektin e përfitimit të kënaqësisë konsumatore ka dështuar

në arritjen e rezultateve, ndaj dhe kompanitë nuk kanë arritur profitabilitetin në nivelet e pritshme.

Rostam Pourrahidi, Masoud Pour Kiani and Majid Jafari (2013) theksojnë se besnikëria

konsumatore varet nga cilësia e shërbimeve në aspektin e faktorëve të ndryshëm dhe vlera është zbuluar

si faktori më i rëndësishëm e ndjekur nga besimi, kënaqësia  konsumatore, ndjeshmëria dhe aftësia për

të ndryshuar.

Medha Srivastava & Alok Kumar Rai ( 2014 ) zbuluan se cilësia e shërbimit tregon një lidhje

jashtëzakonisht të fortë dhe një marrëdhënie të rëndësishme me besnikërinë konsumatore. Ajo zë një

vend me rëndësi themelore në lidhje me besnikërinë  konsumatore në Industrinë e Sigurimeve sa i

përket produkteve të jetës dhe siguruesit e jetës, të cilët dëshirojnë një besnikëri të patundur për klientët

e tyre. Kompanitë vlerësojnë dhe të ofrojnë me kujdes shërbime cilësore për konsumatorët e tyre duke

ofruar produktet më të mira dhe me fleksibilitet dhe çmime të arësyeshme, duke zbatuar procedurat me

një mekanizëm proaktiv dhe sistematik trajtimi.Sigurimi, duke qenë një investim i fjetur dhe një mundësi

kursimi tatimor për shumë njerëz, vuan nga periudha të gjata maturimi, e bën vlerësimin pozitiv të cilësisë

të shërbimit një ëndërr e largët për siguruesit. Ata sugjerojnë përmes studimit të tyre se përveç adresimit të

pritjeve konsumatore sa i përket cilësisë së shërbimit, siguruesit duhet gjithashtu të përpiqen të kenë sjellje
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të përkushtuar ndaj klientëve të tyre në mënyrë që efekti negativ i çdo boshllëku të mundshëm në

pritshmëritë për  cilësinë e shërbimit dhe perceptimet e tyre të mund të anulohet dhe të mund të arrihet

besnikëria konsumatore.

Imazhi i Korporatës ka vepruar gjithashtu si një moderator i rëndësishëm i mardhënieve midis

cilësisë së shërbimit dhe besnikërisë konsumatore. Nisur nga fakti që produktet financiare shoqërohen

me investime afatgjata dhe për rrjedhojë, përfshijnë pasiguri të madhe, konsumatorët kërkojnë sinjale

për të zbutur rreziqet e perceptuara që lidhen me besimin e parave, kohën që lidhet  me një sigurim të

veçantë jete në kompani.

1.2.5.1 Njohja me besnikërinë aktive

Oliver (1997, 1999) sugjeron se ka katër faza  besnikërie, çdo fazë pasardhëse është më e

fuqishme se paraardhësja e saj. Më e thjeshta është besnikëria njohëse, e cila është e bazuar në

informacione faktike. Ndërkohë që vendimet e riblerjes së  besnikërisë njohëse janë të bazuara në

logjikë, ato janë të prekshme për argumentet  mbushamendëse të konkurrentëve. Faza e dytë është

besnikëria emocionale. Ajo është më e fortë se besnikëria njohëse për dy arsye: Së pari, konsumatori

ka përdorur një produkt për një periudhë më të gjatë kohe, dhe e dyta, përvoja e suksesshme e konsumit

ka rezultuar në qëndrime pozitive dhe në një lidhje emocionale me produktin. Ndjenjat e konsumatorit,

megjithatë, janë të prekshme nga apelet promovuese të markave konkurruese.

Besnikëria “e vërtetë” shfaqet në fazën e tretë, besnikëria konative ( e sjelljes ). Në këtë fazë

riblerja bëhet qëllim i sjelljes, i ngjashëm me “impulsin ose detyrimin për të vepruar” (Bagozzi, 1993).
Ekziston edhe një dëshirë (ose motivim ) e mbajtur thellë për riblerje, por konsumatori mbetet i ndjeshëm

ndaj zvogëlimit të impulsit ose detyrimit për të riblerë. Lloji i fundit i besnikërisë është besnikëria

në veprim, e cilai referohet procesit të kontrollit të veprimit (Kuhl dhe Beckman, 1985). Konsumatorët

aktivë besnikë kanë jo vetëm synimin, por edhe motivimin për të riblerë. Konsumatori është edhe më i

pregatitur për të kërkuar në mënyrë proaktive produktin, nëse ai bëhet i vështirë për t’u gjetur. Përkushtimi
i konsumatorëve aktivë  besnikë mendohet të jetë gati i palëkundur.

Studimet e mëparshme kanë testuar format e ndryshme të besnikërisë në disa mënyra. Për shembull,

Methlie dhe Nysveen (1999) hodhën hipotezën se kënaqësia është e lidhur pozitivisht me besnikërinë

konative (të sjelljes) dhe atë emocionale. Harris dhe Goode (2004) morën koeficientë të ngjashëm të

ekuacionit beta në dy studime për aspektin njohës, emocional, dhe konativ të besnikërisë. Marrëdhëniet

në mes të kënaqësisë dhe besnikërisë konative sipas  Trail et al. (2005), janë  ndërmjetësuar nga humori

dhe vetë-respekti. Helgesen (2006) ka gjetur një lidhje të dobët pozitive midis kënaqësisë dhe besnikërisë,

si dhe faktin që duhet një rezultat relativisht i lartë i kënaqësisë për të përmbushur pragun minimal për

besnikërinë aktive.

Është vërejtur një marrëdhënie mes gjendjes monetare, shërbimit  jo cilësor dhe besnikërisë njohëse,

emocionale dhe konative (McMullen, 2005). Edhe Jones dhe Taylor (2007) gjetën një kovariance

pozitive midis qëndrimeve / njohëse dhe besnikërisë së sjelljes (analoge me besnikërinë konative).

2.2.5.2 Programi i besnikërisë konsumatore

Lidhur me çështjen e “besnikërisë  konsumatore”, në aspektin e marketingut, duhet të kthehemi
në Copeland në vitin 1923 dhe Churchill në vitin 1942. Që nga ajo kohë, koncepti i besnikërisë u prezantua
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si një çështje shkencore në literaturën e marketingut dhe u ndërmorën disa studime eksperimentale me

qëllimin për të shpjeguar këtë koncept.  Por, nuk ka dokumenta të asaj kohe për studime apo hulumtime,

sidomos në fushën e marketingut apo koncepte të ngjashme (Abdolvand Abdel, 1386: 7-6).

Në vitin 1978, Jacobi dhe Chestnut kryen një studim të plotë mbi konceptin e besnikërisë dhe

koncepteve të tjera që lidhen me këtë çështje, në të cilën ata e analizua mbi 300 artikuj për besnikërinë

konsumatore. Në përpjekjet e tyre për të sistemuar e këta artikuj, Chestnut identifikoi mbi 50 metoda

të ndryshme për perceptimin e besnikërisë dhe u konstatua si më poshtë:

“Ka një interes të fortë në perceptimin dhe kuptimin e besnikërisë, por pas leximit të këtij koleksioni
vijmë në përfundimin se nuk ka ende asnjë konsensus për çështjen e besnikërisë rreth faktit që : “Kush
është kuptimi i besnikërisë? “(Abdolvand dhe Abduli, 2007).

Programi besnikërinë e konsumatorit  filloi në industrinë ajrore të SHBA për lëshimin e liçencës në

vitin 1978 dhe u përqendrua në  shërbimet ajrore qëndrore të zgjeruara të kontrollit. Në atë kohë

marketingu gjeti vend në rajonet ku kishte  tregje me  konkurrencë intensive, programet e marketingut

u fokusuan në mbajtjen e konsumatorit, nëpërmjet rritjes dhe krijimit të shërbimeve shtesë dhe kërkimit

në shërbime për të tërhequr dhe mbajtur konsumatorët.

Në vitin 1981 kompania e ajrit lançoi një  program besnikërie në formë zbritje (ulje çmimi)  për

pasagjerët sipas distancës në milje dhe kohës së udhëtimit. Programin e besnikërisë e kanë lançuar edhe

shumë kompani të tjera më pas edhe në ditët e sotme.

Fillimi  i programit të besnikërisë ishte me opsionin e marrjes se shërbimeve shtesë. Baza e këtij

programi ishte që të detyrojnë njerëzit të udhëtojnë më shumë dhe më gjatë dhe pastaj këto programe

ndikonin  linin  përshtypje në industri të tjera të tilla si restorantet, shërbimet telefonike etj (Hamidizadeh

dhe Ghamkhari 2008).

2.2.6 Menaxhimi i mardhënieve me klientët

Koncepti i menaxhimit të marrëdhënieve me konsumatorët ( CRM) erdhi  nga termi “menaxhimi i
kontaktit” në vitet 1980 dhe ajo ka të bëjë  në thelb me mbledhjen e të gjithë informacioni në momentin që
klientët vijnë në kontakt me kompanitë (Knox et al . , 2003) . Ai  mund të përshkruhet si një proçes që

Kompanitë e   shfrytëzojnë për të kuptuar dhe për  të reaguar ndaj evoluimit të dëshirave të konsumatorëve

, duke përdorur elementë të detajuar të sjelljes së konsumatorëve si dhe  dhe informacionet mbi  transaksionet

e kryera prej tyre , në mënyrë që të menaxhojnë dhe udhëheqin proçesin e blerjes së konsumatorëve duke

arritur  besnikërinë , kënaqësinë konsumatore  dhe profitabilitetin .

Sot , shumë organizata të tilla si bankat dhe kompanitë  e sigurimeve  kuptojnë rëndësinë  e CRM

dhe potencialin e saj për të ndihmuar ato të tërheqin klientët e rinj , ruajnë ato ekzistues dhe të maksimizojnë

vlerën e tyre të jetës . Një lidhje e ngushtë me klientët kërkon një koordinim të fuqishëm ndërmjet Teknologjisë

së Informacionit  (IT ) dhe Departamentit të Marketingut për të siguruar një mbajtje  afatgjatë të klientëve

të zgjedhur. Aplikimi i gjerë i CRM ka çuar  në një numër  përkufizimesh . Krasnikov , Jayachandran dhe

Kumar ( 2009 ) përshkruan CRM si një angazhim të gjerë për të identifikuar konsumatorët  individualë

të një organizate , si dhe për të krijuar një marrëdhënie në mes organizatës dhe këtyre  konsumatorëve
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sa kohë që marrëdhënia është reciprokisht e dobishme . CRM ka  evoluar nga proceset organizative të

tilla si RM ( menaxhimi i marrdhënieve ) dhe është rritur duke  vënë theksin në përmirësimin e mbajtjes

të konsumatorëve nëpërmjet menaxhimit efektiv të marrëdhënieve me konsumatorët.

CRM është e rëndësishme për organizatat e shërbimit. Nëse organizata dëshirojnë një marrëdhënie

të mirë me klientët , ato duhet të sigurohen që menaxhimi dhe stafi i tyre janë të besueshëm dhe të tregojnë

një angazhim të fortë të shërbimit të tyre ( Tynan dhe MCKECHNIE, 2009 ). Besimi dhe përkushtimi janë

elemente kyçe për mbajtjen e klientëve ( Du Plessis, Jooste & Strydom, 2005 ) . CRM ofron një tranzicion

nga një model bazuar në transaksion në një model bazuar në marrëdhënie , i cili përqendrohet në blerjen,

zhvillimin dhe mbajtjen e marrëdhënieve fitimprurëse me konsumatorët ( Baran , Galka & Strunk , 2008 ).

Nëse nuk ka një nivel minimal besimi mes palëve në marrëdhënie, nuk ka gjasa që një marrëdhënie do të

mbahet. Kur besimi prishet në një marrëdhënie, kjo marrdhënie ka  gjasa të zgjidhet .Besimi mund të

kosolidohet  vetëm pas ndërveprimeve të shumta të zhvilluara në mes palëve . Besimi ndërmjet palëve

duhet të zhvillohet dhe kjo  duhet të shihet si një investim në ndërtimin e marrëdhënieve që ka një përfitim

afatgjatë për të dyja palët. Besimi konsolidohet ndërkohë që palët  ndajnë përvojat dhe interpretojnë dhe

vlerësojnë motivet e njëri-tjetrit . Samë shumë palët ( konsumator – organizatë ) mësojnë  për njëri-tjetrin
, rreziku dhe dyshimi  reduktohen ( Kim , Kim, Kim, Kim &Kang , 2008 ) . Komunikim i dyanshëm me

klientët mundësohet  nga përparimet në sistemet e informacionit dhe të telekomunikacionit . Të gjitha

komunikimet me klientët, kur IT  është e integruar , regjistruar dhe menaxhuar në organizatë , lejojnë që

marrëdhëniet me klientët të zhvillohen  dhe për të mirëmbahen ( Alhabeeb , 2007 ) . Qëllimi i CRM është

të krijojë një mundësi për ri- blerje nga një klient përmes përmirësimit të proçesit të komunikimit me

konsumatorin , duke siguruar ofertën e duhur, në lidhje me produktin dhe  çmimin, nëpërmjet kanalit të

duhur, në kohën e duhur. Kjo do të bëjë që konsumatorët të perceptojnë se organizata është e interesuar

për nevojat e konsumatorit, dhe kjo nga ana tjetër mund të çojë në kënaqësi në rritje ndaj kompanisë .

Kur konsumatori ka pasur eksperienca të tjera me organizatën  dhe  nevojat e konsumatorit janë kënaqur,

konsumatori mund të zhvillojë një ndjenjë të besnikërisë për këtë organizatë (Kim, Kim, Kim, Kim &

Kang, 2008). Ngjashëm me besimin , zotimi duket të jetë një nga variablat më të rëndësishëm në të

kuptuarit e marrëdhënieve, dhe kjo është një konstrukt i dobishëm për matjen gjasave të besnikërisë së

konsumatorit, si dhe parashikimin e të ardhmen e frekuencës së blerjeve (Van Doorn & VERHOEF,

2008). Mënyra si është trajtuar konflikti  në mes të organizatës dhe të konsumatorit ose do të sigurojnë

besnikërinë, ose konsumatori do të largohet nga  organizata dhe do  të shkojëte  një konkurrent tjetër

(Ndubisi &Wah, 2005). Marrëdhëniet afatgjata me klientët mund të krijohen me sukses duke ndërtuar

,  përforcuar  dhe ruajtur besimin e konsumatorëve në një organizatë me kalimin e kohës, duke demonstruar

një angazhim nga vetëorganizata e shërbimit, duke komunikuar me klientët në  kohë, në mënyrëtë

besueshme dhe pro-aktive , dhe duke  trajtuar konfliktet mes organizatës dhe konsumatorëve në mënyrë

efektive (Ndubisi, 2007).

Dr. P. Vikkraman & A. Duraikannan ( 2015 ) “zbatimi i CRM në sektorin e sigurimit të jetës ka
një efekt të rëndësishëm në kënaqësinë  konsumatore, ndërkaq ky ndikim në besnikërinë e konsumatorit

është shumë i ulët. Në të njëjtën kohë, efekti i tërthortë i CRM, përmes kënaqësisë së klientit në

besnikërinë  konsumatore është në nivel të dukshëm. Kënaqësia konsumatore luan rol të rëndësishëm
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ndërmjetës mes CRM dhe besnikërisë konsumatore në sektorin e sigurimit të jetës”.
Cilësia e shërbimit është një faktor kryesor që ndikon maksimalisht në drejtim të CRM në sektorin

e sigurimeve. ( T. Jog Chary, T. Ravi)

“Ka implikime praktike për të përforcuar menaxhimin  e mardhënieve të konsumatorëve dhe për
të kontribuar  në përmbushjen e  nevojës për marketing  në sigurimin e jetës” , ( Chen-Ying Lee,Chih-
Hsuan Tsao ,Wan-Chuan Chang , 2015 )

Partha Sarathi Choudhuri ( 2015 )  Në jetën aktive moderne, ndërveprimet njerëzore po

zëvendësohen nga  bashkëveprimet  njeri - teknologji dhe teknologjia e informacionit po luan rol të

rëndësishëm në ofrimin e cilësisë së shërbimeve për konsumatorët. Për të kënaqur konsumatorët, si çdo

sektor tjetër i shërbimeve, në sektorin e  sigurimit të jetës edhe kompanitë e sigurimit po përpiqen  të

sigurojnë cilësinë e duhur, në kohën e duhur për klientët e tyre me ndihmën e teknologjisë së informacionit

në tregun e sotëm konkurrues të sigurimeve.

Mukesh Srivastava (2015): Shumica e konsumatorëve formojnë pritshmëritë e tyre  nga produkti

/shërbimi që ata frekuentojnë para se të angazhohen në aktivitetet tregtare ( blerjen ) e  produktit të

sigurimit të jetës. Këto pritshmëri ndikojnë qëndrimet dhe qëllimet e tyre për të blerë një produkt të

sigurimit të jetës përmes një agjenti të një Kompanie  Sigurimesh. Por rezultatet e studimit të tij sugjerojnë

se ekziston një boshllëk i madh  që ekziston për aq kohë sa ndikon cilësia e shërbimit  para dhe pas

konsumit të produktit/shërbimit.

2.2.7 Kënaqësia konsumatore në Industrinë e Sigurimeve në Shqipëri

Ka materiale  shumë të kufizuara empirike ( madje mund të themi se nuk gjenden të dhëna të tilla)

mbi gjendjen e kënaqësisë konsumatore në industrinë e sigurimeve në Shqipëri. Të dhënat mbi kënaqësinë

konsumatore lidhur me cilësinë e shërbimit në industrinë e sigurimeve janë  çështje shumë e rëndësishme

për t’u shqyrtuar për shkak se Autoriteti Rregullues i Industrisë ( AMF ) duhet të informohet në mënyrë
empirike në lidhje me faktin se si ndjehen përgjithësisht konsumatorët në lidhje me cilësinë e shërbimit të

shoqërive të sigurimit në industrinë e sigurimeve në Shqipëri.

Kompani të ndryshme kanë bërë analiza të aktivitetit të tyre apo kanë ndërtuar strategjitë e biznesit

të tyre ( një prej të cilave është ajo e kompanisë EUROSIG 2015-2020), por nuk është ndërmarrë deri

më sot asnjë studim konkret që bazohet në opinione të mbledhura në terren sa i përket pritshmërive

konsumatore lidhur me produktet e sigurimeve ( qoftë jetë apo jo-jetë), cilësisë së shërbimit, perceptimeve

konsumatore lidhur me cilësinë e shërbimit të këtyre kompanive. Deri më sot gjykimi lidhur me cilësinë e

shërbimeve, ofruar nga kompanitë e sigurimeve është bërë duke gjykuar mbi pozicionin që zë secila prej

kompanive në tregun e sigurimeve shqiptare , përqindjes së dëmeve të paguara nga secila prej tyre, numrit

të kontratave të nënshkruara etj.

A mund të gjykohet vetëm me këto tregues për kënaqësinë konsumatore dhe cilësinë e shërbimeve

të ofruara. Përgjigja është: JO.

 Tregu i sigurimeve shqiptare është një treg relativisht i ri , me një historik të shkurtër krijimi dhe

zhvillimi, por që ka bërë mjaftueshëm rrugë për të qenë objekt i studimeve empirike sa i përket cilësisë së
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shërbimeve të ofruara nga kompanitë si dhe kënaqësisë konsumatore, faktorëve që ndikojnë në përmirësimin

e cilësisë së shërbimit e për pasojë në rritjen e kënaqësisë konsumatore dhe besnikërinë e tyre ndaj

kompanisë me të cilën duan të operojnë.

Në dritën e kësaj, studimi ynë shtron pyetjen:

Si mund të ndikojë cilësia e shërbimit  të ofruar të sigurimeve në rritjen e  kënaqësisë

konsumatore në industrinë e sigurimeve në Shqipëri?

2.2.8 Matja e kënaqësisë konsumatore

Organizatat kërkojnë të planifikojnë një metodë për të vlerësuar kënaqësinë e konsumatorëve të

tyre. Kjo metodë duhet të ketë infrastrukturë të fortë dhe të strukturuar. Ajo gjithashtu duhet  të përcaktojë

disa kritere për ta bërë këtë.

Egzistojnë metoda të ndryshme për të vlerësuar kënaqësinë konsumatore. Po prezantojmë ato më

të rëndësishmet.

1.2.8.1 Modeli KANO

Modeli Kano prezantuar në 1996 nga Noriaki Kano, teorikisht tregon se tërësia e atributeve të

produktit nuk mund të çojë në kënaqësinë e klientit; në vend të kësaj, rëndësia e atributeve të produktit

që pritet nga konsumatorët ka më shumë gjasa për t’i kënaqur ata. Ky model është i bazuar në 3
atribute që cilat janë atributi themelor, atributi i performancës dhe atributi i kënaqësisë ( pëlqimit ).

(Kano & Seraku, 1996)

Kënaqësia konsumatore

Atributet e kënaqësisë

Shkalla e arritjes

     Atributet e performancës

Atributet bazike

Figura  2: Modeli Kano (Kano & Seraku, 1996 ) – teoria e tre faktorëve
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Ashtu si është  treguar në Figurën 2, ka 3 atribute të ndryshme në këtë model, ndër të cilat njëra

duhet të kënaqë klientët:

Atributet themelore janë kërkesat e detyrueshme ( bazë ) që priten nga konsumatorët. Pa to, nuk

mund të kemi kënaqësi konsumatore.Thënë ndryshe, në qoftë se i kemi këto atribute konsumatorët do t’i
shohin ato si spikatshmëri dhe më pas do rritet kënaqësia e tyre.

Atributet e performancës paraqesin atributet e dëshirueshme të shërbimeve nga klientët. Sa më

shumë përmbushen këto atribute, aq  më shumë do të kënaqen konsumatorët. Pa atributet e kënaqësisë,

konsumatorët ende nuk pranojnë produktet e ofruara. Megjithatë, nëse atributet e kënaqësisë shoqërohen

me produktet, ato do të mahnisin klientët dhe do t’i bëjë ata shumë të kënaqur. (Bilgili & Ünal 2008 31-46)
Në të shkuarën, kënaqësia konsumatore  mendohej si dimension i një strukture të vetme . Kjo do të

thotë që një cilësi më e lartë e perceptuar nga konsumatorët e bën kënaqësinë më të lartë. Nevoja për  një

produkt nuk do të rrisë domosdoshmërisht  kënaqësinë  konsumatore; në anën tjetër, lloji dhe niveli i

nevojës së klientit ndikon në cilësinë e perceptuar të produktit dhe në kënaqësinë  konsumatore. (Zhang &

Von P. Akhtari et al. / Management Science Letters 5 (2015)

Aplikimi i modelit Kano

1. Kënaqësia konsumatore ka varësinë më të lartë në këtë model.

2. Ky model zë përqindjen më të lartë në buxhetin e hulumtimit të tregut.

3. Ky model nxit ( promovon ) nevojën e konsumatorëve.

4. Ky model mund të moderojë konkurrencën midis organizatave të ndryshme.

5. Suksesi i këtij modeli varet nga zbatimin korrekt dhe përcaktimin e kritereve.

Avantazhet e modelit Kano

1. Marrëdhënie më të mira me konsumatorët

2. Të kuptuarit më mirë të konsumatorëve dhe nevojave të tyre,

3. Kënaqësia fnale e konsumatorëve,

2.3 Përcaktuesit e kënaqësisë në Industrinë e Sigurimeve

Ka shumë faktorë që ndikojnë në kënaqësinë  konsumatore që duhen shqyrtuar në mënyrë të

besueshme për ta matur atë. Kënaqësia konsumatore mund të ndikohet nga cilësia e shërbimit dhe përvojat

e shërbimit të klientit (Oliver, 1993a; Parasuraman, et al, 1988, Lovelock, 2000;. Lovelock & Wirtz,

2007, Gronroos, 1994, 2000, 2001; Yonggui Wang & hing-Po Lo 2002; Kotler & Keller, 2006).

‘’ Përvoja e shërbimit është përcaktuar si ballafaqimi me shërbimin dhe / ose proçesin e shërbimit që
krijon përgjigjet njohëse, emocionale dhe të sjelljes konsumatore  që rezultojnë në krijimin e një shenje në

mendje, një kujtesë “(Gronroos, 2005 në Edvardsson, 2005). Është pranuar në përgjithësi nga shumica e
studiuesve se cilësia e shërbimit në thelb lidhet me faktin se si e perceptojnë konsumatorët performancën

e produktit / shërbimit.

Studimet e fundit empirike kanë treguar se kënaqësina konsumatore  nuk ndikohet vetëm nga
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dimensionet njohëse të perceptimit të konsumatorëve për cilësinë e shërbimit, por edhe nga dimensionet

afektive të cilat kanë ndikim pozitiv në sjelljen pas blerjes. Kjo përputhet  me dy llojet e perceptuara të

cilësisë së shërbimit sipas  Gronroos dhe Edvardsson (Gronroos, 2001; Edvardsson, 2005; Edvardsson,

et al., 2005), që përcaktuan  se cilësia e perceptuar e shërbimit është një përcaktues i rëndësishëm i

kënaqësisë konsumatore  që përbëhet nga  dy dimensione, ai  njohës dhe afektiv përtej vlerësimit vetëm

njohës të konsumatorëve  për ofruesit e shërbimeve.

2.4 Cilësia e shërbimit, dimensionet e saj

2.4.1 Cfarë është shërbimi

Sipas një përkufizimi të Gronroos të zhvilluar në vitin 1982, shërbimet janë procese jo-materiale të

cilat janë përshkruar si aktivitete dhe jo si produkte të caktuara të prekshme (Skålén, 2010, 83); kjo e bën

më të vështirë problemin sesa për mallrat e prekshme, që konsumatori ta imagjinojë dhe ta dëshirojë

shërbimin. (Gopala et al. 2010, 71). Megjithatë, shërbimi së bashku me produktet, është një pjesë e

domosdoshme që kontribuon në kënaqësinë  konsumatore. Shërbimi mund të jetë një industri, një

performancë, një prodhim apo edhe një proçes (Johns, 1999, 954). Sipas Shridhara (2010, 639) “Shërbimi
është një akt social i cili zhvillohet në kontakt të drejtpërdrejtë  mes  klientit dhe përfaqësuesit të kompanisë

së shërbimit”
Në ditët e sotme, konsumatorët vlerësojnë produktet shoqëruar me shërbimet mbështetëse përderisa

“‘shërbimet janë aktivitetet ekonomike që krijojnë vlerë dhe të sigurojnë përfitime për konsumatorët në
kohë dhe vende të caktuara dhe si rezultat  sjellin  ndryshimin e dëshiruar  të - ose në emër të - marrësit të

shërbimit” (Lovelock et al, 2004, 4). Strategjitë aktuale të shumë kompanive vënë theksin mbi shërbimet
për të rritur nivelin e kënaqësisë konsumatore ( Lovelock et al, 2004, 14 ).

Atributet e shërbimit janë: paprekshmëria, ndryshueshmëria, pandashmëria, rezervueshmëria.

2.4.2 Cilësia e shërbimit

Para se të prezantojmë cilësinë e shërbimit, është e nevojshme të kuptojmë disa përkufizime të

cilësisë.

 Sipas një përkufizimi të zhvilluar nga Haider (2001, 8), cilësia është “tërësia e tipareve dhe
karakteristikave të një produkti apo shërbimi që kanë aftësinë për të kënaqur nevojat konsumatore”. Një
përkufizimi i kohëve të fundit, “cilësia i referohet një produkti ose shërbimi pa mangësi apo karakteristikave
të një produkti apo shërbimi që kënaq nevojat e konsumatorëve” (Williams, 2011, 703). Cilësia është një
përcaktues i rëndësishëm i kënaqësisë konsumatore. Varet nëse kompanitë i shesin produkte apo shërbime

konsumatorit, dhe vlerësimi i cilësisë do të jetë i ndryshëm në bazë të dimensioneve të ndryshme.

Cilësia e shërbimit ka pesë dimensione të rëndësishme të cilat ndikojnë në perceptimin e cilësisë nga

konsumatorët. Këto janë prekshmëria, besueshmëria, përgjegjshmëria, siguria dhe ndjeshmëria (Parasuraman

et al., 1988, 23).

Perceptimet e konsumatorëve në lidhje me cilësinë e shërbimit reflektohen nga niveli i mëparshëm e
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kënaqësisë që konsumatorët  kanë përjetuar nga shërbimet e tjera(Gagliano & Hathcote, 1994, 60) dhe

kur vlerësimet e cilësisë së shërbimit janë të larta, konsumatorët kanë më shumë gjasa të mbeten me

kompaninë; anasjelltas, kur cilësia e shërbimit është e ulët, konsumatorët do të largohen (Schiffman et al.,

2008, 194).

Cilësia e shërbimit është një faktor vendimtar për të tërhequr dhe mbajtur konsumatorët ( Kotler

2006, 68), për shkak se “cilësia e shërbimit është një matës  që tregon se sa  niveli i shërbimit të ofruar
përputhet me pritjet  konsumatore” (Weitz & Wessley, 2002, 340). Që të ofrojë një shërbim të mirë,
kompania ka nevojë të përmirësojë cilësinë e shërbimeve për të përmirësuar avantazhet konkurruese.

Prandaj, kompanitë gradualisht duhet të përpiqen për të minimizuar hendekun midis cilësisë së shërbimit

dhe pritjeve të konsumatorëve. Duke pasur një cilësi të mirë shërbimi ka një qasje strategjike për suksesin

e biznesit. Përveç produktit të kompanisë, cilësia e shërbimit është një element kyç i kompanisë për të

konkurruar me rivalët e tjerë në treg (Ladhari 2008, 172).

Po ashtu, ekzistojnë përkufizime të tjera në lidhje me cilësinë e shërbimit që  janë zhvilluar nga

Parasuraman dhe bashkëkërkuesit e tij në të gjithë veprat e tyre nga viti 1985 deri 1988. Sipas tyre,

“cilësia e shërbimit është aftësia e një organizate për të përmbushur apo tejkaluar pritjet e konsumatorëve;
është një funksion i diferencës mes shërbimit të pritur dhe perceptimit të konsumatorëve për shërbimin

aktual të ofruar”.
Nga ana tjetër, cilësia e shërbimit është konsideruar edhe si “një gjykim global, në lidhje me superioritetin

e shërbimit”. (Rai 2013, 189)
Është evidente, që shërbimi me cilësi të lartë kontribuon në kënaqësinë konsumatore. Për të arritur

cilësi të lartë, kompanitë duhet jo vetëm të përqëndrohen në përpunimin e “mallrave të paprekshme” të
tyre, që mund të jetë cilësia e ofrimit  të shërbimit përmes sistemit online në kohën e duhur nga kompanitë

e sigurimeve,  për shembull, por edhe për t’u përqëndruar në shërbimet e tyre ndaj klientit.
Shërbimi ndaj klientit mund të përshkruhet si “tërësia e asaj që organizata e bën për të shtuar

vlerën e produkteve dhe shërbimeve të saj në sytë e konsumatorit” (Berndt 2008, 48). Ashtu si garat në
tregun e kompanive të sigurimeve  bëhen gjithnjë e më të forta,  kujdesit ndaj klientit do të jetë një avantazh

i madh konkurrues për të fituar  më shumë konsumatorë.

Shërbimi konsumator në nivele të larta, mund të ofrojë kapacitete dhe  njohuri teknike, si dhe

dashamirësi  dhe mirësjellje për klientët. Kjo,  për shkak se konsumatorët duan të merren me ata të cilëve

mund t’ju besojnë  (Cook, 2011, 2; 18). Kështu, trajtimet e mirësjellshme dhe qëndrimet pozitive lënë
përshtypje te klientët dhe ndërtojnë marrëdhëniet midis konsumatorëve dhe kompanisë (Renee, 2005,

22-23). Përveç kësaj, dhënia e  kujdesit individual gjithashtu ndihmon kompanitë të përmirësojnë shërbimin

e tyre konsumator për shkak se konsumatorët merakosen në lidhje me rëndësinë  që u jep kompania

zakoneve të tyre . (Cook, 2011, 20). Nga ana tjetër, mënyra se si kompanitë i trajtojnë punonjësit ndikon

edhe në cilësinë e shërbimit. Ajo ndikon në perceptimin e punonjësve lidhur me aftësinë e tyre për t’i
shërbyer klientëve. Nëse motivimi i të punësuarve është i pamjaftueshëm, cilësia e shërbimit do të ndikohet

negativisht dhe kjo do shkaktojë, për rrjedhojë nivel të ulët të kënaqësisë konsumatore. (Williams, 2011,

705, Berndt 2008, 88)
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Cilësia e shërbimit dhe vlerësimi i cilësisë së shërbimit nëpërmjet mbajtjes së konsumatorëve

ndihmojnë kompanitë për të gjykuar ndikimin financiar të cilësisë së shërbimit  ( Blut, Beatty, Evanschitzky,

& Brock, 2014; Cronin Jr, Brady, & Hult, 2000; Zeithaml, Berry, & Parasuraman, 1996 ).

2.4.2.1 Dimensionet e cilësisë së shërbimit

Hulumtimi i Parasuraman në vitin 1985 zbuloi se niveli i cilësisë së shërbimit të ofruar është ë

funksion i diferencës midis perceptimeve dhe pritjeve konsumatore. Dimensionet e cilësisë së

shërbimit janë të ndara në dy grupe:

Dimensioni i  cilësisë funksionale - është proçesi ndërveprues  mes ofruesit e shërbimeve

dhe konsumatorëve. Cilësia Funksionale i referohet vlerësimit të çdo faze të procesit ku klientët të hasin

shërbimet.

Dimensioni i cilësisë teknike – ky dimension i referohet rezultatit ( outputit) që  konsumatori
do të marrë nga shërbimi

Disa dimensione të faktorëve të prekshëm,si besimi, përgjegjshmëria, komunikimi, besueshmërinë,

siguria, kompetenca, mirësjellja, të kuptuarit e konsumatorit dhe arritja e kërkimit u morën nga deklarimet

e konsumatorëve në lidhje me cilësinë e shërbimeve (Hajiha & Diani, 2010) Këta studiues më pas, bënë

lidhje të fortë në mes të kompetencave të marrëdhënieve, si mirësjellja, besueshmëriadhe siguria, si dhe

qasja dhe të kuptuarit. Pra, ata kombinuan dy dimensione, besueshmërinë dhe ndjeshmërinë. Kështu

ata krijuan pesë dimensionet për mjetet e përdorura për të vlerësuar shërbimet që është njohur si modeli

i shkallës të cilësisë së shërbimeve  (SERVQUAL) ( Seyed Javadein dhe Keymasy, 2005) .Në këtë

kërkim dimensioni i cilësisë së shërbimit nga pikëpamja e Parasuraman përfshin: faktorët e prekshëm ,

besueshmërinë, përgjegjshmërinë, sigurinë dhe ndjeshmërinë.

Në vijim përshkruhet çdo faktor:

Besueshmëria: njohuritë dhe mirësjellja e stafit dhe aftësinë e tyre për të krijuar besim

tek klientët tanë.

Aftësia e një kompanie për të  ofruar shërbimin e besueshëm të premtuar dhe të saktë. Kjo do të

thotë të premtosh më shumë se ke fuqi dhe të veprosh më shumë se premtimi (Tehranipour et al., 2013).

Aftësia e organizatës për të ofruar shërbime në mënyrën e duhur dhe në kohën e premtuar, shpreh

garanci ose garanton kompetencë dhe aftësinë e punonjësve për të ngjallur ndjenjën e besimit te klienti,

në drejtim të organizatës. Ky dimensioni i cilësisë së shërbimit, veçanërisht është i rëndësishëm në

shërbimet që kanë risk më të lartë (Ghalavandi et al., 2012)

Aftësia është të sigurojnë shërbimin që u është premtuar klientëve dhe të jenë të saktë, të

besueshëm dhe koncizë. Me fjalë të tjera, sjellja e punonjësve duhet të krijojë besueshmëri te

konsumatorët, ata duhet të ndjehen të sigurt në ndërveprimet e tyre me organizatën. Stafi gjithmonë

duhet të jetë i sjellshëm ndaj klientëve, dhe të ketë njohuri të mjaftueshme për t’iu përgjigjur pyetjeve
të konsumatorëve (Mirzapur, 2014).



43

“Roli i cilësisë së shërbimeve në kënaqësinë konsumatore në Industrinë e Sigurimeve”

Ndjeshmëria (Vëmendje individuale ndaj klientit):

Dhembshuria dhe vëmendja e kompanisë ndaj klientëve të saj. Ky indeks do të thotë që çdo

klient merr një qëndrim dhe disponim që i përshtatet karakteristikave të përgjithshme të personalitetit të

tij. Në këtë mënyrë konsumatorët e pranojnë se ata janë të rëndësishëm për organizatën e shërbimeve

të cilës ata i referohen dhe kuptohen nga ajo (Parasuraman et al. 1985) Gjithashtu, orari i punës është i

përshtatshëm për të gjithë konsumatorët. Në përgjithësi ndjeshmëria përfshin lehtësinë e qasjes,

komunikimit dhe mirëkuptimit të konsumatorëve (Mirzapur, 2014)

Siguria  shfaqet nga  profesionalizmi i shitësit, i cili është i aftë të krijojë bindje, besim dhe

siguri te konsumatorët

Përgjegjshmëria: është vullneti e të punësuarve për të ndihmuar klientët dhe të ofrojnë

shërbime të shpejta për ta. Ky dimension i shërbimit thekson ndjeshmërinë dhe vigjilencën ndaj kërkesave,

pyetjeve dhe ankesave të konsumatorëve (Ghalavandi et al., 2012) .

Faktorët e prekshëm: Cilësia Teknike dhe ajo e imazhit

Ndër përcaktuesit e kënaqësisë që ndeshen në përgjithësi kur flasim për konceptin e  cilësisë së

shërbimit është Cilësia Teknike dhe ajo e imazhit. Christian Gro¨nroos zhvilloi  modelin e cilësisë të

shërbimit që ka tre komponentët e cilësisë së shërbimit, përkatësisht: cilësinë teknike; cilësinë funksionale;

dhe atë të imazhit. Ai pohon se vlerësimet e konsumatorëve për performancën e  perceptuar të  shërbimit

ndaj cilësisë së perceptuar të shërbimit nga ana e  tij / saj çojnë në  matjen e cilësisë së shërbimit

Imazhi i Kompanisë - ky komponent është imazhi i  perceptuar i konsumatorëve në lidhje me

kompaninë që rezulton nga Cilësia Teknike dhe funksionale. Si pasojë, imazhet e perceptuara do të

çojnë në perceptimin e marrë  për shërbimet e kompanisë.

Ky imazh i referohet cilësisë së reputacionit, dhe  është shumë i rëndësishëm për firmat e shërbimit.

Ky imazh krijohet kryesisht prej cilësinë teknike dhe funksionale të shërbimit, duke përfshirë faktorë të

tjerë ( tradita, ideologjia, fjala e gojës “word of mouth”, çmimet dhe marrëdhëniet me publikun ).
    Çmimi

Sërish, kënaqësia e konsumatorëve orientohet nga çmimi i perceptuar ose vlera. Edhe pse koncepti

i vlerës është relativ dhe ka dimensionet të saj, Zeithaml (1988) e konsideron vlerën konsumatore si

vlerësimin e përgjithshëm të shërbimeve të një produkti, bazuar në perceptimin e asaj që është pranuar

dhe asaj çfarë është ofruar.

Dodds et al (1991), polemizojnë se perceptimi i vlerës konsumatore përfaqëson një trade-off

midis cilësisë ose përfitimit që ata marrin nga produkti me sakrificën që ata perceptojnëkur paguajnë

çmimin. Procesi i perceptuar i vlerës përfshin një trade-off midis asaj që konsumatori jep të tilla si

çmimin në të të holla, sakrificat, rreziku i perceptuar, kostoja oportune, dhe kostoja e të mësuarit në

këmbim të asaj që ai / ajo merr të tilla si cilësia, përfitimet, shërbimet (Yonggui Wang & Hing-Po Lo,

2002; Ravald & Gronroos 1996; Zeithaml 1988).

Nga hulumtimet e Hume & Mort (2008), konfirmohet vlera apo cilësia e çmimeve është një

parashikues pozitiv i kënaqësisë. Kjo është në përputhje me gjetjet e Rust dhe Oliver (1994), që sugjeruan

se vlera ka ndikim të drejtpërdrejtënë kënaqësinë konsumatore.
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Ky studim do të përfshijë cilësinë funksionale, cilësinë teknike, cilësinë e imazhit dhe çmimin si

përcaktuesit e kënaqësisë konsumatore. Implikimet paraardhëse të kënaqësisë konsumatore thonë se

menaxherët duhet të marrin strategji efektive për të menaxhuar cilësinë e perceptuar konsumatore,

pritjet konsumatore, vlerën e perceptuar konsumatore në mënyrë që të marrin përfitimete duhura nga

matja e kënaqësisë konsumatore (Gronroos, 1990,. Kauppinen-Raisanen et al, 2007).

2.4.3 Variablat demografikë

Gjinia: Studimet e mëparshme kanë gjetur se gratë kanë më shumë gjasa që të kenë më të

madhekënaqësinë e përgjithshme sesa meshkujt në kontekste të ndryshme të industrisë (e.g .: Bryant

dhe Cha, 1996; Mittal & Kamakura 2001). Një shpjegim për këtë konstatim është se gratë mund të

jenë më me përvojë në blerj edhe me më shumë aftësi për të bërë krahasime në atribute. Përvoja u

mundëson atyre që të të identifikojnë  artikujt që përshtaten më mirë nevojat e tyre personale dhe që

çojnë në kënaqësi të përgjithshme më të lartë se burrat (Bryant dhe Cha 1996).

Mosha:  Studimet e mëparshme kanë gjetur se njerëzit e moshuar janë, mesatarisht, më të ngadaltë

në kodimin e informacionit të ri dhe në ruajtjen e tij në kujtesë, duke reduktuar kështu aftësinë e përpunimit

të informacionit (John dhe Cole 1986). Sipas Mittal dhe Kamakura (2001) të moshuarit mund t’i kenë
më të ulëta “pragjet e kënaqësisë të pranueshme”, sepse kërkimi i informacionit për një ofrues të ri është
më i kushtueshëm. Megjithatë, hulumtimi gjithashtu tregon se dallimet që lidhen me moshën në vlerësimin

e produkteve apo shërbimeve mund të jetë shkak i pritjeve të ndryshme, të diktuara nga diversiteti në

faktorë të tjerë specifikë të shërbimeve , të tilla si kultura në lindje, maturimi dhe llojit të shërbimit

(Bryant dhe Cha 1996). Në përgjithësi, hulumtimet e kaluara kanë gjetur se të  moshuarit janë më të

kënaqur se të rinjtë (Mittal & Kamakura 2001; Bryant & Cha, 1996)

Të ardhurat dhe niveli arsimor. Ndikimi i nivelit të të ardhurave dhe atij arsimor ka qenë

gjerësisht në fokus të studimeve në kontekste të ndryshme të industrisë (Mittal dhe Kamakura, 2001 ).

Studime të tilla kanë konkluduar që personat me të ardhura të ulëta dhe niveli i ulët i arsimit lidhen

pozitivisht me nivele më të ulëta të kënaqësisë ndërsa grupet me të ardhura më të larta dhe niveltë lartë

arsimimi janë të lidhura me nivele më të larta të kënaqësisë. Edhe pse ka disa dallime në konstatimet

lidhur me variablat demografikë në literaturën e marketingut, është e nevojshme të shqyrtohet ndikimi i

këtyre variablave në kuadrin e shërbimit të sigurimit në vendet në zhvillim, si Shqipëria, për t’i siguruar
të dy palët, studiuesit  dhe praktikuesit me prova empirike që do të shërbejnë si bazë për strategjitë e

marketingut dhe kërkime empirike të mëtejshëme.

2.4.4 Cfarë thonë studiues të ndryshëm lidhur me cilësinë e shërbimit dhe kënaqësinë

konsumatore në Industrinë e Sigurimeve:

Reza Pashaie, Adel Fatemi&Freyedon Ahmadi ( September 2013 ) “Kur klientët të kuptojnë se
cilësia është diçka për të cilën  nuk mund të bëhet kompromis, një organizatë do të mbijetojë në tregun

konkurrues ndërkohë që mbart vlerë të lartë  shërbimi”.
Nadereh Sadat Rastghalam &Sajad Khalouzadeh Mobarakeh  ( 2014 ), “Cilësia e

shërbimeve rezulton se ndikon në kënaqësinë  konsumatore në nivel  mbimesatar dhe kjo është rezultat

i nivelit të lartë të sigurisë së konsumatorëve në informacionin e marrë nga kompanitë e sigurimit, ndërmarrja
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në kohë e veprimeve  për eliminimin e problemeve të konsumatorëve, ekzistenca e diversitetit në

ofrimin e llojeve të sigurimeve, niveli profesional i punonjësve në lidhje me çështjet dhe rregullat e

sigurimeve.

Sanjiv Mittal, Rajat Gera dhe S.R. Singhvi  ( 2013 ) theksojnë se: cilësia e perceptuar e shërbimeve

të sigurimit të jetës është një konstrukt shumëdimensional i përbërë nga dimensionet kryesore të ofrimit

të shërbimeve, cilësia e agjentit të shitjes, prekshmëria, vlera dhe esenca e shërbimit.

Ofruesit e shërbimeve të kompanive të sigurimeve, duhet të zhvillojnë dhe përmirësojnë aftësitë e

ndërtimit të marrëdhënieve të punonjësve të tyre dhe agjentëve të shitjes në mënyrë që të sigurojnë cilësi

të lartë shërbimi.

Dr. V.N. Parthiban ( tetor 2014 ) “ Rëndësia e arritjes së niveleve të larta të cilësisë në numrin e
përfitimeve ekonomike dhe jo-ekonomike që rrjedhin nga rritja e cilësisë, qëndron në eliminimin e

problemeve të saj dhe shkaktarëve të këtyre problemeve.  Në kushtet e “kacafytjes” së konkurrencës
midis kompanive të sigurimeve, konsumatorët janë shumë të vetëdijshëm për alternativat në dispozicion

në lidhje me shërbimet dhe organizatat e shërbimeve. Tani pritshmëritë e konsumatorëve  janë në rritje

dhe organizatat që ofrojnë shërbimin duhet të jenë të vetëdijshme për këto pritshmëri”
Elham Roohi, Shahram Gilaninia,Mohamad Taleghani ( May 2016 ) Në ditët e sotme

industria e sigurimeve njihet si tregues i zhvillimit, nga ana tjetër, si një nga institucionet më të mëdha

ekonomike që mbështet aktivitetet e organizatave dhe kompanive të tjera. Me fjalë të tjera, industria e

sigurimeve me primet e sigurimit luan rol kryesor dhe jetik në zhvillimin ekonomik që lehtëson proçesin

e zhvillimit të shoqërisë duke ofruar siguri dhe besueshmëri për aktivitetet e shërbimit, prodhimit, etj...

Përveç nevojës dhe rëndësisë së industrisë së sigurimeve në aktivitetin ekonomik si pasojë e zgjerimit të

rrjetit të zyrave dhe kompanive të sigurimeve, konkurrenca në këtë industri po bëhet më e vështirë dhe

më e ashpër. Në këtë situatë të gjitha firmat, duke përfshirë edhe kompanitë e sigurimit duhet të fitojnë

efikasitet më të lartë, shumica e burimeve të tyre ekzistuese të njohurive dhe dijes duhet të jenë në

gjendje  të orientojnë menaxhimin.

2.5 Modelet e matjes së cilësisë së shërbimeve:

2.5.1 Modeli Nordik

Marrëdhënia mes shërbimit të pritshëm, shërbimit të perceptuar dhe kënaqësisë

konsumatore

Konsumatorët kanë pritje të ndryshme bazuar në nevojat e tyre personale, përvoja e kaluar, si

dhe bashkëveprimi midis tyre dhe faktorëvetë jashtëm. Kështu, shërbimi i perceptuar do të ndryshojë

në përputhje me rrethanat dhe cilësia e perceptuar të shërbimit do të varet nga hendeku mes pritjevetë

konsumatorëve dhe të shërbimit të perceptuar. Cilësia e lartë e perceptuar e shërbimit do të çojë në

kënaqësi të  lartë  konsumatore (Saravana dhe Rao, 2007, 436), sepse cilësia e shërbimit është

pararendëse e  kënaqësinë (Drummond & Yeoman, 2011, 147). Për rrjedhojë, efekti pozitiv i kënaqësisë

konsumatore do t’i bëjë klientët të marrin në mbrojtje shërbimin (Fen&Lian, 2005, 60). Ky është faktor

kyç për të ruajtur qëndrueshmërinë e një ndërmarrjeje.
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Së pari, do të diskutojmë në lidhje me marrëdhëniet ndërmjet shërbimeve të pritshme dhe  shërbimit

të perceptuar.

Figura  3: Modeli Nordik ( adaptuar nga Grönroos 1984)

Modeli i Nordik paraqitur në figurën 3, zhvilluar nga Grönroos (1984), tregon se kur pritshmëria

konsumatore e shërbimit përputhet me shërbimin e perceptuar, krijohet cilësia e perceptuar e shërbimit.

Niveli i lartë ose i ulët i cilësisë së shërbimit varet nga mospërputhja mes shërbimit të pritshëm dhe shërbimit

të perceptuar. Shërbimi i perceptuar vjen nga vlerësimi i dy faktorëve, duke përfshirë cilësinë teknike

(rezultati i shërbimit) dhe cilësinë funksionale (procesi i shërbimit). Këta dy faktorë krijojnë imazhin në

mendjen e konsumatorëve në lidhje me shërbimin. (Blythe 2013, 329-330)

Modeli Nordik, i cili tregon marrëdhëniet mes shërbimit të pritur dhe shërbimit të perceptuar, është

aplikuar në disa kërkime të kohëve të fundit. Për shembull, modeli u aplikuanë një sondazh për të matur

ndikimin e cilësisë së shërbimit në kënaqësinë konsumatore i cili u zhvillua në Starbucks Coffee, Indonezi.

Rezultati tregoi se si Cilësia Teknike dhe Cilësia Funksionale kishin një ndikim pozitiv në kënaqësinë

konsumatore  (Sutawidjaya et al., 2012, 264-281). Një tjetër studim u krye nga Boardman (2010) për të

matur perceptimin e konsumatorëve lidhur me  cilësinë e shërbimit në mjedisin e një call center. Ky studim

tregoi se klientët ishin më të kënaqur me cilësinë e shërbimit (cilësinë teknike) krahasuar me ndërveprimin

gjatë shërbimit (me cilësi funksionale) (Boardman 2010, 86).

Po kështu, modeli Nordik u aplikua edhe në një kërkim për të vlerësuar cilësinë e shërbimit e-

banking për konsumatorët evecantë në Vietinbank në Da Nang, Vietnam. Ky studim zbuloi se klientët

kishin perceptim pozitiv në ndërveprimin mes tyre dhe Vietinbank (Vo & Ho, 2012).

2.5.2 Modeli i Zonës së tolerancës ( ZOT )

Pritshmëri të ndryshme konsumatore çojnë në cilësi të ndryshme shërbimi. Çdo klient ka nivele të

ndryshme kënaqësie. Disa konsumatorë janë të mbikënaqur me cilësinë e perceptuar të shërbimit, disa të

kënaqur mjaftueshëm, ndërsa disa prej tyre nuk janë të kënaqur. Në këtë rast, niveli i kënaqësisë varet nga

Shërbimi i
pritur

Cilësia e
percepuar e
shërbimit

Shërbimi i
perceptuar

Cilësia
Teknike
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Funksionale
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“zona e tolerancës”. Teoria e “Zonës së tolerancës” tregon marrëdhënien ndërmjet cilësisë së perceptuar
të shërbimit dhe kënaqësisë konsumatore. Berry & Parasuraman (1991, 59), përcaktuan se  “zona e
tolerancës” është një varg elementësh të cilësisë së shërbimit që një klient ka në konsideratë për të qenë të
kënaqshme. Performanca nën zonën e tolerancës shkakton zhgënjimin e konsumatorit dhe uljen e besnikërisë

konsumatore. Një nivel performance mbi zonën e tolerancës surprizon  këndshëm klientët dheforcon

besnikërinë e tyre”.
Zona e tolerancës ngushtohet ose zgjerohet në varësi të nivelit të dëshiruar ose nivel aktual të

shërbimeve.

Niveli i parë është ai i dëshiruarii shërbimit që i referohet “niveli të shërbimit që konsumatori shpreson
të marrë” (Zeithaml et al., 2009, 77).

Niveli i dytë është shërbimi i mjaftueshëm(Zeithaml et al. 2009, 77), i cili tregon për nivelin minimal

të cilësinë e shërbimit që klientët do të pranojnë.

Në qoftë se cilësia e shërbimit bie nën shërbimine mjaftueshëm, kjo do të çojë në pakënaqësi

konsumatore. Për më tepër, kjo gjithashtu varet nga rëndësia e atributeve të shërbimeve; pritja  konsumatore

ndryshon në përputhje me rrethanat. Sa më i lartë niveli i pritjes, aq më e  ngushtë është zona e tolerancës.

Kjo do të thotë se konsumatorët përcaktojnë nivel më të lartë shërbimi dhe janë më pak  tolerantë ndaj

mangësive (Zeithaml et al. 2009, 81).

Një problem tjetër është nëse pritjet mbeten të njëjtat  apo ndryshojnënë nën-kategoritë e ndryshme

të së njëjtës industri. Përgjigja është se shërbimet e dëshiruara janë relativisht të ngjashme për nënkategoritë

e të njëjtës industri dhe ndryshon në industri të ndryshme (Zeithaml et al. 2013, 57-58).

Niveli i shërbimit që shpreson të marrë konsumatori

  Kënaqësia

   Dëshirat

  Nevojat

Minimumi i nivelit të shërbimit që pranon konsumatori ( pragu i shërbimit )
Figura  4: Zona e tolerancës ( adaptuar nga Berdigan, 2013)
Referuar figurës 4, ne mund të shohim nëse shërbimet e ofruara janë nën nivelin e shërbimit të duhur,

kjo do të çojë pakënaqësi dhe anasjelltas, do të kemi kënaqësi konsumatore nëse shërbimi që ata morën
ka tejkaluar shërbimin e dëshiruar. Përndryshe, nëse produktet ose shërbimet e ofruara qëndrojnë në
zonën e tolerancës, atëherë kjo tregon se klientët janë të kënaqur me shërbimet e ofruara. Megjithatë, në
këtë rrethanë, niveli i kënaqësisë do të ndryshojë në varësi të faktit se ku bie performanca aktuale brenda
zonës së tolerancës. (Ferrell dhe Hartline, 2011, 372)
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2.5.3 Modeli SERVQUAL-Modeli konceptual i cilësisë së shërbimit.

Për shkak të paprekshmërisë, cilësia e shërbimi është një koncept abstrakt i cili është vështirë të

matet saktësisht. Paprekshmëria  rrit ndjenjën e rrezikut të konsumatorëve krahasuar me mallrat e prekshme

(Moon, 2013, 91-92). Për më tepër, ka gjithmonë nevojë për një instrument të përshtatshëm, për të

vlerësuar në mënyrë sistematike cilësinë shërbimit; në këto kushte, kjo është një çështje e përsëritur e cila,

në mënyrë periodike, është trajtuar  nga shumë studiues dhe për rrjedhojë janë zhvilluar shumë modele, si

dhe janë ngritur shumë hipotezat. Përveç “modelit të larpërmendur të cilësisë së perceptuar të shërbimit” të
Grönroos, do të prezantojmë një model tjetër të cilësisë së shërbimit, modelin SERVQUAL.

Në vitin 1985, Parasuraman, Zeithamal dhe Berry zhvilluan një teori të quajtur SERVQUAL. Deri

tani, ky model është miratuar gjerësisht dhe përdoret në nivel global për matjen e perceptimit të

konsumatorëve ndaj cilësisë së shërbimit në një sërë industrish shërbimi (Mauri et al. 2013, 139). Ky

model është një shkallë multi-elementësh i cili është përdorur për të matur  perceptimin e konsumatorëve

në lidhje me cilësinë e shërbimit; për më tepër, ka demonstruar prakticitet në vlerësimin e hendekut mes

shërbimi të pritur dhe shërbimit të perceptuar ( hendeku 5 ) Figura  5: Modeli SERVQUAL  ( adoptuar nga

Parasuraman et al., 1985)

Komunikimi gojë me
gojë

Nevojat personale Eksperienca e te
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Shërbimi i pritur

Cilësia e perceptuar

Shërbimi  i ofruar
( kontakti para dhe

passhërbimit)

Komunikimi i jashtëm
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pritshmëritë
konsumatore
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Menaxhimi i
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pritjeve konsumatore

Shërbimi i ofruar
(kontakti para dhe pas shërbimit)

Përkthimi i perceptimeve
në cilësi   shërbimi

Menaxhimi i percepimeve
të pritjeve konsumatore

Konsumatori Hendeku 5
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Ofruesi i shërbimit
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Hendeku 3
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Hendeku 7

Figura  5: Modeli SERVQUAL  ( adoptuar nga Parasuraman et al., 1985)
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Sipas këtij modeli, ekzistojnë 5 boshllëqe ( hendeqe ) të identifikuara nga Parasuraman dhe bashkë-

kërkuesit e tij në vitin 1985.

Hendeku 1: Ky hendek përfaqëson pabarazinë midis të kuptuarit në lidhje me pritjet konsumatore

që mendon kompania dhe pritjet e vërteta të konsumatorëve. Shkak i mundshëm i këtij hendeku mund të

jetë mungesa e ndërveprimin me klientët. Kompania mund të ofrojë shërbime të padëshirueshme për

konsumatorët dhe kjo ndikon në perceptimin e konsumatorëve në lidhje me cilësinë e shërbimit.

Hendeku  2: Kompanitë mund të kuptojnë pritjet e konsumatorëve, por nuk arrijnë t’i transformojnë
këto pritje në shërbimin e duhur. Shkak për këtë mund të jetë numri i vogël i iniciativave apo burimeve në

dispozicion.

Hendeku 3: Ky hendek do të thotë se kompania ka arritur tashmë në dizajnimin e shërbimeve;

megjithatë, ajo ka dështuar në ofrimin e një shërbimi të mirë për konsumatorët.

Hendeku 4: Ky hendek paraqet shpërfilljen e komunikimit me klientët nga ana e kompanisë, që do

të thotë se kompania mund të mos informojnë proçeset e shërbimit në mënyrë që klientët të mund t’i
ndjekin dhe kërkojnë ose shërbimet e ofruara nuk korrespondojnë me ato që i janë prezantuar konsumatorit.

Hendeku 5: Ky hendek, që është edhe i fundit, ka të bëjë me pabarazinë ndërmjet pritjeve

konsumatore dhe shërbimit të perceptuar prej nga vlerësimi i përgjithshëm i shërbimit nga ana e konsumatorëve

nuk i plotëson pritjet e tyre.(Lamb et al., 2012, 301-302)

Fillimisht, modeli SERVQUAL përmbante  97 atribute të cilat u identifikuan nga Parasuraman në

vitin 1985. Megjithatë, pasi i është nënshtruar dy pastrimeve, 97 atributet vlerësuese për cilësinë e shërbimit

janë thjeshtuar në 10 dimensione dhe më pas në  5 dimensione respektivisht. Pastrimi fillestar që rafinoi 97

atributetnë 10 dimensione të cilat janë prekshmëria, besueshmëria, përgjegjshmëria, kompetenca, mirësjellje,

kredibiliteti, siguria, komunikimi, kuptimi dhe qasja. Në fazën e dytë, këto dhjetë dimensione u shkurtuan

në 5 dimensione të cilat janë prekshmëria, besueshmëria, përgjegjshmëria, siguria dhe ndjeshmëria.

(Parasuraman et al., 1985, 18-23)
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Figura  6: Fazat e pastrimit të dimensioneve të cilësisë së shërbimit

2.6 Konsiderata mbi tregun e sigurimeve

2.6.1 Përkufizime të Sigurimeve

Termi “sigurim” nënkupton transferimin e një rreziku të mundshëm, të një humbjeje financiare ose të
një dëmi material nga i siguruari tek siguruesi, sipas një kontrate sigurimi. 

Sigurimi quhet i detyruar kur për të ekziston një detyrim ligjor, ndërsa quhet vullnetar kur për të nuk

ekziston një detyrim ligjor.

Përkufizimi i përgjithshëm

John Magee: “Sigurimi është përcaktuar si një plan me të cilin një numër i madh  njerëzish janë  të
lidhur, përballë  rreziqeve që shoqërojnë individët”

Përkufizimi themelor

Në fjalët e D.S. Hansell: “Sigurimi  grumbullon të gjitha kontributet e palëve që marrin pjesë në
skemë. “

Përkufizim kontraktual

JusticeTindal:”Sigurimi është një kontratë sipas të cilës një shumë parashpaguhet nga i  siguruari
një  siguruesi, si një garanci për pagesën e shumave të mëdha për rrezikun e ndonjë ngjarje të caktuar”.

“Sigurimi është një formë bashkëpunuese e  shpërndarjes së një risku të caktuar mbi një grup
personash të cilët janë të ekspozuar ndaj tij”

Pastrimi i parë Pastrimi i dytë
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Përkufizime të tjera

“Sigurimi mund të përshkruhet si një mjet social me anë të të cilit një grup i madh individësh, nëpërmjet
një sistemi të kontributesh të barabartapër të gjithë anëtarët e grupit, mund të zvogëlojnë ose eliminojnë

rreziqe të caktuara të matshme apo ato të humbjeve ekonomike të përbashkëta “
                                                                                                 -  British Encyclopedy –

“Sigurimi mund të përkufizohet si një mjet social që siguron kompensim financiar si rrjedhojë  e
fatkeqësive, pagesa të cilat  bëhen nga kontributi i akumuluar nga  të gjitha palët pjesëmarrëse në

skemë”
D.S.Hansell.

2.6.2 Funksionet e Sigurimeve

2.6.2.1 Funksionet kryesore

 Ofron mbrojtje: - Sigurimi nuk mund ta kontrollojë ndodhjen e riskut, por mund të sigurojë

humbjet e riskut.

 Të qënit kolektiv i riskut  - Sigurimi është një mjet  për të shpërndarë humbjet financiare te

shumë të tjerë.

 Vlerësimi i riskut - Sigurimi  përcakton vëllimin e mundshëm  të riskut  duke vlerësuar

faktorë të ndryshëm që sjellin rrezik.

 Ofron siguri: - Sigurimi  është një mjet, që ndihmon për të shndërruar  pasigurinë në siguri.

2.6.2.2 Funksionet dytësore

1. Parandalimi i humbjeve: Sigurimi  paralajmëron biznesmenët dhe individët të adoptojnë mjete

të përshtatshme për të parandaluar pasojat fatkeqe të riskut duke respektuar udhëzimet e sigurisë.

2. Kapitali i vogël për të mbuluar rreziqe të mëdha:Sigurimi rrit besimin e biznesmenëve për

sigurinë e investimeve, duke paguar sasi të vogla  sigurimi  për t’u mbrojtur nga  rreziqet e  mëdha dhe
pasiguria.

3. Kontribuon për zhvillimin e industrive të mëdha

2.6.2.3 Funksionet e tjera

Mjet kursimesh dhe investimesh

2.6.3 Zhvillimi i Industrisë së Sigurimeve ( këndvështrim i shkurtër historik )

Historia e sigurimeve është ndoshta aq e vjetër sa historia e njerëzimit. I njëjti instinkt që i bën

biznesmenët modernë sot  të sigurojnë  veten ndaj humbjes dhe fatkeqësive ka ekzistuar edhe te njerëzit

primitive, gjithashtu. Ata kërkonin të shmangnin pasojat e tmerrshme të zjarrit, përmbytjeve si dhe humbjen

e jetës dhe të ishin të gatshëm për të bërë sakrifica për të rritur sigurinë. Edhe pse koncepti i sigurimit mori

kryesisht zhvillim jo shumë kohë më parë (sidomos pas epokës së revolucionit industrial), fillimet e tij

datojnë pothuajse 6000 vjet më pare.
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Metodat e para të transferimit ose shpërndarjes së rrezikut janë praktikuar nga tregtarët kinezë qysh

në mijëvjeçarin e 3 pes.

Sigurimi - siç e njohim ne sot, - i ka gjurmët  në zjarrin e madh të Londrës të vitit 1666 .Dëmet që u

shkaktuan në këtë rast sollën në mendje idenë e sigurimit kundër zjarrit.

Ndërkohë, kompania e parë e sigurimeve nga zjarri në Shtetet e Bashkuara u krijua në 1732.

Nevoja për sigurime të tjera u shfaq  në 1830, praktika e klasifikimit të rreziqeve tashmë  kishte

filluar.Thënë shkurt, sigurimi (sot) po zhvillohet në një rrjet të gjerë të “linjave të biznesit”, që përfshijnë ato
personale, tregtare, detare, të aviacionit, bujqësisë, jetës, shëndetit,sigurimit financiar dhe inxhinierisë.

Praktikisht çdo gjë - nga më të zakonshmet deri te më të çuditshmet - mund të sigurohen.

2.6.4 Aktorët dhe roli i Shërbimeve në industrinë e Sigurimeve

Industria e sigurimeve si çdo industri tjetër varet nga ekspertiza e shumë individëve  në fushën e tyre,

i cili përfshin:

2.6.4.1 Nënshkruesit

Nënshkrimi është procesi i vlerësimit të së drejtës së një klienti për pranimin  e shërbimit. Një

nënshkrues kontrate sigurimi vlerëson riskun dhe ekspozimet e mundshme të klientëve  ndaj tij. Ai / ajo

vendos për riskun e një kërkuesi ( aplikuesi ) në emër të shoqërisë së sigurimit; duke përcaktuar nëse

paketa e sigurimit është e dobishme si për aplikuesit ashtu edhe për kompaninë e sigurimeve. Një nënshkrues

( agjensi siguruese ) duhet të ketë aftësi analitike dhe teknike, si dhe përvojë në komunikim, kërkim dhe

teknologji. Në mënyrë tipike, një  sigurues merr në analizë një deklarate financiare dhe përgatit një raport

duke përdorur lista dhe grafikë që përmbledhin përfitimet financiare të kompanisë, duke dhënë këshilla

të vlefshme për menaxhimin për të ndërmarrë veprime rishikuese para se të ndërmerret ndonjë veprim

( aplikim ) sigurimi (Http://www.my-insurance-guide.co.nz/roles-in-insurance.php).

2.6.4.2 Kërkesat

Kërkesat janë kërkesa të drejtuara zyrtarisht një kompanie sigurimi për kthimin e  pagesës bazuar

në  kushtet e politikës së sigurimit. Ato vlerësohen me kujdes dhe u duhet dhënë  vëmendja e nevojshme,

duke i  kërkuar stafit që merret me politikën e kompanisë, të  intervistojë kërkuesin dhe të përfshihet në

sigurimin e provave  për të mbështetur pretendimet e tyre. Për arritjen e një vendimi të saktë, stafi punon

me persona që investigojnë  si dhe me ata që llogaritin humbjet përpara se të bëjnë rekomandime për

pagesën. Nga ana tjetër, theksohet se personeli është përgjegjës për të ndihmuar kërkuesin të depozitojë

pretendimet e tij. (Http://www.my-insurance-guide.co.nz/roles-in-insurance.php).

2.6.4.3 Vlerësues dëmesh

Një person i kualifikuar ( i fushës së sigurimeve ) për të llogaritur humbjet e shkaktuara nga zjarri,

shpërthimi, aksidenti, vjedhja, fatkeqësitë natyrore, etj, për të dakordësuar palët për  humbjen dhe

kompensimin që duhet paguar, quhet vlerësues dëmesh.
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Vlerësuesi i dëmeve në sigurime duhet të jetë i drejtë dhe i sinqertë në kryerjen e shërbimeve

profesionale. Ai duhet të shfaqë shkallën më të lartë të objektivitetit profesional gjatë grumbullimit, vlerësimit

dhe paraqitjes së informacioneve në lidhje me veprimtarinë e proçesit të vleresimit. Gjithashtu, vlerësuesi i

dëmeve duhet të respektojë besimin e informacionit që merret si rezultat i marrëdhënieve profesionale të

biznesit dhe nuk duhet t’ia jape këtë informacion palës së tretë pa aprovimin e duhur dhe të veçantë,
përveç rasteve kur ekziston e drejta ligjore, profesionale apo detyrimi për ta paraqitur nje informacion të

tillë. Ai  përdor njohuritë, shkathtësitë dhe përvojën e nevojshme për kryerjen e shërbimeve që përputhen

me natyrën e punës së tij. Vlerësuesi profesionist, ka për detyrë të vazhdueshme të përmiresojë njohurite

e tij profesionale dhe aftësite në një nivel të nevojshëm me qëllim që t’i garantojë klientit apo punëdhënësit
shërbime kompetente profesionale bazuar në zhvillimet aktuale bashkëkohore.

2.6.4.4 Aktuar

“Aktuari” është personi i licencuar nga Autoriteti rregullator ( në rastin e Shqipërisë AMF), sipas
përcaktimeve të ligjit, i cili, ndër të tjera, ka si detyrë kryesore llogaritjen e tarifave të primeve, tabelave të

probabilitetit, provigjoneve dhe dividendëve, duke u mbështetur në teori shkencore që lidhen me investimet,

statistikën, matematikën, financën dhe demografinë. Ai analizon të dhënat mbi dëmet që  kanë  ndodhur në

të shkuarën si dhe shpenzimet e shoqëruara me dëmet dhe duke e kombinuar këtë edhe me informacione

të tjera, llogarit tarifat e sigurimeve. Aktuarët përdorin metoda komplekse matematike për të zhvilluar

sisteme për vendosjen e tarifave të sigurimeve. Qëllimi i stafit aktuarial të shoqërisë së sigurimit është të

zhvillojë një sistem tarifimi që të gjenerojë tarifa të arësyeshme, të drejta dhe të arrijë objektivat e shoqërise.

Për të arritur këtë qëllim, aktuarët duhet të monitorojnë dhe të rifreskojnë në mënyrë të vazhdueshme

bazën e të dhënave për dëmet.

Fillimet e para aktuarët i kanë në Londër në vitin 1762 me kompaninë e parë të sigurimit të jetës

menaxhuar nga James Dodson.

2.6.4.5 Agjentët e Sigurimeve

Veprimtaria e agjentëve dhe shoqërive të agjentëve përfaqëson një veprimtari ndërmjetësimi në

sigurime që ushtrohet nga persona fizik apo juridik të licencuar.  Agjenti apo shoqëria e agjentëve vepron

në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit.  Ata ushtrojnë veprimtari vetëm në emër të një shoqërie

sigurimi, me përjashtim kur në kontratën midis agjentit dhe shoqërisë së sigurimit është parashikuar ndryshe.

Agjenti apo shoqëria e agjentëve nuk lejohet të ushtrojnë njëkohësisht veprimtari ndërmjetësimi në sigurimin

e jetës dhe të jo-jetës.  Veprimtarinë e agjentit në sigurime mund ta ushtrojnë edhe ente të tjera që kryejnë

veprimtari në fushën e shërbimeve me kusht që veprimtaria e agjentit në sigurime të ushtrohet në emër të

tyre nga agjentë të liçencuar nga Autoriteti rregullator ( AMF në Shqipëri ).

Shyamasree Saha  and Anirban Dutta ( 2015 ) “… konsumatorët në përgjithësi i referohen agjentëve
të sigurimit kur lançohet një politikë e re. Pra, ajo që sugjerohet është bashkëpunimi i ngushtë me agjentët

e sigurimit. Kujdes i duhur i duhet kushtuar pamjes së jashtme të agjentëve,e cila është injoruar në shumë

raste. Një tjetër aspekt i rëndësishëm është trajnimi i duhur i punonjësve dhe agjentëve. Duke qenë se  ata
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janë personat me të cilët konsumatorët  ndërveprojnë direkt, duhet bërë një punë e madhe për

ndërgjegjësimin lidhur me përgjegjësinë që bie mbi shpatullat e tyre për gjenerimin e perceptimit të

konsumatorëve lidhur me cilësinë e shërbimit të kryer.

2.6.4.6 Brokeri

Një individ apo firmë e cila vepron si një ndërmjetës mes një blerësi dhe shitësi, zakonisht të paguar

me  komision quhet broker. Për sigurimet dhe shumicën e produkteve të tjera, është e nevojshme licenca.

Brokeri në sigurime negocion me shoqërinë e sigurimit në emër dhe për llogari të konsumatorit sipas

kërkesave dhe nevojave të tij, duke mundësuar nënshkrimin e një kontrate sigurimi.

Brokeri në sigurime asiston të siguruarin në ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga kontrata e sigurimit

gjatë periudhës së vlefshmërisë së kontratës,  si dhe gjatë ndodhjes së ngjarjes së siguruar.Zhvillimet në

tregun e sigurimeve dhe nevoja për mbrojtjen e interesave të bizneseve dhe individëve në procesin sigurues

kanë rritur interesin e subjekteve për licencim në tregun e ndërmjetësimit, veçanërisht në atë të brokerimit.

2.6.4.7 Agjenti vs Brokerit

Dallimet midis një brokeri dhe një agjenti mund të ndryshojnë  nga një shtet në tjetrin. Në

përgjithësi, një agjent përfaqëson një ose më shumë kompani sigurimi. Ai/ajo vepron si një zgjatim i

shoqërisë së sigurimit.

Një broker, nga ana tjetër, përfaqëson blerësit e sigurimit.

Një agjensi sigurimesh nuk mund të shesë  produkte sigurimi në emër të një siguruesi të veçantë,

përveç rasteve kur agjencia është kontraktuar nga siguruesi. Një kontratë është një marrëveshje kontraktuale

që përcakton se çfarë produktesh  mund të shesë  agjensia dhe çfarë komisionesh do të paguajë siguruesi

për çdo produkt. Kontrata zakonisht parashikon kompetencat e agjencisë, që do të thotë autoritetin e saj

për të ndërmarrë një politikë në emër të siguruesit. Agjenti mund të ketë leje për të lidhur kontrata për disa

lloje mbulimi.

Agjentët janë të varur ose të pavarur. Një agjent i varur përfaqëson një sigurues të vetëm ndërsa një

agjent i pavarur përfaqëson sigurues të shumtë.

Brokerat nuk emërohen nga siguruesit. Ata dorëzojnë aplikimet e sigurimit te siguruesit në emër të

klientëve të tyre, por nuk kanë autoritet për të lidhur kontrata. Për të filluar një politikë, një broker duhet

të marrë leje nga siguruesi. Leja është një dokument ligjor që shërben si një politikë e përkohshme sigurimi.

Brokerat  mund të jenë shitësa me pakicë apo me shumicë. Një broker në rolin e shitësit me pakicë

komunikon drejtpërdrejt me të siguruarit. Nëse blihen politika tregtare nëpërmjet një ndërmjetësi, ndërmjetësi

është një broker me pakicë. Nëse agjenti apo brokeri nuk është në gjendje të bëjnë një mbulim të veçantë

që i duhet konsumatorit , ai duhet të kontaktojë një broker me shumicë. Brokerat me shumicë  trajtojnë

mbulime të specializuara që nuk janë në dispozicion për brokerat e shitjes me pakicë dhe agjentët. Shembuj

janë produktet e sigurimit të përgjegjësisë për një prodhues motorash dhe mbulimi i sigurimit të  përgjegjësisë

për një shofer kamioni.
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Disa sigurues shesin politika direkt te blerësit e sigurimit pa përdorur agjentët apo brokerat si

ndërmjetës. Sigurues të tillë  janë quajtur kontraktues direktë. Ata kanë tendencë të përqëndrohen në

mbulime personale si politikat e sigurimit të shtëpive dhe ato të makinave personale.

Agjentët dhe brokerat vec funksionit të larpërmendur luajnë rolin e kanaleve të shpërndarjes për

produktet e sigurimeve.

2.7 Produktet  e sigurimeve:

1. Sigurim jete,

2. Jo jetë

3. Sigurime i përbërë

4. Risigurime dhe

5. Fondet Private të pensioneve

Gama e produkteve të sigurimeve, përfshi edhe  teknologjinë dhe ofrimi i produkteve te reja, i ka

dhënë hapësirë ceshtjeve të  klasifikimit.

2.7.1 Sigurimi i jetës

Sigurimi i jetës është mbulimi me të cilin, siguruesi detyrohet të bëjë pagesën e shumës së siguruar në

rast vdekje, një  mbijetuesi, në bazë të primit të sigurimit të paguar nga i siguruari.

Një kontratë e lidhur midis politikbërësit  dhe një siguruesi për të paguar një shumë të caktuar

monetare përfituesit pas vdekjes së personit të siguruar quhet sigurim i jete.

 Ka shumë forma të sigurimit të jetës, dhe ka qindra permutacione të kontratave të sigurimit të  jetës.

“Ka gjithmonë nevoja të veçanta , dhe gjithmonë është një sigurues që me dëshirë harton  një policë për ti
përmbushur këto nevoja të veçanta”( Zevnik, R., 2004. The Complete Book of Insurance. Naperville,

Illinois, USA )

Sigurimi i jetës është kombinim i kursimit dhe sigurimit. Ky sigurim paraqet kursim afatgjatë sigurues

ndaj edhe për këtë arsye dallohet nga llojet e tjera të sigurimit. Sigurimi i jetës ofron  mbrojtje dhe krijon

sigurinë financiare të individit, të familjes së tij dhe biznesit të tij.

Format e sigurimit të jetës përfshijnë:

a.    sigurim me afat të përkohshëm,

b.    sigurimi me afat të përhershëm ose  deri në fund të jetës, (whole life insurance), sigurimi i përzier,

sigurimi  me këste. Po ashtu ka forma të tjera të policave kredituese të jetës, si p.sh. mbulimet e

aksidenteve që përfshijnë individë që kualifikohen për atë karkateristikë apo në rast të anëtarësisë.

Si të gjeni normën më të mirë të sigurimit të jetës ma afat:

Përveç hulumtimit ndër kompanitë ekzistuese të sigurimeve, krahasimit të kuotave të tyre, faktorët

më të rëndësishëm për të gjetur variantin  më të mirë të sigurimit të jetës afat janë:

    nënshkrimi me një ofrues sigurimesh të forte dhe me reputacion

    blerja në moshë të re,
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    duke zgjedhur variantin e duhur të policës me afat

    zgjedhjen e primit të ulët të nevojshme për të mbuluar humbjen e të ardhurave në momentin e

       vdekjes,

    shmangien kontratës jo të garantuar..

2.7.2 Sigurimi Jo- jetë

Sigurimi i jo-jetës përfshin të gjitha shërbimet e sigurimit të cilat nuk përfshihen në sigurimin e jetës

( si sigurimi i pasurive të paluajtshme, i shëndetit për sëmundje të ndryshme, i automjeteve etj. ). Sigurimi

jo-jetë gjithashtu i njohur si sigurim i përgjithshëm, është një formë e sigurimeve që ka të bëjë me mbrojtjen

e policëmbajtësit nga humbjet ose dëmtimet e shkaktuara nga rreziqet specifike. Ai karakterizohet në

varësi të nivelit të nevojës ( sigurim prone, shëndeti, sigurim biznesi apo komercial ) dhe  është një lloj

mbulimi që është shumë i zakonshëm dhe përfshin bizneset dhe individët. Ai i mbron ata, financiarisht nga

fatkeqësia duke ofruar të holla në rast humbje financiare. Para se të blihet ky lloj sigurimi, apo në qoftë se

konsumatori tashmë e ka blerë atë, së pari duhet të kuptojë se çfarë është ai.

2.7.3 Sigurimi i përbërë

Një politikë  sigurimesh që mbulon jetën dhe  jo jetën është quajtur sigurim i përbërë. Ai  përfshin

interesa të palëve  të ndryshme dhe për këtë çështje, ajo ka nevojë për bindjen e çdo personi lidhur me këtë

lloj  kontrate. Një shembull i kësaj kontrate  sigurimi është ajo që mbulon një automjet dhe pronarin e saj.

Sigurimi i përzier i jetës ose sigurimi për rastin e vdekjes dhe jetës, është ai sigurim për të cilin

siguruesi paguan shumën e siguruar ose në rastin e vdekjes ose në rastin e përjetimit të të siguruarit. Disa

nga karakteristikat e kësaj forme të sigurimit janë: Kohëzgjatja e sigurimit bëhet për kohë të caktuar; Në

rastet e vdekjes së menjëhershme, të siguruarit i paguhet shuma e siguruar; Sigurimi mund të blihet, mund

të merret hua; Polica e sigurimit të jetës mund të jepet në  hipotekë, kredi bankare , etj.

2.7.4 Shoqëritë e Risigurimit

Sigurues privatë ofrojnë risigurim, që është një marrëveshje kontraktuale që transferon një pjesë

ose të gjitha kostot potenciale të ekspozimit ndaj dëmeve të mbuluara me sigurim që rrjedhin nga policat e

shkruara nga një sigurues te një sigurues tjetër. Siguruesi që transferon disa ose të gjitha kostot potenciale

të ekspozimeve ndaj dëmeve të mbuluara me sigurim është siguruesi primar (i quajtur i risiguruari).

Siguruesi që merr përsipër një pjesë ose të gjithë kostot potenciale të ekspozimeve ndaj dëmeve të

mbuluara me sigurim te siguruesit primar është risiguruesi. Risiguruesit janë gjithashtu sigurues primarë kur

hyjnë në marrëveshje risigurimi me sigurues të tjerë.

Risiguruesit jane kompani ose organizata qe specializohen ne biznesin e risigurimit. Një sigurues

primar mund të blejë risigurim për arësye të ndryshme. Një nga arësyet më të rëndësishme është se

risigurimi lejon siguruesin primar të transferojë një pjesë të ekspozimit të tij ndaj dëmeve te risiguruesi.

2.7.5 Fondet private të pensioneve :

Fondi privat i pensioneve ( FPP) është mjet kursimi , ku futen të ardhurat shtesë ku të siguruarit e tij

kanë të drejtë të marrin pension :
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    Pleqërie

    Invaliditeti

    Familjar

Fondi Privat i Pensioneve ( FPP) përbëhet nga një grup asetesh në pronësi të anëtarëve të tij , ku

secili nga ata ka pjesën e vet .

Ekzistojnë dy lloje Fondesh Pensioni sipas Legjislacionit në fuqi :

    Fondi i Pensionit Vullnetar individual, i cili përfaqëson dëshirën e një individi që përmes një

kontrate anëtarësimi të marrë pjesë në këtë Fond , pavarësisht nga mosha , vendodhja gjeografike,

masa e kontributit . Në këtë kontratë  përcaktohet masa e kontributit , koha e fillimit dhe mbarimit

te periudhës së derdhjes së kontributit, varësisht nga momenti dhe masa e përfitimit që anëtari i

Fondit dëshiron të marrë  .

    Fondi Profesional i Pensionit,në ndryshim nga Fondi i Pensionit Vullnetar , përfaqëson dëshirën

e punëdhënësit privat apo publik për të siguruar punëmarrësit që ai ka në një Fond Pensioni

Profesional .

Fondi Profesional i Pensionit është dy llojesh :

    Fond Pensioni Profesional vetëm i punëdhënësit , ku ai ( punëdhënësi ) obligohet të paguajë

tërësisht kontributet për të punësuarit e tij pa dallim .

    Fond Pensioni Profesional i përbashkët , ku kontributet paguhen nga punëdhënësi dhe punë-

    marrësi bashkë .

2.7.5.1 Pension privat vs pension shtetëror

Sigurisht arsyeja qe këto sisteme sot po bëhet gjithmonë e më shumë dominues, krahas faktorëve

demografik, janë edhe avantazhet që ai ka ne raport me sistemin shtetëror të pensioneve, dhe më konkretisht:

Së pari, parimet e funksionimit. Sistemi shtetëror funksionon mbi bazën e solidaritetit midis

brezave, ndërsa sistemi privat mbështetet në parimin e vetkapitalizimit, i cili të garanton jo vetëm

kontributet që ke derdhur por dhe fitimin që është realizuar gjatë investimit të tyre.

Se dyti, kushtet favorizuese që ka sistemi për të përfituar një pension pleqërie. Në sistemin

shtetëror, për të përfituar një pension qoftë edhe të pjesshëm, kërkohet  një moshë e caktuar

(për burrat jo me pak se 65 vjeç dhe për gratë jo me pak se 60 vjeç e 2 muaj në vitin 2015 dhe

kjo moshë rritet gradualisht cdo vit nga dy muaj derisa të arrijë 65 vjec ) si   dhe një periudhë

sigurimi  për të dy sekset jo me pak se 15 vjet. Ndërsa në sistemin privat mund të dalësh në

pension 5 vjet më herët se në sistemin shtetëror dhe nuk ka kufizime në vjetërsinë e punës e në

kontribute.

Se treti, sistemi privat ofron përfitime më të larta se sistemi shtetëror, që për kohën e sigurimit

dhe masën e kontributit shkon disa herë më shumë dhe konkretisht:
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Tabela  1: Periudha e pagesës së kontributeve dhe masës së pensionit, sipas viteve

Burimi: SIGAL Albania

    Zhvillimi i sistemit privat të pensioneve jep zgjidhje edhe shumë problemeve që janë krijuar

në këtë stad të zhvillimit shoqëror, kështu:

Së pari, skema private u jep zgjidhje problemeve demografike. Dihet që plakja e

popullsisë redukton fuqinë punëtore dhe si rezultat prodhimin e një vendi.

Së dyti, skemat private ofrojnë stimuj më të fuqishëm në tregun e punës.

Shtrembërimet në tregun e punës minimizohen kur kontribuesit arrijnë të dallojnë një lidhje të qartë

ndërmjet kontributeve aktuale dhe përfitimeve të ardhshme.

Së treti, skemat private përjashtojnë qeverinë nga administrimi i tyre. Është tashmë e

njohur se skemat publike janë të ndjeshme ndaj dështimeve të qeverisë, por po kështu janë dhe

pensionet private.

1.8 Trendi  botëror i  shërbimit të Sigurimeve

Industria e sigurimeve globale ndikohet nga faktorë ekonomike globale të tilla si rritja e dobët

ekonomike, normat e ulëta të inflacionit, tregjet e paqëndrueshme financiare dhe normat pothuajse zero të

interesit. Rentabiliteti në sigurimin e jo-jetës në vitin 2015 ishte i qëndrueshëm, mbështetur kjo edhe  nga

trendet beninje të dëmeve që detyrojnë siguruesit të prekin  rezervat e  humbjeve. Për siguruesit e jetës,

rritja  e ulët e primeve dhe vecanërisht normat e ulëta të interesit, formojnë një mjedis sfidues për biznesin.

Në të njëjtën kohë, i gjithë sektori i sigurimeve përjetoi rendiment në rënie të investimeve.

Primet globale të sigurimit të jetës janë rritur me 3.3% në terma realë (2014: 4.7%). Primet e

sigurimit jo-jetë janë rritur  2.5% në 2015, pas një rritje 2.8% në vitin 2014. Rritja e primeve  të sigurimit

jo-jetë në tregjet në zhvillim është ngadalësuar ndjeshëm, duke reflektuar rritjen e dobët ekonomike. Në

vitin 2014, rritja totale e drejtpërdrejtë e primeve ishte më e lartë se sa PBB-së për herë të parë në pesë

vjet, nxitur kryesisht nga sigurimi shëndetësor dhe sigurimi i jetës. Rritja e primeve të sigurimit me siguri do

të vazhdojë të jetë e nxitur kryesisht nga tregjet e reja dhe ekonomitë në zhvillim. Edhe pse ato kanë të

ngjarë të përballen me ritme të ulëta të  rritjes në vitet e ardhshme, duke ndikuar kërkesën për produkte

sigurimijetë dhe jo-jetë,rritja e përgjithshme ekonomike akoma parashikohet të mbetet mbi normat e

rritjes në ekonomitë e zhvilluara si SHBA, Japonia apo Europa. Për më tepër, shtimi i pasurive të patundshme

dhe vlerave të aseteve financiare do t’ju mundësojë kompanive të sigurimieve  gjenerimin normave më të
larta të primeve që pasqyrohen  në rritjen e niveleve të mbrojtjes.

Kontributi mujor Pensioni mujor sipas viteve të kontributit

10 vite 15 vite 20 vite 25 vite
2.000 3.850 5.385 7.550 10.590
3.000 5.700 8.000 11.300 15.800
5.000 9.595 13.455 18.875 26.470
10.000 19.000 27.000 37.700 53.000
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Indicator Total gross premiums > Total
Unit US Dollar, Millions
Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Country
Australia 49,609 51,294 66,964 65,373 57,733 70,792 84,565 85,866 87,544 97,004
Austria 19,859 21,265 23,745 26,281 .. .. .. .. 25,072 25,070
Belgium 41,581 37,137 43,008 42,727 39,578 39,171 40,829 41,954 37,503 38,295
Canada 98,647 109,535 136,060 113,654 75,538 85,746 94,037 97,032 98,514 ..
Czech
Republic

4,887 5,407 6,550 8,188 7,567 8,175 8,776 7,861 8,002 7,608

Denmark 21,113 23,684 28,463 32,499 .. .. 33,919 32,759 225,717 37,057
Finland 7,778 7,807 8,284 9,069 9,470 11,615 10,122 9,356 13,055 14,107
France 234,166 292,549 312,764 277,792 300,991 297,035 288,783 258,751 275,621 293,656
Germany 295,946 264,315 280,221 301,491 246,801 240,817 255,444 302,869 333,556 338,329
Greece 4,846 6,002 7,141 7,765 7,215 6,948 6,886 5,783 5,404 5,049
Hungary 3,453 3,889 5,070 5,135 4,087 4,056 4,057 3,382 3,584 3,584
Iceland 44 466 584 474 277 382 415 404 419 444
Ireland 38,603 45,833 63,192 86,809 46,662 45,269 44,545 45,606 45,293 52,489
Italy 146,219 147,448 147,144 143,314 166,847 169,745 156,819 138,291 161,085 193,207
Japan 343,272 321,769 351,418 428,050 471,366 498,822 569,091 465,341 355,931 351,660
Korea 87,928 104,845 119,771 105,897 99,143 120,869 137,952 163,142 169,175 187,050
Luxembourg 12,642 14,693 15,323 15,857 23,065 27,438 19,156 25,179 24,693 28,908
Mexico 12,921 15,235 17,702 18,815 17,540 19,554 22,664 23,631 27,189 27,322
Netherlands 60,319 57,341 65,235 71,462 67,170 52,399 58,593 51,289 51,118 48,541
New
Zealand

3,109 2,904 3,314 3,143 2,949 3,373 .. 4,587 5,134 5,357

Norway 17,158 16,236 19,796 24,152 9,287 20,578 23,794 25,760 25,529 26,460
Poland 9,579 12,094 15,812 24,633 16,480 17,968 19,294 19,259 18,309 17,414
Portugal 16,704 16,199 18,711 22,471 19,728 21,046 15,626 13,565 16,995 18,643
Slovak
Republic

702 1,808 2,324 2,991 2,887 2,813 2,995 2,773 2,958 2,983

Spain 63,661 72,266 78,366 91,260 85,169 76,313 86,289 72,911 77,141 76,506
Sweden 31,396 30,885 31,055 31,406 25,469 25,643 28,081 24,691 27,207 31,449
Switzerland 43,232 41,919 45,505 57,019 57,299 61,649 71,548 70,229 74,255 74,570
Turkey 5,263 5,909 8,409 9,070 8,472 9,997 10,267 11,427 13,206 12,311
United
Kingdom

358,472 525,959 644,587 453,225 342,933 324,999 339,545 369,675 340,339 365,908

United
States

1,743,736 1,710,090 1,993,593 2,039,112 2,029,504 2,035,562 2,154,851 2,279,817 2,289,921 2,431,323

European
Union (15
countries)

1,353,305 1,563,383 1,767,238 1,613,427 1,381,097 1,338,438 1,384,638 1,392,678 1,659,799 1,567,215

NAFTA 1,855,304 1,834,861 2,147,355 2,171,581 2,122,582 2,140,862 2,271,551 2,400,480 2,415,623 2,458,645

Normat më të ulëta historike të interesit, tregjet e paqëndrueshme financiare dhe rritja e ulët e PBB-

së po ndikojnë negativisht në marzhet e fitimit të industrisë së sigurimeve. Për më tepër, ndryshimet rregullative

dhe ato financiare vazhdojnë të sfidojnë kompanitë e sigurimeve. Këto mund të përfshijnë nevojën për të

rregulluar proçeset e menaxhimit të riskut dhe rritjen e funksioneve të kontrollit organizativ. Në Evropë,

siguruesit dhe mbikëqyrësit e kompanive të sigurimeve u impenjuan në përgatitjen dhe implementimin e

Solvency II.

Në sigurimin e jo-jetë, norma e rentabilitetit mbetet relativisht e qëndrueshme. Norma e sigurimit të

kombinuar si ajo e sigurimit të  pronës dhe vdekjeve  në  SHBA, është përmirësuar me 1.2 %  duke arritur

97,8% në vitin 2015, sipas vlerësimeve të Swiss Re. Në Evropë, rezultatet në nënshkrimin e sigurimit të

jo-jetës kanë mbetur të qëndrueshme; raporti i kombinuar ishte mesatarisht rreth 95% në gjysmën e parë

të vitit 2015, me luhatje dhe ndikime  të vogla mga  katastrofat natyrore në vitin koherent. Japonia dhe

Australia kishin rezultate të larta në nënshkrimin e primeve  në 2015. Siguruesit e mëdhenj të eurozonës

vazhduan të raportonin norma të ngurta të profitabilitetitnë përgjithësi, me kthime mesatare rreth 9% në

tremujorin e tretë të vitit 2015.

Normat e primit në SHBA në linjat komerciale ranë në vitin 2015. Çmimet në tregjet e tjera janë

Tabela  2: Primet e shkruara  bruto sipas  vendeve Evropiane (BURIMI  OECD)
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gjithashtu nën presion. Në Evropë, Azi dhe Amerikën Latine, çmimet në sigurimin komercial kanë rënë.

Një faktor i rëndësishëm është pozicioni aktualisht i fortë i kapitalit në industrinë e sigurimeve të jo-jetës, i

cili çon edhe në rënie të kërkesës për risigurim, ndërkohë që shumë risqe mund të mbeten, kombinuar kjo

edhe me rritjen e konkurrencës, duke bërë presion mbi marzhet e fitimit të siguruesve fillestarë.

Të ardhurat nga investimet

Kthimet nga investimet mbeten nën presion. Në SHBA, për shembull, në 2014, 67% e ‘investimeve
totale janë investuar në bono.Në Evropë, kthimi mesatar nga investimet është përkeqësuar nga 4% në

3.8% në tremujorin e dytë të vitit 2015.

Ndërkohë, Industria Risigurimit është subjekt i kushteve sfiduese të tregut që karakterizohen nga

kapitali i tepërt, rritje e  moderuar e primeve, normat e primeve në rënie, kthimet  e ulëta të investimeve dhe

një ekonomi e dobët globale. Në të shkuarën, risiguruesit kanë qenë elastik ndaj zhvillimeve negative.

Tregu global i  risigurimit ka qenë  në gjendje të përballojë ndikimin e katastrofave të mëdha dhe ngjarjeve

ekonomike; shembuj të kohëve të fundit përfshijnë sulmin terrorist në Qendrën Botërore të Tregtisë më 11

shtator, si dhe uraganet Katrina, Rita dhe Wilma në vitin 2005. Gjithashtu, gjatë krizës financiare të 2008-

09, risiguruesit vazhduan veprimtarinë si zakonisht, në përmbushjen e detyrimeve të tyre dhe ofrimin e

kapaciteteve.

Rritja e primit të risigurimeve ka qenë modeste vitet e fundit. Në vitin 2015, primet globale të

risigurimit  të jo-jetës u rritën me 1% , në krahasim me një rënie prej 1.9% në vitin 2014. Primet globaletë

risigurimit të jetës u rritën  me 1.6% në vitin 2015, nga 1.5% në vitin 2014.

Risiguruesit mbeten fitimprurës: Treguesit e kombinuar në gjysmën e parë të vitit të 2015 mbetën

përgjithësisht të pandryshuar në 91.6% ( Gjashtëmujori i parë  2014: 92,1. Mesatarisht, të ardhurat nga

risigurimi në gjysmën e parë të vitit të 2015 janë raportuar me një kthim vjetor mbi kapitalin prej 10.7%,

nga 12.2% në të njëjtën periudhë të një viti më parë ).

1.9 Disa fakte për Shqipërinë

Figura  7: Flamuri kombëtar i Shqipërisë                             Figura  8:  Harta e Shqipërisë

Sipërfaqja: 28 748 km2

Popullsia:  Popullsia e Shqipërisë më 1 Janar 2016 është 2.886.026 banorë duke pësuar një rënie

prej 6.276 banorësh, krahasuar me atë të 1 Janarit 2015. Nga kjo popullsi, 1.461.326 janë meshkuj dhe
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1.424.700 janë femra. Raporti gjinor i popullsisë së Shqipërisë është 102,6 meshkuj për çdo 100 femra.

Mosha mesatare e popullsisë është 34.7 vjeç(ritmi i rritjes: 0.3%); ritmi i lindjeve: 12.73/1000; ritmi i

vdekshmërisë foshnjore : 13.19/1000; pritshmëria e jetës: 77.96; dedësia: 272/1000

Kryeqyteti: Tirana, 419,000

Qytete të tjera të mëdha: Durrës, 113,900; Elbasan, 97,000

Monedha:  Lek

Gjeografia

Shqipëria gjendet në Evropën juglindore, në pjesën perëndimore të  Gadishullit Ballkanik dhe kufizohet

në Veri-Perëndim nga Mali I Zi ( 172 km ), në Veri-Lindje nga Kosova (115 km), në Lindje nga

Maqedonia(151 km)dhe në jug e Jug-Lindje nga Greqia (282km). Laget nga detet Adriatik dhe Jon.

Sipërfaqja e përgjithshme është28 748 kilometra katrorë.

Shqipëria ka një pozitë të favorshme gjeografike, pasi gjendet në kryqëzimin e rrugëve më të shkurtra

që kalojnë nga Mesdheu perëndimor për në Ballkan dhe Azinë e Vogël dhe kontrollon kalimin përmes

kanalit detar të Otrantos. Luginat e saj më të gjëra janë ato të lumenjve  Drin,  Shkumbin  dhe  Vjosë, që

lehtësojnë, njëkohësisht dhe lidhjen e brendshme të Ballkanit me detin Adriatik dhe të Azisë së Vogël me

viset e Mesdheut.

1.9.1 Vështrim i shkurtër historik i Industrisë së Sigurimeve shqiptare

Periudha para Luftes II Botërore në Shqipëri

Viti 1944.  Kanë qenë shoqëritë angleze, franceze dhe ato italiane, që ndihmuan në krijimin e një

tradite të mirë për domosdoshmërinë e sigurimeve në Shqipëri me ushtrimin e aktivitetit të tyre sigurues, të

përqendruar në qytetet kryesore të vendit, dhe kryesisht, në industri, ndërtesa, sigurimin e aksidenteve, të

jetës dhe fatkeqësive natyrore.

1. Periudha pas Luftes II Botërore deri më 1991

    Viti 1948 - Filloi sigurimi i detyrueshëm i banesave shtetërore të dhëna me qera dhe i

          pasagjerëve, sigurimi vullnetar i pasurisë, ndërtesave dhe pasurive të paluajtëshme

Viti 1949 -  Rifilloi sigurimi vullnetar i përzier dhe i thjeshtë i jetës.

Viti 1950 -  Rifilloi sigurimi vullnetar i kulturave bujqësore dhe i blegtorisë.

Viti 1954 - Filloi sigurimi vullnetar i jetës nga fatkeqësitë.

Viti 1955 - Filloi sigurimi vullnetar i sendeve shtëpiake.

Viti 1957 - Filloi sigurimi vullnetar i pasurisë së ish-kooperativave bujqësore, organizatave e

        shtetasve dhe i gjësë së gjallë.

Viti 1961 -   Filloi sigurimi i detyrueshëm i mallrave të importit, të anijeve dhe transhiqipit (ish

         ndërmarrja e transportit ndërkombëtar).
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Viti 1965 -   Filloi sigurimi vullnetar i ndërtesave nga zjarri.

Viti 1990 -  Filloi sigurimi i detyrueshëm i mjeteve të transportit, të ndërmarrjeve dhe institucioneve.

Periudha pas muajit korrik të vitit 1991

Viti 1991 - Krijohet kompania e parë e sigurimeve në Shqipëri “INSIG” SH.A. Instituti i
Sigurimeve INSIG është krijuar në 31 Korrik 1991 me miratimin e ligjit nga Parlamenti Shqiptar për

krijimin e Institutit te Sigurimeve, duke e ndarë atë nga Instituti i Arkave të

Kursimit dhe Sigurimeve.  Filloi sigurimi i detyrueshëm i kulturave bujqësore 

Viti 1992

Rifilloi sigurimi nga zjarri i pasurisë;

U rivendos sigurimi vullnetar i aksidenteve personale;

U rivendos sigurimi i udhëtarëve;

Filloi sigurimi i detyrueshëm i mjeteve motorike;

U krijua Byroja Shqiptare e Kartonit Jeshil;

Viti 1994 -Filloi sigurimi nga vjedhjet, sigurimi i shëndetit, sigurimi i parave në udhëtim, sigurimi

i ndërtimeve (mbulim nga të gjitha rreziqet) , sigurimi i makinerive

Viti 1995 -  Filloi sigurimi i fitimit të munguar gjatë avarive të makinerive, sigurimi i bankave

Viti 1996 -  Filloi sigurimi i përgjegjësisë së produktit dhe publike, sigurimi TPL (Përgjegjësi

ndaj Palëve të Treta) për hotelet dhe restorantet, sigurimi në formën e garancisë së ekzekutimit, sigurimi i

pensioneve

Viti 1999 -  Krijohet kompania e parë private e sigurimeve në Shqipëri “SIGMA” SH.A. , e
ndjekur pak muaj më vonë nga krijimi i kompanisë së sigurimeve “SIGAL” SH.A. , aktualisht kompania
më e madhe në tregun e sigurimeve në vend. Themelimi i Shoqërisë së Sigurimeve “Sigma” SH.A. shënoi
edhe fillimin e proçesit të liberalizimit të tregut të sigurimeve në Shqipëri, treg i cili ka evoluar dhe është

plotësuar përgjatë viteve si në gamën e produkteve që ofron ashtu edhe në mënyrën e funksionimit të tij

duke dhënë gjithashtu kontributin e saj si një ndër bizneset më të fuqishme.

Viti 1999 - e në vazhdim.  Zgjerohet konkurrenca në treg, por jo vetëm edhe rritja e tij,

nëpërmjet krijimit të kompanive të tjera private në fushën e sigurimeve si më poshtë:

“ATLANTIK” SH.A.
“INTERSIG” SH.A.
“ALBSIG” SH.A.
“INTERALBANIAN” SH.A.
“EUROSIG” SH.A.
“ANSIG” SH.A

    SIGAL sh.a u themelua në  qershor 1999 si Kompania private e sigurimit në Shqipëri e më tej

dhe ka degët e saj në Kosovë dhe Maqedoni. SIGAL Holding është e kompania e parë Holding në

Shqipëri dhe ka në përbërjen e saj 5 kompani:  SIGAL UNIQA Group Austria (Jo-Jetë), SIGAL

UNIQA Group Austria Jetë ,  SIGAL UNIQA Group Austria   Kosovë (Jo-Jetë),  SIGAL UNIQA

Group Austria  Maqedoni dhe  SIGAL UNIQA Group Austria (  Ri-sigurime ). Në vitin 2008, kjo

kompani arriti një volum primesh prej 27.7 milionë Euro.
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Tabela  3:  Data e dhënies së autorizimit dhe pronësia e sektorit për shoqëritë e sigurimit

Data e

dhënies

Data e

shitjes së

Kapitali / Capital Pronësia e sektorit

së

autorizimit

policës së

parë

Pjesa

më e

Pjesa

më e

Ownership sector

Specifikimi madhe

vendase

madhe i

huaj

Specification Date of

issuing

Date of

selling

Majority Majority Privat Shtetëror

of

authorisation

first

insurance

of

domestic

of

foreign

Private State

owned

policy capital capital

Shoqëri sigurimi Jete / Life insurance companies

SIGAL-LIFE  Uniqa Group

Austria

10.09.2004 X X

SiCRED 10.09.2004 21.09.2004 X X

Shoqëri sigurimi Jo-Jete / Non-life insurance companies

SIGMA INTERALBANIAN

Vienna Insurance Group

03.02.1999 04.02.1999 X X

SIGAL Uniqa Group Austria 23.06.1999 28.06.1999 X X

ATLANTIK 01.06.2001 26.06.2001 X X

INTERSIG Vienna Insurance

Group

13.09.2001 03.10.2001 X X

ALBSIG 10.09.2004 01.10.2004 X X

EUROSIG 10.09.2004 08.09.2004 X X

ANSIG 22.06.2012 X X

Shoqëri sigurimi Jete dhe Jo-Jete / Life and Non-Life insurance companies

INSIG 08.06.2000 X X

Burimi AMF ( Edukimi i publikut, informacion për shoqëritë e sigurimit)

2.9.2 Zhvillimet aktuale të Industrisë së Sigurimeve në Shqipëri

Gjatë vitit 2015, primet e sigurimit të detyrueshëm motorik arritën rreth 8.476 milionë lekë , ose

60,66 milionë euro, duke pësuar një rritje prej 22.49% krahasuar me vitin 2014. Ka pasur një rritje të

vazhdueshme në MTPL e brendshme 27.53%, si dhe në sigurimin e Kartonit Jeshil, i cili është rritur me

18.14% krahasuar me 2014. Kjo është  një tendencë që prej  disa vitesh me radhë. Krejt e kundërta është

Sigurimi Kufitar, i cili pësoi ulje prej 12.77% në terma të primeve të shkruara bruto.

Gjatë vitit 2015, të ardhurat totale në portofolet e pronës, përgjegjësive, sigurimi i garancisë, arritën
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rreth 2.610 milionë lekë, ose 18,68 milionë euro. Pjesa më e madhe e këtij portofoli, rreth 73.33%, i

përket sigurimit të dëmeve  nga  Zjarri dhe lloje të tjera të sigurimit të pronës, e ndjekur nga sigurimit të

përgjegjësisë së përgjithshme me rreth 17.81%. Portofoli i primeve të shkruara bruto në sigurimin kundër

zjarrit dhe forcave natyrore, u rritme 5.82% gjatë vitit 2015. Numri i kontratave u rrit me 7.02% krahasuar

me vitin 2014. Industria e sigurimeve ofron edhe produktet e sigurimit, të cilat mbulojnë rreziqet nga

tërmetet, sigurim nga përmbytjet apo sigurimi kundër fatkeqësive  të tjera natyrore. Rreziku i lidhur me

kontratat e sigurimit është menaxhuar me anë të transferimit të rrezikut në tregun e risigurimit.

Humbja e peshës së portofolit të sigurimit të jetës mund t’i atribuohet rritjes së peshës në sigurimin
e jo jetës. Një tjetër arsye qëndron në politikën kufizuese të bankave, të cilat çojnë në uljen e kredive

bankare dhe konsiderohet si një përcaktues i rëndësishëm për rritjen ekonomike. Si pasojë, produktet e

sigurimit të jetës së kreditit kanë pësuar një rënie. Primet e sigurimit të jetës në vitin 2015 arritën në mbi

1,026 milionë lekë ose 7.34 milion EUR, thënë ndryshe 0.04% më pak se në vitin 2014. Shkaku  i kësaj

rënie erdhi nga dy llojet e sigurim përkatësisht:  “jeta në grup” dhe “Jeta me kursim”,që pësuan një rënie
përkatësisht me 30.18% dhe 13.47% në krahasim me vitin 2014 ( AMF, Raporti vjetor 2015 ).

Gjatë viteve të fundit, në tërësi, tregjet financiare që mbikëqyren nga AMF kanë vijuar dinamikën e

zgjerimit të tyre. Ndikimi kryesor ka ardhur nga rritja e primit të sigurimit, kryesisht në produktet e sigurimit

të detyrueshëm motorrik.

Por, pavarësisht zgjerimit të tregut të sigurimeve në këto vitet e fundit, pesha e tij në tregjet financiare

që mbikëqyren nga AMF është në rënie të konsiderueshme. Kështu, nga pesha pothuaj 100% që zinte

tregu i sigurimeve në tregjet që mbikëqyr AMF deri në vitin 2011, ky tregues është pakësuar në përkatësisht

56%, 30,3% dhe 27,7% për vitet 2012, 2013 dhe 2014. Kjo prirje është rrjedhojë e zgjerimit shumë më

të shpejtë që ka pasur tregu i fondeve të investimeve.

2.10 Autoriteti  Mbikëqyrës në tregun e Sigurimeve Shqiptare

Viti 2006 shënoi një hap të rëndësishëm në drejtim të reformimit të mbikëqyrjes dhe rregullimit të

sistemit financiar jobankar. Me qëllim reformimin e sistemit rregullator financiar jobankar, në muajin Tetor

2006 u realizua integrimi i enteve rregullatore-mbikëqyrëse për aktivitetin e tregjeve dhe subjekteve në

fushën e sigurimeve, tregut të letrave me vlerë si dhe instituteve të fondeve të pensioneve vullnetare. Në

këtë kuadër, u realizua unifikimi i Autoritetit të Mbikëqyrjes së Sigurimeve (AMS), Komisionit të Letrave

me Vlerë (KLV), si dhe Inspektoriatit të Instituteve të fondeve të pensioneve vullnetare , duke krijuar

Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare (AMF), si të vetmin institucion përgjegjës për licencimin, mbikëqyrjen

dhe rregullimin e të gjithë aktivitetit që i përket sektorit financiar jobankar në Shqipëri ( www.amf.gov.al )

AMF ushtron dy funksione:

Funksionin Rregullativ

Funksionin Mbikëqyrës

Aktiviteti rregullator i AMF përfshin përmirësimin e kuadrit ligjor dhe rregullativ, në funksion të

krijimit të një tregu të qëndrueshëm dhe mbrojtjes së konsumatorëve.Aktiviteti mbikëqyrës i AMF zbatohet

përmes mbikëqyrjes off-site dhe kontrolleve on-site të aktivitetit të pjesëmarrësve të licencuar të tregut.
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Aspektet kryesore të aktivitetit të AMF në ushtrimin funksioneve dhe kopetencave të dhëna me

ligj janë katër. Këto aspekte rregullojnë marrëdhëniet dhe detyrimet e entit rregullator me tregjet dhe

subjektet e mbikëqyrura:

Figura  9: Funksionete e AMF  Burimi http://www.amf.gov.al/images/logo.jpg

Licencimi  -.Të gjithë personat fizikë apo juridikë të cilët kërkojnë të ushtrojnë aktivitetin e tyre

në sektorin financiar jobankar në Republikën e Shqipërisë duhet të kalojnë nëpërmjet një procesi

vlerësimi, aprovimi dhe licencimi nga ana e AMF.

Rregullimi dhe Standardet – Një kuadër ligjor i plotë dhe i harmonizuar për tregun financiar
jobankar, standarde të përcaktuara qartë si dhe një rregullator me kompetenca dhe pavarësi

institucionale janë “thembra e akilit” për suksesin e një enti rregullator eficient.
Mbikëqyrja – AMF ushtron  funksionin mbikëqyrës të tregjeve financiare jo bankare përmes

monitorimit të tregjeve dhe subjekteve që operojnë aty me qëllim mbrojtjen e interesave të

konsumatorëve.

Zbatueshmëria  - Bazuar në fuqinë ligjore që ka AMF  dhe ka kompetencë të plotë për hetimin

dhe marrjen e masave të zbatueshmërisë kundrejt subjekteve që shkelin kuadrin ligjor dhe rregullativ

duke cënuar interesat e konsumatorëve.

2.10.1 Modelet e integrimit të Institucioneve Rregullatore

Eksperiencat nga vendet e zhvilluara tregon se ekzistojnë dy modele të integrimit të institucioneve

rregullatore të sistemit financiar:

Integrimi Horizontal  - struktura organizative e rregullatorit të unifikuar ndërtohet sipas

funksioneve të proçeseve mbikëqyrëse (mbikëqyrja on-site, off-site, liçencimi),

Integrimi Vertikal – struktura organizative ndërtohet sipas sektorëve (sigurimet, investimet,
pensionet).

Në rastin e Shqipërisë, është zgjedhur “integrimi horizontal”, një kombinim i integrimit funksional në
nivelet e larta të njësive organizative të strukturës së AMF-së, dhe brenda tyre një ndarje sektoriale.

LICENSIMI

RREGULLIMI&STANDARTE
T

ZBATUESHMËRIA

MBIKËQYRJA

Licensimi i subjekteve që
ushtrojnë aktivitetin në sektorët
nën juridiksion
Ndërmarrja e hapave për
përmirësimin e kuadrit ligjor dhe
rregullues aktual si dhenxitja e
vendosjes së standarteve nëtreg

Mbikëqyrja dhe monitorimi i
performancës së tregjevedhe
subjekteve që operojnë në treg

Marrja e masave të nevojshme
ndaj subjekteve që shkelin
kuadrin ligjor dherregullativ

RREGULLIMI & STANDARTET

Licensimi i subjekteve që ushtrojnë
aktivitetin në sektorët nën juridiksion

Ndërmarrja e hapave për përmirësimin
e kuadrit ligjor dhe rregullues aktual

si dhe nxitja e vendosjes së
standarteve nëtreg

Marrja e masave të nevojshme ndaj
subjekteve që shkelin kuadrin ligjor

dhe rregullativ
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 Qendra e edukimit

Qendra e Edukimit e krijuar si pjesë e strukturës organizative të AMF-së, është një ndër iniciativat

më të reja të ndërmarra nga ky Autoritet.

Tabela  4: Profesionistë të trajnuar në formim profesional, organizuar nga Qendra e

Edukimit gjatë vitit 2015

Burimi: Raporti vjetor AMF 2015

2.10.2 Trendi i tregut të Sigurimeve në Shqipëri

Gjatë vitit 2015 tregu shqiptar i sigurimeve pati një rritje të ndjeshme nga pikëpamja e vëllimit total

të primeve të shkruara bruto, të cilat kapën shifrën 14.09 miliardë lekë, duke u rritur me afro 21.19%

krahasuar1 me vitin 2014 dhe me një rritje mesatare në pesë vitet e fundit prej 12.37%. Nga pikëpamja e

numrit të shoqërive operuese në këtë treg, gjatë vitit 2015, nuk pati ndryshime.

Grafiku  1:Ecuria e primeve të shkruara bruto dhe dëmeve të paguara bruto në vite (Në

mln. lekë)  (Burimi AMF)

Tabela  5: Ecuria e primeve të shkruara bruto dhe dëmeve të paguara bruto në vite

(Në mln. lekë) (Burimi  AMF)

Profesionistët Kualifikim profesional Edukim në vazhdim

Aktuar 9 5

Vlerësues dëmesh 33 17

Broker 14 -

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Dëme të paguara
bruto 1.287 1.294 1.571 1.733 2.299 2.228 2.808 2.696 2.839 3.643
Prime të shkruara
bruto 4.542 5.948 7.076 7.877 8.200 8.215 8.950 8.538 11.623 14.086
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Tabela  6:Shoqëri sigurimi të licencuara sipas klasave të sigurimit, 2010-2015      ( Në

numër )  (Burimi  AMF)

Në strukturë, tregu vazhdoi të mbetet i orientuar tek sigurimet e Jo-Jetës, të cilat sollën rreth 92.62%

të vëllimit të përgjithshëm të primeve të shkruara bruto në këtë treg. Ndërsa sigurimet e Jetës, sollën

7.29% të vëllimit të përgjithshëm të primeve të shkruara bruto. Gjatë 2015, sigurimet vullnetare zunë

39.77% dhe ato të detyrueshme zunë 60.23% të totalit të primeve të shkruara bruto në tregun e sigurimeve.

Grafiku  2:Struktura e tregut të sigurimeve, 2015   (Burimi  AMF)

Grafiku  3:Struktura e tregut të sigurimeve, 2015   (Burimi  AMF)

Gjatë vitit 2015, rritja e tregut të sigurimeve është e ndikuar kryesisht nga dinamika e rritjes së

sigurimeve të detyrueshme motorike.

(Në numër) Emërtimi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sigurim Jo-Jetë 7 7 7 8 8 7 7
Sigurim Jetë 2 2 2 2 2 2 2
Miks (Jetë dhe Jo-Jetë) 1 1 1 1 1 1 1
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Tabela  7:  Primet e shkruara bruto të sigurimit dhe ndryshimi vjetor, 2013-2015 Burimi:

AMF , Raporti vjetor 2015   (Burimi  AMF)

2.10.3 Dendësia e sigurimit

 Dendësia e primit të sigurimit për frymë, është një tregues që shpreh shkallën e përdorimit të

produkteve të sigurimit nga popullsia. Në vitin 2015, primi për frymë ishte mesatarisht 4,866 lekë (34.82

euro), me një rritje prej 850.79 lekë krahasuar me një vit më parë. Primi për frymë në sigurimin e Jo-Jetës

ishte mesatarisht 4,507 lekë (32.25 euro)

2.10.4 Hipotezat e ngritura

Bazuar në shqyrtimin mësipërm të literaturës, pritet që kënaqësia konsumatore do të ndikohet

pozitivisht nga cilësia e shërbimit, dhe ne supozojmë se:

H1:Cilësia Funksionale ndikon në kënaqësinë e përgjithshme në industrinë e sigurimeve

shqiptare.

H2:Cilësia Teknike ndikon në kënaqësinë e përgjithshme në industrinë e sigurimeve shqiptare.

Sa më e lartë Cilësia Teknike, aq më e lartë kënaqësia konsumatore.

H3:Cilësia e Imazhit ndikon në kënaqësinë e përgjithshme në industrinë e sigurimeve shqiptare.

Sa më e lartë Cilësia e Imazhit, aq më e lartë kënaqësia e konsumatorit.

H4: Dimensioni i cmimit ndikon në kënaqësinë e përgjithshme në industrinë e sigurimeve

shqiptare.

Veprimtaria Primet e shkruara bruto
Në mln lekë

Ndryshimi në %

2013 2014 2015 2013/2014 2014/2015

Jeta 960 1,026 1,026 6.90 0.01

Jo-Jeta 7,524 10,570 13,047 40.49 23.44

Risigurimi 54 27 13 (49.36) (52.47)

Total 8,538 11,623 14,086 36.14 21.19

Veprimtaria Primet e shkruara bruto
Në mln lekë

Ndryshimi në %

2013 2014 2015 2013/2014 2014/2015

Jeta 960 1,026 1,026 6.90 0.01

Jo-Jeta 7,524 10,570 13,047 40.49 23.44

Risigurimi 54 27 13 (49.36) (52.47)

Total 8,538 11,623 14,086 36.14 21.19
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Kënaqësia
Konsumator

e

Qëndrimet

Cilësia Funksionale

Cilësia Tenike

Cilësia e Imazhit

Cmimi
Variablat demografikë

H1

H2

H3

H4

Figura  10: Modeli konceptual  i studimit
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KAPITULLI III

3 METODOLOGJIA E KERKIMIT

3.1 Përmbledhje

Ky kapitull paraqet metodologjinë e përdorur  për kryerjen e këtij studimi dhe të jep një interpretim

për çdo hap të ndërmarrë. Ky kapitull përfshin perspektivën e përgjithshme të kërkimit, mbledhjen e të

dhënave, një përmbledhje të matësve statistikorë të kërkimit.

3.2 Metodologjia e kërkimit

Metodologjia e kerkimit i referohet kornizës  procedurale në të cilën është kryer kërkimi (Remenyi

et al., 1998). Metodologjia e kerkimit karakterizohet nga procedurat dhe metodat për të arritur në

konkluzionet dhe gjetjet si dhe mjetet për të aprovuar apo për të hedhur poshtë teori (Nachamias et al,

1996;. Saunders et al 2007). Zgjedhja e metodologjisë së kërkimit i duhet një kërkuesi për të kryer një

kërkim i cili do të mund të preket nga perspektiva filozofike e hulumtuesit dhe paradigma. Sipas Saunders

kërkimi mund të klasifikohet gjerësisht në grupet mëposhtë:

QELLIMI I KERKIMIT

METODA (QASJA ) E KERKIMIT

HARKU KOHOR

STRATEGJI
A E

KERKIMIT

STRATEGJIA
E

KËRKIMIT

Figura  11: Procesi i kërkimit, adaptuar nga Saunders et al ( 2007 )
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3.2.1 Filozofia e kërkimit

Filozofia kërkimit i referohet hipotezave dhe besimeve që rregullojnë mënyrën se si e shohim botën

(Saunders et al., 2007). Dy pikëpamjet kryesore kërkimore filozofike janë pozitivizmi dhe perspektiva

fenomenologjike. Pozitivizmi ka të bëjë me situatën ku dija, ose bota mendohet të ekzistojnë të pavarur

nga perceptimet e njerëzve të saj dhe se shkenca përdor teknika objektive për të zbuluar se çfarë ekziston

në botë “(Sullivan, 2001 p.47). Pozitivizmi përdor logjikën, metodën kuantitative, metoda më objektive
shkencore për të provuar përgjithësime hipotetike-deduktive. Nëse kërkimi ynë reflekton filozofinë e

pozitivizmit ndoshta do të mbajmë qëndrim filozofik të shkencëtarit të natyrës. Do të preferojmë të “punojmë
me një realitet të vëzhgueshëm social dhe që produkti final i këtij kërkimi mund t’i nënshtrohet të njëjtave
ligje si ato të prodhuara nga shkencëtarët e fizikës”. (Remenyi et al. 1998:32). Në formimin e një strategjie
kërkimi për mbledhjen e të dhënave ka gjasa të përdoret një nga teoritë eksiztuese të zhvillimit të hipotezave.

Këto hipoteza do të testohen e konfirmohen, si të tëra ose pjesërisht, apo do të refuzohen, duke çuar në

zhvillimin e mëtejshëm të teorisë, e cila mund të testohet nga kërkime të mëpasshme .

Nga ana tjetër, perspektiva fenomenologjike përdor qasjet cilësore, më shumë subjektive, qasjet

induktive dhe holistike për të kuptuar përvojat e njeriut në një kontekst specifik (Amaratunga, Baldry,

Sarshar & Newton, 2002)

Në këtë studim ne kemi zgjedhur pozitivizmin më shumë se këndvështrimin fenomenologjik, pasi

besojmë se konstrukti i  cilësisë së shërbimit dhe kënaqësisë konsumatore që i përkasin industrisë së

sigurimeve në Shqipëri  mund të shqyrtohen në mënyrë objektive përmes përdorimit të kornizave teorike

të vendosura mëparë dhe instrumentave të strukturuara për të vlerësuar dhe analizuar atë, mbi të cilat

mund  të bëhen gjetjet dhe përgjithësimet .

3.2.2 Qëllimi i kërkimit

Qëllimi i kërkimit është një deklaratë e gjerë të asaj që ky kërkim shpreson të arrijë. Sipas qëllimit,

kërkimi mund të ndahet : në përshkrues, eksplorues dhe shpjegues (Saunders et al, 2000, 2007;. Cooper

dhe Schindler 2006). Një kërkim përshkrues është një studim që kërkon të “portretizojnë një profil të
saktë të personave, ngjarjeve apo situatave” (Robson 2002: 59 në Saunders et al., 2007). Ai përfshin
formalizimin e studimit me strukturat e caktuara në mënyrë që të përshkruajë apo prezantojë më mirë

faktet  rreth  një fenomeni të perceptuar apo siç është në realitet. Një studim i tillë mund të jetë pararendës

i kërkimit eksplorues, apo pjesë e kërkimit shpjegues.

Studimet të cilat përcaktojnë marrëdhëniet rastësore midis variablave mund të përkufizohen si

kërkime shpjeguese. Theksi këtu bie mbi studimin e një situate apo problemi me qëllim shpjegimin e

marrëdhenies midis variablave. (Saunders et al., 2000, 2007; Malhotra & Birks, 2007; Cooper & Schindler

2006). Përshkrimi zë një vend të qartë në kërkimet për drejtimin e biznesit. Sidoqoftë, ai duhet të shihet si

mjet drejt përmbylljes, sesa si vetë përmbyllja. Kjo do të thotë se nëse projekti i kërkimit përdor përshkrimin,

ka gjasa që ky të jetë pararendës i shpjegimit. Studime të tilla njihen si studime përshkruese-shpjeguese.

Studimet përshkruese përdoren edhe kur qëllimi i studimit është t’i përgjigjet pyetjes ‘pse’ në një
kontekst të dhënë.
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 Së fundi, kërkimi  mund të jetë eksplorues kur një studim kryhet për të shqyrtuar dhe për të gjetur

se çfarë po ndodh, ose për të kërkuar njohuri të reja rreth një fenomeni nën një dritë të re “(Robson,
2002). Kryesisht, ky lloj kërkimi përdoret kur një studiues dëshiron të ketë një kuptim më të thellë të një

situate apo një problemi, ose kur zona e studimit është aq e re ose e paqartë, saqë bëhet thelbësisht e

rëndësishme të shqyrtohet variabël i panjohur që mund të ndikojë një fenomen të veçantë. Ai, pra, përfshin

përdorimin e metodave si kërkimin e materialeve bibliotekare, duke kërkuar mendimin e ekspertëve ashtu

dhe kryerjen e një intervistave me fokus grup.

Sa kohë që qëllimi i studimit mund të përfshijë rezultate sasiore dhe cilësore, metodologjia mikse

është propozuar të jetë e përshtatshme nga shumë autorë në disa raste. Ky studim i kombinon të tre llojet

e kërkimit : shpjegues, përshkrues dhe eksplorues.

Së pari, studimi është përshkrues për faktin se kërkon të përshkruajë në detaje gjendjen e

kënaqësisë konsumatore dhe cilësinë e shërbimit në industrinë e sigurimeve, duke i dhënë një kuptim

të thellë realitetit të kënaqësisë konsumatore me cilësinë e shërbimit në Industrinë e Sigurimeve në

Shqipëri si dhe për të kuptuar më mirë dhe më nga afër rëndësinë e dimensioneve të cilësisë të

shërbimit ndaj klientit.

Së dyti, studimi është shpjegues pasi ai kërkon të përcaktojë ndikimin e cilësisë së shërbimit në

kënaqësinë e përgjithshme konsumatore dhe ndikimin e variablave demografikë në kënaqësinë e

përgjithshme. Ai gjithashtu shqyrton marrëdhëniet që ekzistojnë midis kënaqësisë konsumatore  dhe

qëndrimeve konsumatore, të tilla si gjasat për të rekomanduar apo riblerë shërbimet.

Së treti, studimi është eksplorues për faktin se ende nuk dimë, nëse konsumatorët janë të kënaqur

dhe të cilat janë perceptimet e tyre ndaj cilësisë së shërbimeve të sigurimit në Industrinë e Sigurimeve në

Shqipëri.

3.2.3 Metoda e kërkimit

Madodat e kërkimit mund të jenë deduktive apo induktive.

Qasja deduktive e kërkimit ka të bëjë me zhvillimin e një teorie, e cila është subjekt i një testimi

tepër rigoroz. Si e tillë ajo është metoda më e përdorur për kërkimet e shkencave natyrore. Aty ligjet

përbëjnë bazat e shpjegimit, u paraprijnë fenomeneve dhe parashikojnë ndodhshmërinë e tyre e për rrjedhojë

mundësojnë kontrollin e tyre.

Në anën tjetër, qasja është induktive kur hulumtimi fillon me vëzhgimin e një fenomeni në një

mjedis, atëherë mblidhen të dhënat mbi bazën e tëcilave është zhvilluar një teori dhe bëhet përgjithësimi.

Kështu, kalohet  nga specifikja te e  përgjithshmja. Qasja induktive mund të jetë një strategji e vështirë për

tu ndjekur dhe mund të rezultojë e pasuksesshme për një kërkues pa eksperiencë. Ky mund të jetë rasti

kur mbledhja e të dhënave fillon pa ekzaminuar për të parë  çështjet do të gjenerohen prej tyre.

Në këtë studim, ne kemi zgjedhur me kujdes teoritë empirike dhe modelet ekzistuese, duke aplikuar

dhe testimin e tyre në vlerësimin e ndikimit të cilësisë së shërbimit në kënaqësinë konsumatore në kuadër të

industrisë së sigurimeve në Shqipëri. Prandaj, studimi është deduktiv.
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3.2.4 Perspektivat e kohës

Në termat e perspektivës kohore, projektkërkimi mund të jetë gjatësor ose i tërthortë.

Studimet e zgjatura. Pika e fortë e kërkimeve të zgjatura është aftësia që ato kanë për të

studiuar ndryshimet dhe zhvillimet. Duke vëzhguar njerëzit për një kohë të gjatë kërkuesi është i aftë të

ushtrojë kontroll mbi ndryshoret, në të cilat po kryehet studimi, duke u siguruar që ato nuk po ndikohen

nga vetë kërkimi.

Për shumë projekte kërkimore limitet kohore do të thonë se të dhënat sekondare sigurojnë mundësinë

e vetme për të ndërmarrë studime gjatësore. Kjo është e mundur duke përdorur një set të dhënash të

shumëfishta ekzistuese apo duke krijuar një të tillë.

Studimet e tërthorta. Pothuajse të gjithë projekt kërkimet e ndërmarra për leksionet akademike

janë kryer brenda një kohe të caktuar. Një studim i tërthortë shqyrton një fenomen të veçantë në një

periudhë të caktuar kohore (Saunders et al., 2007). Sipas Malhotra dhe Birks (2007) zgjidhet një mostër

e një popullate për t’u studiuar në një kohë të caktuar. Një studim që është i përbërë nga të paktën një
mostër (ose popullsinë e plotë në rastin e regjistrimit të popullsisë), një metodë e mbledhjes së të dhënave

(p.sh., një pyetësor) dhe pyetjet individuale apo mjetet që bëhen të dhëna që mund të analizohen statistikisht

quhet studim i tërthortë. Një studim i vetëm mund të përqëndrohet në lloje të ndryshme temash.

Në anën tjetër, sa i përket perspektivës kohore, një studim mund të jetë gjatësor kur një dukuri e

veçantë studiohet në periudha të ndryshme kohore. Studimet gjatësore mund të marrin formën e një

studimi të vetëm gjatësor ku vetëm një mostër studiohet në periudha të ndryshme kohore apo

multilongitudinal ( multi gjatësore )  kur dy ose më shumë mostra studiohen në periudha të ndryshme

kohore ( Malhotra &Birks, 2007). Ky studim është një studim tipik ndër-sektorial ( i ndërthurur ) në të

cilin të dhënat janë mbledhur nga një përzgjedhje e klientëve të kompanive të sigurimeve në Shqipëri ( rast

studimor Tirana dhe Durrësi ) një herë dhe jo për periudha të ndryshme kohore.

3.2.5 Strategjitë e kërkimit

Çdo strategji mund të përdoret si për kërkimin eksplorues, përshkrues apo shpjegues. Disa prej

këtyre qartazi i përkasin metodës deduktive, të tjerat asaj induktive. Sidoqoftë, strategjitë nuk mund të

ndahen thjesht sipas njërës metodë apo tjetrës. Përveç kësaj, duhet të theksojmë se asnjë strategji kërkimi

nuk është superiore apo inferiore. Si pasojë, ajo që ka më shumë rëndësi nuk është epiteti që u vendoset

strategjive të veçanta, por nëse ato do mundësojnë t’i përgjigjemi pyetjeve të kërkimit tonë specifik e të
arrijmë objektivat tona të kërkimit. Zgjedhja e strategjisë udhëhiqet nga objektivat dhe pyetjet e kërkimit,

masa e njohurive aktuale, koha dhe burimet në dispozicion, e po ashtu edhe nga orientimet filozofike. Së

fundi, duhet mbajtur parasysh se strategjitë nuk përjashtojnë njëra-tjetrën.

Strategjitë që përdoren në kërkime janë:

Kërkim veprimi;

Eksperimenti

Vëzhgimi;

Etnografia;
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Studimi i rasteve;

Teoria themelore;

Kërkimi arkivor

Kërkim veprimi -Ky term vazhdimisht është interpretuar nga kërkuesit e menaxhimit në shumë

mënyra, por midis tyre katër janë më të zakonshme në literaturë. E para fokusohet mbi qëllimin e kërkimit:

kërkimi në veprim në vend të kërkimit rreth veprimit, p.sh kërkimi i drejtohet vendimeve për problemet e

organizimit po aq sa implikimi i ndryshimit së bashku meato që merren drejtpërdrejt me këto probleme.

E dyta lidhet me përfshirjen e praktikantëve në kërkim dhe veçanërisht një ortakëri bashkëpunuese

demokratike midis praktikuesve dhe kërkuesve, nga akademikët apo këshilltarëte brendshëm apo të

jashtëm. Tema e tretë fokusohet në natyrën përsëritëse të proçesit të identifikimit, të planifikimit, të

veprimit dhe vlerësimit. Kërkimi i veprimit spiral fillon brenda një konteksti të caktuar specifik dhe me

një qëllim të qartë.

Eksperimenti – Eksperimenti është një formë e kërkimit e cila është e huazuar nga shkencat e
natyrës, (Saunders et al., 2007; Cooper & Schindler, 2006) edhe pse përdoret shumë edhe në shumë

kërkime të shkencave sociale, në veçanti në psikologji. Qëllimi i një eksperimenti është të studiojë lidhjet

rastësore: nëse një ndryshim i një variabli të pavarur shkakton një ndryshim në një variabël tjetër të varur

(Hakim 2000). Fokusi i eksperimenteve më të thjeshta është vetëm lidhja midis dy variablave. Ndërsa,

eksperimentet më komplekse merren gjithashtu me masën e ndryshimit dhe rëndësinë e dy apo më shumë

variablave të pavarur. Rrjedhimisht, eksperimentet zakonisht përdoren në kërkimet shpjeguese e eksploruese

me qëllim për t’ju përgjigjur pyetjeve “përse” dhe “si”.
Vëzhgimi - Strategjia e vëzhgimit zakonisht është e lidhur me qasjet deduktive. Është një strategji

popullore e zakonshme në kërkimet e bizneseve dhe më shumë përdoret për t’ju përgjigjur pyetjeve kush,
çfarë, ku, sa. Pra ajo përdoret për kërkime zbuluese dhe përshkruese. Vëzhgimet janë popullore sepse të

lejojnë të grumbullosh  një sasi të madhe të dhënash nga një popullsi e konsiderueshme dhe ekonomikisht

me leverdi. Zakonisht përdoren pyetësorë tipik, dhe në momentin që këto të dhëna janë mbledhur ato

standartizohen duke lejuar krahasime të thjeshta. Për më tepër, strategjitë e vëzhgimit perceptohen si të

besueshme nga njerëzit dhe janë në të njëjtën kohë të thjeshta për t’u shpjeguar dhe kuptuar.
Etnografia - është e lidhur ngushtë me qasjen induktive. Ajo rrjedh nga antropologjia. Qëllimi i saj

është të përshkruaj dhe të shpjegojë botën sociale, popullimin e subjekteve të kërkimit në mënyrën si ata

vetë do ta përshkruanin dhe ta shpjegonin. Natyrisht kjo është një strategji kërkimi e cila konsumon aq

shumë kohë sa kërkuesit do ti duhet të zhytet vetë në botën sociale për të cilën bëhet kërkimi sa më shumë

të jetë e mundur. Shumë strategji kërkimi etnografike kërkojnë një numër më të madh vëzhguesish.

Rastet e studimit - Rastet e studimit janë cilësuar si një strategji kërkimi e cila kërkon një vëzhgim

empirik të një fenomeni të veçantë të përkohëshëm brenda kontekstit të tij jetësor duke përdorur burime

të shumta provash. Kjo është komplet e kundërta e strategjisë eksperimentuese, të cilën e përmendëm më

sipër, ku kërkimi ndërmerret brenda një konteksti rreptësisht të kontrolluar. Ai gjithashtu ndryshon nga

strategjia e vëzhgimit e limituar me numrin e ndryshoreve, nga të cilat mund të grumbullohen të dhënat.
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Strategjitë e rasteve të studimit do të jenë të një interesi të veçantë nëse ti dëshiron të fitosh një kuptim të

plotë të kontekstit brenda të cilit kryhet kërkimi dhe proçeseve që ndërmerren. Strategjitë e studimit të

rasteve kanë gjithashtu një aftësi të konsiderueshme të gjenerojnë përgjigje pyetjeve si Pse? Çfarë? dhe

Sa? Ku dy pyetjet e fundit duken më shqetësuese për këtë strategji. Për këtë arsye strategjia e studimit të

rasteve më shpesh përdoret në kërkimet shpjeguese dhe atë zbuluese. Teknikat e mbledhjes së të dhënave

mund të jenë të ndryshme dhe të kombinueshme midis tyre.

Teoria themelore - Teoria klasike themelore është menduar gjithmonë si shembulli mëi mirëi qasjes

induktive, edhe pse ky përfundim do të ishte shumëi thjeshtë. Do të ishte më mirë ta konsideroni si një

“teori ndërtimi” me një kombinim të induksionit dhe deduksionit. Një strategji teorie themelore është
fokusimi mbi zhvillimin dhe ndërtimin e një teorie sipas kërkimit për të parashikuar dhe shpjeguar një

sjellje. Kjo i drejtohet më shumë sjelljes së njerëzve sesa menaxhuesve të biznesit, p.sh konsumatorë apo

të punësuar, një strategji teorie themelore mund të përdoret për të zbuluar një rreze të gjerë të problemeve

të manaxhimit dhe bizneseve. Në teorinë themelore grumbullimi i të dhënave nuk fillon me një kornizë

teorike fillestare. Teoria zhvillohet nga gjenerimi i një serie të dhënash. Këto të dhëna tëçojnë në gjenerimin

e parashikimeve të cilat testohen më tej në vëzhgime të tjera.

Kërkimi arkivor – Kjo strategji ka të bëjë me përdorimin si burim kryesor të kërkimit, arkivat

administrative. Të gjitha kërkimet të cilat përdorin këto burime, janë analiza dytësore. Kjo ndodh sepse

këto të dhëna janë mbledhur për një tjetër qëllim nga organizata apo administrata. Megjithatë kur këto të

dhëna përdoren për një strategji kërkimi arkivor, ato analizohen sepse janë një produkt i aktiviteteve të

përditshme. Një strategji kërkimi arkivor përbëhet nga pyetje kërkimi të cilat fokusohen mbi të kaluarën

dhe ndryshimet në kohë. Megjithatë aftësia për tu përgjigjur këtyre pyetjeve është e lidhur ngushtë me

natyrën e dokumentave dhe arkivave administrative.

Figura  12 : Procesi i kërkimit
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3.2.6 Qëllimi i studimit

Sa i përket problemit të mësipërm të hulumtimit, si problem i identifikuar tashmë, qëllimi kryesor i

këtij studimi është të vlerësojë dhe të analizojë  përcaktuesit dhe efektet e kënaqësisë konsumatore në

qëndrimet konsumatore në Industrinë e Sigurimeve në Shqipëri.

3.2.7 Objektivat e Studimit

Në vijim paraqesim objektivat specifike të këtij studimi:

1. Të shqyrtojë përcaktuesit e kënaqësisë konsumatore në Industrinë e Sigurimeve në Shqipëri

2. Të shqyrtojë ndikimin e kënaqësisë në qëndrimet e  konsumatorëve.

3. Të shqyrtojë ndikimin e cilësisë së shërbimeve mbi kënaqësinë konsumatore në ISSH.

3.2.8 Konstrukti i kënaqësisë

Referuar rishikimit të  literaturës, kënaqësia e përgjithshme matet duke përdorur tre pyetje si tregues

( indikatorë ) në ndërtimin e kënaqësisë. Njëra është e bazuar në matjen e kënaqësisë dhe dy të tjerat janë

të bazuara në dëshirat dhe matjen e dis/ konfirmimit të pritshmërive; një krahasim i performancës perceptuar

me pritjet ( dis/konfirmimi i pritshmërisë ) (Khalifa & Lui, 2002), dhe krahasimi i performancës së perceptuar

me shërbimet e dëshiruara (konfirmimi i dëshirave, Khalifa & Lui, 2002).

Kështu, në matjen e kënaqësisë së përgjithshme, të anketuarve do t’ju kërkohet t’i  përgjigjen  tre
pyetjeve të mëposhtme duke përdorur një shkallë Likert me  pesë pike që variojnë nga një deri në pesë

( Shih shtojcën B ):

1.   Tregoni se sa të kënaqur ose të pakënaqur jeni në përgjithësi me cilësinë e shërbimit të ofruar

nga kompania tuaj e sigurimit

2.   Deri në çfarë mase kanë përmbushur pritjet tuaja shërbimet e kompanisë së sigurimeve?

3.   Sa krahasohen shërbimet që keni marrë nga kompania juaj e sigurimeve me grupin  ideal / të

dëshiruar të shërbimeve?

3.2.9 Popullata

Popullsia e synuar për studimin përfshin të gjithë konsumatorët individual të të gjitha kompanive të

sigurimit që operojnë në Shqipëri. Nuk ka statistika mbi numrin e përgjithshëm të konsumatorëve individual

në industrinë e sigurimeve në Shqipëri, pasi nga informacionet që ne kemi marrë nga kontakti me kompani

të vecanta, për disa prej tyre, ende nuk është krijuar një bazë të dhënash e saktë , pasi shumë prej kientëve

të tyre rezultojnë përdorues të më shumë se një produkti, pra kompania ka bërë shitje të kryqëzuar për

ata.  Industria e sigurimeve përbëhet nga 8 ( tetë )  Kompani Sigurimi Jo jetë, 2 ( dy ) Kompani Sigurimi

Jetë, 1 ( një) Shoqëri Risigurimi , 10 ( dhjetë ) shoqëri brokerimi, 3 Shoqëri Administruese të Fondeve

private të pensioneve të cilat konsiderohen produkte të reja sigurimesh, por që mund të jenë objekt për

kërkime të mëvonshme.

3.2.9.1 Madhësia e mostrës

Ekuacioni më i përdorshëm për gjetjen e numrit më të pranueshëm të mostrës, është:

n = (N/ (1+N (e)2)

mbështur te Yamane (1973).
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• n =N pjestim N shumezim (e)2

• Ku, n - madhësia e kampionit (zgjedhja)

• N - madhësia e popullimit

• e - marzhi i gabimit

Studimi fokusohet në kompanitë e sigurimit që operojnë në Shqipëri ,  që ofrojnë të dy shërbimet e

sigurimeve: Jetë dhe Jo-Jetë. Numri i këtyre kompanive është 7 ( shtatë ) Jetë dhe 2 ( dy ) Jo jetë.  Si

rezultat i të dhënave të kufizuara për numrin e klientëve, kufizimeve në kosto dhe kohë, u zgjodh një një

madhësi e përshtatshme mostre e përbërë nga 400 persona.

3.2.9.2 Metoda e zgjedhjes së mostrës

Eshtë përdorur një teknikë e përshtatur e kampionimit, që është një teknikë jo-probabilistike e

marrjes së mostrave, për të përzgjedhur të anketuarit për tre arsye:

Së pari, konsumatorët janë të shpërndarë në të gjithë vendin, gjë që e bën shumë të vështirë kontaktin

me secilin prej tyre veç e veç, ndaj të anketuarit u zgjodhën nga Tirana dhe Durrësi.

Së dyti, e përsërisim, vështirësinë për të ditur numrin e saktë të konsumatorëve për secilën nga

kompanitë e sigurimeve në Shqipëri gjë që është e nevojshme për përdorimin e ndonjë teknike rastësore

mostrës.

Së treti, fakti që vec studimit, angazhimi im i përditshëm së staf akademik, megjithë lehtësirat e

krijuara , kufizon shumë kohën dhe burimet për të kryer studimin

3.2.9.3 Mbledhja e të dhënave

Janë përdorur të dyja llojet e të dhënave si ato primare edhe ato sekondare. Metoda e mbledhjes së

të dhënave parësore është diskutimi me fokus grupit dhe përdorimin i një pyetësori të mirëstrukturuar. Të

dhënat dytësore përfshijnë kërkimin nga faqet e internetit të kompanive,  dokumentarë, shfytëzimi i raporteve

të ndryshme të kompanive nëpërmjet aksesit etj.

3.2.9.4 Intervistë e thelluar me fokus grup

Në këtë studimështë zhvilluar intervistë paraprake me  fokus grup për të sqaruar dimensionet e

cilësisë së shërbimit në kontekstin Industrisë së Sigurimeve në Shqipëri. Fokus grupi është përdorur për të

diskutuar dimensionet e cilësisë së shërbimit që kanë rëndësi për klientët shqiptarë. Përdorimi i teknikave

projektive, fokus grupi , diskutimet individuale dhe në grup, si dhe teknikat vëzhgimore, rekomandohen të

përdoren në një studim eksplorues, ku studiuesit kërkojnë të kuptojnë variablat kyçe të përfshira (Saunders

et al, 2000;. Cooper dhe Schindler, 2006; Malhotra & Birks, 2007).

Eshtë përdorur një udhëzues ( guidë ) diskutimi për të marrë mendimin e drejtpërdrejtë të fokus

grupit ( Shtojca A). Sipas Cooper & Schindler (2006) dhe Malhotra & Birks (2007), numri i anëtarëve të

një fokus grupi varion nga 5( pesë) deri 12 (dymbëdhjetë ) persona; anëtarët e focus grupit duhet të
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zgjidhen qëllimisht, dhe diskutimi apo intervista zgjat zakonisht një orë apo dy orë. Në funksion të kësaj,

janë përzgjedhur 8 pjesëmarrës duke përdorur teknikën e qëllimshme të mostrave sepse u desh të sigurohemi

që pjesëmarrësit kanë plotësuar kriteret e pranueshmërisë para se të mund të zgjidhen. Kriteret ishin që

çdo pjesëmarrës duhet të ketë qenë klient i një kompanie të veçantë të sigurimit në Shqipëri për të paktën

12 muajt e fundit.

U ftuan dy përfaqësues të kompanive të sigurimeve,  tre konsumatorë individualë nga kompanitë të

ndryshme të sigurimeve në Shqipëri dhe tre agjentë sigurimesh që kanë qenë në ekzistencë për pesë vitet

e fundit në Industrinë e Sigurimeve shqiptare. Diskutimi u zhvillua sipas guidës së përdorur për intervistën

e fokus grupit, e cila zgjati për shtatëdhjetë  60 ( gjashtëdhjetë ) minuta ( shih shtojcën A ). Një nga

rezultatet e intervistës së fokus grupit ishte se çmimet e produkteve të sigurimit shfaqet si një dimension i

rëndësishëm të cilësisë së shërbimit që ka efekt në kënaqësinë konsumatore.

Pjesa tjetër e faktorëve të përmendur nga konsumatorët ishin ato që ishin identifikuar tashmë në

literatureë, veçanërisht në modelin Gronroos të cilësisë së shërbimit në lidhje me cilësinë e reputacionit,

cilësinë funksionale dhe cilësinë teknike. Këta faktorë u morën në konsideratë në dizajnimin dhe administrimin

e pyetësorit për studimin ,në shkallë të gjerë.

3.2.9.5 Zhvillimi i pyetësorit , paratestimi

Për të mbledhur të dhëna nga të anketuarit është përdorur pyetësori ( Shtojca B ). Cështjet e

pyetësorit u miratuan nga studimet e mëparshme (Gyasi dhe Azumah, 2009; Gronroos, 1984, 2000;

Parasuraman, et al, 1985, 1988.). Pyetjet u modifikuan për t’iu përshtatur kontekstit të industrisë së
sigurimeve në Shqipëri, ndjesive të të anketuarve në lidhje me kënaqësinë e përgjithshme konsumatore

dhe qëndrimeve të tyre, si dhe vlerësimin e dimensioneve të cilësisë së shërbimit. Pyetësori përbëhet nga

katër pjesë kryesore: të dhënat e identitetit të të anketuarve, kënaqësia e përgjithshme konsumatore me

cilësinë e shërbimit, perceptimi i cilësisë së shërbimit dhe qëndrimet. Përpara se të përdoret në shkallë të

gjerë  u paratesua një draft  pyetësori një grup prej rreth 15 personash që ishin klientë të kompanive të

sigurimeve dhe së paku 10 prej tyre pranuan se pyetësori është i qartë dhe i përshtatshëm pët t’u përdorur
në shkallë të gjerë, pasi është i kuptueshëm dhe me pyetjet e duhura.

3.2.9.6 Administrim përfundimtar

Më në fund, pasi u sheshuan dhe u vendosën  të gjitha pikat e pyetësorit, ai ( pyetësori ) u administrua

nga popullata e synuar përmes kontaktit personal nga ana jonë dhe ndihmësave.

Së pari, u mor pëlqimi i të anketuarve me anë të formatit të informimit bashkëngjitur, përmes të cilit

informohen të anketuarit lidhur me qëllimin, sigurimin e anonimitetit dhe konfidencialitetit të përgjigjeve. Në

fund, të anketuarve iu shpërnda pyetësori për ta plotësuar dhe për t’u kthyer  te  ne pas përfundimit. Në
mënyrë që të kishim një mostër sa më përfaqësuese të popullsisë së synuar, pyetësori u administrua me të

anketuarit në dy nga qarqet më të mëdha të vendit, përkatësisht: Tirana dhe Durrësi.

3.2.9.7 Mjetet e analizës së të dhënave

Të dhënat do të analizohen duke përdorur Paketën Statistikore për Shkencat Sociale (SPSS) 24.

Në vijim po përshkruajmë metodat statistikore që do të përdoren për të analizuar të dhënat:
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Statistika përshkruese:Së pari, statistika përshkruese është përdorur për të bërë numërimin e

frekuencave, përqindjet, mjetet dhe devijimet standarde për variablat e varur dhe të pavarur. Në këtë

drejtim, dimensionet janë renditur sipas kuptimit të tyre për të përcaktuar rëndësinë relative të dimensioneve

të cilësisë të shërbimit.

3.2.10 Analiza faktoriale

Figura  13: Hapat e analizës faktoriale eksploruese me programin statistikor SPSS. Howitt, D.,

Cramer, D., (2011): Introduction to Statistics in Psychology 5th: Faqja 379.

 Fillesat e përdorimit të analizës faktoriale datojnë në fillim të viteve 1900 me interesin e  psikologut

Charles Spierman në kërkimet mbi aftësitë e njeriut dhe zhvillimin e teorisësë tij së dy-faktorëve, e cila

në fund e çoi atë në zhvillimin e punës mbi teoritë dhe parimet matematike të analizës faktoriale (Yong,

Pearse 2013). Pas Luftës së I-rë Botërore kjo teknikë u përdor në masë të madhe nga një numër i madh

psikologësh, fillimisht për të shërbyer për një qëllim shumë të veçantë në fushën e testimit të opinioneve dhe

mendimeve.

Qëllimi i analizës faktoriale është të zbulojë se cilat cilësi të aftësive mendore kanë tendencë të

shkojnë së bashku dhe cilat janë aftësitë e dallueshme. Është provuar se, përgjithësisht, për zbulimin e tyre,

është shumë i dobishëm zhvillimi dhe përdorimi i testeve psikologjike dhe pyetësorëve. Testet që përdoren

për matjen e personalitetit, qëndrimit, inteligjencës dhe prirjeve janë të bazuara shpesh në këtë teknikë, e

cila ndihmon të zgjedhim se cilat pjesë dhe të dhëna të testit të mbahen për studim. Me përdorimin e

analizës faktoriale, është e mundur të mbahen të dhëna tepër të domosdoshme të variablave psikologjikë

dhe prandaj teoricienët në fushën e psikologjisë e përdorin gjerësisht këtë teknikë. Analiza faktoriale është
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një analizë multivariable dhe një teknikë, që identifikon statistikisht një numër të reduktuar faktorësh nga

një numër i madh variablash të matur. Sipas Newbold, Carlson dhe Thorne (2013) variabli është një

karakteristikë specifike e një individi ose objekti, i cili mund të klasifikohet në disa mënyra.

Faktorët në vetvete nuk maten, por në vend të kësaj ata identifikohen duke formuar faktorë (variabla

të rastit), të cilët përftohen duke përdorur matjen e variablave, që merren në studim (Howitt, Cramer

2011). Analiza faktoriale vepron mbi pikëpamjen se variablat e matshëm dhe të vëzhgueshëm, mund të

reduktohen në më pak variabla të fshehur, të cilat ndajnë një variancë të përbashkët dhe janë jo të

vëzhgueshme; kjo njihet si reduktimi i dimensioneve (Bartholomew, Knott, Moustaki, 2011). Kurse

Johnson dhe Wichern (2002) i quajnë varibla latent variablat e përftuar ose variabla të fshehur, që janë

variabla të cilët nuk janë vrojtuar direkt por janë nxjerrë nga matja e variablave të tjerë.

Analiza faktoriale përdoret kryesisht kur studiuesit kanë një numër të konsiderueshëm variablash, të

cilët maten dhe të dhënat e tyre përfitohen nëpërmjet përdorimit të pyetësorëve. Kjo analizë shqyrton

modelin e lidhjeve midis variablave dhe nëpërmjet saj përftohen variablat e rinj (faktorët), të cilët shpjegojnë

korrelacionin. Pra, analiza faktoriale redukton të dhënat, që përfshijnë një numër variablash duke përftuar

një numër më të vogël faktorësh, të cilët në brendësinë e tyre përfshijnë variablat origjinalë. Identifikimi i

natyrës së secilit faktor kryhet duke ekzaminuar variablat origjinalë, të cilët lidhen me faktorin. Faktori i

vendoset një emër kuptimplotë, me qëllim që të identifikojë variablat që ai përmbledh. Analiza faktoriale

përdoret për të eksploruar strukturën dhe duke i dhënë një kuptim të dhënave (Howitt, Cramer 2011).

Një faktor është një dimension themelor, që përbëhet nga disa prej variablave të marra në studim. Në

varësi të natyrës së studimit dhe numrit të variablave të përfshirë në studim, mund të gjenden një ose më

shumë faktorë (Kothari 2004). Faktorët që përftohen kanë të ndërtuar në brendësi të tyre qëndrimet ose

kënaqësitë e konsumatorit (Zikmund, Babin 2007). Sipas Zikmund dhe Babin (2007), analiza faktoriale

ndahet në dy lloje:

1. Analiza faktoriale eksploruese (EFA). Kjo analizë kryhet, kur studiuesi është i pasigurt për

numrin e faktorëve, që mund të ekzistojnë në mesin e një sërë variablash, si dhe cilat janë këto variabla, që

i bashkëngjiten faktorëve.

2. Analiza faktoriale konfirmuese (CFA). Kjo analizë kryhet, kur studiuesi ka pritshmëri të fortë

teorike në lidhje me strukturën e faktorëve, përpara kryerjes së analizës.

Analiza faktoriale përmbledh informacionin e shumë variablave, duke i grupuar ato në një numër më

të vogël variablash ose faktorësh. Ekziston më shumë se një teknikë për vlerësimin e variablave, që formojnë

faktorët. Qëllimi i kësaj analize është që të prodhohen matematikisht variabla, të cilat shpjegojnë variancën

më të madhe në mesin e variablave të marra në analizë. Analiza faktoriale eksploruese ofron dy pjesë të

rëndësishme të informacionit (Zikmund, Babin 2007):

1. Sa faktorë ekzistojnë në mesin e një sërë variablash?

2. Cilët variabla përputhen ose “bashkëngjiten” dhe me cilët faktorë?
Sipas Howitt dhe Cramer (2011), analiza e faktoriale është një procedurë matematikore, që e

kthen një matricë korrelacioni në një numër më të vogël faktorësh ose supervariablash. Matricë korrelacioni

është një tabelë që përmban variabla, të cilat janë në korrelacion me njëri-tjetrin.
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Një matricë përkufizohet si një grup numrash (ose simbolesh algjebrike) të vendosura në rreshta

dhe kollona (Rosser 2003). Një supervariabël nuk mund të matet drejtpërdrejt dhe natyra e tij duhet të

nxirret nga marrëdhëniet e variablave origjinalë me supervariablat abstraktë (Howitt, Cramer 2011).

3.2.10.1 Ngarkimi faktorial

Ngarkimi faktorial tregon se sa fuqishëm është i lidhur një variabël i matur me një faktor. Një faktor

i ngarkuar tregon se sa korrelacion të fortë ka një faktor me një variabël të matur, ose deri në çfarë mase

një variabël “bashkëngjitet” në një faktor. Vlerësimet e ngarkesave faktoriale ofrohen nga programet

statistikore të analizës faktoriale si SPSS (Zikmund, Babin 2007). Faktorët janë thjesht variabla.

Korrelacioni i faktorëve me variablat origjinale njihet si ngarkimi faktorial, megjithëse ata janë vetëm

koeficientë korrelacioni. Ngarkesat e faktorëve ndjekin të gjitha rregullat, që përdoren për koeficientët e

korrelacionit, në mënyrë që ata të ndryshojnë nga -1 deri në +1, duke përzgjedhur variablat, të cilat lidhen

më mirë me supervariablat apo faktorët në fjalë, duke parë në ngarkesat faktoriale për secilin nga faktorët

që përftohen (Howitt, Cramer 2011). Më pas, faktorët që përftohen, mund të interpretohen nga shqyrtimi

i skemave të reja dhe nga rezultatet e faktorëve, të cilët prodhohen duke u shfaqur një model i qartë dhe

më pas interpretimi i tyre bëhet më i lehtë.

Analiza faktoriale realizon reduktimin e të dhënave duke kapur një variancë, nga shumë variabla, në

një variabël të vetëm. Reduktimi i të dhënave është, gjithashtu, një mënyrë e identifikimit se cilat variabla

midis një grupi të madh variablash, mund të jenë të rëndësishme në disa analiza dhe kështu, reduktimi i të

dhënave thjeshton vendimmarrjen (Zikmund, Babin 2007). Sipas Howitt dhe Cramer (2011), teknika

më themelore e analizës faktoriale është metoda e komponentëve kryesorë. Kjo është një teknikë

matematikore e cila ka si bazë karakteristikat e mëposhtme:

1. Faktorët, që përftohen, paraqesin magnitudat nga më të mëdhatë te më të voglat për sa i

përket shumës së variancës, e cila shpjegohet nga faktori. Përderisa faktorët janë variabla,

ata kanë një varësi të caktuar të variancës së lidhur me to.

2. Secili nga faktorët shpjegon shumën maksimale të variancës.

Ekziston një numër i ndryshëm kriteresh për të përcaktuar faktorët “më të mirë”. Zakonisht këto

kritere përfshijnë rritjen e numrit të faktorëve me ngarkesë të lartë, duke zvogëluar numrin e faktorëve me

ngarkesë të ulët. Ky nuk është një proces i thjeshtë, sepse një analizë faktoriale gjeneron disa faktorë dhe

rregullimi i një faktori mund të  ndikojë negativisht në kënaqjen e faktorëve të tjerë. Ky proces quhet

rotacion ose rrotullim, ku nëpërmjet kompjuterit kryhen rrotullime të akseve deri në një seri scattergramesh,

deri sa të përftohet struktura e kënaqshme dhe e thjeshtë e faktorit.

Në ditët e sotme nuk përdoren grafikë për të marrë këtë strukturë të thjeshtë, por procedura të tilla

si varimax-i e kryejnë këtë strukturë, e cila ofrohet nga programi statistikor SPSS. Komponentët kryesorë

janë faktorë të parregulluar, të cilët shpjegojnë ndryshimet më të mëdha, por nuk janë gjithmonë shumë të

lehtë për t‘u interpretuar. Statisticienët sugjerojnë, se faktorët e rrotulluar kanë tendencë për të zbuluar
struktura më të qarta, se ato të parrotulluara dhe rekomandojnë, që të përdoren faktorët, të cilët përftohen

nga rrotullimi (Howitt, Cramer 2011).
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Ne shpesh kryejmë analizën faktoriale  për të përcaktuar nëse mund të grupojmë numër më të

madh variablash të tilla si cështjet e paraqitura në pyetësor në një grup të vogël të ‘supervariablave’ ose

faktorëve. Për shembull, ne mund të kemi bërë deri 10 pyetje për të matur mënyrën në të cilën njerëzit

e shprehin ankth dhe 10 pyetje të tjera për të vlerësuar se si ata shfaqin depresionin.

Supozojmë se rezultatet e analizës sonë faktoriale tregojnë se të gjitha ose pothuajse të 10 pyetjet

mbi ngarkesën e ankthit rezultojnë të listuara te një prej këtyre faktorëve dhe pothuajse 10 pyetjet mbi

ngarkesën e depresionit shfaqen te faktori tjetër. Ky rezultat sugjerohet në vend të analizës nga 20 pyetje

secilës . Me fjalë të tjera, në vend se të analizojmë 20 masa të ndryshme, ne tani analizojmë dy masa. Kjo

e thjeshton shumë analizën tonë.

Mënyra më e zakonshme për të kombinuar variablat të cilët janë matur me të njëjtën shkallë është

që thjesht bashkojmë numrat që përbëjnë atë shkallë. Kjo nganjëherë është referuar si shkallë

përmbledhëse. Për shembull, në qoftë se të anketuarit do të ishin përgjigjur vetëm  ‘Po’ ose ‘Jo’ për

secilën nga 20 pyetjet tona, atëherë ne mund të përcaktojmë një përgjigje e cila tregon praninë ose jo të

ankthit apo depresionit te një numër më i lartë se një përgjigje. Ne mund caktojmë numrin 2 për të

treguar praninë e dyjave si të ankthit apo depresionit dhe numrin 1 për të treguar mungesën e dyjave,

pra të ankthit ose depresionit.

 Ka mënyra të ndryshme të llogaritjes së rezultatit faktorial dhe kjo në përgjithësi  bëhet me programe

kompjuterike të cilat kryejnë analizën e factorëve. Rezultati i analizës faktoriale mund të bazohet në të

gjithë variablat në analizën faktoriale.

Variablat e ngarkesës që ndërlidhen më shumë në një faktor ponderohen në përgjithësi më të rëndë.(

Introduction to Statistics in Psychology , Fifth edition published 2011, Dennis Howitt&Duncan Cramer)

3.1.10.2 Vlera Eigen (vetiake)

Shuma e variancës, që “shpjegohet” nga një faktor, lidhet me një vlerë të quajtur Vlera Eigen.

Kjo vlerë është e lehtë për t`u llogaritur, sepse ajo është thjesht shuma e katrorëve të ngarkesës së një

faktori. Për të parë sa shumë faktorë do të ekzistojnë në mesin e një numri të madh të variablave bazohemi

në parametrin “Eigen” për zgjedhjen e faktorëve (Howitt, Cramer 2011). Vlerat Eigen janë parametra,

që shpjegojnë lidhjen e variancës me secilin faktor në bazë të një rregulli të caktuar. Ky rregull përcakton

numrin e faktorëve bazuar te vlerat Eigen më të mëdha se 1. Ky është rregull i parazgjedhur për pjesën më

të madhe të programeve statistikore (Zikmund, Babin 2007). Vlerat Eigen përftohen nga shuma në katror

e vlerave të faktorit të ngarkuar në lidhje me një faktor. Vlera Eigen tregon rëndësinë relative të secilit

faktor, që bën pjesë në grupin e veçantë të variablave, të cilat analizohen (Kothari 2004).

3.2.10.3 Varianca totale

Përgjatë ngarkimit të faktorëve, përqindja totale e variancës së variablave, që shpjegohet nga faktorët,

është e dobishme për interpretimin e tyre. Kjo variancë është korrelacioni në katror. Pra, shuma e katrorëve
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të çdo ngarkese, pjestuar me numrin e faktorëve, na jep një llogaritje të variancës, që shpjegohet nga një

faktor, e ngjashme me R² në regresionin e shumëfishtë (Zikmund, Babin 2007).

Kur vlerat Eigen të të gjithë faktorëve mblidhen, vlera, që rezulton, është quajtur si shuma totale e

katrorëve. Kjo vlerë, kur pjesëtohet me numrin e variablave (të përfshirë në një studim), tregon, se sa

përqind të modelit shpjegojnë të gjithë variablat e marra së bashku në analizën e kryer. Nëse variablat janë

të gjitha shumë të ndryshme nga njëra-tjetra, atëherë kjo vlerë do të jetë e ulët. Nëse një variabël është

njëkohësisht në më shumë se një grup dhe në qoftë se faktorët e nxjerrë llogariten për të gjithë grupet,

atëherë, vlera do të trajtohet si e përbashkët (Kothari 2004). Sipas Howitt dhe Cramer (2011), teorikisht

një variabël mendohet se mund të përfshijë tri lloje variancash.

1. Varianca specifike është variancë e cila mund të matet vetëm në një variabël të vetëm dhe është

specifike për atë variabël.

2. Varianca e zakonshme është variancë të cilën një variabël i veçantë e ka të përbashkët me

variablat e tjerë.

3. Varianca e gabimeve është variancë gabimesh krejtësisht të rastit, e cila nuk është e lidhur në

mënyrë sistematike me çdo burim tjetër të variancës.

Korrelacioni i çdo variabli me veten është 1, ndërsa korrelacioni midis dy variablave të ndryshëm

përbëhet vetëm nga varianca e përbashkët, që është e zakonshme te dy variablat (varianca e

zakonshme).

Rotacioni i faktorëve është një mënyrë matematikore, e cila shërben për thjeshtimin e rezultateve.

Lloji më i zakonshëm i rotacionit të faktorëve është procesi i rrotullimit i quajtur varimax.

Kjo teknikë përfshin krijimin e një reference nëpërmjet boshteve të sistemit koordinativ për një

grup të caktuar variablash. Një zgjidhje faktoriale fillestare shpesh është e vështirë për t‘u interpretuar.

Rotacioni prodhon modelet më të dukshme të ngarkesave. Përdoruesit duhet të eksperimentojnë me

këtë, duke parë zgjidhjet e faktorëve kur nuk është e rrotulluar dhe zgjidhjet e faktorëve kur është e

rrotulluar (Zikmund, Babin 2007). Ndërkohë që analizojmë numrin e faktorëve, mund të ndodhë, që

një variabël mund të lidhet me më shumë se një faktor.

Rotacioni maksimizon ngarkesat e larta të variablave dhe minimizon ngarkesat e ulëta të tyre,

duke prodhuar një zgjidhje më të interpretueshme dhe të thjeshtuar. Ekzistojnë dy teknika të zakonshme

të rotacionit, rotacioni ortogonal (varimaks) dhe rotacioni i zhdrejtë. Ndërsa rotacioni varimax prodhon

strukturat e faktorëve, që nuk janë në korrelacion, rotacioni i zhdrejtë prodhon faktorët, që janë në

korrelacion. Për t‘i bërë të vlefshme rezultatet e analizës faktoriale, është e domosdoshme zgjedhja e
rotacionit të duhur. Shoqërizimi për çdo variabël do të mbetet i paprekur pavarësisht rotacionit, por

vlerat eigen do të ndryshojnë si rezultat i rotacionit (Kothari 2004). Zakonisht studiuesit përdorin

rotacionin ortogonal më tepër se rotacionin e zhdrejtë. Kur përdoret rotacioni ortogonal, do të kuptohet,

se asnjë nga faktorët apo supervariablat nuk janë në korrelacion me njëri-tjetrin. Kjo kërkesë
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matematikore është e ndërtuar në procedurat kompjuterike. Rotacioni i zhdrejtë do të thotë se faktorët

apo supervariablat janë në korrelacion me njëri-tjetrin (edhe pse ata mund të përfundojnë të palidhur),

në qoftë se kjo ndihmon për të lehtësuar interpretimin e faktorëve. Procedurat kompjuterike të tilla si

promax dhe oblimin prodhojnë faktorë të lidhur ose të zhdrejtë. Faktorët e kufizuar, që përfitohen,

janë “statistikisht të rëndësishëm”.

Nuk ekzistojnë teste në dispozicion për të pranuar rëndësinë e një faktori, por zakonisht është

pranuar procedura, që të injorojmë çdo faktor për të cilat vlera eigen është më e vogël se < 1. Kjo do të

thotë se një faktor me një vlerë eigen më të vogël se 1, nuk mund të jetë statistikisht i rëndësishëm. Për

shumicën e qëllimeve ky është një kriter mjaft i mirë, edhe pse statisticienët e kualifikuar mund të kenë

mendime të tjera. Një tjetër procedurë është (scree test) testi i rrëshqitjes.

Kjo procedurë është thjesht një grafik ku shpjegohet shuma e variancës nga faktorë të njëpasnjëshëm

në analizën faktoriale. Pika në të cilën kurba sheshohet tregon fillimin e faktorëve jo të rëndësishëm (Howitt,

Cramer 2011). Rotacioni i faktorëve kryhet për të pasur një interpretim më të mirë, duke qënë se faktorët

para rrotullimit janë të paqartë. Qëllimi i rotacionit është që të arrihet një strukturë optimale më e thjeshtuar.

Si thamë më lart, në analizën faktoriale përdoren dy rotacione: ortogonal dhe ai i zhdrejtë.

Rotacioni ortogonal rrotullon në 90° faktorët nga njëri-tjetri dhe supozohet, se faktorët janë të

pakorreluar. Kjo metodë është më pak realiste, sepse faktorët përgjithësisht janë të lidhur me njëri-tjetrin

në një farë mase (Yong, Pearse 2013).

Rotacioni i zhdrejtë prodhon një model matrice, që përmban faktorët ose ngarkesat e variablave

dhe matricën e korrelacioneve të faktorëve (që përfshin korrelacionet ndërmjet faktorëve). Pjesë e

teknikës së rotacionit të zhdrejtë janë metodat Oblimin i drejtpërdrejtë dhe Promax. Oblimini i

drejtpërdrejtë përpiqet ta bëjë më të thjeshtë strukturën dhe matematikën e rezultateve, ndërsa Promax

është e përshtatshme për shkak të shpejtësisë së saj, kur të dhënat janë në një numër të madh. Promax

përfshin ngritjen e ngarkesave në fuqi të katërt, e cila jep korrelacione më të mëdha në mesin e faktorëve,

duke arritur në një strukturë të thjeshtë (Gorsuch, 1983).

Rezultatet e faktorëve paraqesin shkallën, në të cilën çdo person i anketuar arrin pikë të larta në

grupin e variablave, që ngarkohen më shumë në secilin faktor. Rezultatet e analizës faktoriale përpiqen të

shpjegojnë kuptimin e faktorëve. Me rezultate të tilla mund të kryhen edhe disa analiza të tjera me shumë

variabla (Kothari 2004). Gjithashtu edhe Johnson dhe Wichern (2002) theksojnë se rotacionet ortogonale

janë të përshtashme në analizat faktoriale, ku faktorët supozohet të mos jenë në korrelacion me njëri-

tjetrin. Shumë studiues në shkencat shoqërore e konsiderojnë rotacionin (e zhdrejtë)oblique të përshtatshëm,

kur faktorët mendohet se korrelojnë në analizën faktoriale.

Këto teknika përdoren në analizimin e të dhënave sociale, psikologjike, mjekësore dhe ekonomike,

veçanërisht kur variablat, që kanë lidhje me studimet kërkimore të këtyre fushave, mendohet se janë të

ndërlidhura me njëra-tjetrën dhe kur modelet probabilitare nuk mund të përdoren në mënyrë të përshtatshme.

Në ditët e sotme, për shkak zhvillimit me shpejtësi të teknologjisë, aplikacionet e teknikave multivariate në

praktikë janë përshpejtuar. Teknikat multivariate janë gjerësisht empirike dhe merren me realitetin. Ata

zotërojnë aftësinë për të analizuar të dhënat komplekse. Prandaj, në shumicën e rasteve aplikohet në

kërkimet rreth sjelljes.
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Në përgjithësi përdoren teknikat e analizës multivariate për rezultate sa më realiste. Përveç të

qënit një mjet për të analizuar të dhënat, teknika multivariate, gjithashtu, ndihmon në lloje të ndryshme të

vendimmarrjes (Kothari 2004). Qëllimi i analizës faktoriale është të përmbledhë numrin e atributeve në

një grup më të vogël faktorësh për të ndihmuar që të kuptojmë, se farë impakti kanë ato te konsumatorët

mbi perceptimin e produktit apo shërbimit. Kjo analizë fillon me korrelacionin midis variablave dhe, në

përgjithësi, analiza faktoriale përdor si metodë analizën e komponentëve kryesorë (Szwarc 2005).

3.2.11 Analiza e Komponentëve Kryesorë (PCA)

Koncepti qendror i PCA është përfaqësimi apo përmbledhja. Supozojmë se duam të zëvendësojmë

një bashkësi të madhe variablash me një bashkësi më të vogël, e cila përmbledh në mënyrën më të mirë

bashkësinë e madhe. Le te jenë p dhe m, respektivisht numri origjinal dhe ai i reduktuar i variablave.

Variablat origjinalë shënohen X, variablat e përmbledhur F (faktorë). Në rastin më të thjeshtë masa e

përshtatshmërisë së rikonstruksionit është shuma e p katrorëve të korrelacioneve të shumëfishta mes

variablave X, dhe parashikimet e X nga faktorët. Në rastin më të përgjithshëm mund të peshojmë çdo

katror të korrelacionit të shumëfishtë me variancën e variablit X korrespondues. Meqë ne mund t’i vendosim
vetë këto varianca duke shumëzuar rezultatet e secilit variabël me një konstante të zgjedhur, kjo do të

përmblidhej në aftësinë për të caktuar çfarëdo peshash që zgjedhim në variabla të ndryshëm. Problemi

është i mirë-përcaktuar në kuptimin matematik: kërkohet të reduktohen p variabla në një bashkësi prej

m funksionesh lineare të këtyre variablave, që përmbledh më mirë variablat origjinale p në kuptimin e

shpjeguar më lart. Rezulton që një numër i pafundëm funksionesh lineare japin përmbledhje njësoj të

mira dhe për të ngushtuar problemin në një zgjidhje të vetme, vendosim tre kushte: 1. m funksionet

lineare të derivuara duhet të jenë të pakorreluar dy nga dy.  2. çdo bashkësi prej m funksionesh lineare

duhet të përfshijë funksione për një bashkësi më të vogël. Për shembull, 4 funksionet lineare më të mira

duhet të përfshijnë 3 më të mirët, të cilët duhet të përfshijnë 2 më të mirët, të cilët duhet të përfshijnë më

të mirin prej tyre. 3. katrorët e peshave që përcaktohen në çdo funksion linear duhet të kenë shumën 1.

Këto tre kushte japin, për shumicën e bazave të të dhënave, një zgjidhje të vetme. Zakonisht kemi p

funksione lineare (të quajtur komponentë kryesorë) që kanë rëndësi zbritëse; duke përdorur p prej tyre

merret rindërtimi perfekt i rezultateve origjinale X, dhe duke përdorur m të parët (ku m lëviz nga 1 në p)

merret rindërtimi më i mirë i mundshëm për atë vlerë të m.

Përcaktohet vektori eigen i çdo komponenti (ose vektori karakteristik ose vektori latent) si kolonën

e peshave të përdorura për ta formuar atë nga variablat X. Nëse matrica origjinale R është një matricë

korrelacionesh, përcaktoni vlerën eigen (eigenvalue, ose vlerën karakteristike ose vlerën latente) të çdo

komponenti si shumën e katrorëve të korrelacioneve të tij me variablat X. Nëse R është matricë kovariancash,

vlera eigen përcaktohet si shuma e peshuar e katrorëve të korrelacioneve, me secilin korrelacion të peshuar

me variancën e variablit X korrespondues. Shuma e vlerave eigen gjithnjë është e barabartë me shumën e

elementëve diagonalë të R. Zgjidhjet jounike merren vetëm kur dy ose më shumë vlera eigen janë ekzaktësisht

të njëjta; atëherë rezulton që vektorët eigen korrespondues nuk janë të përcaktuar në mënyrë unike, por

në praktikë ky rast është i rrallë. Çdo vlerë eigen e komponentëve quhet “shuma e variancës” që shpjegon
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komponenti. Arsye kryesore për këtë është përkufizimi i vlerës eigen si shuma e peshuar e katrorëve të

korrelacioneve. Gjithashtu rezulton që varianca e rezultateve të komponentëve është e barabartë me vlerën

eigen. Pra, në PCA “varianca e faktorit” dhe “sasia e variancës së shpjeguar nga faktori” janë gjithnjë të
njëjta. Prandaj dy frazat shpesh përdoren pa nënkuptuar ndonjë ndryshim mes tyre, edhe pse konceptualisht

vlejnë për elementë shumë të ndryshëm sasiorë.

3.2.11.1 Numri i Komponentëve Kryesorë

 Mund të ndodhë që m komponentët kryesorë të shpjegojnë gjithë variancën në një bashkësi variablash

X — pra, të lejojnë rindërtimin e plotë të X – edhe pse m < p. Gjithsesi, në mungesë të kësaj rastësie, nuk
ka një test rëndësie mbi numrin e komponentëve kryesorë, ashtu si në statistikë përdoret testimi i hipotezës

zero mbi korrelacionin mes dy variablave. Hipoteza se m komponentë perfshijnë gjithë variancën e p

variablave është në themel hipoteza se kur variablat parashikohen prej komponentëve me regresion të

shumëfishtë, korrelacionet e shumëfishta do të jenë të gjitha 1.0. Dështimi më i lehtë i pranimit të kësaj

hipoteze restriktive në një kampion, kundërshton hipotezën në lidhje me popullsinë. Gjithsesi, duhet patur

parasysh se testet e rëndësisë përmbajnë vetëm gabimin e zgjedhjes, por është e arsyeshme të shtrohet

hipoteza se një korrelacion i vëzhguar në një kampion ndryshon prej atij të popullatës vetëm për shkak të

gabimit të matjes. Mundësia e një gabimi në matje implikon se ju duhet të mendoni në termat e një faktori

të përbashkët dhe jo të një komponenti modeli, meqë gabimi i matjes implikon që ka një sasi variance të

pashpjeguar nga faktorët në çdo variabël X.

Mund të gënjeheni nëse  mendoni se analiza e faktorëve, zvogëlon numrin e variablave që duhet të

marrim në konsideratë. Kjo mund të ndodhë, por jo automatikisht, sepse në fakt pa ndonjë intervenim nga

ana jonëju mund të ketë sa më shumë faktorë si variabla me të cilët  fillojmë. Kjo nuk është shumë e

dobishme pasi kjo do të thotë se matrica faktoriale është aq komplekse sa matrica e korrelacionit. Për më

tepër, është e vështirë të interpretohen të gjithë faktorët që ato më vonë priren të jenë junk dhe të përbëhet

nga asgjë tjetër përveç gabimeve të mospërputhjes.

Duhet të kufizojmë numrin e faktorëve të atyre që janë ‘statistikisht të rëndësishëm’.
Nuk ka teste zakonisht në dispozicion dhe të pranuara universalisht sa i përket  rëndësisë së një

faktori. Megjithatë, një procedurë zakonisht e pranuar është që të injorojë çdo faktor për të cilat vlera

eigen është më pak se 1.00.  Arsyeja për këtë është se një faktor me një vlerë eigen më pak se 1.00 nuk

merr “ndarje të drejtë”. Kjo do të thotë është se një faktor me një vlerë eigen nën 1.00 nuk mund të jetë
statistikisht i rëndësishëm.

- Edhe pse kjo nuk do të thotë se faktorët me vlerë eigen më të madhe se 1.00 janë në të vërtetë

statistikisht të rëndësishëm. Për shumicën e rasteve  ky është një kriter mjaft i mirë edhe pse statisticienët

e kualifikuar kanë pikëpamje të tjera.

Gjetja e numrit të faktorëve të drejtë ka rëndësi mbi të gjitha kur rrotullohen faktorët në një strukturë

të thjeshtë. Nëse ka shumë faktorë varianca ka tendencë të jetë ndarë në kufinj shumë të  afërt.
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3.2.12 Vlefshmëria dhe besueshmëria e instrumenteve

3.2.12.1 Besueshmëria:

Besueshmëria e referohet shkallës në të cilën një instrument matës është në gjendje të japë rezultate

të qëndrueshme sa herë që është aplikuar në kushte të ngjashme. Është mjet matës që jep rezultatetë

ngjashme  për inpute të ngjashme.

Statistikisht, besueshmëria përcaktohet si përqindja e mospërputhjes në përgjigjet në pyetësorin e

zhvilluar, që është rezultat i tëanketuarve të ndryshëm. Kjo nënkupton se përgjigjet ndaj një sondazhitë

besueshëm do të ndryshojnë për shkak se të anketuarit kanë mendime të ndryshme, jo sepse pyetësori

është  konfuz apo i paqartë.

Besueshmëria mund të vlerësohet matematikisht ose nëpërmjet para-testimit të instrumenteve. Në

këtë studim, meqenëse cështjet që përmban pyetësori janë adaptuar nga studimet e mëparshme (Gyasi

dhe Azumah (2009), por janë përshtatur për kontekstin e shërbimit të sigurimeve, iu kushtua kujdes kryerjes

së një testi pilot për përsosjen e instrumentit.

Si rezultat i kësaj, cështjet që parashtron pyetësori u testuan për të hequr fjalët konfuze dhe për të

përmirësuar qartësinë e tyreduke forcuar kështu besueshmërinë e tij.

3.2.12.2 Vlefshmëria

Vlefshmëria të bëjë me shkallën në të cilën një instrument statistikor mat atë që ka për qëllim të

masë. Ajo vë theksin saktësinë në një instrumenti matës (Cooper dhe Schindler, 2006). Ka dy lloj vlefshmërie:

brendshme dhe e jashtme.

Vlefshmëria e jashtme: Kjo lidhet me shkallën në të cilën të dhënat dhe rezultatet e një studimi

mund të përgjithësohen për mjedise të tjera kërkimore specifike dhe mostra të tjera. Në studim, për të

siguruar vlefshmërinë e jashtme, gjetjet dhe rezultatet do të përgjithësohen në kontekstinshqiptar, dhe në

kontekstin e vendeve të tjera në zhvillim, dhe veçanërisht në shërbimin e sigurimeve.

Në këtë studim paraqiten disa lloje vlefshmërish të brendshme:

Vlefshmërisa e dukshme:Vlefshmëria e dukshme i referohet masës në të cilën ekziston një

marrëdhënie logjike ndërmjet variablave dhe masës së propozuar në studim. Kjo lloj vlefshmërie nuk

ofron prova të mjaftueshme vlefshmërie pasi ajo është shumë subjektive. Vlefshmëria e dukshmeofrohet

në këtë studim sipas logjikës së matjes sëndikimin e cilësisë së shërbimit në kënaqësinë konsumatore duke

përdorur një pyetësor të bazuar në survejim.

Vlefshmëria e përmbajtjes: Kjo lidhet me shkallën në të cilën një instrument kërkimi mbulon dhe

përfaqëson mjaftueshëmkonstruktin e asaj që po studiohet. Kjo zakonisht arrihet duke kërkuar mendimin

e hetuesve apo ekspertëve të tjerë. Pyetësori për këtë studim është konsultuar me lektorë të marketingut

për të shqyrtuar vlefshmërinë e përmbajtjes së tij.

Vlefshmëria e kriterit: Kjo lidhet me shkallën në të cilën një instrument matës lidhet fort me disa

kritere ose standarde të tjera që besohet që  masin  me saktësi ndryshoret  nën shqyrtim. Në qoftë se
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instrumenti është krahasuar me  ndonjë instrument tjetër të ngjashëm që është zhvilluar dhe testuar

të jetë i vlefshëm, atëherë krahasimi i tillë është quajturvlefshmëriaktuale. Kështu, në këtë studim,

pyetësori i zhvilluar u krahasua me instrumente të tjera të ngjashme të vlefshme të cilësisësë shërbimit

të zhvilluara nga Parasuraman et al., (1988) dhe Gronroos, (1984) që janë zhvilluar dhe përdorur

në disa studime. Kjo, për tu siguruar se çështjet e paraqitura në pyetësor krahasohen në mënyrë të

favorshme me ato të vlefshmet.

Vlefshmëria e konstruktit: Kjo lidhet me shkallën në të cilën një instrument matës bazohet në

teori. Me fjalë të tjera, instrumenti duhet të ketë baza ekzistuese konceptuale ose teorike në literaturë. Në

këtë studim, vlefshmëria e konstruktit sigurohet duke nxjerrë nga literatura ekzistuese përcaktuesit e

kënaqësisë konsumatore dhe dimensionet e cilësisë së shërbimit .

Vlefshmëria konvergjente dhe diskriminante: Straub et al. (2004) pohojnë se dy aspektet

kryesore të vlefshmërisësë konstruktit , të qenit konvergjent dhe diskriminant, mund të konkludohen nga

analiza Faktoriale,dhe në mënyrë specifike, rezultatet e Analizës faktoriale konfirmuese (CFA).

Vlefshmëria e faktorëve: Kjo vlefshmëri teknikë vlefshmërisë së konstruktit e përdorur në vlerësimin

e cilësisë së pyetësorit dhe përftohet me anë të analizës së faktorëve. Matësat  kryesorë të përdorur për të

testuar vlefshmërinë e një instrumenti në analizën faktoriale përfshijnë:

Nxjerrja e të dhënave përfshin vlerësimin e mospërputhjes në çdo variabël të rrjedhur nga

komponentët. Vlerat kumulative tregojnë se përbërësit e nxjerrë përfaqësojnë variablat mirë.

Kështu, vlerat e vogla tregojnë variablat  që nuk përshtaten mirë me zgjedhjen e faktorëve, dhe

mundësisht duhen hequr nga analiza.

Matja epërshtatshmërisë së mostrës Kaiser-Meyer-Olkin ( KMO ). Përshtatshmëria është një

statistikë që tregon përqindjen e mospërputhje në variabla që mund të shkaktohen nga faktorë

themelorë. Vlera të larta (të afërta me 1.0) në përgjithësi tregojnë se analiza faktoriale është e

vlefshme për  të dhënat tona. Nëse vlera është më pak se 0.50, rezultatet e analizës faktoriale

mund të mos  jenë të vlefshme.

Testi Barlett i sferoiditetit teston hipotezën se matrica e korrelacionit është një matricë e identitetit,

e cila tregon se variablat janë pa lidhje dhe për këtë arsye të papërshtatshme për zbulimin e

strukturës. Vlerat e vogla (më pak se 0.05) të nivelit të rëndësisë tregojnë se analiza faktoriale

mund të jetë e përshtatshme.

3.2.13 Parimet e koeficientit të korrelacionit

Koeficienti i korrelacionit në thelb merr formën e mëposhtme:
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r [koeficienti i korrelacionit] = +1.00

ose 0.00

ose -1,00

ose 0.30

ose -0,72, etj

Pra, një koeficienti i korrelacionit përbëhet nga dy pjesë:

1. Një shenjë pozitive ose negative (edhe pse për vlerat pozitive shenja shpesh lihet jashtë).

2. Çdo vlerë numerike në rangun e 0.00 për 1.00.

Shenja + ose - na tregon diçka të rëndësishme në lidhje me pjerrësinë e linjës korrelacionit

Nje vlerë 0 tregon se
nuk ka asnjë lidhje

në mes të dy
variablave.

Koeficienti i
korrelacionit
është indeksi

numerik i drejtimit
dhe shtrirjes së

marrëdhënieve midis
dy variablave.

Vlerat më të mëdha
numerike

vlerësojnë më nga
afër

marrëdhënienndërmj
et

dy variablave është.

Këto korrelacione
merren vetëm me
marrëdhënie të

drejtë-line
marrëdhëniet, të

tjera merren me ato
të kurbave lineare

Një lidhje thjesht
tregon

një bashkim, nuk
krijon në vetvete një

lidhjeshkakësore.

Vlerat e korrelacionit
janë nga 1deri + 0
nëse ka një lidhje
pozitive, -1 në 0
përkorrelacion

negativ.

Kovarianca është një
masë që tregon  se
si rritja e pikëve nga
njëra  ndryshore rrit
pikët në një variabël

tjetër.

Koeficienti i
përcaktimit

është katrori i
koeficientit tw
korrelacionit

qw tregonsasinë e
ndryshimit të
përbashkët.

Nëse të dhënat tuaja
janë në formën e
pikëve atëherë

produkti momental i
dalë nga koeficienti i
korelacionit Pearson

është më
ipërshtatshëm,

zakonisht.

Nëse supozimet e
Koeficientit të

korrelacionit Pearson
nuk përmbushen,
atëherë ju mundtë

përdorni koeficientin
ekorrelacionitSperman

’s rho

Koeficienti i
korrelacionit Pearson

është thjesht
kovariance e ndarë

nga maksimumi
qënjë kovariance

mund të jetë.

Gjithmonë vizatoni
një scattergram pasi
kjo është një mënyrë

vizuale përtë
kontrolluar për

probleme
që cila mund të na

tregojnë se
koeficienti

ikorrelacionit është
gabim

Figura  14: Hapat konceptualë për të kuptuar koeficientin e korrelacionit,  SPSS.

Howitt, D., Cramer, D., (2011): Introduction to Statistics in Psychology 5th: Faqja 70.
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3.2.13.1 Koeficienti i Korelacionit Pearson

Ka një formulë të veçantë kompjuterike që mund të përdoret dhe është më e shpejtë sesa aplikimi

i formulës konvencionale dhe ky është korelacioni Pearson, korrelacioni të dhënave në formën e radhëve

. Kjo nuk është asgjë tjetër përveç një rast të veçantë të formulës së korelacionit Pearson. Shumica e

teksteve statistikor e ofrojnë këtë formulë për përdorim rutinë.

Koeficientët e korrelacionit Pearson janë jashtëzakonisht të zakonshwm në hulumtime tw shumta të

publikuara. Ata mundtë gjenden në një shumëllojshmëri të konteksteve kështu që duke nuk mund t’i
referohemi njw  një shembulli tipik pwr ta shpjeguar pwrdorimin e tij.

Koeficienti i korrelacionit është përdorur herë herë si tregues i vlefshmërisë së një testi psikologjik.

Kështu që ai mund të përdoret për të treguar marrëdhëniet në mes të një testi të inteligjencësdhe

performancën e fëmijëve në shkollë. Testi është një parashikues i vlefshëm i performancës së shkollësnë

qoftë se ka një korrelacion thelbësor ndërmjet rezultatin e testimit dhe performancës së shkollës.

Koeficienti i korrelacionit është gjithashtu shumë i dobishëm si një tregues i besueshmërisë së një

testi psikologjik. Kjo mund të tregojë shkallën në të cilën rezultatet e njerëzve të marrë në studim janë të

qëndrueshme me kalimin e kohës.

3.2.13.2 Spearman’s rho
Ekziston një tjetër koeficient, i quajtur Spearmans rho,i cili nuk është shumë i ndryshëm - praktikisht

identik, në të vërtetë me koeficientin Pearson. Në vend që të marrim rezultatet direkt nga të dhënat tona,

ato janë renditur nga më i vogli tek më i madhi. Ky është, rezultati më i vogël në variablin  X është dhënë

gradën 1, rezultati i dytë më i vogël në variablin  X është dhënë gradën 2, dhe e kështu me radhë. Rezultati

më i vogël në variablin  Y është dhënë në gradën 1, rezultati i dytë më i vogël në variablin Y është dhënë

gradën 2, etj. Pastaj Spaermans rho llogaritet si koeficienti i korrelacionit Pearson midis dy grupeve të

rreshtuar në radhë sipas rezultateve.
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KAPITULLI IV

4 ANALIZA E TË DHËNAVE

4.1 Përmbledhje kapitulli:

Në këtë  kapitull paraqiten dhe diskutohen të dhënat për t’ju përgjigjur pyetjeve kërkimore dhe
objektivave. Në vijim çështjet  kryesore të trajtuara në kapitull: karakteristikat e të anketuarve, kënaqësia

kokonsumatore, kënaqshmëria me dimensionet e cilësisë së shërbimit, dhe diskutimi i rezultateve.

4.2 Vlerësimi i përgjigjeve:

Në figurën e mëposhme janë përmbledhur normat e kthimit të përgjigjeve të sakta dhe ato jot ë sakta

nga të intervistuarit.

Grafiku  4: Norma e përgjigjeve të të intervistuarve

Nga 400 pyetësorët e shpërndarë, 382  pyetësorë janë kthyer të saktë për analizë, numër që

përfaqëson 95% të kampionit të zgjedhur

Karakteristikat demografike të të intervistuarve

Karakteristikat e të intervistuarve në industrinë e sigurimeve nga pikëpamja e konsumatorëve të

marrë në pyetje janë paraqitur në tabelën nr 8.

Gjinia e të anketuarve:  58% e tyre janë meshkuj dhe 42% janë femra. Sa i përket moshës, 0.5% e

të anketuarve janë nën 20 vjet, 30.% i përkasin grup moshës  20 dhe 29 vjeç , 48.9% grupmosha  30-

39vjec, 17% janë nga 40 deri 49 vjec dhe 3.6 % janë 50 vjeç e lart.Kjo lloj shpërndarje le të kuptohet që
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shumica prej personave që ishin pjesë e anketimit i përkasin  popullsisë ekonomikisht aktive.

Niveli i të ardhurave mujore të të anketuarve për këtë studim na japin informacion lidhur me faktin se

2.9 %  kanë nivel të ardhurash relativisht të ulët duke nënkuptuar të ardhura mbi pagën minimale, 27.2 %

e tyre kanë të ardhura mesatare, 51.8 % janë me të ardhura të larta, dhe pjesa tjetër , 18.1 i përkasin

biznesit të madh që kanë të ardhura shumë të larta.

Tabela  8: Karakteristika demografike të të intervistuarve

Tabela 1: Karakteristika demografike të të intervistuarve

Nga 400 pyetësorët e shpërndarë, 382  pyetësorë janë kthyer të saktë për analizë, numër që

përfaqëson 95% të kampionit të zgjedhur

Karakteristikat demografike të të intervistuarve
Karakteristikat e të intervistuarve në industrinë e sigurimeve nga pikëpamja e konsumatorëve

të marrë në pyetje janë paraqitur në tabelën nr 7.

Gjinia e të anketuarve:  58% e tyre janë meshkuj dhe 42% janë femra. Sa i përket moshës,
0.5% e të anketuarve janë nën 20 vjet, 30.% i përkasin grup moshës  20 dhe 29 vjeç , 48.9%
grupmosha  30-39vjec, 17% janë nga 40 deri 49 vjec dhe 3.6 % janë 50 vj

Variabli kategoria Përgjigjet në numër Përgjigja në %

Gjinia

Meshkuj 221 58%

Femra 161 42%

Mosha

Nën 20 2 0.5%

20-29 115 30%

29-39 187 48.9%

39-49 65 17%

Mbi 50 13 3.6%

Profesioni

Nëpunës civil 116 30.3%

Student/e 26 6.7%

Biznes i vogël 184 48%

Biznes i madh 55 15%

Të ardhurat mujore

Deri 20000 0 0 %

22000-44000 11 2.9%

44000-70000 104 27.2%

70000-97000 198 51.8%

Mbi 97000 69 18.1%

Kualifikimi

I mesëm 8 2.1%

I lartë 313 81.9%

Msc 40 10%

Phd 19 5%

Tjetër 2 1%

Periudha e kohës në mardhënie me

kompaninë

Deri 3 vjet 67 17.5%

3-5 vjet 109 28.5%

5-10 vjet 157 41%

Mbi 10 vjet 49 13%

Politika e sigurimit me kompaninë

Jetë 154 40%

Jo jetë 181 47%

Jetë+Jo jetë 47 13%

Mardhënie me kompani të tjera

1 Kompani 158 41.4%

Mbi 2 kompani 224 58.6%
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Të anketuarit i përkasin një niveli të mirë arsimor dhe konkretisht 81.9 % e kanë arsimin e lartë,

10 % kanë përfunduar master dhe vetëm 2.1  % e tyre i përkasin arsimit të mesëm,pjesa tjetër , 6 %

janë me tituj.

Sa i përket llojit të politikave të sigurimit që përdorin të anketuarit rezultoi se 40% marrin shërbimin

“Sigurim Jete”, 47% Jo-Jetë dhe 13% e tyre sigurimin Jetë dhe Jo-Jetë së bashku.
 Sa i përket jetëgjatësisë së mardhënieve të të anketuarve me kompaninë e tyre të sigurimit, rezultoi

se17.5% e tyre kanë nën 3 vjet përvojë, 28.5% kanë brenda 3-5 vjet përvojë, 41% kanë 5-10 përvojë

dhe 13% mbi 10 vjet përvojë sigurimi.

 Sa i përket numrit të kompanive për të cilat të anketuarit kishin marrë informacion lidhur me politikat

e sigurimeve dhe produktet që ofrojnë rezultoi se 58.6% e të anketuarve kishin marrë informacion për më

shumë se një kompani sigurimesh.

Të shprehura grafikisht në numër sipas karakteristikave demografike të të intervistuarve:

Grafiku  5:Treguesit në numër të  gjinisë i të anketuarve

Sipas këtij grafiku rezulton se 161 prej personave të intervistuar janë femra dhe pjesa tjetër, 221

persona janë meshkuj.

Grafiku  6:Treguesit në numër  të grupmoshave të të aketuarve

Sa i përket moshës, 2 prej të anketuarve janë nën 20 vjet, 115 i përkasin grup moshës  20 dhe 29 vjeç,

187 grupmosha  30-39vjec, 65 të anketuar  janë nga 40 deri 49 vjeç dhe 13 prej tyre janë 50 vjeç e lart. Kjo

lloj shpërndarje le të kuptohet që shumica prej personave që ishin pjesë e anketimit i përkasin  popullsisë

ekonomikisht aktive.
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Grafiku  7:Treguesit në numër  të profesioneve të të anketuarve

Sipas grafikut të mësipërm numri i personave të intervistuar sipas profesionit është përkatësisht, 116

nëpunës civilë, 26 studentë, 184 i përkasin biznesit të vogël, ndërkohë që 55 të tjerë i përkasin bizneseve

të mëdha.

Grafiku  8:Treguesit në numër të nivelit të të ardhurave të të aketuarve

Grafiku mësipër tregon grupimet e të intervistuarve sipas nivelit të të ardhurave ku shikohet mjaft

qartë ndryshimi i numrit të të siguruarve sipas nivelit të të ardhurave, ku pjesa më e madhe i përkasin të

anketuarve që vijnë nga Biznesi.

Grafiku  9:Treguesit në numër të nivelit arsimor të të aketuarve
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Niveli arsimor dukshëm shfaqet sipa grafikut më lart duke shprehur qartazi shkallën e kualifikimit të

personave të intervistuar ku vetëm 8 prej numrit të të anketuarve janë me arsim të mesëm.

Grafiku  10:Treguesit në numër të periudhës së kohës në mardhënie me kompaninë të të aketuarve

Sa i përket jetëgjatësisë në mardhënie me kompaninë vejmë re se grupi më i madh i të intervistuarve,

konkretisht 157 persona, është në mardhënie 5-10 vjecare me kompaninë e tij të sigurimeve, pra kemi të

bëjmë me “besnikëri konsumatore” në rritje.

Grafiku  11:Treguesit në numër të llojit të politikës  me kompaninë të të aketuarve

Sa i përket llojit të politikës së sigurimeve që të intervistuarit kanë me kompaninë, rezulton se numri

më i lartë, 181 persona, kanë blerë politikën e sigurimit Jo-jetë me kompaninë e sigurimeve.

Më poshtë paraqiten të dhënat e nxjerra nga analiza përshkruese në SPSS 24.

Si shihet edhe nga tabela nr 9, kemi paraqitjen e mesatareve dhe devijimin standard të variablave

të marra në studim, të cilat përfaqësojnë ndikimin e cilësisë së shërbimit në kënaqësinë konsumatore.

Vërejmë se elementë të cilësisë funksionale të shërbimit (si aftësia e kompanisë të mos bëjë gabime

në të dhëna lehtësia për të arritur komunikimin me punonjësit, shërbim që në momentin e parë , korrektësia

dhe përpikmëria, besueshmëria dhe mbajtja e premtimeve,shërbimi në afatin e duhur , të gjitha këto elementë

të cilësisë funksionale ),  kanë një mesatare mbi 4 pikë, që do të thotë se janë shumë të rëndësishëm.Elementë

të tjerë si : suksesi i kompanisë, imazhi markë, reputacioni, përgjegjësia sociale ( Cilësia e Imazhit ) kanë

një mesatare mbi 3.9 pikë ( afërsisht 4 ) dhe futen te elementët me shumë rëndësi gjithashtu.
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Sjellja e punonjësve dhe ngjallja e besimit te konsumatorët , aftësia e punonjësve për t’ju përgjigjur
pyetjeve të klientëve, ofrimi i shumllojshmërisë së shërbimeve (çështje që lidhen me dimensionin, “siguria”
të Cilësisë Funksionale ) si dhe  shërbimi i menjëhershëm dhe ndjekja e problemeve të klientëve, lehtësia

për të kontaktuar punonjësit e kompanisë së sigurimeve,gatishmëria e punonjësve për t’ju gjendur pranë
klientëve në situate emergjente,aftësia e punonjësve për të komunikuar qartë me klientët si dhe aftësia e

kompanisë për të përcaktuar me saktësi afatin e kryerjes së shërbimit ( çështje që lidhen me dimensionin

“përgjegjshmëria” të Cilësisë Funksionale) kanë një mesatare mbi 3.5 pikë dhe që konsiderohen të
rëndësishëm.

 Ndërtimi i programit të besnikërisë,  kushtuarit vëmendje individuale klientëve nga ana e punonjësve,

prioritet i interesave të klientit, ( cështje që lidhen me dimensionin, “Ndjeshmëria” të Cilësisë Funksionale),
përmbajtja e kushteve të kontratës, ofrimi i produkteve që plotësojnë kërkesat e konsumatorëve, përdorimi

i teknologjisë bashkëkohore, dhe shumllojshmëria e mjaftueshme e politikave të sigurimit që lidhen me

cilësinë teknike si dimension i cilësisë së shërbimit  kanë një mesatare mbi 3 pikë.

Tabela  9: Statistika përshkruese

Të dhënat e  rezultateve janë si më poshtë.

N Mean

Std.
Deviat

ion

Sa e aftë është kompania ku jeni siguruar të mos bëjë gabime në të

dhëna

382 4.28 .545

Sa në gjendje është kompania ku jeni të siguruar të kryejë

shërbimin e duhur  që në momentin e pare?

382 3.81 .594

Sa korrekte ( e përpiktë ) është kompania ku jeni siguruar në

zgjidhjen e ankesave tuaja ?

382 3.84 .631

Sa e besueshme ( mbajtëse e premtimeve ) është kompania ku jeni

të siguruar ?

382 3.80 .639

A kryhet në afatin e duhur shërbimi i sigurimit nga ana e

kompanisë ku jeni siguruar?

382 3.84 .741

Sa e suksesshme është kompania ku jeni siguruar? 382 3.59 .692

Cili është imazhi markë i kompanisë ku jeni siguruar? 382 3.71 .695

Cili është reputacioni i kompanisë ku jeni siguruar? 382 3.64 .679

Sa përgjegjësi sociale ka kompania ku jeni siguruar? 382 3.78 .948

Sa e sinqertë  dhe e durueshme është kompania ku jeni siguruar në

zgjidhjen e ankesave / problemeve tuaja?

382 3.07 .814

Si e vlerësoni sjelljen e punonjësve të kompanisë për t’ju ngjallur
besim te kompania ku jeni siguruar?

382 2.97 .761

Si e vlerësoni  aftësinë dhe njohuritë e punonjësve për t’ju
përgjigjur pyetjeve tuaja?

382 2.95 .797

Sa është e aftë kompania ku jeni siguruar të ofrojë

shumëllojshmëri shërbimesh (p.sh.lehtësira të kredisë, etj)?

382 3.02 .868
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Sa në gjendje është kompania ku jeni siguruar t’ju japë shërbim të
menjëhershëm dhe të ndjekë problemet  tuaja?

382 3.52 .779

A e keni  të lehtë për të kontaktuar punonjësit e kompanisë ku jeni

siguruar ?

382 3.58 .759

A janë të gatshëm punonjësit e kompanisë t’ju ndihmojnë në
situata emergjente?

382 3.49 .898

A janë të aftë punonjësit për të komunikuar në mënyrë të qartë me

ju?

382 3.58 .727

Sa është në gjendje kompania juaj që t’i tregojë klientëve me
saktësi afatin e kryerjes së shërbimit të kërkuar?

382 3.52 1.067

A ka ndërtuar kompania ku jeni siguruar një program besnikërie

për t’ju njohur ju si klient i shpeshtë i saj
382 3.34 .674

A ju kushtojnë punonjësit e kompanisë ku jeni siguruar vëmendje

individuale ?

382 3.29 .699

Sa parësore i ka interesat më të mira tuajat kompania ku jeni

siguruar ?

382 3.22 .723

Sa e aftë është kompania ku jeni siguruar të ofrojë produkte që

plotësojnë kërkesat tuaja?

382 3.15 1.119

Si e vlerësoni aftësinë e kompanisë ku jeni siguruar për të përdorur

teknologjinë aktuale për të përmirësuar shërbimet?

382 3.18 .764

A ofron kompania ku jeni siguruar  shumëllojshmëri të

mjaftueshme të politikave të sigurimit?

382 3.21 .791

Sa i është përmbajtur kompania juaj kushteve të marrveshjes së

sigurimeve?

382 3.11 .838

Si e vlerësoni paraqitjen dhe uniformën e punonjësve të kompanisë

ku jeni siguruar?

382 2.56 .695

Si e vlerësoni pamjen vizuale të kompanisë ku jeni siguruar ( zyrat,

pajisjet dhe materialet)?

382 2.60 .610

Pagesat për primet e sigurimeve 382 2.45 .736

Aftësia e kompanisë ku jeni siguruar  t'ju japë akses për

informacion, për produkte / katalogë të shërbimit

382 2.41 .684
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Grafiku  12: Grafiku i pikëve mesatare të variablave

Tabela  10:Rankimi sipas peshës mesatare të rëndësisë së treguesve të cilësisë

Nr Treguesit e dimensioneve të cilësisë së shërbimeve Pikët mesatare

1 Sa e aftë është kompania ku jeni siguruar të mos bëjë gabime

në të dhëna

4.28

2 Sa në gjendje është kompania ku jeni të siguruar të kryejë

shërbimin e duhur  që në momentin e pare?

3.81

3 Sa korrekte ( e përpiktë ) është kompania ku jeni siguruar në

zgjidhjen e ankesave tuaja ?

3.84

4 Sa e besueshme ( mbajtëse e premtimeve ) është kompania ku

jeni të siguruar ?

3.80

5 A  kryhet në afatin e duhur shërbimi i sigurimit nga ana e

kompanisë ku jeni siguruar?

3.84

6 Sa e suksesshme është kompania ku jeni siguruar? 3.59

7 Cili është imazhi markë i kompanisë ku jeni siguruar? 3.71

8 Cili është reputacioni i kompanisë ku jeni siguruar? 3.64

9 Sa përgjegjësi sociale ka kompania ku jeni siguruar? 3.78

10 Sa e sinqertë  dhe e durueshme është kompania ku jeni siguruar

në zgjidhjen e ankesave / problemeve tuaja?

3.07

11 Si e vlerësoni sjelljen e punonjësve të kompanisë për t’ju
ngjallur  besim te kompania ku jeni siguruar?

2.97

12 Si e vlerësoni  aftësinë dhe njohuritë e punonjësve për t’ju
përgjigjur pyetjeve tuaja?

2.95

13 Sa është e aftë kompania ku jeni siguruar të ofrojë

shumëllojshmëri shërbimesh (p.sh.lehtësira të kredisë, etj)?

3.02

14 Sa në gjendje është kompania ku jeni siguruar t’ju japë shërbim
të menjëhershëm dhe të ndjekë problemet  tuaja?

3.52
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14 Sa në gjendje është kompania ku jeni siguruar t’ju japë
shërbim të menjëhershëm dhe të ndjekë problemet  tuaja?

3.52

15 A e keni  të lehtë për të kontaktuar punonjësit e kompanisë ku

jeni siguruar ?

3.58

16 A janë të gatshëm punonjësit e kompanisë t’ju ndihmojnë në
situata emergjente?

3.49

17 A janë të aftë punonjësit për të komunikuar në mënyrë të qartë

me ju?

3.58

18 Sa është në gjendje kompania juaj që t’i tregojë klientëve me
saktësi afatin e kryerjes së shërbimit të kërkuar?

3.52

19 A ka ndërtuar kompania ku jeni siguruar një program besnikërie

për t’ju njohur ju si klient i shpeshtë i saj
3.34

20 A ju kushtojnë punonjësit e kompanisë  ku jeni siguruar

vëmendje individuale ?

3.29

21 Sa parësore i ka interesat më të mira tuajat kompania ku jeni

siguruar ?

3.22

22 Sa e aftë është kompania ku jeni siguruar të ofrojë produkte që

plotësojnë kërkesat tuaja?

3.15

23 Si e vlerësoni aftësinë e kompanisë ku jeni siguruar për të

përdorur teknologjinë aktuale për të përmirësuar shërbimet?

3.18

24 A ofron kompania ku jeni siguruar shumëllojshmëri të

mjaftueshme të politikave të sigurimit?

3.21

25 Sa i është përmbajtur kompania juaj kushteve të marrveshjes së

sigurimeve?

3.11

26 Si e vlerësoni paraqitjen dhe uniformën e punonjësve të

kompanisë ku jeni siguruar?

2.56

27 Si e vlerësoni pamjen vizuale të kompanisë ku jeni siguruar

( zyrat, pajisjet dhe materialet)?

2.60

28 Pagesat për primet e sigurimeve 2.45

29 Aftësia e kompanisë ku jeni siguruar  t'ju japë akses për

informacion, për produkte / katalogë të shërbimit

2.41

Tabela  11:KMO dhe Testi Barlet

Nga Tabela 11, rezultatet e EFA tregojnë një vlerë të lartë të 0.824 nxjerrë nga testi KMO ( Kaiser-

Meyer-Olkin) dhe tregojnë përshtatshmërinë e të dhënave kërkimore për zbulimin e strukturës, dhe është

mbi kufirin e pranuar (kufiri i pranuar është 0.6 dhe në disa studime të tjera pranohet edhe 0.5, pra

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .824

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5489.417

df 378

Sig. .000
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tregon përqindjen e ndryshoreve në çështjet që mund të shkaktohen nga faktorë themelorë . Për vlerën

KMO, Kaiser (1974) rekomandon një vlerë minimum 0.5 dhe për vlerat midis 0.5 dhe 0.7 janë mesatare,

vlerat midis 0.7 dhe 0.8 janë të mira, vlerat midis 0.8 dhe 0.9 janë shumë të mira dhe afër 0.9 të shkëlqyeshme

(Hutcheson & Sofroniou 1999).

Prandaj, rezulton setë dhënat janë tëvlefshme për analizën faktoriale. Kjo është konfirmuar testiBarlett

i rëndësisë së testeve sferoid (X2: 5489.417 , DF: 378, Sig .: 0.000) që tregon se variablat nuk janë pa

lidhje dhe për këtë arsye janë të përshtatshëm për zbulimin e strukturës.

Vlera e Testit Barlet rezulton .000, rezultat ky që është më i vogël se 0.05. Duket qartë që kampioni i

studimit është ipërshtatshëm dhe i vlefshëm. Gjithashtu, vlera e Testit Barlet tregon vlefshmërinë dhe

përshtatshmërinë e përgjigjeve të mbledhura në studim.

Tabela  12: Shoqërizuesit

Communalities

Initial Extraction

TA1 1.000 .909

TA2 1.000 .198

TA3 1.000 .042

RL1 1.000 .338

RL2 1.000 .710

RL3 1.000 .801

RL4 1.000 .253

RS1 1.000 .268

RS2 1.000 .843

RS3 1.000 .608

RS4 1.000 .542

RS5 1.000 .472

ND1 1.000 .441

ND2 1.000 .395

ND3 1.000 .911

AS1 1.000 .573

AS2 1.000 .755

AS3 1.000 .527

AS4 1.000 .453

PX1 1.000 .435

TQ1 1.000 .585

TQ2 1.000 .695

TQ3 1.000 .806

TQ4 1.000 .742

IM1 1.000 .622

IM2 1.000 .506

IM3 1.000 .552

IM4 1.000 .404
Extraction Method: Principal Component Analysis
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Në tabelën 12 paraqitet shoqërizimi i variablave, të cilat janë matësat e përqindjeve të variacioneve

të variablave, që shpjegohen nga faktorët. Një vlerë e lartë e shoqërizimit, tregon që një variabël ka shumë

të përbashkëta me variblat e tjera të marra si një grup. Këto vlera rezultojnë të larta.

Tabela  13:Varianca totale e shpjeguar

Total
Varian
ce
Explai
ned

Compo

nent

Initial

Eigenva

lues

Extracti

on

Sums

of

Square

d

Loading

s

Rotatio

n Sums

of

Square

d

Loading

s

Total % of

Varianc

e

Cumula

tive %

Total % of

Variance

Cumulati

ve %

Total

1 6.446 23.020 23.020 6.446 23.020 23.020 5.233 18.68

8

18.688

2 3.790 13.536 36.556 3.790 13.536 36.556 3.135 11.19

6

29.884

3 2.382 8.508 45.064 2.382 8.508 45.064 3.012 10.75

7

40.641

4 2.107 7.525 52.589 2.107 7.525 52.589 2.320 8.284 48.925

5 1.741 6.217 58.806 1.741 6.217 58.806 2.275 8.124 57.049

6 1.378 4.921 63.727 1.378 4.921 63.727 1.870 6.678 63.727

7 .953 3.403 67.130

8 .940 3.357 70.487

9 .838 2.993 73.481

10 .776 2.770 76.250

11 .735 2.625 78.876

12 .642 2.294 81.170

13 .590 2.106 83.275

14 .549 1.960 85.235

15 .514 1.836 87.071

16 .462 1.651 88.722

17 .428 1.530 90.252

18 .363 1.295 91.547

19 .334 1.193 92.740

20 .317 1.133 93.873

21 .284 1.016 94.889

22 .254 .909 95.798
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4.3 Faktorët

Në tabelën e mësipërme ( tabela 12 ) jepet varianca totale, nga e cila mund të përcaktojmë numrin

e faktorëve të rëndësishëm. Varianca totale tregon se sa përqind të modelit shpjegojnë të gjithë variablat e

marrë së bashku në analizën e kryer. Analiza u krye me programin statistikor SPSS 24 dhe rezultoi se u

evidentuan 6 faktorë me “extraction method” me “eigen value” ( vlera vetiake) > 1

  Në këtë studim faktori i parë përmbledh nëntë variabla të cilat janë:

Aftësia e kompanisë së sigurimeve të ofrojë shumëllojshmëri shërbimesh (p.sh.lehtësira të

kredisë, etj)?

  Sinqeritet  dhe durim në zgjidhjen e ankesave / problemeve  të konsumatorëve

  Sjellja e punonjësve të kompanisëpërtë ngjallur  besim te kompania e sigurimeve

  Aftësia dhe njohuria e punonjësve për t’ju përgjigjur pyetjeve të konsumatorëve

Si elementë të dimensionit “Siguria” i cilësisë funksionale .

  Gatishmëria e punonjësve të kompanisë të ndihmojnë klientët në situata emergjente

  Lehtësia e kontaktimit me punonjësit e kompanisë nga konsumatorët

  AAftësia e punonjësve të kompanisë së sigurimeve për të komunikuar në mënyrë të qartë me

     klientët

  Aftësia e kompanisë që t’i tregojë klientëve me saktësi afatin e kryerjes së shërbimit të kërkuar

  Aftësia e kompanisë të japë shërbim të menjëhershëm dhe të ndjekë problemet  e konsumatorëve

Si elementë të dimensionit “Përgjegjshmëria” i cilësisë funksionale

Të gjitha këto kanë një variancë 23.020 %, pra shpjegojnë modelin në masën 23.020 %,

20 .317 1.133 93.873

21 .284 1.016 94.889

22 .254 .909 95.798

23 .239 .855 96.652

24 .230 .821 97.473

25 .217 .774 98.247

26 .183 .652 98.900

27 .179 .640 99.539

28 .129 .461 100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Figura  15:  Faktori 1

Faktori i dytë përmbledh katër variabla, të cilat janë:

Ofrimi i produkteve që plotësojnë kërkesat e konsumatorëve

Shumëllojshmëria e politikave të sigurimit

Aftësia e kompanisë për të përdorur teknologjinë aktuale për të përmirësuar shërbimet

Përmbajtja e  kushteve të marrëveshjes nga kompanitë e sigurimeve

që i përkasin cilësisë teknike.

Të gjitha këto kanë një variancë 13.536 %, pra shpjegojnë modelin në masën 36.556 %,

Figura  16: Faktori 2
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Faktori i tretë përmbledh pesë variabla, të cilat janë:

Suksesi i kompanisë

Reputacioni i kompanisë

Imazhi markë i kompanisë

Përgjegjësia sociale

Që i përkasin cilësisë së imazhit të kompanisë së sigurimeve

Këto kanë një variancë 8.508 %, pra shpjegojnë modelin 8.508 %, dhe së bashku me variablat e

tjerë, që bëjnë pjesë në faktorin e parë shpjegojnë 45.064  % të modelit.

Figura  17: Faktori 3

Faktori i katërt përmbledh variabla, të cilat janë:

Korrektësia (përpikmëria ) e kompanisë në zgjidhjen e ankesave të konsumatorëve

Kryerja e shërbimit të duhur  që në momentin e pare

Kryerja në afatin e duhur e shërbimit të sigurimit

Mbajtja e premtimeve

Sërish si elementë të dimensionit “Besueshmëria” të cilësisë funksionale

Këta kanë një variancë 7.525 % pra shpjegojnë 7.525 % të modelit dhe së bashku me variablat e faktorit

të parë, të dytë dhe të tretë, shpjegojnë 52.589  % të modelit.
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Figura  18: Faktori 4

Prioritet i interesave të konsumatorëve

Vëmendje individuale konsumatorëve

Ndërtimi i programit të besnikërisë si elementë të dimensionit “Ndjeshmëria” i cilësisë funksionale

Kanë një variancë 6.217  % pra shpjegojnë 6.217  % të modelit dhe së bashku me variablat e faktorit të

parë, të dytë, të tretë dhe të katërt shpjegojnë 58.806  % të modelit.

Figura  19: Faktori 5

Faktori i gjashtë përmbledh variabla të tjera si:

  Paraqitja dhe uniforma e punonjësve të kompanisë

  Ofrimi i aksesit për informacion, për produkte / katalogë të shërbimit

  Pamja vizuale e kompanisë

si elementë të dimensionit “Prekshmëria” i cilësisë funksionale
Këto të fundit, kanë një variancë 4.921%, pra shpjegojnë 4.921%, të modelit dhe së bashku me variablat,
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të cilat përfshihen te faktori i parë, i dytë, i tretë dhe i katërt , dhe i pestë shpjegojnë 63.727 % të modelit.

Figura  20: Faktori 6

Të gjashtë faktorët na shpjegojnë 63.727  % të modelit.

Tabela  14: Matrica e komponentëve kryesorë

Pattern Matrixa

Component

1 2 3 4 5 6

RS1 .996

AS1 .927

RS2 .853

RS3 .685

AS2 .681

RS4 .601

RS5 .531

AS3 .448

AS4 .343

PX

TQ5 .913

TQ3 .895

TQ4 .830

TQ2 .687

IM3 .767

IM4 .648

IM1 .647

IM2 .641

RL2 .820

RL1 .772

RL4 .545

RL3 .470

ND5 .948

ND6 .785

ND4 .622

TA1 .948

TA4 .577

TA2 .416
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Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.

Sipas tabelës 14 , matrica e modeluar e cila është përftuar nëpërmjet rotacionit me metodën Oblimim,

një rotacion i përzgjedhur, pasi u morën parasysh aspektet teorike rreth Analizës Faktoriale (të përmenduara

në kapitullin e tretë).

Si rezultat në faktorin e parë bëjnë pjesë variablat si: Aftësia e kompanisë së sigurimeve të ofrojë

shumëllojshmëri shërbimesh ( p.sh.lehtësira të kredisë, etj ),sinqeritet  dhe durim në zgjidhjen e ankesave

/ problemeve  të konsumatorëve, sjellja e punonjësve të kompanisë për të ngjallur  besim te kompania e

sigurimeve, aftësia dhe njohuria e punonjësve për t’ju përgjigjur pyetjeve të konsumatorëve si elementë të
dimensionit “Siguria” i cilësisë funksionale si dhe gatishmëria e punonjësve të kompanisë të ndihmojnë
klientët në situata emergjente, lehtësia  e kontaktimit me punonjësit e kompanisë nga konsumatorët, aftësia

e punonjësve të kompanisë së sigurimeve për të komunikuar në mënyrë të qartë me klientët, aftësia e

kompanisë që t’i tregojë klientëve me sa  ktësi afatin e kryerjes së shërbimit të kërkuar si dhe aftësia e
kompanisë të japë shërbim të menjëhershëm dhe të ndjekë problemet  e konsumatorëve.

Faktori i dytë përfshin variablat si vijon: Ofrimi i produkteve që plotësojnë kërkesat e konsumatorëve,

shumëllojshmëria e politikave të sigurimit, aftësia e kompanisë për të përdorur teknologjinë aktuale për të

përmirësuar shërbimet, përmbajtja e  kushteve të marrëveshjes nga kompanitë e sigurimeve që i përkasin

cilësisë teknike.

Faktori i tretë përmban variablat si: Suksesi i kompanisë, reputacioni i kompanisë, imazhi markë i

kompanisë dhe përgjegjësia sociale që i përkasin cilësisë së imazhit të kompanisë së sigurimeve

Faktori i katërt bëjnë pjesë variablat si: Korrektësia (përpikmëria ) e kompanisë në zgjidhjen e

ankesave të konsumatorëve, kryerja e shërbimit të duhur  që në momentin e pare, kryerja në afatin e duhur

e shërbimit të sigurimit si dhe mbajtja e premtimeve sërish si elementë të dimensionit “Besueshmëria” të
cilësisë funksionale.

Faktori i pestë përfshin variablat si: Prioritet i interesave të konsumatorëve, vëmendje individuale

ndaj konsumatorëve dhe ndërtimi i programit të besnikërisë si elementë të dimensionit “Ndjeshmëria” i
cilësisë funksionale.

Faktori i gjashtë përfshin variablat si: Paraqitja dhe uniforma e punonjësve të kompanisë, ofrimi i

aksesit për informacion, për produkte / katalogë të shërbimit, pamja vizuale e kompanisë si elementë të

dimensionit “Prekshmëria” i cilësisë funksionale

Pattern Matrixa

Component

1 2 3 4 5 6

RS1 .996

AS1 .927

RS2 .853

RS3 .685

AS2 .681

RS4 .601

RS5 .531

AS3 .448

AS4 .343

PX

TQ5 .913

TQ3 .895

TQ4 .830

TQ2 .687

IM3 .767

IM4 .648

IM1 .647

IM2 .641

RL2 .820

RL1 .772

RL4 .545

RL3 .470

ND5 .948

ND6 .785

ND4 .622

TA1 .948

TA4 .577

TA2 .416
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Sipas Howitt dhe Cramer (2011), në mënyrë që të intepretojmë kuptimin e një faktori, duhet të

vendosim se cilët variabla janë më të përdorshëm në identifikimin e faktorëve.

Përderisa çdo variabël mund të ketë diçka për të kontribuar, këto variabla me ngarkesa më të larta

në një faktor, mund të kontribuojnë më shumë në intepretimin e tij. Egziston një rregull, ku sa më e madhe

të jetë zgjedhja, aq më të vegjël mund të merren ngarkesat faktoriale, kurse nëse zgjedhja është e vogël

vlera e ngarkesës faktoriale, që fiksohet, duhet të jetë mbi 0.6 (këto nuk janë rregulla të prera). Në këtë

studim ngarkimet faktoriale me vlerë absolute më të vogel se 0.3, nuk janë perzgjedhur, kjo realizohet

nëpërmjet programit statistikor SPSS 24.

Tabela  15:  Matrica e korelacionit

Component Correlation Matrix

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.

Nga tabela 15, ku rezultojnë matrica e korrelacionit të komponentëve në diagonale, shohim koeficientët

e korrelacionit të komponentëve, të cilët rezultojnë nga kryerja e studimit. Nga përpunimi rezulton se edhe

me këtë metodë variablat e marrë në studim grupohen në gjashtë faktorë.

Rezultatet e testimit të hipotezave

Faktori i parë i cili shpjegon 23.020 % të variancës totale të variablave të përfshirë në analizë. Ai ka

koeficiente të lartë korrelacioni me nëntë prej variablave, të cilët janë përfshirë në faktorin

“Siguri&Përgjegjshmëri” të Cilësisë Funksionale. Pra, listimi i këtyre variablave nën të njëjtin faktor konfirmon
faktin se në rastin e Shqipërisë, faktori “Siguri&Përgjegjshmëri” iCilësisë Funksionale , konfirmon atë
çfarë citon edhe literatura. Koeficienti i korrelacionit të këtij faktori është më i lartë me “gatishmëria e
punonjësve të kompanisë të ndihmojnë klientët në situata emergjente”0.996 . Pak më i ulët është ky
korrelacion me variablin “Aftësia e kompanisë së sigurimeve të ofrojë shumëllojshmëri shërbimesh” 0.927,
për të vazhduar me “lehtësia  e kontaktimit me punonjësit e kompanisë nga konsumatorët” me 0.853,
“aftësia e punonjësve të kompanisë së sigurimeve për të komunikuar në mënyrë të qartë me klientët” me

Component 1 2 3 4 5 6

1 1.000 .494 -.161 .201 .092 .015

2 .494 1.000 -.188 .200 .100 .072

3 -.161 -.188 1.000 .394 -.155 .008

4 .201 .200 .394 1.000 .168 .077

5 .092 .100 -.155 .168 1.000 .075

6 .015 .072 .008 .077 .075 1.000
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0.685, “Aftësia e kompanisë së sigurimeve të ofrojë shumëllojshmëri shërbimesh” me 0.681,“aftësia e
punonjësve të kompanisë së sigurimeve për t’ju përgjigjur konsumatorëve” me 0.601, “aftësia e
kompanisë që t’i tregojë klientëve me saktësi afatin e kryerjes së shërbimit të kërkuar” me koeficient
korelacioni 0.531. Variablat me koeficient korrelacioni më të ulët janë“aftësia e kompanisë që t’i tregojë
klientëve me saktësi afatin e kryerjes së shërbimit të kërkuar” me koeficient korelacioni 0.448 si dhe
aftësia e kompanisë të japë shërbim të menjëhershëm dhe të ndjekë problemet  e konsumatorëve

0.343. Emërtimi i këtij faktori është bashkim i dy dimensioneve të Cilësisë Funksionale të përcaktuar në

pyetësor, pra “siguria” dhe “Përgjegjshmëria”.
Faktori i dytë liston variablat nën faktorin Cilësia Teknike si vijon: “Ofrimi i produkteve që plotësojnë

kërkesat e konsumatorëve” me koeficient korelacioni 0.913, “shumëllojshmëria e politikave të sigurimit”
me koeficient 0.895, “aftësia e kompanisë për të përdorur teknologjinë aktuale për të përmirësuar
shërbimet” me koeficient korelacioni 0.830 dhe“përmbajtja e  kushteve të marrëveshjes nga kompanitë
e sigurimeve” që paraqet koeficient korelacioni më të vogël, 0.687.

Faktori i tretë liston variablat nën faktorin Cilësia e Imazhit si vijon: “Suksesi i kompanisë” me
koeficient korelacioni 0.767, “reputacioni i kompanisë” me koeficient 0.648, “imazhi markë i kompanisë”
me koeficient 0.647 si  dhe “përgjegjësia sociale” me koeficient 0.641.

Faktori i katërt liston variablat nën faktorin “Besueshmëria” të Cilësisë Funksionale si vijon:
“Korrektësia(përpikmëria ) e kompanisë në zgjidhjen e ankesave të konsumatorëve” me koeficient
korelacioni 0.820 , “kryerja e shërbimit të duhur  që në momentin e pare” me koeficient 0.772 si dhe
variablat me koeficientë më të ulët të po këtij faktori që janë“kryerja në afatin e duhur e shërbimit të
sigurimit” me 0.545  si dhe “mbajtja e premtimeve”  me koeficient 0.470

Faktori i pestë liston variablat nën faktorin “Ndjeshmëria” të Cilësisë Funksionale si: “Prioritet i
interesave të konsumatorëve” me koeficient 0.948 , “vëmendje individuale ndaj konsumatorëve” me
koeficient 0.785 dhe “ndërtimi i programit të besnikërisë” me koeficient 0.622.

Faktori i gjashtë liston variablat nën faktorin “Prekshmëria” të Cilësisë Funksionale si vijon si:
“Paraqitja dhe uniforma e punonjësve të kompanisë” me koeficient korelacioni 0.948, “ofrimi i aksesit
për informacion, për produkte / katalogë të shërbimit” me koeficient 0.577 dhe variabli me koeficientin
më të vogël 0.416 që është “pamja vizuale e kompanisë”.

Lidhur me analizën e variablave dhe korelacionin që ka secili prej tyre me faktorin të cilit i përket,

më poshtë paraqesim grafikisht testimin e hipotezave të ngritura, duke nënvizuar faktin se asnjëri prej

faktorëve nuk përmban variablin që lidhet me çmimin e produkteve të sigurimeve dhe për rrjedhojë , ky

variabël nuk ka peshë në atë çka ka vlerësuar konsumatori si element të cilësisë së shërbimit.
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Figura  21 : Rezultatet e testimit të hipotezave

Sipas figurës nr 21,  rezulton se nga analiza e kryer dhe testimi i hipotezave të ngritura rezulton tre

hipotezat e para të ngritura qëndrojnë dhe konkretisht :

H1:Cilësia Funksionale ndikon në kënaqësinë e përgjithshme në industrinë e sigurimeve

shqiptare.

H2:Cilësia Teknike ndikon në kënaqësinë e përgjithshme në industrinë e sigurimeve shqiptare.

Sa më e lartë Cilësia Teknike, aq më e lartë kënaqësia konsumatore.

H3:Cilësia e Imazhit ndikon në kënaqësinë e përgjithshme në industrinë e sigurimeve shqiptare.

Sa më e lartë Cilësia e Imazhit, aq më e lartë kënaqësia e konsumatorit.

Ndërkohë nga analiza e të dhënave rezulton se hipoteza nr 4 (H4) nuk vërtetohet dhe

konkretisht:

H4: Dimensioni i çmimit ndikon në kënaqësinë e përgjithshme në industrinë e sigurimeve

shqiptare. – NUK VERTETOHET

Mesa duket kjo edhe për arësye se çmimi në kompanitë e sigurimeve shqiptare është thuajse i njëjtë

dhe nuk përbën avantazh konkurues për kompanitë edhe pse ato shpesh herë përpiqen t’i diferencojnë
çmimet duke ofruar produkte shtesë brenda çmimit të një produkti të blerë.

Cilësia
Teknike

Siguria

Përgjegjshmër
ia

Cilësia e
Imazhit

Besueshmëria

Ndjeshmëria

Prekshmëria

Cilësia
Funksional

e

Kënaqësia
konsumato

re

41.683%

8.508%

 41.683%

13.536%
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Grafiku  13:Numri i komponentëve

Sipas grafikut të mësipërm, rezulton që variablat e marra në studim janë grupuar në gjashtë komponentë,

ku sipas rregullit, vlera eigen merret mbi >1.00. Në analizën e komponentëve kryesorë një nga kriteret më të

përdorura, për të lehtësuar problemin e zgjedhjes së komponentëve, është kriteri i vlerës eigen më i madh se

1.00 i njohur ndryshe si kriteri Kaiser (Kaiser 1960).

Bazuar në këtë rregull duhet të marrim në konsideratë komponentët, që e kanë vlerën eigen më të

madh se 1.00. Kjo vlerë paracaktohet në programin statistikor SPSS  në Analizën Faktoriale të kryer për

studime të ndryshme. Në rastin tonë rezultuan 6 komponentët më kryesorë në programin SPSS 24 që u

përdor për të kryer analizën e të dhënave. Në bazë të vlerave të mësipërme, 29 variablat e marra në studim

iu bashkangjiten gjashtë faktorëve. Kjo do të thotë që janë gjashtë faktorë (të rëndësishëm nga ana

statistikore).Vlera minimum që një faktor të jetë i rëndësishëm është 1.00.

4.3.1 Ndikimi i faktorëve demografikë në kënaqësinë dhe qëndrimet
konsumatore:

Siç shikohet edhe nga analiza e korelacionit dhe krostabulimi që u bë me programin SPSS rezulton

që karakteristikat demografike moderojnë efektin e kënaqësisë konsumatore në qëndrimet konsumatore,

për shkak se rezulton se popullsia ekonomikisht aktive është më tepër e prirur të jetë pjesë e skemës së

sigurimeve. Gjithashtu  rezulton se meshkujt janë më tepër të prirur të jenë pjesë e sigurimeve dhe njëkohësisht

janë më pak të prirur të jenë indiferentë kur intervistohen. Ndërkohë që 61.4% e meshkujve përgjigjen se

janë të kënaqur nga produktet e sigurimeve dhe vetëm 38.6 % janë femra. Nga tabelat edhe grafikët e

nxjerra me metodën e krostabulimit në programin statistikor SPSS 24, rezulton gjithashtu se meshkujt e

kanë “pragun”e kënaqësisë më të ulët se femrat dhe gjithashtu ata janë më të prirur të riblejnë dhe
rekomandojnë . Po kështu niveli arsimor është një tjetër element që ndikon dhe kjo vihet re qartë nga

tabela e mëposhtme si dhe nga të dhënat nga statistika përshkruese ku vetëm 2.1 % e tyre janë me arsim

të mesëm. Niveli i të ardhurave tregon se 69.9 % e personave të intervistuar kanë të ardhura të larta apo

shumë të larta. Sa i përket profesionit 63% e të intervistuarve i përkasin biznesit. ( shih apendikset )
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Tabela  16: Tabela e korelacionit të  karakteristikave demografike me kënaqësië konsumatore

Correlations

Tabela  17: Lidhja midis kënaqësisë , rekomandimit dhe riblerjes

Correlations

Gjinia Grupmosha profesioni te_ardhurat kualifikimi kenaqesia

Gjinia Pearson Correlation 1 .062 .176** .179** .083 .062

Sig. (2-tailed) .228 .001 .000 .105 .226

N 382 382 382 382 382 382

Grupmosha Pearson Correlation .062 1 -.116* -.064 .412** .026

Sig. (2-tailed) .228 .023 .214 .000 .616

N 382 382 382 382 382 382

profesioni Pearson Correlation .176** -.116* 1 .198** -.035 .046

Sig. (2-tailed) .001 .023 .000 .493 .365

N 382 382 382 382 382 382

te_ardhurat Pearson Correlation .179** -.064 .198** 1 .088 .029

Sig. (2-tailed) .000 .214 .000 .085 .566

N 382 382 382 382 382 382

kualifikimi Pearson Correlation .083 .412** -.035 .088 1 -.026

Sig. (2-tailed) .105 .000 .493 .085 .609

N 382 382 382 382 382 382

kenaqesia Pearson Correlation .062 .026 .046 .029 -.026 1

Sig. (2-tailed) .226 .616 .365 .566 .609

N 382 382 382 382 382 382

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations
Kenaqesia rekomandimi

Kendall's tau_b Kenaqesia Correlation Coefficient 1.000 .622**

Sig. (2-tailed) . .000

N 382 382

rekomandimi Correlation Coefficient .622** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 382 382

Spearman's rho Kenaqesia Correlation Coefficient 1.000 .649**

Sig. (2-tailed) . .000

N 382 382

rekomandimi Correlation Coefficient .649** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 382 382

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

kenaqesia riblerja

Kendall's tau_b kenaqesia Correlation Coefficient 1.000 .752**

Sig. (2-tailed) . .000

N 382 382

riblerja Correlation Coefficient .752** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 382 382

Spearman's rho kenaqesia Correlation Coefficient 1.000 .780**

Sig. (2-tailed) . .000

N 382 382

riblerja Correlation Coefficient .780** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 382 382

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Tabela  18: Lidhja midis kënaqësisë dhe largimeve

Correlations
Kenaqesia rekomandimi

Kendall's tau_b Kenaqesia Correlation Coefficient 1.000 .622**

Sig. (2-tailed) . .000

N 382 382

rekomandimi Correlation Coefficient .622** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 382 382

Spearman's rho Kenaqesia Correlation Coefficient 1.000 .649**

Sig. (2-tailed) . .000

N 382 382

rekomandimi Correlation Coefficient .649** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 382 382

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

kenaqesia riblerja

Kendall's tau_b kenaqesia Correlation Coefficient 1.000 .752**

Sig. (2-tailed) . .000

N 382 382

riblerja Correlation Coefficient .752** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 382 382

Spearman's rho kenaqesia Correlation Coefficient 1.000 .780**

Sig. (2-tailed) . .000

N 382 382

riblerja Correlation Coefficient .780** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 382 382

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations
kenaqesia largimet

Kendall's tau_b kenaqesia Correlation Coefficient 1.000 -.546**

Sig. (2-tailed) . .000

N 382 382

largimet Correlation Coefficient -.546** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 382 382

Spearman's rho kenaqesia Correlation Coefficient 1.000 -.576**

Sig. (2-tailed) . .000

N 382 382

largimet Correlation Coefficient -.576** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 382 382
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Grafiku  14: Scategram i korelacionit midis kënaqësisë dhe rekomandimit

Në fakt, në këtë grafik tregohet një korelacion perfekt midis kënaqësisë dhe rekomandimit pasi

pikat i bashkëngjiten drejtëzës në grafik.Vlera numerike e koeficientit të korrelacionit ( 0.50, 0.42, etj )

është një indeks që sa afër pikat në scattergram përshtaten me vijën e drejtë. ( SPSS. Howitt, D.,

Cramer, D., (2011): Introduction to Statistics in Psychology 5th: Faqja 71)

Grafiku  15:  Scategram i korelacionit midis kënaqësisë dhe riblerjes

Grafiku nr 15, përvec të dhënave të gjeneruara nga anliza, tregon ( konfirmon)  lidhjen  pozitive

midis kënaqësisë dhe riblerjes.
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Grafiku  16: Scategram i korelacionit midis kënaqësisë dhe largimit

Ndërkohë që sipas grafikut nr 16 shpjegohet korelacioni negativ midis  kënaqësisë konsumatore

dhe largimt.

4.3.2 Gjetjet në  bazë të pyetjeve kërkimore

Pyetja kërkimore nr.1:Cilat janë përcaktuesit e kënaqësisë konsumatore në industrinë e

sigurimeve në Shqipëri?

Të gjitha dimensionet funksionale cilësisë rezultuan të kenë ndikim të rëndësishëm në kënaqësinë

konsumatore në Industrinë e Sigurimeve Shqiptare. Në përgjithësi, këto gjetje sigurojnë dëshmi në

mbështetje të studimeve të mëparshme (p.sh. Kotler & Keller, 2006;. Lovelock & Wirtz 2007, Mehdi

2007, Oliver, 1980, Parasuraman, et al, 1985; Zeithalm, Berry, dhe Parasuraman, 1996; Wang & hing-Po

Lo, 2002) se cilësia e shërbimi ndikon pozitivisht në kënaqësinë dhe qëndrimet konsumatore. Specifikisht,

këto rezultate janë në përputhje me studimet e mëparshme të tilla si Gyasi &Azumah (2009), Heskett, et

al. (1994), Mehdi (2007), Parasuraman, et al. (1985), Pizam & Taylor (1999), Rust & Oliver (1994) dhe

Sattari (2007) që kanë gjetur se besueshmëria dhe përgjegjshmëria e ofruesit të shërbimeve parashikues

të rëndësishëm të kërkesës së klientëve në kontekste të shërbimit. Në rastin e studimit tonë ndër dimensionet

me më pak peshë të cilësisë funksionale që ndikon në kënaqësinë konsumatore është “ndjeshmëria” dhe
“prekshmëria” që kanë një variancë përkatësisht prej 6.217% dhe 4.921 %.

Siç është cekur nga Parasuraman et al. (1988), rëndësia relative e dimensioneve të cilësisë shërbimit

mund të variojë nga industria në industri në kontekste të ndryshme të shërbimit, pra ky studim i jep mbështetje

faktit se siguria, përgjegjshmëria dhe besueshmëria e ofruesit të shërbimeve janë parashikuesit më të

rëndësishëm të kënaqësisë konsumatore në Industrinë e Sigurimeve Shqiptare.

Gjithashtu Cilësia Teknike dhe ajo e Imazhit u gjetën të jenë faktorë ndikojnë në mënyrë të
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konsiderueshme në  kënaqësinë konsumatore Industrinë e Sigurimeve Shqiptare ( ISSH ).

Ndërsa çmimi u gjet të jetë faktor që nuk ndikon në  kënaqësinë konsumatore Industrinë e Sigurimeve

Shqiptare ( ISSH ).

Në fakt ka evidenca teorike nga studimet e mëparshme që tregojnë se Cilësia Teknike, çmimi dhe

Cilësia e Imazhit ndikojnë në kënaqësinë konsumatore (p.sh. Gi-Du, Jakobit, 2004), ky konstatim polemizon

me studimet e mëparshme sa i përket çmimit.Megjithatë, shpjegimi është se, edhe pse çmimi, në këtë

studim është gjetur si përcaktues i parëndësishëm i kënaqësisë nuk do të thotë që ky përcaktues nuk është

i rëndësishëm, për më tepër se sa  i  përket industrisë së sigurimeve, sipas të anketuarve siguria,

përgjegjshmëria dhe besueshmëria, duket se janë faktorët dominant që përcaktojnë  kënaqësinë e tyre si

dimensione të cilësisë funksionale.

Ka edhe një arësye tjetër me sa duket për çështjen e çmimit në Industrinë e sigurimeve shqiptare. Ai

paracaktohet dhe është thuajse unik për të gjitha klasat e produktit në industrinë e sigurimeve Shqiptare,

gjë që e bën “indiferent” konsumatorin ndaj tij dhe nuk konsiderohet si element konkurues i kompanive sa
i përket atij si elment cilësie.

Ndërkohë që një faktorë tjetër i rëndësishëm që rezultoi nga përgjigjet e të anketuarve, është Cilësia

e Imazhit të kompanisë. Kjo mesa duket, duke patur parasysh faktin se në Industrinë e Sigurimeve Shqiptare,

e cila është një industri me një historik të shkurtër zhvillimi konsiderohen elementë prioritarë ata elementë

që lidhen me imazhin e kompanisë si emri i mirë , reputacioni, suksesi apo përgjegjësia sociale.

Pyetja kërkimore nr.2:A ndikon kënaqësia konsumatore në ISSH në qëndrimet konsumatore?

Kënaqësia konsumatore është gjetur të ketë ndikim të rëndësishëm dhe pozitiv në qëndrimet e tilla

si gjasat për të rekomanduar, largimin apo synimin e riblerjes. Kjo është në përputhje me gjetjet e Peighambari

(2007) dhe shumë studime të tjera të ngjashme të mëparshme (p.sh. Oliver, 1980, Wang & Hing-Po Lo,

2002) që po ashtu kanë gjetur se kënaqësia luan rol të ndjeshëm në përcaktimin e qëndrimeve të tilla si

besnikëria, largimi, riblerja dhe mundësia për të rekomanduar shërbime për miqtë dhe familjen.( Shih

apendikset )

Pyetja kërkimore nr 3:Si është marrëdhënia midis kënaqësisë konsumatore dhe qëndrimeve

ndikuar nga të dhënat demografike të konsumatorëve (gjinia, mosha, arsimimi, niveli i të

ardhurave , profesioni)?

 Karakteristikat demografike të tilla si gjinia, mosha, profesioni  dhe niveli i të ardhurave kanë një

korelacion pozitiv me kënaqësinë konsumatore, ndërkohë që niveli arsimor ( kualifikimi ) rezulton të ketë

korelacion negativ me kënaqësinë konsumatore. Me fjalë të tjera, nga ky studim rezulton se ndikimi i

kënaqësisë konsumatore në qëndrimet varet nga karakteristikat demografike të të anketuarve, si gjinia,

mosha, profesioni, të ardhurat .

        Një shpjegim i mundshëm për këtë gjetje është fakti se industria e sigurimeve në Shqipëri është një

sektor në zhvillim që është i ndjeshëm ndaj gjinisë,  moshës, profesionit dhe nivelit të të ardhurave

edhe për arësye se  niveli ekonomik është i ulët gjë që i bën produktet e sigurimeve edhe pse të

domosdoshme nga natyra ende të paarritshme. Gjithashtu rregullimet ligjore të kohëve të fundit për

futjen në skemën e fondeve private pensionale të  punonjësve të profesioneve të veçantë bën që
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pikërisht profesioni të ketë korelacion pozitiv me kënaqësinë konsumatore.

        Sa i përket korelacionit negativ midis nivelit arsimor dhe kënaqësisë konsumatore një shpjegim

 i mundshëm për këtë është fakti që njerëzit e mirëarsimuar e kanë më të lartë nivelin e pritshmërisë

ndaj cilësisë së shërbimit dhe për rrjedhojë më të lartë “pragun” e kënaqësisë .
 Kënaqësia konsumatore,  ka korelacion pozitiv me rekomandimin dhe riblerjen , çfarë do të thotë se

sa më e lartë kënaqësia konsumatore aq më shumë rritet rekomandimi dhe riblerja.

        Njëkohësisht kënaqësia konsumatore është në korelacion negativ me largimin konsumator, që do

të thotë se sa më e lartë kënaqësia aq më i ulët largimi.

( Shih tabelat te apendikset )

Figura  22: Rezultatet për pyetjen e tretë të kërkimit
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KAPITULLI I PESTË

5 KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

5.1 Përmbledhje

Kapitulli përmbyllës përmbledh qëllimin dhe objektivat e studimit,gjetjet dhe konkluzionet kryesore.

Gjithashtu ky kapitull flet për implikimet menaxheriale të studimit, dhe sugjeron rekomandime për kërkime

të mëtejshme.

5.2  PERMBLEDHJA E STUDIMIT

Në mënyrë specifike, ky studim synoi ndikimin e dimensioneve të cilësisë së shërbimit në kënaqësinë

konsumatore në Industrinë e Sigurimeve Shqiptare ( ISSH), të shqyrtojç lidhjen e kënaqësisë konsumatore

me qëndrimet e konsumatorëve si dhe të shqyrtojë ndikimin e të dhënave demografike të mbledhura nga

anketuesit në marrëdhëniet në mes kënaqësisë dhe qëndrimeve konsumatore.

Studimi është një studim i kryer në dy rrethe të vendit, përkatësisht Tirana dhe Durrësi ku u  përdorën

pyetësorët e mirëstrukturuar dhe të  vetë-administruar nga popullata e  synuar ,  klientë të kompanive të

sigurimeve në Shqipëri. Nga katërqind konsumatorët që ishte mostra (400) , treqind e tetëdhjetë e një

(382) iu përgjigjën pyetësorit. Bazuar në një analizë objektive të të dhënave dhe diskutimit të rezultateve,

në vijim janë përmbledhja e gjetjeve dhe konkluzioneve të këtij studimi .

5.2.1 Konkluzionet e studimit

Në këtë studim, me anë të një ankete ndërsektoriale duke përdorur një pyetësor të vetë-administruar

të mirëstrukturuar dhe teknikën e analizës së të dhënave sasiore në shqyrtimin ( studimin ) e përcaktuesve

të efekteve të kënaqësisë konsumatore në industrinë e sigurimeve, mund të konkludohet se :

 Të gjitha dimensionet e Cilësisë Funksionale si: siguria, përgjegjshmëria, besueshmëria prekshmëria

dhe ndjeshmëria janë të rëndësishme në përcaktimin e kënaqësisë konsumatore në industrinë e

sigurimeve shqiptare. Dy prej tyre dhe konkretisht “Prekshmëria” dhe “Ndjeshmëria” kanë në fakt
ka peshën më të vogël sa i përket rëndësisë  krahasuar me dimensionet e tjera.

    Dimensione të tilla si: siguria, përgjegjshmëria dhe  besueshmëria të Cilësisë Funksionale janë dimen-

sionet që kanë ndikim të lartë në përcaktimin e kënaqësisë konsumatore.

 Kënaqësinë në Industrinë e  Sigurimeve Shqiptare ( ISSH) nga ana tjetër e drejton në mënyrë të

 konsiderueshme Cilësia Teknike.

    Cilësia e Imazhit, ndikon pozitivisht në rritjen e kënaqësisë konsumatore, çka do të thotë se konsu-
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matori shqiptar i kushton vëmendje dhe ndikohet nga cështjet që lidhen me Imazhin e Kompanisë ku

është i siguruar.

    Kënaqësia konsumatore ndikohet ndjeshëm nga variablat demografikë të konsumatorëve si mosha,

gjinia, profesioni dhe  niveli i të ardhurave për shkak edhe të faktit se pavarësisht natyrës së produkteve

të sigurimeve që i bëjnë ato të domosdoshme për t’i blerë, akoma te konsumatori shqiptar ndikojnë
elementët demografikë që përvec nivelit të të  ardhurave, i cili nuk varet nga poltikat e kompanive,

është e  nevojshme të ndërmerren disa hapa nga kompanitë e sigurimeve për të rritur ndërgjegjësimin

konsumator pët t’i blerë ( patur )  produktet e sigurimeve duke i parë ato  si një mundësi për
reduktimin apo shmangjen e një rreziku të mundshëm si dhe për t’ju siguruar atyre mundësinë e një
jete me më pak probleme edhe kur ju lind e drejta për ndonjë përfitim si pasojë e një risku të

mundshëm apo pensionit.

    Qëndrimet konsumatore ndikohen nga kënaqësia konsumatore. Ndikimi i kënaqësinë konsumatore

 në qëndrimet konsumatore ndikohet ndjeshëm nga variablat demografikë të konsumatorëve si mosha,

gjinia, profesioni apo niveli i të ardhurave.

Grafiku  17: Pesha e dimensioneve të cilësisë së shërbimeve në kënaqësinë konsumatore

5.3 Rekomandimet

Bazuar në gjetjet dhe konkluzionet e studimit, jepen rekomandimet e mëposhtme:

5.3.1 Përmirësimi i kënaqësisë konsumatore përmes sigurisë ndaj ofruesit të shërbimit

Ky studim ofron mbështetje empirike se kënaqësia konsumatore në industrinë e sigurimeve do të

ndikohej në mënyrë të konsiderueshme duke përmirësuar perceptimin e konsumatorëve ndaj sigurisë të

ofruesit të shërbimeve. Ky faktor është përcaktues për industrinë e sigurimeve shqiptare si një industri në

rritje. Cdo konsumator e ka specifike mënyrën e perceptimit lidhur me faktin se sa i sigurtë ndjehet ai në

një kompani  sigurimesh. Konsumatorët duan një kompani sigurimesh që është më e sigurtë për ta sa i

përket gatishmërisë për mbulimin e dëmit dhe plotësimit të kërkesave për nevojat apo sipërmarrjet e tyre,

kur është e nevojshme.
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Nëse sigurimi përfshin marrjen e masave parandaluese ndaj rrezikut në të ardhmen, të paturit e një

kompanie të besueshme sigurimesh ku konsumatori të mbështetet për shërbimet e sigurimit, bëhet faktor

me rëndësi kritike. Prandaj, kur konsumatori ndërmerr ndonjë politikë sigurimi pret shumë që ofruesi i

shërbimeve të sigurimit të jetë i besueshëm dhe i sinqertë në të gjithë parametrat, dhe kjo nga ana e saj

ndikon në kënaqësinë / pakënaqësinë konsumatore ndaj ofruesve të shërbimeve të sigurimit.

Sakohë që studimi gjeti se “siguria” e shërbimit të ofruar si dimension i cilësisë funksionale  është një
nga përcaktuesit kryesorë  të  kënaqësisë konsumatore në industrinë e sigurimeve në Shqipëri, rekomandohet

që menaxhimi i kompanive të sigurimeve të ndjekë strategjitë e mëposhtme marketing për të rritur  sigurinë

e tyre te klientët:

1. Kompania e sigurimeve të sigurohet se ofron shumëllojshmërinë e duhur të shërbimeve

 për konsumatorët (p.sh.lehtësira të kredisë, etj)

2.  Kompania e Sigurimeve të jetë e sinqertë  dhe e durueshme  në zgjidhjen e ankesave /

 problemeve  të konsumatorëve, referuar thënies: “klienti ka gjithmonë të drejtë”
3.  Të sigurohet se sjellja e punonjësve të kompanisë për të ngjallur  besim te kompania e siguri-

meve është ajo e duhura,  në mënyrë që ta bëjmë atë ( klientin )  të ndjehet “mbret” nga
kjo sjellje.

4.   Kompania të sigurohet për aftësinë dhe njohurinë e punonjësve për t’ju përgjigjur pyetjeve
të konsumatorëve

5.3.2 Përmirësimi i kënaqësisë përmes  përgjegjshmërisë së ofruesit të shërbimit

Ndërkohë që studimi zbuloi se “përgjegjshmëria” e ofruesit të shërbimit,si dimension i cilësisë
funksionale është një nga përcaktuesit kryesorë të kënaqësisë konsumatore në industrinë e sigurimeve në

Shqipëri, është e rekomandueshme që menaxhimi i kompanive të sigurimeve duhet të ndjekë strategjitë e

mëposhtme të marketingut për të përmirësuar reagimin e tyre për konsumatorët:

Kompanitë e sigurimeve duhet vazhdimisht :

1.  Të  sigurohen që konsumatorët të jenë të informuar saktësisht se kur do të kryhet  shërbimi

2.  Të sigurohen që punonjësit e tyre ndjekin nevojat dhe problemet e konsumatorëve me për-

 pikëri dhe t’i japin atyre shërbime të shpejta në mënyrë të vazhdueshme.
3. Të sigurohen që punonjësit e kompanisë janë të gatshëm për të ndihmuar klientët në situata

të jashtëzakonshme.

4. Të sigurohen që të punësuarit janë të arritshëm dhe të lehtë për t’u kontaktuar nga konsumatorët

5. Të sigurohen që punonjësit janë në gjendje të komunikojnë në mënyrë të qartë dhe në mënyrë

efektive me klientët.

5.3..3 Përmirësimi i kënaqësisë përmes  përgjegjshmërisë së ofruesit të shërbimit

Sakohë që studimi gjeti se “besueshmëria” e shërbimit të ofruar si dimension i cilësisë funksionale
është një nga përcaktuesit kryesorë të  kënaqësisë konsumatore në industrinë e sigurimeve në Shqipëri,
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rekomandohet që menaxhimi i kompanive të sigurimeve të ndjekë strategjitë e mëposhtme marketing për

të përmirësuar besueshmërinë e tyre te klientët:

1. Të sigurojnë shpërndarjen në kohë të shërbimeve të sigurimit

2. Të sigurojnë sinqeritet dhe besueshmëri në mbajtjen e premtimeve për konsumatorët

3. Të jenë të besueshme dhe konsistente në ofrimin e shërbimeve dhe zgjidhjen ankesave të

    konsumatorëve

4. Të sigurojë kryerjen e shërbimeve që në momentin e parë

5. Të insistojnë eleminimin e gabimeve të të  dhënave dhe informacionit në lidhje me klientin

5.3.4 Përmirësimi i kënaqësisë nëpërmjet elementëve  të tjerë të cilësisë

Edhe pse, ky studim ka gjetur se, çmimi nuk ndikon në mënyrë të konsiderueshme në përcaktimin e

kënaqësisë konsumatore në Industrinë e Sigurimeve Shqiptare, kjo nuk do të thotë se ky faktor nuk ështëi

rëndësishëm. Prandaj, ofruesit e shërbimeve duhet të përpiqen të sigurojnë që çmimi të përmirësohet në

mënyrë të vazhdueshme sa kohë që faktorë të tillë në studimet e  mëparshme mund të kenë rezultuar të

rëndësishëm lidhur me ndikimin në kënaqësinë konsumatore dhe qëndrimet konsumatore. Gjithashtu, edhe

pse Kompanitë e Sigurimeve në Shqipëri përpiqen të “lehtësojnë” efektet negative tëçmimeve në kënaqësinë

konsumatore, duke i ofruar konsumatorëve brenda çmimit të një produkti një produkt tjetër shtesë , kjo nuk

është e vetmja mënyrë për të diferencuar produktet e tyre nga konkurenca. Në këtë pikë, rekomandohen

kompanitë e sigurimeve të shikojnë me prioritet politikat e vendosjes sëçmimeve të produkteve të sigurimeve.

5.3.5 Ndikimi i qëndrimeve konsumatore  nëpërmjet kënaqësisë

Ky studim zbuloi, sikurse në studimet e mëparshme, që kënaqësia është një parashikues i fuqishëm

i qëndrimeve konsumatore, në këtë studim, rekomandohet që ofruesit e shërbimeve të sigurimeve duhet të

përpiqen për të përmbushur dhe kënaqur klientët e tyre si një mjet për të ndikuar qëndrimet e tyre. Kur

klientët janë të kënaqur, kanë më shumë gjasa të rekomandojnë shërbimet e  sigurimeve te shokët apo

miqtë e tyre, më pak gjasa për t’u shkëputur nga Kompania e Sigurimeve dhe më shumë gjasa për të ri-
marrë ( riblerë ) shërbimet.

Ankesat e konsumatorëve që kuptohen nga përgjigjet e dhëna nga konsumatorët në drejtim të

produkteve dhe shërbimeve të ofruara duhet të shërbejnë si një sinjal për përmirësimin e cilësisë në ato

elementë të cilësisë për të cilët konsumatorë të ndryshëm kanë shprehur rezervat e tyre

Kështu, një reagim i përgjegjshëm nga kompania ndaj  ankesave mund të çojë në rritjen e kënaqësisë

konsumatore.

1.  Përveç këtyre, menaxhimi duhet të azhornohet me teknologjitë më të avancuara dhe kjo të

shfrytëzohet nga  kompanitë e sigurimeve për të përmirësuar cilësinë e shërbimit.

2.  Sa i përket reputacionit të  korporatave ka  mendime që klientët janë në  “dorë të sigurt”. Si
rrjedhojë kompanitë tradicionale të sigurimit kanë nevojë të ndërtojnë një imazh korporate pozitiv

dhe të shëndetshëm për të rritur sigurinë apo komfortin e konsumatorëve, që çon në kënaqësi më

të lartë konsumatore.
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3.  Menaxhimi gjithmonë duhet të vlerësojnë dobinë e produkteve të sigurimit te konsumatorët dhe

tëpërmirësojnë ndonjë klauzolë të vjetëruar për të krijuar  te klientët besimin se ata janë nën

mbrojtjen e  policave të sigurimit që ata kanë blerë.

4.  Menaxhimi i kompanive të sigurimeve gjithashtu mund të tregojnë përkujdesje dhe vëmendje

individuale ndaj klientëve të tyre për të tilla si dhënia e një karte festive për çdo klient gjatësezoneve

festive dhe ndoshta duke i bërë ndonjë surprizë të vogël për ditëlindje në ndonjë rast si pjesë e

përgjegjësisë sociale në mënyrë që  konsumatorët të ndjehen ngrohtë, kur ata bëjnë blerje të

produkteve të sigurimit nga kompanitë veçanta sigurimesh.

5.  Menaxhmentet mund të përfshijnë ose të organizojnë ngjarje bamirësie që mund të sjellë përfitime

për publikun si dhurimi i të hollave  apo materialeve të nevojshme në spitale apo shkolla për të

ndihmuar apo përmirësuar cilësinë e shërbimit të tyre, ku ky veprim kuptimplotë do të përmirësonte

reputacionin e kompanisë së sigurimeve. Kjo, duhet të jetë në përputhje me ligjet për të shmangur

ndonjë padi që do tëndikonte  negativisht në reputacionin e kompanisë .

6.  Përveç këtyre, meqenëse ky studim tregoi se imazhi i kompanisë ndikon pozitivisht në kënaqësinë

konsumatore, menaxhimi i kompanive të sigurimeve duhet të bëjë përpjekje për të ndërtuar një

imazh pozitiv të kompanisë për klientët në mënyrë që të përmirësohet edhe më tej kënaqësia

konsumatore.

7.  Menaxhimi duhet të krijojë lehtësira për konsumatorët për të bërë ankesa sa kohë që zgjidhja e

ankesave ndikon në përmirësimin e kënaqësisë konsumatore. Kjo përmes hapjes së sporteleve

të ankesave apo afishimit të numrave të telefonit pa pagesë në vende të dukshme. Kjo mund të

ndihmojë menaxhimin e kompanive të sigurimit “ për të zbuluar problemet menjëherë dhe pastaj
për t’i mundësuar menaxhimit zgjidhjen e tyre para se tëproblemettë bëhen serioze.

5.4 Rekomandimet për kerkimet e ardhme

Në këtë studim është përdorur metoda sasiore në përcaktimin efekteve të kënaqësisë konsumatore

në industrinë e sigurimeve në Shqipëri nëpërmjet një rasti studimor. Rekomandohet që kërkimet e ardhme

duhet të shqyrtojnë përcaktuesit e kënaqësisë duke përdorur teknika të tjera në thellësi, për të ofruar dhe

kuptuar më thellë  përcaktuesit kyç të kënaqësisë konsumatore në industrinë e sigurimeve.

Rekomandohen drejtimet e mëposhtme për kërkime në të ardhmen, bazuar në këtë studim:

Një studim gjatësor i  përcaktuesve të  kënaqësisë konsumatore në Industrinë e Sigurimeve  në

       Shqipëri.

Faktorët që përcaktojnë kënaqësinë nga produkte të veçanta të sigurimit në Industrinë e

Sigurimeve Shqiptare sic janë Fondet Private të pensioneve

Ndikimi i menaxhimit të marrëdhënieve me konsumatorët në besnikërinë konsumatore në indus-

 trinë e Sigurimeve në Shqipëri

Hulumtuesit e ardhshëm mund të përfshijnë variabla të tjerë të rëndësishëm, të cilët mund të

konsiderohen si përcaktues të tjerë të kënaqësisë konsumatore në shërbimet tradicionale të

sektorit të sigurimit në mënyrë që hulumtimi të jetë më i saktë dhe njëkohësisht  të  saktësohen

përcaktuesit e kënaqësisë konsumatore.
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SHTOJCA    A
GUIDA E DISKUTIMIT TË FOKUS GRUPIT

Prezantimi

Moderatori prezanton veten dhe qëllimin e diskutimit

Numri i pjesëmarrësve = 8

Veprimtaria Koha  60 minuta

1.  Përgjigja e pyetësorit

Kontrollo kohën e shpenzuar nga secili pjesëmarrës për

plotësimit të pyetësorit

15 Shërbimet e ofruar nga industria e sigurimeve

Pyetni për njohuritë e tyre rreth shërbimeve të ofruara

nga kompanitë e sigurimeve në Shqipëri

16 Dimensionet e cilësisë së shërbimeve

Udhëhiqni një diskutim mbi atë cfarë  ata mendojnë se e

bën shërbimin e ofruar të  një cilësie të mirë

17 Çmimi

Diskutoni nëse “ekonomia” është  pjesë e rëndësishme e
asaj që e bën një shërbim cilësor

15   minuta

15   minuta

15   minuta

15 minuta

SHTOJCA B
PYETËSOR PËR KLIENTËT E INDUSTRISË SË SIGURIMEVE

NË SHQIPËRI

I dashur klient, ky pyetësor është hartuar për të mbledhur informacion në lidhje me faktin se si

ndjeheni në lidhje me cilësinë e shërbimit të ofruar nga kompania juaj e sigurimeve në Shqipëri, të paktën

për 12 muajt e fundit. Ky studim do të ndihmojë kompaninë ju ofron shërbimin e sigurimit ( kompaninë e

sigurimeve me të cilën ju operoni ) të dijë se si mund t’ju shërbejë më mirë.
Ju lutem shënoni me shenjën  {+}ose {X} në kutinë e duhur për përgjigjen Tuaj

Identifikimi i të intervistuarit:

1. Gjinia juaj:

 [   ]   Mashkull                   Femër        [   ]
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2. Grup mosha:

 [   ]    Nën 20 vjeç      [   ]  20 – 29 vjec    [   ]  30-39 vjec   [   ]  40 - 49 vjec   [  ]   50 vjec e lart
3. Profesioni

 [   ]      Nëpunës civil          [   ]     Student           [   ]          Biznesmen /e            [   ]       Të tjera

4. Cilat  janë të ardhurat tuaja mujore?

  [    ]   22 000  [   ]  22 000- 44000    [   ]    44 000-70000  [      ]  70 000-97 030   [      ]   Mbi

97 030

5. Zgjidh kualifikimin tuaj më të lartë akademik ose profesional? Zgjidhni vetëm një

  [    ]   I  mesëm       [   ]    I lartë        [   ]    Master       [      ]     Dr         [      ]       Tjetër

6. Për sa kompani të tjera sigurimesh keni marrë informacion lidhur me politikat e tyre të

sigurimeve?

   [    ]   Vetëm një    [    ]   dy      [    ]     tre         [     ]    katër     [     ]     më shumë se   katër

7. Sa kohë keni që jeni klient në kompaninë tuaj të sigurimit?

   [    ]   Deri 3 vjet  [     ]     3-5  vjet                 [    ]    5-10 vjet  [   ] mbi10 vjet

8. Cfarë lloj  politike sigurimi keni me kompaninë tuaj ?

    [    ]     Sigurim jete     [     ]    Sigurim jo-jete      [    ]     Sigurim Jete dhe Jo-Jete

KËNAQËSIA E PËRGJITHSHME ME OFRIMIN E SHËRBIMEVE

9.          Sa krahasohen shërbimet që keni marrë nga kompania juaj e sigurimeve me shërbimin

ideal / të dëshiruar nga ju ?

Shumë më keq se i
dëshiruari

Më keq se i
dëshiruari

Njëlloj me atë të
dëshiruarin

Më mirë se i
dëshiruari

Shumë më mirë  se
i dëshiruari

1. Sa të ngjarë ka t’ia rekomandoni kompaninë tuaj të sigurimeve miqve tuaj ?
Aspak  gjasa Pak  gjasa Indiferente Ka gjasa Ka shumë gjasa

2. Në cfarë niveli është shërbimi i kompanisë tuaj të sigurimeve krahasuar me
pritshmërite?

Shumë më keq se
pritshmëritë

Më keq se
pritshmëritë

I njëjtë me
pritshmëritë

Më mirë se
pritshmëritë

Shumë më mirë se
pritshmëritë

3. Keni ndërmend të kaloni nga kompania juaj te një kompani tjetër ?

Përfundimisht Po Po Neutral Jo Përfundimisht Jo

4. Sa të ngjarë ka të ribleni produktet e kompanisë Tuaj të sigurimeve ?
Aspak  gjasa Pak  gjasa Indiferente Ka gjasa Ka shumë gjasa

5. Përfundimisht sa të kënaqur jeni nga kompania juaj e sigurimeve ?
Shumë i pakënaqur I pakënaqur Indiferentë I kënaqur Shumë i kënaqur

10

11

12

13

14
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Kënaqësia  konsumatore lidhur me dimensionet e cilësisë së shërbimit

Sipas mendimit tuaj, sa i përmbush cilësia e shërbimit e kompanisë ku jeni siguruar

pritshmëritë tuaja sipas dimensioneve të paraqitura në tabelat e mëposhtme ?

Përgjigju duke përdorur këtë shkallë nga 1 - 5,  ku:

1- Shumë më keq se pritshmëria 2 - Më keq se pritshmëria 3 – E barabartë me  pritshmëritë

4 - Më mirë se pritshmëria 5 - Shumë më mirë se pritshmëria

Cështje të dimensionit                                                        Qarkullo vetëm opsionet nga 1-5

PREKSHMERIA- TANGIBLES

Aftësia e kompanisë ku jeni siguruar t'ju japë akses për
informacion, për produkte / katalogë të shërbimit

1 2 3 4 5

Si e vlerësoni pamjen vizuale të kompanisë ku jeni siguruar (
zyrat, pajisjet dhe materialet)?

1 2 3 4 5

Si e vlerësoni paraqitjen dhe uniformën e punonjësve të
kompanisë ku jeni siguruar?

1 2 3 4 5

BESUESHMËRIA- RELIABILITY

A kryhet në afatin e duhur shërbimi i sigurimit nga ana e
kompanisë ku jeni siguruar?

1 2 3 4 5

Sa e besueshme ( mbajtëse e premtimeve ) është kompania ku
jeni të siguruar ?

1 2 3 4 5

Sa korrekte ( e përpiktë ) është kompania ku jeni siguruar në
zgjidhjen e ankesave tuaja ?

1 2 3 4 5

Sa në gjendje është kompania ku jeni të siguruar të kryejë
shërbimin e duhur  që në momentin e pare?

1 2 3 4 5

PËRGJEGJSHMËRIA - RESPONSIVENESS
Sa është në gjendje kompania juaj që t’i tregojë klientëve me
saktësi afatin e kryerjes së shërbimit të kërkuar?

1 2 3 4 5

Sa në gjendje është kompania ku jeni siguruart’ju japë shërbim
të menjëhershëm dhe të ndjekë problemet  tuaja?

1 2 3 4 5

A janë të gatshëm punonjësit e kompanisë t’ju ndihmojnë në
situata emergjente?

1 2 3 4 5

A e keni  të lehtë për të kontaktuar punonjësit e kompanisë ku
jeni siguruar ?

1 2 3 4 5

A janë të aftë punonjësit për të komunikuar në mënyrë të qartë
me ju?

1 2 3 4 5

NDJESHMËRIA - EMPATHY
Sa parësorei ka interesat më të mira tuajatkompania ku jeni
siguruar?

1 2 3 4 5

A ju kushtojnë punonjësit e kompanisëku jeni siguruar
vëmendje individuale ?

1 2 3 4 5

A ka ndërtuar kompania ku jeni siguruar një program
besnikërie për t’ju njohur ju si klient i shpeshtë i saj ?

1 2 3 4 5

A kërkon ndjesë kompania ku jeni siguruar për shqetësimin
që ju shkakton?

1 2 3 4 5

SIGURIA - ASSURANCE
Sa është e aftë kompania ku jeni siguruar të ofrojë
shumëllojshmëri shërbimesh (p.sh.lehtësira të kredisë, etj)?

1 2 3 4 5

Sa e sinqertë dhe e durueshme është kompania ku jeni
siguruar në zgjidhjen e ankesave / problemeve tuaja?

1 2 3 4 5

Si e vlerësoni sjelljen e punonjësve të kompanisëpërt’ju
ngjallur besim te kompania ku jeni siguruar?

1 2 3 4 5
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ND3(EM3) A ka ndërtuar kompania ku jeni siguruar një program
besnikërie për t’ju njohur ju si klient i shpeshtë i saj ?

1 2 3 4 5

ND4(EM4) A kërkon ndjesë kompania ku jeni siguruar për
shqetësimin që ju shkakton?

1 2 3 4 5

SIGURIA - ASSURANCE
SI1(AS1) Sa është e aftë kompania ku jeni siguruar të ofrojë

shumëllojshmëri shërbimesh (p.sh.lehtësira të kredisë,
etj)?

1 2 3 4 5

SI2(AS2) Sa e sinqertë dhe e durueshme është kompania ku jeni
siguruar në zgjidhjen e ankesave / problemeve tuaja?

1 2 3 4 5

SI3(AS3) Si e vlerësoni sjelljen e punonjësve të kompanisëpërt’ju
ngjallur besim te kompania ku jeni siguruar?

1 2 3 4 5

SI4(AS4) Si e vlerësoni aftësinë dhe njohuritëe punonjësve për
t’ju përgjigjur pyetjeve tuaja?

1 2 3 4 5

ÇMIMI
Sa të përballueshme janë çmimet për shërbimet e kompanisë suaj të sigurimit në drejtim
të:

CM1(PX1) Pagesat për primet e sigurimeve 1 2 3 4 5

CILËSIA TEKNIKE- TECHNICAL QUALITY
CT1TQ1) Sa i është përmbajtur kompania ku jeni siguruar

kushteve të marrëveshjes që keni patur me të?
1 2 3 4 5

CT2(TQ2) Sa e aftë është kompania ku jeni siguruar të ofrojë
produkte që plotësojnë kërkesat tuaja?

1 2 3 4 5

CT3(TQ3) Si e vlerësoni aftësinë e kompanisëku jeni siguruar për
të përdorur teknologjinë aktuale për të përmirësuar
shërbimet?

1 2 3 4 5

CT4(TQ4) A ofron kompania ku jeni siguruar shumëllojshmëri të
mjaftueshme të politikave të sigurimit?

1 2 3 4 5

IMAZHI - IMAGE
IM1 Sa e suksesshme është kompania ku jeni siguruar? 1 2 3 4 5

IM2 Cili është reputacioni i kompanisë ku jeni siguruar? 1 2 3 4 5

IM3 Cili është imazhi markë i kompanisë ku jeni siguruar? 1 2 3 4 5

IM4 Sa përgjegjësi sociale ka kompania ku jeni siguruar? 1 2 3 4 5

Faleminderit për kohën që shpenzuat në plotësimin e  këtij pyetësori !
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SHTOJCA C

FORMULARI I DAKORDËSISË PËR PJESMARRJE NË STUDIM

Faleminderit që ishit dakord për të marrë pjesë në këtë studim. Ky formular përcakton objektivat e
studimit dhe jep një përshkrim të përfshirjes tuaj dhe të drejtave tuaja si pjesëmarrës në të.

Ky studim është pjesë e një disertacioni  në Departamentin e Marketingut  në Universitetin e Tiranës,
Fakulteti i Ekonomisë . Qëllimi i tij është të vlerësojë dhe analizojë kënaqësinë konsumatore në raport me
cilësinë e shërbimeve në industrinë e sigurimeve në Shqipëri. Pyetësori do të përdoret për informacion për
klientët e kompanive të sigurimeve.

Rezultati i studimit: Të dhënat nga ky studim do të përdoren për të bërë  një disertacion mbi
kompanitë e sigurimeve në Shqipëri.  Raporti i rastit studimor mund të përdoret si referencë për studentët
në  Universitetit,  për studimet e tyre.

Ne garantojmë se anonimiteti i të anketuarve është plotësisht i sigurt dhe se pjesëmarrja juaj në këtë
hulumtim është vullnetare. Ju keni të drejtë për t’u tërhequr nga studimi në çdo moment, për ndonjë arsye
dhe çdo informacion që lidhet me ju, do të asgjësohet.

FORMULARI I DHËNIES SË DAKORDËSISË

1. Konfirmoj që kam lexuar dhe kuptuar qëllimin e studimit të mësipërm dhe kam pasur mundësi të
bëj pyetje lidhur me ndonjë paqartësi

2. Unë e kuptoj se pjesëmarrja ime është vullnetare dhe se unë jam i/e  lirë për t’u tërhequr në çdo
kohë, pa dhënë ndonjë arsye.

3. Unë bie dakord se informacioni i dhënë do të jetë anonim në këtë kërkim akademik.
Emri i pjesmarrësit                                            Data                                                  Firma
Kontaktet e kërkuesit:
Emri : Violeta NEZA
Adresa : L.06, Rruga “Aleksandër GOGA”, Durrës
Telefon: 068 48 58 788 Email: nezaleta@hotmail.com
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6. APENDIKSE

Grafiku  18: Krostabulimi i kënaqësisë me gjininë

Grafiku  20: Krostabulimi i gjinisë me largimin
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Grafiku  21: Krostabulimi i gjinisë me riblerjen

Grafiku  22: Krostabulimi i gjinisë me kënaqësinë
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Grafiku  23: Krostabulimi i grupmoshës me kënaqësinë

Grafiku  24: Krostabulimi i grupmoshës me profesionin
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Grafiku  25: Krostabulimi i grupmoshës me të ardhurat

Grafiku  26: Krostabulimi i kualifikimit me të ardhurat
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Tabela  19: Statistika përshkruese

Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation Analysis N Missing N

TA1 2.42 .693 382 0

TA2 2.61 .617 382 0

TA3 2.47 .751 382 0

TA4 2.66 .713 382 0

RL1 4.17 .741 382 0

RL2 4.20 .633 382 0

PX2 4.23 .561 382 0

RL4 4.26 .647 382 0

RL5 4.28 .545 382 0

RS1 3.52 1.076 382 0

RS2 3.67 .696 382 0

RS3 3.61 .754 382 0

RS4 3.64 .703 382 0

RS5 3.56 .703 382 0

ND1 3.28 .943 382 0

ND2 3.31 .709 382 0

ND3 3.39 .658 382 0

ND4 3.34 .622 382 0

ND5 3.41 .649 382 0

ND6 3.44 .640 382 0

PXI 3.48 .772 382 0

AS1 3.70 .959 382 0

AS2 3.90 .855 382 0

AS3 3.84 .847 382 0

AS4 3.81 .906 382 0

ND7 2.50 .769 382 0

RL3 2.61 .700 382 0

TQ1 2.87 .675 382 0

TQ2 2.93 .688 382 0

TQ3 3.11 1.119 382 0

TQ4 3.09 .704 382 0

TQ5 3.01 .656 382 0

IM1 3.99 .699 382 0

IM2 3.96 .605 382 0

IM3 3.97 .627 382 0

IM4 3.94 .855 382 0
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Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation Analysis N Missing N

TA1 2.42 .693 382 0

TA2 2.61 .617 382 0

TA3 2.47 .751 382 0

TA4 2.66 .713 382 0

RL1 4.17 .741 382 0

RL2 4.20 .633 382 0

PX2 4.23 .561 382 0

RL4 4.26 .647 382 0

RL5 4.28 .545 382 0

RS1 3.52 1.076 382 0

RS2 3.67 .696 382 0

RS3 3.61 .754 382 0

RS4 3.64 .703 382 0

RS5 3.56 .703 382 0

ND1 3.28 .943 382 0

ND2 3.31 .709 382 0

ND3 3.39 .658 382 0

ND4 3.34 .622 382 0

ND5 3.41 .649 382 0

ND6 3.44 .640 382 0

PXI 3.48 .772 382 0

AS1 3.70 .959 382 0

AS2 3.90 .855 382 0

AS3 3.84 .847 382 0

AS4 3.81 .906 382 0

ND7 2.50 .769 382 0

RL3 2.61 .700 382 0

TQ1 2.87 .675 382 0

TQ2 2.93 .688 382 0

TQ3 3.11 1.119 382 0

TQ4 3.09 .704 382 0

TQ5 3.01 .656 382 0

IM1 3.99 .699 382 0

IM2 3.96 .605 382 0

IM3 3.97 .627 382 0

IM4 3.94 .855 382 0

Tabela  20: KMO dhe Testi Barlet

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .824

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 5489.417

df 378

Sig. .000

Tabela  21: Shoqërizuesit  dhe variance totale e shpjeguar

Communalities

TA3 1.000 .177

TA4 1.000 .657

RL1 1.000 .554

RL2 1.000 .581

RL4 1.000 .218

RL5 1.000 .362

RS1 1.000 .746

TA1
TA2
TA3
TA4
RL1
RL2
RL4

Initial Extraction
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Initial Extraction

TA1 1.000 .626

TA2 1.000 .410

TA3 1.000 .177

TA4 1.000 .657

RL1 1.000 .554

RL2 1.000 .581

RL4 1.000 .218

RL5 1.000 .362

RS1 1.000 .746

RS2 1.000 .605

RS3 1.000 .515

RS4 1.000 .418

RS5 1.000 .569

ND1 1.000 .550

ND2 1.000 .414

ND3 1.000 .476

ND4 1.000 .458

ND5 1.000 .653

ND6 1.000 .491

PX 1.000 .027

AS1 1.000 .632

AS2 1.000 .605

AS3 1.000 .504

AS4 1.000 .362

ND7 1.000 .688

RL3 1.000 .738

TQ1 1.000 .548

TQ2 1.000 .580

TQ3 1.000 .737

TQ4 1.000 .725

TQ5 1.000 .642

IM1 1.000 .650

IM2 1.000 .733

IM3 1.000 .534

IM4 1.000 .405

Extraction Method: Principal Component Analysis.

RL5
RS1
RS2
RS3
RS4
RS5
ND1
ND2
ND3
ND4
ND5
ND6
PX
AS1
AS2
AS3
AS4
ND7
RL3
TQ1
TQ2
TQ3
TQ4
TQ5
IM1
IM2
IM3
IM4

Extraction Method: Principal Component Analysis.



141

“Roli i cilësisë së shërbimeve në kënaqësinë konsumatore në Industrinë e Sigurimeve”

Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared

Loadings

Rotation Sums of Squared

Loadings

Total

% of

Variance

Cumulative

% Total

% of

Variance

Cumulative

% Total % of Variance

Cu

mul

ativ

e %

1 6.446 23.020 23.020 6.446 23.020 23.020 5.233 18.688 18.688

2 3.790 13.536 36.556 3.790 13.536 36.556 3.135 11.196 29.884

3 2.382 8.508 45.064 2.382 8.508 45.064 3.012 10.757 40.641

4 2.107 7.525 52.589 2.107 7.525 52.589 2.320 8.284 48.925

5 1.741 6.217 58.806 1.741 6.217 58.806 2.275 8.124 57.049

6 1.378 4.921 63.727 1.378 4.921 63.727 1.870 6.678 63.727

7 .953 3.403 67.130

8 .940 3.357 70.487

9 .838 2.993 73.481

10 .776 2.770 76.250

11 .735 2.625 78.876

12 .642 2.294 81.170

13 .590 2.106 83.275

14 .549 1.960 85.235

15 .514 1.836 87.071

16 .462 1.651 88.722

17 .428 1.530 90.252

18 .363 1.295 91.547

19 .334 1.193 92.740



“Roli i cilësisë së shërbimeve në kënaqësinë konsumatore në Industrinë e Sigurimeve”

142

Grafiku  27: Scree Plot – numri i komponentëve

Tabela  22: Matrica e Komponentëve

Pattern Matrixa

Factor

1 2 3 4 5 6

RS1 .996

AS1 .927

RS2 .853

RS3 .685

AS2 .681

RS4 .601

RS5 .531

AS3 .448

AS4 .343

PX

TQ5 .913

TQ3 .895

TQ4 .830

TQ2 .687

IM3 .767

IM4 .648

IM1 .647

IM2 .641

RL2 .820

RL1 .772

RL4 .545

RL3 .470

ND5 .948

ND6 .785

ND4 .622

TA1 .948

TA4 .577

TA2 .416

Extraction Method: Principal Component Analysis

Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.a

a. Rotation converged in 6 iterations.
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Pattern Matrixa

Factor

1 2 3 4 5 6

RS1 .996

AS1 .927

RS2 .853

RS3 .685

AS2 .681

RS4 .601

RS5 .531

AS3 .448

AS4 .343

PX

TQ5 .913

TQ3 .895

TQ4 .830

TQ2 .687

IM3 .767

IM4 .648

IM1 .647

IM2 .641

RL2 .820

RL1 .772

RL4 .545

RL3 .470

ND5 .948

ND6 .785

ND4 .622

TA1 .948

TA4 .577

TA2 .416

Extraction Method: Principal Component Analysis

Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.a

a. Rotation converged in 6 iterations.

Tabela  23: Matrica e Korrelacionit

Component Correlation Matrix
Component 1 2 3 4 5 6 7

1 1.000 .014 .004 .233 .011 .029 -.096

2 .014 1.000 -.026 -.087 .049 .052 .156

3 .004 -.026 1.000 .030 .038 .008 -.092

4 .233 -.087 .030 1.000 .039 -.042 -.211

5 .011 .049 .038 .039 1.000 .067 -.078

6 .029 .052 .008 -.042 .067 1.000 .004

7 -.096 .156 -.092 -.211 -.078 .004 1.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.

Tabela  24: Krostabulimi igjinisë me kënaqësinë konsumatore

Kenaqesia * Gjinia Crosstabulation

Gjinia

Totalfemra meshkuj

Kenaqesia shume i pakenaqur Count 0 1 1

% within Gjinia 0.0% 0.5% 0.3%

% of Total 0.0% 0.3% 0.3%

i pakenaqur Count 3 5 8

% within Gjinia 1.9% 2.3% 2.1%

% of Total 0.8% 1.3% 2.1%

indiferente Count 32 27 59

% within Gjinia 19.9% 12.2% 15.4%

% of Total 8.4% 7.1% 15.4%

i kenaqur Count 94 137 231

% within Gjinia 58.4% 62.0% 60.5%

% of Total 24.6% 35.9% 60.5%

shume i kenaqur Count 32 51 83

% within Gjinia 19.9% 23.1% 21.7%

% of Total 8.4% 13.4% 21.7%

Total Count 161 221 382

% within Gjinia 100.0% 100.0% 100.0%

% of Total 42.1% 57.9% 100.0%
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Gjinia

Totalfemra meshkuj

Kenaqesia shume i pakenaqur Count 0 1 1

% within Gjinia 0.0% 0.5% 0.3%

% of Total 0.0% 0.3% 0.3%

i pakenaqur Count 3 5 8

% within Gjinia 1.9% 2.3% 2.1%

% of Total 0.8% 1.3% 2.1%

indiferente Count 32 27 59

% within Gjinia 19.9% 12.2% 15.4%

% of Total 8.4% 7.1% 15.4%

i kenaqur Count 94 137 231

% within Gjinia 58.4% 62.0% 60.5%

% of Total 24.6% 35.9% 60.5%

shume i kenaqur Count 32 51 83

% within Gjinia 19.9% 23.1% 21.7%

% of Total 8.4% 13.4% 21.7%

Total Count 161 221 382

% within Gjinia 100.0% 100.0% 100.0%

% of Total 42.1% 57.9% 100.0%

Tabela  25: Krostabulimi i veriablave demografikë me kënaqësinë konsumatore

Correlations

Gjinia Grupmosha profesioni te_ardhurat kualifikimi kenaqesia

Gjinia Pearson Correlation 1 .062 .176** .179** .083 .062

Sig. (2-tailed) .228 .001 .000 .105 .226

N 382 382 382 382 382 382

Grupmosha Pearson Correlation .062 1 -.116* -.064 .412** .026

Sig. (2-tailed) .228 .023 .214 .000 .616

N 382 382 382 382 382 382

profesioni Pearson Correlation .176** -.116* 1 .198** -.035 .046

Sig. (2-tailed) .001 .023 .000 .493 .365

N 382 382 382 382 382 382

te_ardhurat Pearson Correlation .179** -.064 .198** 1 .088 .029

Sig. (2-tailed) .000 .214 .000 .085 .566

N 382 382 382 382 382 382

kualifikimi Pearson Correlation .083 .412** -.035 .088 1 -.026

Sig. (2-tailed) .105 .000 .493 .085 .609

N 382 382 382 382 382 382

kenaqesia Pearson Correlation .062 .026 .046 .029 -.026 1

Sig. (2-tailed) .226 .616 .365 .566 .609

N 382 382 382 382 382 382

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabela  26: Krostabulimi i gjinisë me rekomandimin
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Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Kenaqesia * Gjinia 382 100.0% 0 0.0% 382 100.0%

Rekomandimi * Gjinia Crosstabulation
Gjinia

Totalfemra meshkuj

Rekomandimi absolutisht JO Count 3 5 8

% within Gjinia 1.9% 2.3% 2.1%

% of Total 0.8% 1.3% 2.1%

JO Count 2 4 6

% within Gjinia 1.2% 1.8% 1.6%

% of Total 0.5% 1.0% 1.6%

INDIFERENTE Count 16 15 31

% within Gjinia 9.9% 6.8% 8.1%

% of Total 4.2% 3.9% 8.1%

po Count 87 120 207

% within Gjinia 54.0% 54.3% 54.2%

% of Total 22.8% 31.4% 54.2%

aBSOLUTISH po Count 53 77 130

% within Gjinia 32.9% 34.8% 34.0%

% of Total 13.9% 20.2% 34.0%

Total Count 161 221 382

% within Gjinia 100.0% 100.0% 100.0%

% of Total 42.1% 57.9% 100.0%

Tabela  27: Krostabulimi i gjinisë me largimin

Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Largimi * Gjinia 382 100.0% 0 0.0% 382 100.0%
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Largimi * Gjinia Crosstabulation
Gjinia

Totalfemra meshkuj

Largimi Jo Count 117 165 282

% within Gjinia 72.7% 74.7% 73.8%

% of Total 30.6% 43.2% 73.8%

Indiferente Count 26 37 63

% within Gjinia 16.1% 16.7% 16.5%

% of Total 6.8% 9.7% 16.5%

Po Count 18 16 34

% within Gjinia 11.2% 7.2% 8.9%

% of Total 4.7% 4.2% 8.9%

Perfundimisht Po Count 0 3 3

% within Gjinia 0.0% 1.4% 0.8%

% of Total 0.0% 0.8% 0.8%

Total Count 161 221 382

% within Gjinia 100.0% 100.0% 100.0%

% of Total 42.1% 57.9% 100.0%

Tabela  28: Krostabulimi i gjinisë me riblerjen

Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Riblerja * Gjinia 382 100.0% 0 0.0% 382 100.0%

Riblerja * Gjinia Crosstabulation
Gjinia

Totalfemra meshkuj

Riblerja Absolutisht Jo Count 0 1 1

% within Gjinia 0.0% 0.5% 0.3%

% of Total 0.0% 0.3% 0.3%

Jo Count 5 6 11

% within Gjinia 3.1% 2.7% 2.9%

% of Total 1.3% 1.6% 2.9%

Indiferente Count 25 39 64

% within Gjinia 15.5% 17.6% 16.8%

% of Total 6.5% 10.2% 16.8%

Po Count 97 126 223

% within Gjinia 60.2% 57.0% 58.4%

% of Total 25.4% 33.0% 58.4%

Perfundimisht Po Count 34 49 83

% within Gjinia 21.1% 22.2% 21.7%

% of Total 8.9% 12.8% 21.7%

Total Count 161 221 382

% within Gjinia 100.0% 100.0% 100.0%

% of Total 42.1% 57.9% 100.0%
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Tabela  29: Tabela e koeficientëve të korelacionit të të ardhurave me kënaqësinë

Correlations
te_ardhurat kenaqesia

te_ardhurat Pearson Correlation 1 .029

Sig. (2-tailed) .566

N 382 382

kenaqesia Pearson Correlation .029 1

Sig. (2-tailed) .566

N 382 382

Correlations
te_ardhurat kenaqesia

Kendall's tau_b te_ardhurat Correlation Coefficient 1.000 .038

Sig. (2-tailed) . .409

N 382 382

kenaqesia Correlation Coefficient .038 1.000

Sig. (2-tailed) .409 .

N 382 382

Spearman's rho te_ardhurat Correlation Coefficient 1.000 .042

Sig. (2-tailed) . .408

N 382 382

kenaqesia Correlation Coefficient .042 1.000

Sig. (2-tailed) .408 .

N 382 382
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Tabela  30: Tabela e korelacionit të të ardhurave me kënaqësinë
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Tabela  31: Numri i përgjigjeve të sakta – variablat demografikë

Case Processing Summary
Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

Gjinia * kenaqesia 382 100.0% 0 0.0% 382 100.0%

Grupmosha * kenaqesia 382 100.0% 0 0.0% 382 100.0%

profesioni * kenaqesia 382 100.0% 0 0.0% 382 100.0%

te_ardhurat * kenaqesia 382 100.0% 0 0.0% 382 100.0%

kualifikimi * kenaqesia 382 100.0% 0 0.0% 382 100.0%

Tabela  32: Krostabulimi gjinia- kënaqësia sipas shkallës Likert

Gjinia * kenaqesia Crosstabulation
kenaqesia

Total

shume i

pakenaqur i pakenaqur indiferent i kenaqur

shume i

kenaqur

Gjinia femra Count 0 3 32 94 32 161

% within kenaqesia 0.0% 37.5% 54.2% 40.7% 38.6% 42.1%

% of Total 0.0% 0.8% 8.4% 24.6% 8.4% 42.1%

meshkuj Count 1 5 27 137 51 221

% within kenaqesia 100.0% 62.5% 45.8% 59.3% 61.4% 57.9%

% of Total 0.3% 1.3% 7.1% 35.9% 13.4% 57.9%

Total Count 1 8 59 231 83 382

% within kenaqesia 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

% of Total 0.3% 2.1% 15.4% 60.5% 21.7% 100.0%

Tabela  33: Krostabulimi grupmosha- kënaqësia sipas shkallës Likert

Grupmosha * kenaqesia Crosstabulation
kenaqesia

Total

shume i

pakenaqur i pakenaqur indiferent i kenaqur

shume i

kenaqur

Grupmosha nen 20 vjec Count 0 0 1 0 1 2

% within

kenaqesia

0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 1.2% 0.5%

% of Total 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 0.5%

20-29 vjec Count 0 2 22 70 21 115

% within

kenaqesia

0.0% 25.0% 37.3% 30.3% 25.3% 30.1%

% of Total 0.0% 0.5% 5.8% 18.3% 5.5% 30.1%

29-39 vjec Count 1 2 28 110 46 187

% within

kenaqesia

100.0% 25.0% 47.5% 47.6% 55.4% 49.0%

% of Total 0.3% 0.5% 7.3% 28.8% 12.0% 49.0%

39-49 vjec Count 0 4 7 41 13 65

% within

kenaqesia

0.0% 50.0% 11.9% 17.7% 15.7% 17.0%

% of Total 0.0% 1.0% 1.8% 10.7% 3.4% 17.0%

mbi 50 vjec Count 0 0 1 10 2 13

% within

kenaqesia

0.0% 0.0% 1.7% 4.3% 2.4% 3.4%

% of Total 0.0% 0.0% 0.3% 2.6% 0.5% 3.4%

Total Count 1 8 59 231 83 382

% within

kenaqesia

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

% of Total 0.3% 2.1% 15.4% 60.5% 21.7% 100.0%
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Grupmosha * kenaqesia Crosstabulation
kenaqesia

Total

shume i

pakenaqur i pakenaqur indiferent i kenaqur

shume i

kenaqur

Grupmosha nen 20 vjec Count 0 0 1 0 1 2

% within

kenaqesia

0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 1.2% 0.5%

% of Total 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3% 0.5%

20-29 vjec Count 0 2 22 70 21 115

% within

kenaqesia

0.0% 25.0% 37.3% 30.3% 25.3% 30.1%

% of Total 0.0% 0.5% 5.8% 18.3% 5.5% 30.1%

29-39 vjec Count 1 2 28 110 46 187

% within

kenaqesia

100.0% 25.0% 47.5% 47.6% 55.4% 49.0%

% of Total 0.3% 0.5% 7.3% 28.8% 12.0% 49.0%

39-49 vjec Count 0 4 7 41 13 65

% within

kenaqesia

0.0% 50.0% 11.9% 17.7% 15.7% 17.0%

% of Total 0.0% 1.0% 1.8% 10.7% 3.4% 17.0%

mbi 50 vjec Count 0 0 1 10 2 13

% within

kenaqesia

0.0% 0.0% 1.7% 4.3% 2.4% 3.4%

% of Total 0.0% 0.0% 0.3% 2.6% 0.5% 3.4%

Total Count 1 8 59 231 83 382

% within

kenaqesia

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

% of Total 0.3% 2.1% 15.4% 60.5% 21.7% 100.0%

Tabela  34: Krostabulimi profesioni - kënaqësia sipas shkallës Likert

profesioni * kenaqesia Crosstabulation
kenaqesia

Total

shume i

pakenaqur i pakenaqur indiferent i kenaqur

shume i

kenaqur

profesioni nepunes civil Count 0 3 21 66 26 116

% within

kenaqesia

0.0% 37.5% 35.6% 28.6% 31.3% 30.4%

% of Total 0.0% 0.8% 5.5% 17.3% 6.8% 30.4%

student/e Count 0 0 8 16 2 26

% within

kenaqesia

0.0% 0.0% 13.6% 6.9% 2.4% 6.8%

% of Total 0.0% 0.0% 2.1% 4.2% 0.5% 6.8%

biznes i vogel Count 1 5 25 111 42 184

% within

kenaqesia

100.0% 62.5% 42.4% 48.1% 50.6% 48.2%

% of Total 0.3% 1.3% 6.5% 29.1% 11.0% 48.2%

biznes i madh Count 0 0 5 37 13 55

% within

kenaqesia

0.0% 0.0% 8.5% 16.0% 15.7% 14.4%

% of Total 0.0% 0.0% 1.3% 9.7% 3.4% 14.4%

22 Count 0 0 0 1 0 1

% within

kenaqesia

0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.3%

% of Total 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0% 0.3%

Total Count 1 8 59 231 83 382

% within

kenaqesia

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

% of Total 0.3% 2.1% 15.4% 60.5% 21.7% 100.0%
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Tabela  35: Krostabulimi të ardhurat  - kënaqësia sipas shkallës Likert

te_ardhurat * kenaqesia Crosstabulation
kenaqesia

Total

shume i

pakenaqur

i

pakenaqu

r

indifere

nt

i

kenaqur

shume i

kenaqur

te_ardhur

at

22000-44000

leke

Count 0 0 3 5 3 11

% within

kenaqesia

0.0% 0.0% 5.1% 2.2% 3.6% 2.9%

% of Total 0.0% 0.0% 0.8% 1.3% 0.8% 2.9%

44000-70000

leke

Count 0 1 21 61 21 104

% within

kenaqesia

0.0% 12.5% 35.6% 26.4% 25.3% 27.2%

% of Total 0.0% 0.3% 5.5% 16.0% 5.5% 27.2%

70000-97000

leke

Count 1 5 28 119 45 198

% within

kenaqesia

100.0% 62.5% 47.5% 51.5% 54.2% 51.8%

% of Total 0.3% 1.3% 7.3% 31.2% 11.8% 51.8%

mbi 97000 leke Count 0 2 7 46 14 69

% within

kenaqesia

0.0% 25.0% 11.9% 19.9% 16.9% 18.1%

% of Total 0.0% 0.5% 1.8% 12.0% 3.7% 18.1%

Total Count 1 8 59 231 83 382

% within

kenaqesia

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

% of Total 0.3% 2.1% 15.4% 60.5% 21.7% 100.0%

Tabela  36: Krostabulimi të ardhurat  - kënaqësia sipas shkallës Likert

kualifikimi * kenaqesia Crosstabulation
kenaqesia

Total

shume i

pakenaqur i pakenaqur indiferent i kenaqur

shume i

kenaqur

kualifikimi I mesem Count 0 0 2 4 2 8

% within kenaqesia 0.0% 0.0% 3.4% 1.7% 2.4% 2.1%

% of Total 0.0% 0.0% 0.5% 1.0% 0.5% 2.1%

I larte Count 1 4 50 190 68 313

% within kenaqesia 100.0% 50.0% 84.7% 82.3% 81.9% 81.9%

% of Total 0.3% 1.0% 13.1% 49.7% 17.8% 81.9%

Msc Count 0 2 6 23 9 40

% within kenaqesia 0.0% 25.0% 10.2% 10.0% 10.8% 10.5%

% of Total 0.0% 0.5% 1.6% 6.0% 2.4% 10.5%

Phd Count 0 2 1 12 4 19

% within kenaqesia 0.0% 25.0% 1.7% 5.2% 4.8% 5.0%

% of Total 0.0% 0.5% 0.3% 3.1% 1.0% 5.0%

Tjeter Count 0 0 0 2 0 2

% within kenaqesia 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.5%

% of Total 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5%

Total Count 1 8 59 231 83 382

% within kenaqesia 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

% of Total 0.3% 2.1% 15.4% 60.5% 21.7% 100.0%
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kualifikimi * kenaqesia Crosstabulation
kenaqesia

Total

shume i

pakenaqur i pakenaqur indiferent i kenaqur

shume i

kenaqur

kualifikimi I mesem Count 0 0 2 4 2 8

% within kenaqesia 0.0% 0.0% 3.4% 1.7% 2.4% 2.1%

% of Total 0.0% 0.0% 0.5% 1.0% 0.5% 2.1%

I larte Count 1 4 50 190 68 313

% within kenaqesia 100.0% 50.0% 84.7% 82.3% 81.9% 81.9%

% of Total 0.3% 1.0% 13.1% 49.7% 17.8% 81.9%

Msc Count 0 2 6 23 9 40

% within kenaqesia 0.0% 25.0% 10.2% 10.0% 10.8% 10.5%

% of Total 0.0% 0.5% 1.6% 6.0% 2.4% 10.5%

Phd Count 0 2 1 12 4 19

% within kenaqesia 0.0% 25.0% 1.7% 5.2% 4.8% 5.0%

% of Total 0.0% 0.5% 0.3% 3.1% 1.0% 5.0%

Tjeter Count 0 0 0 2 0 2

% within kenaqesia 0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.5%

% of Total 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5%

Total Count 1 8 59 231 83 382

% within kenaqesia 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

% of Total 0.3% 2.1% 15.4% 60.5% 21.7% 100.0%

Tabela  37: Koeficientët e korelacionit Spearman’s rho të variablave demografikë me kënaqësinë konsumatore
dhe me  qëndrimet konsumatore .

Kendall's tau_b GJINIA Correlation Coefficient 1.000 .043 .191** .194** .055

Sig. (2-tailed) . .370 .000 .000 .275

N 382 382 382 382 382

MOSHA Correlation Coefficient .043 1.000 -.133** -.080 .432**

Sig. (2-tailed) .370 . .003 .078 .000

N 382 382 382 382 382

PROFESIONI Correlation Coefficient .191** -.133** 1.000 .240** -.065

Sig. (2-tailed) .000 .003 . .000 .166

N 382 382 382 382 382

TE_ARDHURAT Correlation Coefficient .194** -.080 .240** 1.000 .061

Sig. (2-tailed) .000 .078 .000 . .197

N 382 382 382 382 382

KUALIFIKIMI Correlation Coefficient .055 .432** -.065 .061 1.000

Sig. (2-tailed) .275 .000 .166 .197 .

N 382 382 382 382 382

REKOMANDIMI Correlation Coefficient .027 .044 .015 -.003 .001

Sig. (2-tailed) .582 .343 .748 .942 .981

N 382 382 382 382 382

LARGIMI Correlation Coefficient -.025 .008 -.060 .018 .082

Sig. (2-tailed) .615 .869 .201 .706 .090

N 382 382 382 382 382

RIBLERJA Correlation Coefficient -.008 .016 .012 -.005 .000

Sig. (2-tailed) .877 .734 .795 .909 .993

N 382 382 382 382 382

KENAQESIA Correlation Coefficient .071 .038 .067 .038 -.007

Sig. (2-tailed) .145 .411 .145 .409 .880

N 382 382 382 382 382

Spearman's rho GJINIA Correlation Coefficient 1.000 .046 .204** .206** .056

Sig. (2-tailed) . .371 .000 .000 .276

N 382 382 382 382 382

MOSHA Correlation Coefficient .046 1.000 -.152** -.092 .471**

Sig. (2-tailed) .371 . .003 .073 .000

N 382 382 382 382 382

PROFESIONI Correlation Coefficient .204** -.152** 1.000 .272** -.070

Sig. (2-tailed) .000 .003 . .000 .171

N 382 382 382 382 382

TE_ARDHURAT Correlation Coefficient .206** -.092 .272** 1.000 .066

Sig. (2-tailed) .000 .073 .000 . .196

N 382 382 382 382 382

KUALIFIKIMI Correlation Coefficient .056 .471** -.070 .066 1.000
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KUALIFIKIMI Correlation Coefficient .056 .471** -.070 .066 1.000

Sig. (2-tailed) .276 .000 .171 .196 .

N 382 382 382 382 382

REKOMANDIMI Correlation Coefficient .028 .049 .016 -.004 .001

Sig. (2-tailed) .583 .342 .749 .936 .982

N 382 382 382 382 382

LARGIMI Correlation Coefficient -.026 .008 -.066 .019 .087

Sig. (2-tailed) .615 .870 .201 .707 .089

N 382 382 382 382 382

RIBLERJA Correlation Coefficient -.008 .017 .013 -.006 -.001

Sig. (2-tailed) .877 .739 .793 .908 .990

N 382 382 382 382 382

KENAQESIA Correlation Coefficient .075 .042 .075 .042 -.008

Sig. (2-tailed) .145 .410 .145 .408 .881

N 382 382 382 382 382

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabela  38: Tabela e korelacionit midis kënaqësisë dhe largimeve konsumatore

Correlations
Kenaqesia rekomandimi

Kendall's tau_b Kenaqesia Correlation Coefficient 1.000 .622**

Sig. (2-tailed) . .000

N 382 382

rekomandimi Correlation Coefficient .622** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 382 382

Spearman's rho Kenaqesia Correlation Coefficient 1.000 .649**

Sig. (2-tailed) . .000

N 382 382

rekomandimi Correlation Coefficient .649** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 382 382

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Correlations
Kenaqesia rekomandimi

Kendall's tau_b Kenaqesia Correlation Coefficient 1.000 .622**

Sig. (2-tailed) . .000

N 382 382

rekomandimi Correlation Coefficient .622** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 382 382

Spearman's rho Kenaqesia Correlation Coefficient 1.000 .649**

Sig. (2-tailed) . .000

N 382 382

rekomandimi Correlation Coefficient .649** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 382 382

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabela  39: Tabela e korelacionit midis kënaqësisë dhe rekomandimeve konsumatore

Tabela  40: Tabela e korelacionit midis kënaqësisë dhe riblerjeve

Correlations
kenaqesia riblerja

Kendall's tau_b kenaqesia Correlation Coefficient 1.000 .752**

Sig. (2-tailed) . .000

N 382 382

riblerja Correlation Coefficient .752** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 382 382

Spearman's rho kenaqesia Correlation Coefficient 1.000 .780**

Sig. (2-tailed) . .000

N 382 382

riblerja Correlation Coefficient .780** 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .

N 382 382

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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