


Revista Ekonomike6M 1 - 2018

2 Banka e Shqipërisë

Nëse përdorni të dhëna të këtij publikimi, jeni të lutur të citoni burimin.
Botuar nga: Banka e Shqipërisë, 
Sheshi “Skënderbej”, nr. 1, Tiranë, Shqipëri
Tel.: + 355 4 2419301/2/3; + 355 4 2419409/10/11
Faks: + 355 4 2419408
E-mail: public@bankofalbania.org

www.bankofalbania.org
* Pikëpamjet e shprehura në këto artikuj janë të autorëve, punonjës të Bankës së 
Shqipërisë, dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht ato të institucionit.



Revista Ekonomike 6M 1 - 2018

Banka e Shqipërisë 3

p Ë r m b a j t a

PËRGJIGJJA E KONSUMIT TË FAMILJEVE SHQIPTARE NDAJ NDRYSHIMEVE 
NË TË ARDHURA DHE NË PASURINË REALE, VLERËSUAR ME ANË TË 
TË DHËNAVE MIKRO    5
Elona Dushku, Ola Çami, Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë  

VLERËSIM I FLEKSIBILITETIT TË PAGAVE REALE NË SHQIPËRI 15
Meri Papavangjeli, Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë 

NJË INDEKS I DYFISHTË I PABARAzISË SË TË ARDHURAVE PËR FAMILJET 
SHQIPTARE  27
Ola Çami, Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë



Revista Ekonomike6M 1 - 2018

4 Banka e Shqipërisë



Revista Ekonomike 6M 1 - 2018

Banka e Shqipërisë 5

PËRGJIGJJA E KONSUMIT TË FAMILJEVE SHQIPTARE 
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MIKRO 
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1AbSTRAKT

Artikulli bazuar në të dhënat e Anketës së Nivelit të Jetesës të INSTAT-it analizon 
sjelljen e konsumit të 17,000 familjeve shqiptare, gjatë periudhës 2002-
2012, fokusuar në ndryshimet e të ardhurave dhe të pasurisë reale. Vlerësimet 
empirike mbi të dhënat mikro tregojnë që prirja marxhinale për konsum ndaj të 
ardhurave luhatet në intervalin 0.14-0.17, ndërsa ndaj pasurisë reale luhatet 
në nivelin 0.01-0.06, ndikuar nga situata financiare dhe pasuria reale e 
familjes. 

I. HYRJE

mënyra se si konsumatorët e axhustojnë sjelljen e tyre, në përgjigje të goditjeve 
të ndryshme në të ardhura dhe pasuri, është një ndër pyetjet kryesore në 
makroekonomi, duke marrë në konsideratë dhe rëndësinë dhe implikimet 
që përgjigja e kësaj pyetjeje ka për politikën monetare dhe fiskale, dhe si 
rrjedhojë për gjithë ekonominë. Kjo bën që studimi i sjelljes së konsumatorëve 
të paraqesë interes të veçantë për të studiuar këtë fenomen më në detaje. 

pavarësisht interesit dhe rëndësisë që ka kjo temë për vendimmarrësit, 
evidencat për sa i përket vlerësimit të prirjes marxhinale për konsum ndaj të 
ardhurave dhe pasurisë reale në rastin e Shqipërisë është e kufizuar, sidomos 
bazuar në vlerësimet me të dhëna mikro mbi familjet. 

teoria ekonomike sugjeron se dobishmëria e konsumatorëve varet nga 
karakteristikat e tyre dhe nga niveli i tyre i konsumit. Si teoria e ciklit të jetës 
së modigliani dhe brumberg (1954), dhe ando dhe modigliani (1963), 
ashtu edhe teoria e të ardhurave permanente e Friedman (1957), bazohen në 
supozimin që konsumatorët preferojnë ta zbusin konsumin e tyre gjatë gjithë 
jetës. 

bazuar në teorinë e ciklit të jetës, një ndryshim në të ardhurat dhe pasurinë 
aktuale do të ketë një ndikim në konsumin aktual, vetëm në rast se këto të 
ardhura do të kenë një ndryshim në pasurinë e pritur të familjes. Në mënyrë 
të ngjashme, në modelin e tij e të të ardhurave permanente, Friedman tregon 
se janë ndryshimet në këto të ardhura që do të sjellin ndryshim të sjelljes së 
konsumit. Kështu, sipas teorisë së ciklit të jetës, konsumi aktual është funksion i 
totalit të burimeve të individëve gjatë gjithë jetës së tij, ndërsa teoria permanente 
1  Mendimet e shprehura në këtë artikull janë të autorëve dhe nuk përfaqësojnë mendimin apo 

opinionin e Bankës së Shqipërisë. 
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e të ardhurave pohon që konsumi permanent është funksion i pasurisë totale 
dhe si rrjedhojë, i të ardhurave permanente, dhe vetëm një ndryshim i tyre do 
të sillte ndryshim të konsumit. 

megjithatë, ndryshimi kryesor i tyre është që Friedman supozon një horizont 
të pafundmë të jetës, dhe nuk bën dallim midis kapitalit human dhe atij fizik. 
Në mënyrë të qartë, ky dallim i kapitalit bëhet tek teoria e ciklit të jetës, ku 
horizonti i jetës së individëve është i fundmë, dhe ata kursejnë gjatë gjithë jetës, 
në mënyrë që të sigurojnë konsum të njëjtë edhe gjatë periudhës së pensionit. 

Dy janë përqasjet kryesore në literaturën empirike që analizon lidhjen midis 
konsumit, të ardhurave dhe pasurisë së individëve apo familjeve: përqasja 
e parë bazohet kryesisht në gjetjen e lidhjes afatgjatë midis konsumit, të 
ardhurave dhe pasurisë reale, bazuar në të dhënat makro. Dizavantazhi 
kryesor i kësaj përqasjeje është që vlerësimi i lidhjes afatgjatë midis treguesve 
të lartpërmendur kërkon seri shumë të gjatë kohore. për më tepër, të dhënat 
agregate nuk marrin në konsideratë heterogjenitetin e grupeve të ndryshme të 
familjeve. Ndërsa përqasja e dytë bazohet kryesisht në vlerësimet empirike 
bazuar në të dhëna mikro në nivel familjeje. Këto të dhëna, në krahasim me të 
dhënat agregate, marrin në konsideratë heterogjenitetin e familjeve në lidhje 
me konsumin, të ardhurat dhe pasurinë. për më tepër ashtu si edhe të dhënat 
makro, supozohet që ekziston një marrëdhënie ekuilibri midis konsumit, të 
ardhurave dhe pasurisë. 

mënyra më e mirë për të parë se si ndryshimet në konsum ndikohen nga 
ndryshimet në të ardhura dhe në pasurinë reale është nëpërmjet investigimit 
të të dhënave të ofruara nga anketa, të cilat japin informacion të njëkohshëm 
për të ardhurat, konsumin dhe pasurinë e familjeve. anketa e Nivelit të jetesës 
zhvilluar dhe përpunuar nga INStat-i në 2002, 2005, 2008 dhe 2012 
është një burim shumë i mirë informacioni mbi të dhënat e kërkuara. pavarësisht 
mungesës së informacionit për disa tregues të rëndësishëm, anketa e Nivelit të 
jetesës (deri në vitin 2012) mbetet një nga burimet kryesore dhe të vetme të të 
dhënave në Shqipëri, lidhur me familjet shqiptare dhe sjelljen e tyre. 

Duke marrë në konsideratë avantazhin e përdorimit të të dhënave në nivel 
familjeje kemi vlerësuar sjelljen e konsumit të familjeve ndaj ndryshimit të të 
ardhurave dhe të pasurisë reale, për familjet shqiptare. Duke përdorur të 
dhënat individuale të 17,000 familjeve nga anketa e Nivelit të jetesës gjatë 
4 anketave në periudha të ndryshme, materiali vlerëson se prirja marxhinale 
për konsum ndaj të ardhurave luhatet në intervalin 0.14-0.17, ndërsa ndaj 
pasurisë reale luhatet në intervalin 0.01-0.06. rezultatet luhaten në varësi të 
moshës së kryefamiljarit dhe të karakteristikave të familjes. Kështu, vlerësimet 
tregojnë që në familjet ku mosha e kryefamiljarit është në intervalin 35-65 
vjeç, familjet janë më pak të ndjeshme ndaj ndryshimit të të ardhurave, 
përkundrejt familjeve ku mosha e kryefamiljarit është e re (poshtë 35 vjeç). 
Ndërsa për familjet ku mosha e kryefamiljarit është mbi 65 vjeç, vërehet një 
reagim më i madh ndaj ndryshimeve të pasurisë reale në krahasim me grupet 
tjera. Vlerësimet janë në linjë me atë çfarë modeli i ciklit të jetës sugjeron për 
sjelljen e konsumatorëve. 



Revista Ekonomike 6M 1 - 2018

Banka e Shqipërisë 7

artikulli është organizuar si më poshtë. Seksioni i parë bën një përmbledhje të 
metodologjisë dhe të dhënave të përdorura për vlerësimin e prirjes marxhinale 
për konsum. Seksioni i dytë përshkruan rezultatet e marra, dhe në përfundim 
paraqiten konkluzionet. 

II. METODOLOGJIA DHE TË DHËNAT

TË DHËNAT

të dhënat që kemi përdorur për vlerësimin e elasticitetit të konsumit përkundrejt 
të ardhurave dhe pasurisë reale janë ato të marra nga anketa e matjes së 
Nivelit të jetesës së Familjeve LSmS, gjatë viteve 2002, 2005, 2008 dhe 
2012. përgjithësisht, pyetësori në të katërta vitet ka ruajtur formën e tij bazë 
me disa ndryshime të vogla, të cilat nuk kanë fuqi mbi treguesit kryesorë që 
kemi marrë në konsideratë për vlerësimin e prirjes marxhinale për konsum ndaj 
ndryshimit të të ardhurave dhe të pasurisë reale të familjes. 

pyetësori është i organizuar në dy pjesë: pjesa e parë përbëhet nga shtatë 
module që kanë për qëllim mbledhjen e informacionit për përbërjen familjare, 
arsimin, komunikimin, punësimin, biznesin jobujqësor, migrimin dhe varfërinë. 
Ndërsa pjesa e dytë përbëhet nga 10 module, të cilat synojnë që të marrin 
informacion në lidhje me shpenzimet ushqimore dhe joushqimore, strehimin, 
shërbimet e nevojshme dhe artikujt me afat të gjatë përdorimi, asistenca sociale, 
të ardhura të tjera, kapitali social, si dhe identifikimi i familjes bujqësore. 

Sipas INStat-it, familja përkufizohet si: “njësia ekonomike e cila përbëhet 
nga një ose më shumë persona që jetojnë së bashku në të njëjtën banesë dhe 
që kanë një buxhet të përbashkët, pavarësisht nga lidhjet që i bashkojnë”. 
Informacioni mbi familjet merret kryesisht në dy faza, gjatë fazës së parë 
merret informacion në lidhje me shpenzimet mujore të familjes, ndërsa gjatë 
fazës së dytë, që është faza referuese, mblidhet informacion në lidhje me 
karakteristikat e familjeve, kushtet e strehimit, të ardhurat nga puna dhe burime 
të tjera etj. 

pavarësisht numrit të pyetjeve dhe informacionit të mbledhur, për qëllim të 
materialit dhe fokusit të studimit, kemi marrë në konsideratë vetëm një numër të 
caktuar treguesish, të përcaktuar më poshtë. 

Shpenzimet totale vjetore të familjeve - është një tregues që bazohet në 
vetëdeklarimin e familjes për shpenzimet totale që ka familja në muaj, i 
konvertuar në tregues vjetor. Zëri shpenzime përfshin totalin e parave që një 
familje shpenzon për katër kategoritë kryesore që janë: ushqime; joushqime; 
energji, ujë, lëndë djegëse; dhe të mira afatgjata. 

Si tregues të pasurisë së familjes kemi marrë në konsideratë vetëm pasurinë 
reale të saj, kjo pasi mungon informacioni në lidhje me burime të tjera të 
aktiveve financiare. Vlera e pasurisë reale të çdo familjeje është llogaritur duke 
marrë në konsideratë madhësinë e shtëpisë të shprehur në m2, si dhe çmimin 
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e referencës të publikuar nga Enti Kombëtar i banesave, për çdo zonë dhe 
qytet të Shqipërisë. Nga ana tjetër, ky tregues nuk merr në konsideratë cilësinë 
e ndërtimit, si dhe përmirësimet që mund t’i jenë bërë shtëpisë ekzistuese, ku 
vlera e shtëpisë është më shumë funksion i ndryshimit të çmimit të shtëpisë, se 
sa i vlerës reale të tij. 

treguesi i të ardhurave totale të familjes është treguesi që shfaq më shumë 
vështirësi për t’u matur. për të llogaritur të ardhurat mujore të familjes, fillimisht 
pamë vetëdeklarimet e secilit pjesëtar të saj. Vihet re se ka një mungesë të 
madhe informacioni për sa i përket kësaj pyetjeve, duke bërë që afërsisht 
gjysma e të anketuarve të mos deklarojnë nivelin e tyre të të ardhurave. Kështu, 
si përafrues të mirë të të ardhurave morëm nivelin minimal të të ardhurave që 
secila familje deklaronte si të mjaftueshme për të përballuar shpenzimet e tyre. 
Vlera minimale e deklaruar e të ardhurave për më tepër ishte e përafërt me 
vlerën e të ardhurave që familjet deklaronin të kishin, si dhe ishin të korreluara 
pozitivisht midis tyre. 

Gjithashtu, nga analiza janë përjashtuar ato familje të cilat nuk raportojnë 
apo raportojnë zero lek për sa i përket nivelit të të ardhurave, si dhe familjet 
ku mosha e kryefamiljarit është më e vogël se 25 dhe më e madhe se 75 vjeç. 
Zgjedhja jonë përfundimtare përbëhet nga 16,246 familje, të cilat përbëjnë 
një kampion të mjaftueshëm për të vlerësuar prirjen marxhinale për konsum, 
ndaj ndryshimit të ardhurave dhe të vlerës reale të shtëpisë. 

Duke qenë se të dhënat e marra nga anketa e LSmS nuk janë në formën e 
familjeve panel apo të familjeve që përsëriten në të katërt anketat e kryera, 
atëherë kjo mënyrë e raportimit të të dhënave krijon vështirësi për vlerësimin e 
prirjes marxhinale për konsum, pasi familjet janë të ndryshme nga anketa në 
anketë. Kështu, për të korrektuar këtë problem, ne jemi bazuar në përqasjen 
e Deaton (1985), i cili bazohet në krijimin e pseudo-paneleve. Ideja kryesore 
e kësaj përqasjeje është të vlerësohet se si ndryshon konsumi ndërmjet 
grupeve, ku grupet e familjeve përcaktohen në bazë të një karakteristike ose 
karakteristikave të njëjta, që janë ekzogjene ndaj treguesve të tjerë. ashtu siç 
sugjerohet edhe në literaturë, kemi përdorur moshën e kryefamiljarit si tregues 
për të krijuar grupet dhe për të vlerësuar funksionin e konsumit. Gjithashtu, 
në bazë të moshës kemi krijuar 3 grupe kryesore që janë: familjet me moshë 
“të re” - kur mosha e kryefamiljarit është nën 35 vjeç; familjet me moshë 
“mesatare” - kur mosha e kryefamiljarit është midis 35 deri në 65 vjeç; si dhe 
familjet me moshë “të moshuar” - kur mosha e kryefamiljarit është mbi 65 vjeç. 
 

METODOLOGJIA

ashtu siç e përmendëm edhe më lart, qëllimi i këtij materiali është të vlerësojë 
empirikisht se si konsumi ndikohet nga ndryshimet në të ardhura dhe në 
pasurinë reale. bazuar në punën kërkimore të teppa, (2014), Cristelis, 
Gerorgarakos dhe jappelli (2014) kemi parë se si ndryshimet në konsumin 
real janë funksion i ndryshimeve të të ardhurave reale, i ndryshimit të pasurisë 
reale dhe i karakteristikave të familjeve, si më poshtë: 
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ku, cht përfaqëson shpenzimet totale vjetore të familjes h në kohën t, të 
llogaritur si shpenzimet totale të familjes. RFAht paraqet pasurinë reale të 
familjes, matur me anë të vlerës reale të shtëpisë së familjes, ndërkohë që 
mungon informacioni nga anketa për pasurinë financiare. HHIht përfaqëson 
të ardhurat vjetore të familjes, ku siç e përmendëm edhe më lart, kemi marrë 
në konsideratë të ardhurat minimale të deklaruara, të domosdoshme për të 
kryer shpenzimet mujore të familjes. Ndërsa vektori Zht përfshin tërësinë e 
karakteristikave të familjes, që kanë të bëjnë me moshën e kryefamiljarit dhe 
madhësinë e familjes. Carroll, Slacalek dhe tokuoka (2013), në një qasje të 
ngjashme, argumentojnë se heterogjeniteti i familjes është një element kyç për 
vlerësimin e prirjes margjinale për konsum, ku modelet që përfshijnë më shumë 
elemente të sjelljes heterogjene të familjes vlerësojnë mpC (prirjen marxhinale 
për konsum) më të lartë, përkundrejt modeleve që kanë vetëm një familje 
përfaqësuese. 

të gjithë treguesit vlerësohen për secilën familje në kohën t, ku termi i gabimit 
është shënuar me ht. Ekuacioni vlerësohet me anë të efekteve fikse në panel, 
ku veçanërisht jemi të interesuar për parametrat  dhe , të cilët përfaqësojnë 
elasticitetin e konsumit në lidhje me të ardhurat dhe me pasurinë reale të 
familjes. Gjithashtu, kemi parë se si është prirja marxhinale për konsum për të 
tre grupet kryesore të familjeve të ndara sipas moshës së kryefamiljarit.

 III. REzULTATET

bazuar në metodologjinë e prezantuar më sipër, kemi vlerësuar katër variante 
të ekuacionit të ndryshimit të konsumit. Kështu, në tabelën 1, kolona e parë, 
kemi paraqitur elasticitetet e marra të ndryshimit të konsumit për të gjithë 
totalin e panelit, duke e trajtuar të tërin si një pool. Ndërsa koeficientët e 
tjerë paraqesin ndryshimin e konsumit në varësi të ndryshimit të madhësisë së 
familjes dhe moshës së kryefamiljarit. Gjithashtu, nga kolona e dytë deri tek e 
katërta janë paraqitur elasticitetet përkundrejt ndryshimit të të ardhurave dhe 
ndryshimit të vlerës së shtëpisë për tre grupet kryesore, për familjet e reja, të 
mesme dhe të moshuara. 
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Tabela 1. Vlerësimet e elasticiteteve dhe të prirjes marxhinale për konsum të familjeve 
në Shqipëri 

treguesi i varur: shpenzimet totale për konsum 
totali i 

familjeve 
Familje me 
moshë të re

Familje me moshë 
mesatare

Familje me moshë 
të moshuar

përqindja e ndryshimit të të 
ardhurave vjetore të familjeve 

0.1816***
(0.000)

0.1915***
(0.000)

0.1659***
(0.000)

0.139***
(0.000)

përqindja e ndryshimit e 
vlerës së shtëpisë 

0.110***
(0.000)

0.0288***
(0.007)

0.111***
(0.000)

0.1244***
(0.000)

mosha e kryefamiljarit 0.0003
(0.9865)

-0.155***
(0.000)

0.0236
(0.3165)

0.1348***
(0.000)

Ndryshimi i madhësisë së 
familjes 

0.236***
(0.000)

0.263***
(0.000)

0.2158***
(0.000)

0.251***
(0.000)

mpC ndaj ndryshimit të të 
ardhurave 0.169 0.178 0.154 0.129
mpC ndaj ndryshimit të vlerës 
së shtëpisë 0.013 0.003 0.013 0.015

r2 e korrigjuar 0.147 0.127 0.117 0.156
Shënim: Panel EGLS grupuar sipas familjeve.

rezultatet tregojnë për një lidhje pozitive dhe statistikisht të rëndësishme 
midis ndryshimit të të ardhurave dhe vlerës së shtëpisë. mesatarisht vlerësimet 
tregojnë që 1% e rritjes së të ardhurave dhe e vlerës së shtëpisë rrit vlerën e 
ndryshimit të konsumit me 0.18 dhe 0.11. Nga elasticitetet e mësipërme, ne 
llogaritëm prirjen marxhinale për konsum, e cila merret duke pjesëtuar këto 
elasticitete me vlerën e aseteve dhe të ardhurave ndaj totalit të shpenzimeve. 
Vlerësimet tregojnë për një mpC ndaj të ardhurave në nivelin 0.17 dhe një 
mpC ndaj nivelit të vlerës së shtëpisë në nivelin 0.013. Këto rezultate tregojnë 
që për çdo 1 lek shtesë të të ardhurave, familjet shqiptare e rrisin konsumin 
me 0.17 lekë dhe se 1 lekë shtesë e vlerës së shtëpisë e rrit konsumin e tyre 
me vetëm 0.013.

Vlerësimet e marra për mpC ndaj totalit të ardhurave tregon që familjet 
shqiptare nuk e ndryshojnë apo e axhustojnë shumë nivelin e konsumit të tyre 
ndaj ndryshimeve të të ardhurave. Një ndër arsyet ka të bëjë me faktin që 
familjet, duke qenë të pasigurta për nivelin e të ardhurave të tyre, preferojnë 
më së shumti t’i kursejnë paratë shtesë se sa t’i konsumojnë ato. Kjo vjen edhe 
sepse niveli i të ardhurave të familjeve shqiptare është relativisht i ulët, si dhe 
vërehet një nivel i lartë heterogjeniteti midis familjeve. 

Nga ana tjetër, vlera e ulët e mpC ndaj vlerës së shtëpisë tregon që jo të gjithë 
konsumatorët mund ta ndryshojnë, ta rrisin apo ta ulin konsumin në përgjigje 
të ndryshimeve të vlerës së shtëpisë. Në gjykimin tonë, kjo vjen për shkak se 
pjesa më e madhe e pronarëve të shtëpive presin që të qëndrojnë në atë 
shtëpi për një kohë të gjatë, dhe kjo i bën ata indiferentë ndaj ndryshimeve të 
çmimit të shtëpisë apo të çmimit të qirasë. 

për të parë heterogjenitetin midis familjeve kemi analizuar se si ndryshon 
elasticiteti i të ardhurave dhe i vlerës së shtëpisë për grupin e familjeve të reja, 
mesatare dhe të moshuara, paraqitur nga kolonat 2-4 të tabelës. rezultatet e 
marra janë në linjë me pritshmëritë tona bazuar në modelin e ciklit të jetës, ku 
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pritet që individët e moshuar të reagojnë më shumë ndaj goditjeve të pasurisë, 
pasi atyre u ka mbetur një periudhë më e shkurtër kohe për të shpenzuar apo 
konsumuar pasurinë e re të akumuluar. 

Gjithashtu, për të testuar qëndrueshmërinë e rezultateve tona, kemi rivlerësuar 
modelin tonë për grup-mosha më të detajuara të kryefamiljarit, përkatësisht 
25-34 vjeç, 35-44 vjeç, 45-54 vjeç, 55-64 vjeç dhe 65-74 vjeç. Një 
përmbledhje e vlerësimeve të mpC për të ardhurat dhe për vlerën e shtëpisë 
është paraqitur në grafikun e mëposhtëm. rezultatet e marra rikonfirmojnë atë 
çfarë modeli i ciklit të jetës pohon, si në lidhje me të ardhurat ashtu edhe me 
vlerën e shtëpisë, e që tregon se kryefamiljarët me moshë të re kanë një mpC 
më të lartë ndaj të ardhurave dhe një mpC më të ulët ndaj vlerës së shtëpisë, 
se sa grupet e tjera. 

IV. VËREJTJE PËRFUNDIMTARE

Nëpërmjet përdorimit të të dhënave individuale për familjet shqiptare, të 
marra nga anketa e Nivelit të jetesës kryer nga INStat-i, kemi vlerësuar 
se si ndryshimi i të ardhurave dhe i pasurisë reale të familjes ndikon prirjen 
marxhinale për konsum të tyre. 

Vlerësimet bazuar në të dhënat mikro tregojnë për prirje marxhinale për 
konsum ndaj të ardhurave në intervalin 0.14-0.17, ndërsa ndaj pasurisë reale 
në intervalin 0.003-0.013, në varësi të moshës së kryefamiljarit. Vlerësimet 
tregojnë që në familjet ku mosha e kryefamiljarit është në intervalin 35-64 
vjeç, prirja marxhinale për konsum ndaj të ardhurave është më e ulët se sa 
në familjet e reja, gjë që tregon se këto familje janë më pak të ndjeshme 
ndaj ndryshimeve të të ardhurave. Nga ana tjetër, familjet me kryefamiljar në 
moshë të madhe reagojnë më shumë ndaj ndryshimeve të çmimit të shtëpisë se 
sa dy grupet e tjera. Vlerësimet e marra janë në linjë me teorinë dhe modelin 
e ciklit të jetës. 

Gra�ku 1. MPC ndaj ndryshimit të të ardhurave dhe të vlerës së shtëpisë për grup-mosha 
të ndryshme të kryefamiljarit

Burimi: Llogaritje të autorëve.

0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1

0.12
0.14
0.16
0.18
0.2

M
osha 2

5
-3

4

M
osha 3

5
-4

4

M
osha 4

5
-5

4

M
osha 5

5
-6

4

M
osha 6

5
-7

4

 

mpc_ardhurave mpc_pasurisë



Revista Ekonomike6M 1 - 2018

12 Banka e Shqipërisë

megjithatë, pavarësisht qëndrueshmërisë së rezultateve, duhet të nënvizojmë 
disa nga disavantazhet që lidhen kryesisht me të dhënat e përdorura. Së 
pari, një çështje mjaft e rëndësishme mbetet cilësia e të dhënave, raportimi 
i tyre, kryesisht i të dhënave që lidhen me borxhin e familjeve dhe burimin e 
të ardhurave. borxhi i familjeve pothuajse nuk raportohet, si dhe ka një nivel 
shumë të lartë mosraportimi. Kjo vlen gjithashtu edhe për të ardhurat nga puna, 
si nga sektori privat ashtu edhe nga ai publik. Së dyti, mosraportimi i burimeve 
të tjera financiare e fokuson vlerësimin e analizës sonë kryesisht vetëm në 
pasurinë reale, pa marrë në konsideratë edhe burimet e tjera financiare. për 
të pasur një vlerësim më të saktë dhe më të plotë mbi prirjen marxhinale për 
konsum ndaj të ardhurave dhe ndaj pasurisë (reale dhe financiare) kërkohet që 
të kemi një burim më të plotë dhe më të saktë të informacionit të njëkohshëm 
si për konsumin, të ardhurat nga puna dhe nga burimet të tjera alternative, 
ashtu edhe për borxhin dhe për pasurinë reale dhe financiare të familjeve në 
nivel mikro.
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I. HYRJE

Dinamika e pagave luan një rol të rëndësishëm në analizat makroekonomike 
dhe vlerësimi i duhur i tyre është thelbësor në procesin e hartimit të politikave. 
Në botën reale, ekzistenca e ngurtësisë së pagave pritet të përkthehet në 
përgjigje të vazhdueshme të pagave ndaj turbullirave që ndodhin në ekonomi. 
Literatura ka treguar se fleksibiliteti i pagave reale mund të veprojë si një 
kanal i rëndësishëm rregullues ndaj goditjeve asimetrike, veçanërisht nëse 
lëvizshmëria ndërkufitare e punës dhe fleksibiliteti fiskal janë të kufizuara. 
përmes përcaktimit të reagimit të ekonomisë ndaj goditjeve, natyra e ngurtësive 
reale ka pasoja për performancën e politikës monetare. Në këtë kontekst, 
njohja më e thellë e shkallës së ngurtësisë është jashtëzakonisht e dobishme 
për vlerësimin e ecurisë së politikës monetare dhe për ndërtimin dhe kalibrimin 
më efektiv të modeleve makroekonomike që përdoren për qëllime analizash 
dhe parashikimi. 

Ky studim synon të vlerësojë shkallën e fleksibilitetit të pagave reale në Shqipëri, 
në kuadër të një modeli me vektorë të korrigjimit të gabimit, bazuar në të 
dhënat agregate të pagave reale, ku fleksibiliteti i pagave reale përcaktohet 
përmes reagimit të tyre ndaj goditjeve në papunësi dhe produktivitet. Në 
dijeninë tonë, evidenca empirike mbi fleksibilitetin e pagave në Shqipëri 
për gjithë ekonominë është e pakët. Studimet e publikuara mbi këtë temë 
përdorin një analizë përshkruese dhe grafike të zhvillimit të pagave me kalimin 
e kohës, por nuk përdorin ndonjë model ekonometrik për të bërë një analizë 
më rigoroze. Në këtë kontekst, ky artikull kontribuon në literaturë, duke ofruar 
evidenca empirike mbi fleksibilitetin e pagave reale në Shqipëri me të dhënat 
më të fundit në dispozicion.

II. PËRMbLEDHJE E LITERATURËS

II.1 KONcEPTI I FLEKSIbILITETIT TË PAGAVE REALE 

Fleksibiliteti i tregut të punës është një nocion shumë i gjerë. Në parim, 
turbullirat në tregun e punës mund të qetësohen përmes dy kanaleve kryesore: 
sasisë (përshtatje e numrit të punëtorëve dhe orëve të punës) ose çmimit 
(pagat), apo një kombinimi të të dyjave. për shkak të lëvizjes së kufizuar të 
punëtorëve brenda tregjeve të punës, ka më shumë gjasa të konsiderohet 
fleksibiliteti i pagave në vend të migrimit të forcës punëtore, si një mjet efikas 
për përballimin e goditjeve të pafavorshme (babetskii, 2006).

VLERËSIM I FLEKSIbILITETIT TË PAGAVE REALE NË 
SHQIPËRI
Meri Papavangjeli, Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë
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Fleksibiliteti i pagave si çmim i punës është një përcaktues kyç i fleksibilitetit 
të tregut të punës [shih Hyclak dhe johnes (1992), boeri et al. (1998) dhe 
blanchflower (2001)] sepse përshtatja e çmimeve drejt ekuilibrit në tregun 
e punës priret të jetë më e shpejtë dhe më pak e kushtueshme se përshtatja 
e sasive. Fleksibiliteti i pagave karakterizon aspekte të ndryshme nisur 
nga fakti nëse përcaktohet si një koncept mikro apo makroekonomik. Në 
kuadrin mikroekonomik, fleksibiliteti i pagave vlerësohet në mënyrë tipike, 
duke përdorur shpërndarjen e pagave: për shembull, mungesa e uljes së 
pagave interpretohet si një tregues i ngurtësisë së poshtme. Në anketat në 
nivel firmash, koncepti i ngurtësisë lidhet me përqindjen e firmave që ngrijnë 
pagat (ngurtësi nominale) ose që lidhin automatikisht pagat me inflacionin 
(ngurtësi reale). 

Ndërkohë që vlerësimet mikroekonomike të fleksibilitetit të pagave dhe 
ato të bazuara në anketa sjellin evidenca të vlefshme mbi karakteristikat e 
shpërndarjes së pagave dhe lejojnë kontroll të efekteve të industrisë dhe firmës, 
ekzistojnë kosto të konsiderueshme që lidhen me mbledhjen dhe përpunimin 
e të dhënave, dhe të dhënat mikro të tregut të punës në Shqipëri përgjatë 
kohës nuk janë të aksesueshme. për pasojë, ky artikull merr një perspektivë 
makroekonomike, qëllimi i së cilës është vlerësimi i shkallës së fleksibilitetit të 
pagave reale në Shqipëri. përdorimi i të dhënave agregate lejon të nxirren 
përfundime mbi fleksibilitetin e pagave reale për ekonominë në tërësi, gjë që 
është me interes për politikëbërësit.

Nga këndvështrimi makroekonomik, fleksibiliteti i pagave agregate mund 
të shprehet në terma nominalë ose realë. Fleksibiliteti i pagave nominale 
përfaqëson reagimin e tyre ndaj ndryshimeve në nivelin e çmimeve ose 
inflacionit, ndërkohë që fleksibiliteti i pagave reale mund të përkufizohet 
si reagimi i pagave reale ndaj goditjeve të ndryshme (p.sh. goditjet në 
produktivitet, papunësi, pagat e shkuara etj.) (babetskii, 2006). meqenëse 
diferenca midis rritjes nominale dhe asaj reale të pagave jepet nga inflacioni, 
përshtatjet e pagave reale dhe nominale përafrojnë njëra-tjetrën në një mjedis 
me inflacion të ulët. 

II.2 EVIDENcA EMPIRIKE MbI FLEKSIbILITETIN E PAGAVE 

pavarësisht hulumtimeve të konsiderueshme që janë bërë mbi fleksibilitetin e 
pagave gjatë viteve të fundit, ende nuk ka një konsensus të plotë në literaturë 
lidhur me mënyrën e matjes së tij. modelet teorike japin një pasqyrë të 
ndikimeve kryesore makroekonomike në vendosjen e pagave, por ato nuk 
janë informuese për marrëdhënien e veçantë që duhet vlerësuar. për pasojë, 
pjesa më e madhe e literaturës është përqendruar kryesisht në studimin e 
marrëdhënieve empirike.

babecký dhe Dybczak (2012) paraqesin evidenca makroekonomike mbi 
shkallën e fleksibilitetit të pagave reale në 24 shtete anëtare të bE-së, duke 
përdorur të dhënat e Eurostat-it për kostot e punës, për periudhën 2000t1-
2010t2. Duke ndjekur qasjen strukturore Var, fleksibiliteti i pagave reale 



Revista Ekonomike 6M 1 - 2018

Banka e Shqipërisë 17

matet si reagim i tyre ndaj goditjeve të ndryshme (goditjet e produktivitetit, 
papunësisë dhe pagave të shkuara). Një qasje e ngjashme përdoret gjithashtu 
nga banka Kombëtare Çeke në vlerësimet e saj vjetore për shkallën e përafrimit 
ekonomik të republikës Çeke me zonën e euros (shih pjesën 2.2.1 në CNb, 
2009, 2010), ku fleksibiliteti i pagave reale në nivel makroekonomik matet 
me përshtatjen e pagave reale ndaj normës së papunësisë (kurba e Phillips-
it). të dhënat tregojnë se ndikimi i krizës financiare globale në rregullimin 
e pagave reale nuk ka qenë i njëtrajtshëm në të gjitha vendet e marra në 
shqyrtim, me disa evidenca për rritje të ngurtësisë së pagave reale. 

Heinz dhe rusinova (2011) vlerësojnë shkallën e fleksibilitetit të pagave reale 
në 19 shtete të bE-së, sipas një qasjeje të kurbës Phillips me të dhëna panel, 
duke përdorur një model strukturor me vonesa të shpërndara. Ky i fundit siguron 
një marrëdhënie afatgjatë midis pagave, çmimeve dhe produktivitetit, duke 
përfshirë termin e korrigjimit të gabimit, i cili shërben si shpejtësi e përshtatjes 
drejt ekuilibrit. autorët e matin fleksibilitetin e pagave duke përdorur dy 
tregues: përgjigjen e pagave ndaj papunësisë ciklike, si dhe ndaj rritjes së 
produktivitetit. Shkalla e fleksibilitetit të pagave reale ka tendencë të jetë më 
e madhe në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore (CEE) sesa në zonën e 
euros; më e dobët në periudhat e rënies ekonomike se gjatë atyre të rritjes. për 
më tepër, ekziston një prag inflacioni, nën të cilin fleksibiliteti i pagave reale 
vjen duke u ulur. Së fundi, autorët konstatojnë se një pjesë e heterogjenitetit në 
fleksibilitetin e pagave reale dhe papunësisë mund të lidhet me diferencat në 
institucionet e negociimit të pagave dhe më saktësisht, me masën e rregullimit 
të tregut të punës në grupe të ndryshme vendesh brenda bE-së. 

marques, martins dhe portugal (2010) përdorin të dhënat mikro dhe makro 
për të ofruar hulumtime empirike mbi dinamikën e çmimeve dhe pagave për 
ekonominë portugeze, gjatë periudhës 1992-2007, bazuar në një model 
Var dhe një analizë të dekompozimit të goditjeve. Sa i përket sjelljes së 
firmave në lidhje me çmimet, gjetja më e rëndësishme është se çmimet në 
portugali janë disi më pak fleksibël sesa në Shtetet e bashkuara të amerikës, 
por më fleksibël se në Eurozonë. Lidhur me praktikat e firmave në vendosjen 
e pagave, rezultatet favorizojnë hipotezën e fleksibilitetit të pagave agregate, 
por ndryshimet në paga ndodhin me frekuencë më të vogël sesa ndryshimet 
në çmime. megjithatë, rezultatet e fundit nga të dhënat e agreguara dhe 
të dezagreguara të pagave sugjerojnë se reagimi i pagave reale ndaj 
ndryshimeve të papunësisë mund të ketë rënë gjatë viteve të fundit.

Duke u ndalur në një analizë të tregjeve të punës në vendet e bashkimit 
Evropian të zgjeruar, babetskii (2006) përpiqet të vlerësojë empirikisht rolin 
e pagave agregate, si një mekanizëm korrektues për trajtimin e turbullirave 
ekonomike. Studimi përdor tri teknika alternative ekonometrike, ndër të cilat 
një analizë kointegrimi dhe një model të korrektimit të gabimit. Një grup 
të dhënash tremujore është ndërtuar për periudhën 1995-2004 për katër 
shtete të Evropës Qendrore (CE-4), katër anëtarë të rinj të bE-së që janë 
pjesë e mekanizmit të Kursit të Këmbimit II (pjesëmarrësit në Erm-II) dhe tre 
anëtarë periferikë të zonës së euros (EmU3). të dhënat makroekonomike 
nuk duket të mbështesin argumentin se pagat reale janë fleksibël në vendet 
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anëtare të bE-së të marra në shqyrtim. tipari i ngurtësive në nivel mikro nuk 
ndryshon shumë nga treguesit e vlerësuar makroekonomikë të fleksibilitetit të 
pagave. Një gjetje e ngjashme e mungesës së fleksibilitetit të pagave është 
raportuar nga radziwiłł dhe Walewski (2003). autorët analizojnë një grup të 
gjerë treguesish në nivel makro dhe mikro dhe konkludojnë se pagat nuk janë 
fleksibël në gjashtë shtetet e reja anëtare (vendet e pranuara në atë kohë), 
përveç Lituanisë.

Në përfundim, shumica e teorive të përcaktimit të pagave (shih bean 1994 
për një përmbledhje) dhe punimet empirike konfirmojnë se mesatarisht, në 
nivel makro, pagat nominale agregate duhet të jenë përpjesëtimore me 
nivelin (e pritur) të çmimeve dhe produktivitetin, një funksion rënës i normës së 
papunësisë, dhe gjithashtu të ndikuara nga një sërë faktorësh të tjerë, duke 
përfshirë demografinë, taksimin, fuqinë sindikale, institucionet dhe politikat e 
tregut të punës.

III. ANALIzA EMPIRIKE

III.1 TREGUESIT E FLEKSIbILITETIT TË PAGAVE

turbullirat ekonomike imponojnë ndryshimin e pagave dhe fleksibiliteti është një 
masë e ritmit me të cilin pagat aktuale përgjigjen ndaj kushteve të ndryshuara 
të tregut. Në këtë artikull, fleksibiliteti i pagave reale është konceptuar në një 
mënyrë të gjerë, duke përdorur dy tregues. Së pari, në mënyrë të ngjashme me 
babetskii (2006), fleksibiliteti i pagave është përcaktuar nëpërmjet reagimit të 
pagave reale ndaj normës së papunësisë. Në të kundërt, ngurtësia e pagave 
nënkupton mungesë të një efekti të tillë, ose një vonesë të konsiderueshme. 
Norma e papunësisë kap kryesisht përcaktuesit e ofertës, pasi kërkesat e 
sindikatave për pagat pritet të bëhen më të moderuara në prani të papunësisë 
më të lartë. Si një tregues i dytë i fleksibilitetit të pagave, është vlerësuar 
reagimi i pagave ndaj ndryshimeve në produktivitet, i cili ka tërhequr më pak 
vëmendje në kërkimin empirik sesa lidhja me papunësinë. produktiviteti i punës 
synon të kapë kërkesën për punë: sa më i lartë të jetë produktiviteti i punës për 
një nivel të caktuar çmimesh, aq më të larta janë pagat nominale që firmat 
janë të gatshme të paguajnë. për secilin prej këtyre treguesve, krahasojmë 
jo vetëm madhësinë e koeficientit, por edhe shpejtësinë dhe strukturën e 
vonesave në përgjigje. Sikurse argumenton Kittel (2001), është e rëndësishme 
të merren në konsideratë jo vetëm diferencat në rezultatet e fleksibilitetit, por 
edhe në mënyrën se si këto rezultate janë arritur. afati kohor i përgjigjes së 
pagave ndaj zhvillimeve ekonomike është gjithashtu i rëndësishëm, pasi nëse 
procesi vonohet me forcë, atëherë përshtatja mund të mos jetë më optimale 
në praninë e goditjeve të reja.

Në analogji me punimet ekzistuese (shih: Nickell, 1988; manning, 1993; 
bell, Nickell, Quintini, 2002; Nunziata, 2005), ekuacioni dinamik i 
vlerësuar i pagave mund të merret si një specifikim i formës së reduktuar që 
përfshin përcaktues të tregut të punës si të kahut të kërkesës, ashtu edhe të 
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ofertës. Kjo supozon që ka një marrëdhënie ekuilibri midis nivelit të pagave 
reale, normës së papunësisë dhe produktivitetit të punës, drejt të cilit pagat 
reale do të konvergojnë, edhe nëse ka goditje kalimtare që i devijojnë pagat 
nga ky ekuilibër. Fleksibiliteti i pagave reale është i ulët kur nevojitet kohë për 
eliminimin e një çekuilibri në tregun e punës. Në mënyrë të ngjashme, një 
shkallë e lartë e ngurtësisë reale i korrespondon një situate ku pagat reale ose 
marzhi i çmimeve mbi kostot margjinale reagon lehtësisht ndaj presioneve 
të kërkesës. Një kuadër i tillë nuk e përjashton mundësinë e shkakësisë 
së kundërt dhe marrëdhëniet e shumëfishta afatgjata midis ndryshoreve të 
konsideruara. 

III.2 TË DHËNAT

Ky seksion përshkruan të dhënat e përdorura për analizën empirike të artikullit. 
baza e të dhënave përfshin seri kohore tremujore mbi pagat reale, normën 
e papunësisë dhe produktivitetin e punës, për periudhën 2000t1-2017t2. 
përveç normës së papunësisë, të gjitha seritë e tjera janë zhveshur nga 
sezonaliteti, duke përdorur metodën tramO/SEatS.

pagat reale janë llogaritur si raport i pagave nominale të sektorit privat me 
indeksin e çmimeve të konsumit shumëzuar me 100. Seria e pagave nominale 
publikohet nga INStat-i në terma vjetorë që nga viti 2000. të dhënat 
tremujore janë interpoluar për periudhën 2000-2002, duke përdorur pagat e 
sektorit publik, ndërsa duke filluar që nga viti 2003, ato janë interpoluar në 
përputhje me indeksin e pagave marrë nga anketa e Ndërmarrjeve Ekonomike 
të Institutit Kombëtar të Statistikave (INStat). Norma e papunësisë është marrë 
nga anketa tremujore e Forcave të punës që kryhet gjithashtu nga INStat-i. 
produktiviteti i punës llogaritet duke pjesëtuar produktin e brendshëm bruto me 
çmime konstante me numrin e të punësuarve.

Gra�k 1. Ecuria e treguesve të marrë në shqyrtim përgjatë periudhës 2000T1-2017T2  

Burimi: INSTAT dhe llogaritjet e autorit, 2017.
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Grafiku 1 ilustron raportin e pagave reale me normën e papunësisë dhe 
produktivitetin e punës, gjatë periudhës së marrë në shqyrtim. pagat reale 
dhe produktiviteti priren të ndjekin tendenca të ngjashme pozitive (pjerrësi 
të ngjashme), ndërkohë që lidhja negative midis pagave dhe normës së 
papunësisë duket të jetë e pranishme deri në vitin 2012 dhe pas vitit 2015, 
me disa ndërprerje të shkurtra (rritje të shkurtër të normës së papunësisë). 

III.3 METODOLOGJIA 

Një model me vektorë të korrektimit të gabimit (VECm) është përdorur për 
të analizuar lidhjen mes pagave reale, nivelit të produktivitetit dhe normës 
së papunësisë, si një metodologji e zakonshme e aplikuar në shqyrtimin e 
më shumë se një ndryshoreje endogjene, e cili përfshin gjithashtu dinamika 
afatshkurtra dhe afatgjata. Një numër i kufizuar ndryshoresh është zgjedhur 
për regresionin, sepse qëllimi i analizës nuk është që të shpjegojë sa më 
shumë pagat reale, por më tepër të shikojë nëse zhvillimet e pagave të 
vërejtura në një periudhë të caktuar kohore kanë qenë në përputhje me atë 
që do të parashikohej mbi bazën e faktorëve themelorë apo nëse ato janë 
nxitur nga disa faktorë të përkohshëm ose strukturorë (për shembull, zhvillime 
të udhëhequra nga politikat apo nga tregu).  
 
Duke përfshirë përcaktuesit e kahut të kërkesës dhe ofertës të tregut të punës, 
marrëdhënia afatgjatë e ekuilibrit të pagave specifikohet si:

         

ku t indekson periudhën kohore, real_w shënon pagat reale, un është norma 
e papunësisë, prod është pbb-ja për punëtor dhe e është termi i zhurmës. 

Ndërsa ekuacioni dinamik i pagave ka formën e mëposhtme: 
   

    

ku  është mbetja e ekuacionit (1) e për pasojë  mat shpejtësinë e 
përshtatjes ndaj një goditjeje rastësore.  

me përjashtim të normës së papunësisë, për pagat reale dhe produktivitetin e 
punës është marrë logaritmi natyror i tyre, në mënyrë që të përftojmë gjysmë-
elasticitetin e pagave reale në lidhje me papunësinë dhe elasticitetin e tyre 
në lidhje me produktivitetin e punës. përveç specifikimit bazik të mësipërm, 
autorët e tjerë përfshijnë termat e tregtisë midis ndryshoreve shpjeguese (terma 
më të larta të tregtisë pritet të reflektohen në paga më të larta, nëse kushtet e 
tjera mbeten të pandryshuara). Gjithashtu, vlerësohen specifikime alternative, 
duke përdorur pagat nominale si ndryshore të varur dhe duke shtuar nivelin e 
çmimeve në listën e ndryshoreve shpjeguese.

(1)

(2)
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Si një hap i parë i procedurës së vlerësimit, janë vlerësuar vetitë e stacionaritetit 
të të dhënave, duke zbatuar teknikat standarde: testet e rrënjës njësi augmented 
Dickey-Fuller (aDF). Në përgjithësi, seria e pagave reale, produktivitetit të 
punës dhe papunësisë mund të karakterizohen si të integruara të rendit të parë 
I(1). Engel dhe Granger (1987) vërejnë se një kombinim linear i dy apo më 
shumë serive I(1) mund të jetë stacionar (ose I(0)), rast në të cilin themi se seritë 
janë të kointegruara. 

përpara testimit të ekzistencës së një marrëdhënieje të tillë, është e nevojshme 
të përcaktohet së pari numri optimal i vonesave kohore në përfaqësimin me 
vektorë autoregresivë të modelit. Duke iu referuar kritereve të ndryshme të 
informacionit, numri i vonesave është gjetur katër në shumicën e rasteve, 
dhe vetëm në një rast një. përderisa specifikimi VEC zbatohet për seritë e 
kointegruara, është e nevojshme të kryhen disa teste për të përcaktuar nëse 
ka ndonjë lidhje kointegruese midis ndryshoreve dhe më tej, numri i këtyre 
marrëdhënieve kointegruese. Këto teste janë kryer duke përdorur tri vonesa 
kohore, pasi modeli VEC vlerësohet me një vonesë më pak se numri optimal 
i vonesave në specifikimin Var përkatës. tabela 1 përmbledh rezultatet e dy 
testeve johansen (testi i gjurmës dhe ai i vlerës së vet maksimale). Në shumicën 
e rasteve, këto teste dëshmojnë për ekzistencën e një lidhjeje kointegruese 
midis pagave reale, papunësisë dhe produktivitetit.
                                                                                                                                     
Tabelë 1. Përmbledhja e rezultateve të testeve Johansen
Zgjedhja: 2000t1 2017t2
Vrojtimet e përfshira: 66
Seritë: L_rEaL_W L_prOD UN 
Intervali i vonesave kohore: 1 në 3
trendi: jo jo Linear Linear Kuadratik
Lloji i testit pa Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept

pa trend pa trend pa trend trend trend
Gjurma 1 1 1 0 0
Vlera max 1 1 1 0 0

 *Vlerat kritike bazohen te macKinnon-Haug-michelis (1999)

III.4 REzULTATET E MODELIT DHE INTERPRETIMI I TYRE

pas konfirmimit të ekzistencës së një lidhjeje kointegruese midis ndryshoreve, 
kjo marrëdhënie vlerësohet duke përdorur një model VEC me tri vonesa. 
Koeficientët e vlerësuar paraqiten në tabelën 2. Specifikimi mund të 
konsiderohet si një sistem kërkesë-oferte i formës së reduktuar për tregun 
e punës. ai supozon gjithashtu se ekziston një marrëdhënie ekuilibri midis 
pagave reale, produktivitetit të punës dhe normës së papunësisë, në të cilën 
pagat reale do të konvergojnë, edhe nëse ka goditje kalimtare që devijojnë 
pagat nga ky ekuilibër.  
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Tabelë 2. Koeficientët e vlerësuar të ekuacionit të pagave përmes modelit VEC 
Ndryshorja e varur: L_rEaL_W(-1)

L_prOD(-1)
0.602720***

(0.05370)
[ 11.2229]

UN(-1)
-0.021958
(0.01780)
[-1.23327]

C

4.438153
(0.65385)
[-6.78773]

termi i korrektimit të gabimit
-0.120607***  

(0.04816)              
 [-2.50448]

r-katror= 0.485214
Shënim: *rëndësia në 10%, ** rëndësia në 5%, *** rëndësia në 1%.

Në vazhdim, janë kryer disa teste diagnostikuese për të parë nëse janë 
përmbushur kushtet e nevojshme të qasjes VEC. Sipas këtyre testeve, nuk ka 
dëshmi të korrelacionit serial dhe heteroskedasticitetit të mbetjeve dhe testi 
i stabilitetit kalohet me sukses. Vetëm supozimi i shpërndarjes normale të 
mbetjeve të modelit nuk përmbushet, por kjo nuk ka pasoja për qëllimin e 
analizës sonë.  

Sikurse mund të shihet nga tabela 2, të dyja ndryshoret shpjeguese kanë 
shenjat e pritshme, por vetëm produktiviteti rezulton të jetë statistikisht i 
rëndësishëm në marrëdhënien afatgjatë. Efekti i parëndësishëm i papunësisë 
në paga mund të shpjegohet me kurbën vertikale afatgjatë të Phillips-it. Vini re 
se koeficientët afatgjatë nuk mund të interpretohen si elasticitete në kuptimin e 
ngushtë, pasi secili nga koeficientët përfshin efektin e goditjeve ndaj të gjitha 
ndryshoreve (shih Lutkepohl, 1994). megjithatë, meqë objektivi i këtij artikulli 
është vlerësimi i fleksibilitetit të pagave reale, në marrëdhënien e vlerësuar 
të kointegrimit, më shumë interes ka termi i korrigjimit të gabimit (ECt), i cili 
përfaqëson shpejtësinë e përshtatjes së pagave reale drejt ekuilibrit afatgjatë 
sesa koeficientët e vlerësuar të ndryshoreve. Siç mund të shihet, ECt është 
statistikisht i rëndësishëm në nivelin 1% të rëndësisë dhe ka shenjë negative, 
gjë që konfirmon ekzistencën e një lidhjeje afatgjatë midis pagave reale, 
produktivitetit dhe normës së papunësisë. Vlera e këtij termi tregon se pagave 
reale u duhen pothuajse dy vjet (8.3 tremujorë) që të konvergojnë në vlerat e 
tyre të ekuilibrit, në rast të ndonjë goditjeje që i ndryshon ato nga gjendja e 
tyre e qëndrueshme.

për të krijuar një ide më të qartë rreth fleksibilitetit të pagave reale në Shqipëri, 
analiza është thelluar më tej për periudhën afatshkurtër, për të hulumtuar se sa 
të rëndësishme kanë qenë goditjet e ndryshme në luhatjet e vërejtura te pagat 
reale, duke analizuar dekompozimin e variancës së gabimeve të parashikimit 
të pagave reale. rezultatet e kësaj analize janë paraqitur në tabelën 3. Siç 
shihet, në periudhën afatshkurtër (2-3 tremujorë), shumica e ndryshimeve në 
gabimet e parashikimit të pagave reale shpjegohet nga vlerat e tyre të shkuara 
(më shumë se 70%) se sa nga produktiviteti i punës apo norma e papunësisë, 
me një rol më të madh të produktivitetit krahasuar me goditjet e papunësisë. 
Kontributi i tyre në variancën e gabimeve të parashikimit të pagave reale është 
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i ulët, që do të thotë se pagat reale nuk i përgjigjen ndjeshëm produktivitetit dhe 
papunësisë në periudhën afatshkurtër. megjithatë, duhet të jemi të vetëdijshëm 
se këto përfundime bazohen në një metodologji të caktuar statistikore dhe 
mund të ndikohen nga disa probleme statistikore, për shkak të cilësisë së të 
dhënave të përdorura.

Tabelë 3. Burimet e fleksibilitetit të pagave reale
Dekomp. Var. L_rEaL_WI:
period L_rEaL_W L_prOD UN

 1  99.29054  0.000000  0.709458
 2  94.74190  4.363262  0.894835
 3  81.15108  18.12083  0.728087
 4  71.57257  22.28286  6.144565
 5  75.38749  17.79730  6.815213
 6  72.68193  20.42679  6.891274
 7  68.61941  23.60401  7.776580
 8  66.23193  24.64845  9.119627
 9  67.39298  23.15692  9.450103
 10  66.79215  23.71309  9.494765
 11  65.58419  24.93315  9.482660
 12  64.97251  25.35070  9.676783

Edhe pse modeli duket të jetë ekonometrikisht korrekt dhe i plotëson të gjitha 
kushtet e nevojshme të diktuara nga metoda e vlerësimit, në fund të këtij 
seksioni, është e rëndësishme të theksohet se rezultatet e këtij studimi janë 
subjekt i një sërë mangësish. Një kufizim i rëndësishëm i analizës është fakti 
se përveç përshtatjes së pagave reale, rregullimi në tregjet e punës mund të 
marrë shumë forma të tjera (p.sh. migracioni, ndryshimet në fuqinë punëtore, 
pjesëmarrja dhe rregullimet me orar të pjesshëm ose faktorë të tjerë). Në 
praninë e këtyre mekanizmave, pagat reale mund të reagojnë më pak sesa 
në mungesë të tyre. Një ndërlikim i mëtejshëm është ekzistenca e ekonomisë 
gri relativisht të lartë në Shqipëri, e cila mund të ndikojë në sjelljen e pagave, 
të shtrembërojë shifrat zyrtare të tyre dhe mund të përfaqësojë në vetvete një 
kanal tjetër rregullues të tregut të punës. për shembull, në rastin e një goditjeje të 
kërkesës agregate, punëdhënësit kanë më shumë gjasa të pushojnë nga puna 
fillimisht punonjësit joformalë dhe të ulin pagat e punëtorëve të pambrojtur 
nga rregulloret e mbrojtjes së punëtorëve të ekonomisë formale (Heinz dhe 
rusinova, 2011).

IV. KOMENTE PËRMbYLLËSE

bazuar në të dhënat agregate për periudhën 2000t1-2017t2, ky artikull 
synon të vlerësojë shkallën e fleksibilitetit të pagave reale në Shqipëri, në 
kuadër të një modeli me vektorë të korrektimit të gabimit, ku fleksibiliteti i 
pagave reale është konceptuar duke përdorur dy tregues: përgjigjen e pagave 
reale ndaj normës së papunësisë dhe reagimin e tyre ndaj ndryshimeve në 
produktivitet.
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testet e kointegrimit johansen konfirmojnë ekzistencën e një lidhjeje 
kointegruese midis tri ndryshoreve. termi i korrigjimit të gabimit sugjeron që 
pagave reale u duhen më shumë se dy vjet të konvergojnë në vlerat e tyre 
afatgjata të ekuilibrit, një periudhë kohore kjo relativisht e gjatë që dëshmon 
për ngurtësi të pagave reale në Shqipëri. përveç kësaj, ne kryejmë një analizë 
të dekompozimit të variancës së gabimeve të parashikimit të pagave reale, 
me qëllim që të identifikojmë se cila nga ndryshoret shpjeguese kontribuon më 
shumë në luhatjet e pagave reale. Në periudhën afatshkurtër (2-3 tremujorë), 
shumica e ndryshimeve në gabimet e parashikimit të pagave reale shpjegohet 
nga vlerat e tyre të kaluara (më shumë se 70%) sesa nga produktiviteti i punës 
apo norma e papunësisë. Kjo analizë konfirmon faktin se pagat reale janë 
lehtësisht fleksibël ndaj këtyre dy ndryshoreve. megjithatë, këto konkluzione 
bazohen në një metodologji të caktuar statistikore dhe mund të ndikohen nga 
disa probleme statistikore, për shkak të cilësisë së të dhënave të përdorura. 

Në përfundim të këtij artikulli, është e rëndësishme të theksohet se një vlerësim 
i përgjithshëm i zhvillimit të pagave duhet të marrë parasysh një grup më 
të gjerë ndryshoresh dhe nuk duhet të kufizohet te treguesit e përdorur këtu. 
aspekte të tjera që mund të përfshihen në analizë janë goditjet e fuqisë 
punëtore dhe ndryshimet në strukturën sektoriale të ekonomisë. për më tepër, 
një analizë e dezagreguar e pagave bazuar në të dhënat e anketave në 
nivel firme, do të ishte e dobishme për të pasur informacion më të detajuar 
mbi frekuencën e ndryshimit të pagave në Shqipëri. politikat e qeverisë duhet 
gjithashtu të merren parasysh kur analizohen zhvillimet e kostove të punës, pasi 
ato ndikojnë në dinamikën e pagave, drejtpërdrejt dhe indirekt, nëpërmjet 
pagave minimale, ligjeve të indeksimit të pagave, kontributeve të sigurimeve 
shoqërore dhe taksimit të drejtpërdrejtë të punës etj.
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NJË INDEKS I DYFISHTË I PAbARAzISË SË TË 
ARDHURAVE PËR FAMILJET SHQIPTARE
Ola Çami, Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë

AbSTRAKT

Ky artikull prezanton një metodë alternative ndaj koeficientit Gini për matjen e 
pabarazisë së të ardhurave për familjet shqiptare, duke paraqitur dy indekse 
shpërndarjeje: indeksin Rawlsian dhe atë Gini të shpërndarjes. Rezultatet 
bazuar mbi të dhëna mikro të familjeve në Shqipëri sugjerojnë se pabarazia 
është ulur, si pasojë e efektit rishpërndarës mes familjeve me të ardhura më të 
larta, ndërkohë që magnituda e pabarazisë ka mbetur pothuajse konstante.

1. HYRJE

pabarazia ekonomike qëndron në thelb të kërkimit ekonomik. Duke qenë se 
pabarazia e burimeve është ajo që udhëheq ndryshimin, zhvillimin dhe rritjen 
ekonomike, është mjaft e rëndësishme që t’i kushtohet një rëndësi e veçantë në 
literaturën ekonomike. Welch (1999) nënvizon se: “E gjithë ekonomia buron 
nga pabarazia. pa pabarazinë e burimeve dhe aftësive, nuk do të kishte tregti 
dhe specializim.”

meqenëse të ardhurat e familjeve udhëheqin konsumin dhe kursimin, pabarazia 
e të ardhurave është një ndër komponentët kryesorë të pabarazisë ekonomike. 
Duhet të theksojmë se pabarazia e të ardhurave është një koncept më i gjerë 
sesa varfëria, në kuptimin që nuk fokusohet vetëm tek shtresat me të ardhura të 
ulëta, por tek popullsia si e tërë.

pabarazia e të ardhurave ka tërhequr shumë interes në literaturën akademike 
[shih p.sh. Levy dhe murnane (1992); burtless (1995); Gottschalk dhe 
Smeeding (1997)]. Studiuesit dhe statisticienët kanë tentuar të shprehin 
pabarazinë e të ardhurave, duke përdorur metoda të drejtpërdrejta ose 
duke ndërtuar dhe aplikuar indekse për të shprehur masën e barazisë ose 
pabarazisë në një ekonomi.

metoda më e drejtpërdrejtë e matjes së pabarazisë e rendit popullsinë nga 
ata me të ardhura më të ulëta tek ata me të ardhura më të larta, dhe llogarit 
përqindjen e të ardhurave (apo të shpenzimeve) që i atribuohen secilit kuantil 
ose decil të popullsisë. Kuantili më i varfër tipikisht përbën rreth 6-10% të 
shpenzimeve agregate, ndërsa kuantili më i pasur përbën rreth 35-50% 
[banka botërore (2008)]. Në mënyrë të ngjashme, indeksi Hoover llogarit 
thjesht përqindjen e të gjitha të ardhurave që do të duhej të rishpërndaheshin 
për të arritur një gjendje barazie perfekte.
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metoda më e përdorur dhe e thjeshtë për t’u aplikuar ndër indekset e 
pabarazisë është koeficienti Gini (1936). ai konsiderohet një matës i mirë 
statistikor i pabarazisë dhe mirëqenies [Gini (1936)] dhe rrjedh nga kurba 
e Lorenz-it. Koeficienti Gini merr vlera nga 0 (barazi e plotë) në 1 (pabarazi 
e plotë), por zakonisht qëndron në intervalin 0.3-0.5 shprehur për frymë. 
Në rastin e Shqipërisë, Çami (2017) ka llogaritur një koeficient Gini për 
shpenzimet prej 0.31, për vitin 2012.

Edhe pse koeficienti Gini klasik ka shumë veti të dëshirueshme – që do të 
thotë: mesatare e pavarur, pavarësi e madhësisë së popullatës; si dhe simetri 
dhe ndjeshmëri të transferimit pigou-Dalton - nuk mund të dekompozohet lehtë 
për të kuptuar burimet e pabarazisë. për më tepër, Gini nuk përcakton se në 
cilën pjesë të shpërndarjes ndodh pabarazia. Si rezultat, dy shpërndarje të 
ndryshme të ardhurash mund të kenë të njëjtin koeficient Gini. 

Në literaturë gjenden edhe tregues të tjerë të vlerësimit të pabarazisë në të 
ardhura, të tillë si indeksi theil dhe indeksi atkinson, të cilët ofrojnë mundësinë 
për të shqyrtuar efektet e pabarazive në fusha të ndryshme të spektrit të të 
ardhurave, duke mundësuar vlerësime më kuptimplota sasiore të pabarazive 
cilësisht të ndryshme. atkinson (1975) ndërtoi një indeks që përfshin një 
parametër të ndjeshmërisë ( ), i cili merr vlera nga zero (që do të thotë se 
studiuesi është indiferent ndaj natyrës së shpërndarjes së të ardhurave), në 
infinit (ku studiuesi është i shqetësuar vetëm për pozicionimin e të ardhurave për 
pjesën më të poshtme të shpërndarjes). atkinson argumentoi se ky indeks ishte 
një mënyrë për të përfshirë konceptin e rawls për drejtësinë sociale në matjen 
e pabarazisë së të ardhurave. Gjithashtu, indeksi theil (theil, 1967) është një 
matës entropie. Një indeks theil i barabartë me 0 nënkupton barazi të plotë. 
Një indeks theil i barabartë me 1 nënkupton se entropia e shpërndarjes se 
popullatës është pothuajse e njëjtë me një popullatë me shpërndarje 82:18, 
e cila është më e pabarabartë sesa një shpërndarje klasike "pareto 80:20". 

Në anën tjetër, matës të varfërisë dhe pabarazisë si tre indekset e mësipërm, 
të cilat bazohen në të dhëna zyrtare, shpesh përdoren për të orientuar dhe për 
t’u përparësi veprimeve të politikave. Sidoqoftë, është fakt i njohur që matës të 
tillë “standard” të bazuar në konsumin dhe të ardhurat e ekonomive familjare 
ose në agregatet e të ardhurave kanë disa mangësi, të lidhura në mënyrë të 
veçantë me normalizimin, dimensionalizmin e ulët dhe peshat ad hoc.

për këto arsye, ky studim konsideron një matje bashkëkohore të një indeksi 
të dyfishtë të pabarazisë së të ardhurave. artikulli përdor të dhëna mikro të 
familjeve nga anketa e matjes së Nivelit të jetesës (LSmS) për vitet 2002, 
2005, 2008 dhe 2012, dhe llogarit pabarazinë në shpërndarjen e të 
ardhurave të familjeve, duke përdorur indeksin rawlsian dhe indeksin Gini të 
shpërndarjes, bazuar në metodologjinë e park et al. (2017). Këto dy indekse 
mund të konsiderohen një dekompozim i koeficientit Gini klasik: i cili vlerëson 
magnitudën (indeksi rawlsian) dhe dispersionin (indeksi Gini i shpërndarjes) 
e të ardhurave të shpërndara në mënyrë të pabarabartë (UD). Një analizë e 
kësaj natyre jep informacion të nevojshëm plotësues përtej koeficientit klasik 
Gini të të kuptuarit të mirëqenies dhe të modeleve të të ardhurave të familjeve.
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rezultatet sugjerojnë për një vlerë të shtuar në përdorimin e një indeksi të 
dyfishtë në matjen e pabarazisë. Dekompozimi i koeficientit Gini sugjeron se, 
në rastin e Shqipërisë, ndryshimet në pabarazinë totale të popullatës kanë 
ardhur si pasojë e një efekti rishpërndarjeje të të ardhurave UD, ndërkohë që 
magnituda e pabarazisë është pothuajse e pandryshuar midis viteve 2002, 
2005, 2008 dhe 2012.

Seksioni II prezanton metodologjinë e artikullit, duke përfshirë dhe një shpjegim 
të konceptit të të ardhurave të shpërndara në mënyrë të pabarabartë (të 
ardhura UD) dhe aplikimin e indeksit të dyfishtë të pabarazisë së të ardhurave. 
Në seksionin III prezantohen të dhënat e përdorura, si dhe përzgjedhja e 
popullatës përfundimtare. Seksioni IV prezanton rezultatet dhe Seksioni V 
paraqet konkluzionet.

II. METODOLOGJIA

II.1 INDEKSI RAwLSIAN 

Supozojmë një popullatë prej n individësh. Shpërndarja e të ardhurave të 
kësaj popullate jepet nëpërmjet formulës , ku  është e 
ardhura e individit (familjes) së i-të. pa krijuar probleme, mund të supozojmë 
(transformojmë) se të ardhurat janë të renditura në mënyrë të tillë që të jenë në 
rritje, pra: . Në këto kushte, e ardhura totale e popullatës 
dhe e ardhura mesatare e popullatës mund të shprehen nëpërmjet dy formulave 
përkatëse:  dhe .

pabarazia e të ardhurave në definicionin e saj më të thjeshtë është një 
diferencë në të ardhura mes individëve (familjeve). Në këtë kuptim, të gjithë 
individët (familjet) (1) kanë një pjesë të të ardhurave të tyre të njëjta me të tjerët 
(të barabartë me ), dhe (2) pjesa e mbetur nga të ardhurat (diferenca nga 

). Duke qenë se për një popullatë me n individë (familje), të gjithë zotërojnë  
 të ardhura n herë, është e mundur që ne të analizojmë pabarazinë, duke 

konsideruar vetëm tepricën e të ardhurave nga . 

matematikisht, nëse popullata përbëhet nga 5 individë me shpërndarje të të 
ardhurave:  me vetitë e përshkruara më lart, atëherë  
është i përfshirë në të ardhurat  deri  të paktën një herë, pra  të ardhura 
janë shpërndarë në mënyrë të barabartë dhe  janë shpërndarë 
në mënyrë të pabarabartë. perk et al. (2017) konsideron vetëm të ardhurat 

 për të matur pabarazinë dhe i quan ato “të ardhurat UD (unequally 
distributed/të shpërndara në mënyrë të pabarabartë)”, ashtu siç do t’i quajmë 
dhe ne.

më konkretisht, në këtë artikull do të matim: (1) sa është totali i të ardhurave 
UD; dhe (2) sa e pabarabartë është e ardhura UD. Këto elemente do t’i 
quajmë (1) magnituda e pabarazisë ose indeksi rawlsian për hir të rawls 
(2011), dhe (2) shpërndarja e pabarazisë ose indeksi i Ginit të shpërndarjes.
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park et al. (2017) shpreh, nëpërmjet formulës , shpërndarjen 
e të ardhurave UD, ku . Si shembulli më lart, e ardhura totale 
UD do të shprehet me formulën:  mat magnitudën e 
pabarazisë ose indeksin tonë të parë (rawlsian). Shprehja e  në formën 
e një indeksi kërkon një magnitudë reference ku ne të përdorin  për këtë 
qëllim si referenca më e bazuar. 

Në këtë kuptim, indeksi rawlsian i llogaritur në artikull shprehet nëpërmjet 
formulës së mëposhtme:

    

ku,  është përfitimi relativ i individit (familjes) më të varfër dhe 
 është disavantazhi relativ i individit (familjes) më të varfër. Sipas 

formulës, një rritje në indeks tregon për një rritje në magnitudën e pabarazisë 
së të ardhurave. Duhet përmendur se ky indeks, në përgjithësi, pritet të marrë 
vlera më të vogla se 1, por është e mundur matematikisht që gjithashtu të 
marrë vlera më të mëdha se 1.

Kjo magnitudë i përmbush kushtet e principit të diferencës së rawls dhe për këtë 
arsye do ta quajmë indeks rawlsian dhe do ta shënojmë me . Disa nga 
vetitë që indekset duhet të shfaqin janë: (1) shkalla e invariancës; (2) përsëritja 
e invariancës; (3) aksioma e anonimitetit; dhe (4) principi i transferimit; (5) 
përkthimi i invariancës. për më shumë referojuni perk et al. (2017), të cilët 
në artikullin e tyre vërtetojnë matematikisht që indekset rawlsian dhe Gini 
të shpërndarjes i përmbushin të gjitha këto kushte dhe janë në përputhje me 
teoritë ekonomike mbi pabarazinë.

Nëpërmjet dy indekseve që do të llogarisim, mund të përfitojmë dhe 
koeficientin Gini klasik, siç do ta vërtetojmë më poshtë. Gjithsesi, kjo gjë nuk 
është e mundur për një funksion logaritmik, duke qenë se diferenca e parë  
merr gjithmonë vlerën zero.

II.2 DEKOMPOzIMI I INDEKSIT GINI TË SHPËRNDARJES

Duke qenë se , koeficienti Gini G(y) shkruhet sipas formulës 
më poshtë:

(1)
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Nënshpërndarja e d, e cila përbëhet nga i të ardhurat më të larta, shprehet 
sipas bashkësisë:

.

Ndërkohë që shpërndarja e saj shprehet sipas formulës:
.

atëherë  dhe . mund të derivojmë formulën e mëposhtme:

            

Duke pasur parasysh se  dhe  kemi që:

           

Duke përdorur ekuacionet (2) dhe (3), ne mund ta shprehim indeksin Gini të 
shpërndarjes si:

Ky  mund të interpretohet si përfitimi mesatar i individëve në . Si 
rrjedhojë, përfitimi mesatar relativ i individëve në  shprehet me anë të formulës 

. Indeksi rawlsian jepet me formulën e . Ekuacioni (4) 
thotë se indeksi Gini i shpërndarjes është një mesatare e peshuar e indekseve 
rawlsiane për -të.

Duke qenë se  merr vlera më të vogla se 1 dhe 
, një mënyrë efektive për të reduktuar indeksin Gini 

të shpërndarjes është nëpërmjet reduktimit të  për i të vogla, për të 
reduktuar diferencat në të ardhurat UD midis të varfërve dhe të pasurve.

(2)

(3)

(4)
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Le të shënojmë me  nënshpërndarjen e , i cili përbëhet nga i të ardhurat më 
të larta, ose . atëherë  dhe . 
Duke përdorur ekuacionet (1) dhe (4), mund ta shprehim formulën e koeficientit 
Gini si:

         

ashtu si indeksi Gini i shpërndarjes, po ashtu dhe koeficienti Gini është një 
mesatare e peshuar e indeksit rawlsian për -të. Koeficienti Gini mund të 
reduktohet duke përdorur të njëjtën metodë si për indeksin Gini të shpërndarjes. 

III. TË DHËNAT

të dhënat e përdorura për analizën janë marrë nga anketa e matjes së 
Nivelit të jetesës (LSmS) për vitin 2012. LSmS është një anketë e zhvilluar 
nga INStat-i, me frekuencë 4-vjeçare dhe kampion prej 6672 familjesh, 
të cilat japin informacion mbi një sërë çështjesh, përfshirë dhe të dhëna mbi 
shpenzimet e familjeve për kategori të ndryshme produktesh dhe shërbimesh.
anketa përmban informacion të gjerë rreth disa aspekteve të jetesës në 
Shqipëri, të mbledhura në nivel individual dhe familjar. INStat-i e përkufizon 
familjen si "një njësi ekonomike që përbëhet nga një ose më shumë individë, që 
jetojnë në të njëjtën banesë dhe ndajnë një buxhet të përbashkët, pavarësisht 
nga lidhjet e gjakut mes tyre". anketa e LSmS-së është e përshtatshme për t’u 
përdorur për analizën tonë empirike, pasi përmban informacion të plotë rreth 
të ardhurave dhe karakteristikave të familjes.

metodologjia e kampionimit është lehtësisht e ndryshme mes LSmS-ve të viteve 
2002, 2005, 2008 dhe LSmS-së së vitit 2012: (i) madhësia e kampionit në 
tre kohortet e para është e barabartë me 3500 familje ndërsa në kohortin e 
fundit është e barabartë me 6672 familje; (ii) në tre kohortet e para, familjet 
e përzgjedhura janë kampionuar në bazë të rajonit të banimit: qendrore, 
malore, bregdetare, tiranë dhe bazuar në 432 njësi primare kampionimi 
(pSU) dhe në vitin 2012 janë kampionuar në bazë të rrethit (36 rrethe) bazuar 
në 834 pSU; (iii) në tre kohortet e para, përzgjedhja e familjeve bazohet në 
regjistrin e popullsisë dhe banesave (Census) të vitit 2001 dhe në kohortin e 
fundit bazohet në atë të vitit 2011.

pavarësisht këtyre diferencave, të katër kampionet konsiderohen nga INStat-i 
përfaqësuese në nivel kombëtar, rajonal dhe urban/rural. Kampioni i 
papërpunuar përbëhet nga 17121 familje.

pavarësisht nga informacioni i gjerë i ofruar nga LSmS, për qëllimin e 
llogaritjeve, ne marrim parasysh vetëm treguesin e të ardhurave të familjes. 
anketa grumbullon informacion rreth këtyre të ardhurave në tre mënyra: (i) nga 
të ardhurat totale nga puna dhe burime të tjera të vetëdeklaruara, shprehur 

(5)
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në lekë për një periudhë njëmujore; (ii) nga të ardhurat mujore nga puna 
dhe burime të tjera të vetëdeklaruara për secilin anëtar të familjes, i cili/a 
punon; dhe (iii) nga të ardhurat minimale të domosdoshme për të përballuar 
shpenzimet mujore të familjes.

Kur krahasojmë informacionet e (i) dhe (ii), nuk arrijmë të vërejmë një ndryshim 
të rëndësishëm midis dy treguesve. Në anën tjetër, ekziston një mungesë 
informacioni për të dy treguesit për rreth 6% të familjeve të anketuara, të 
cilat refuzojnë të deklarojnë të ardhurat e tyre mujore nga puna. Në anën 
tjetër, treguesi (iii) është një tregues i cili, përveç komponentit të të ardhurave, 
përfshin dhe konceptin e varfërisë relative të perceptuar nga familjet. Si i tillë, 
ky tregues është raportuar për 100% të familjeve në vlera mbi zero.

Në rrethanat tona, zgjedhim të përdorim treguesin (i) si një përafrues të të 
ardhurave reale të familjeve. Edhe pse treguesi (iii) është më mirë i raportuar 
në anketë, ne duam të studiojmë të ardhurat e familjeve, duke i zhveshur nga 
elemente subjektive, si në rastin e treguesit (iii) të të ardhurave. Kemi zgjedhur 
të shumëzojmë të ardhurat totale mujore në lekë të familjeve me 12, për të 
përftuar një tregues për të ardhurat vjetore, duke qenë se rezultatet paraqiten 
në terma vjetorë. 

Është e qartë se të ardhurat UD duhet të jenë jonegative dhe d1 duhet të 
jetë zero. Hao dhe Naiman (2010) dhe Cowell (2011) sugjerojnë hedhjen 
poshtë të observimeve ku të ardhurat janë jopozitive. OECD (2013) sugjeron 
zëvendësimin e të ardhurave negative të raportuara me zero. bell`u dhe 
Liberati (2006b) sugjerojnë zëvendësimin e të ardhurave zero me të ardhura 
të vogla pozitive arbitrare dhe llogaritjen e indekseve të pabarazisë së të 
ardhurave duke përfshirë një funksion logaritmik. Një avantazh i qasjes së 
të ardhurave së park et al. (2017), duke përdorur konceptin e të ardhurave 
UD, është se një korrigjim i të ardhurave jopozitive nuk është i nevojshëm për 
nxjerrjen e rezultateve të sakta dhe të rëndësishme.

Në rastin tonë, asnjë familje nuk raporton të ardhura zero dhe për këtë 
arsye ne zgjedhim të hedhim poshtë observimet ku familjet kanë refuzuar të 
raportojnë të ardhurat familjare (6%). për më tepër, në kampion ka familje të 
cilat konsiderohen “outliers”. për këtë arsye, kemi hedhur poshtë observimet ku 
mosha e kryefamiljarit është më e madhe se “85” dhe më e vogël se “25”, si 
dhe observimet ku numri i anëtarëve të familjes është më i madh se “8”.

pas hedhjes poshtë të këtyre observimeve, kampioni për analizë rezultoi të jetë 
në një total prej 16055 familjesh, të cilat janë të mjaftueshme për të siguruar 
rezultate të rëndësishme. Gjithashtu, të gjitha vlerat janë peshuar me peshat e 
pyetësorit, për të nxjerrë rezultate përgjithësuese në nivel popullate.



Revista Ekonomike6M 1 - 2018

34 Banka e Shqipërisë

IV. REzULTATET 

Në grafikun e mëposhtëm paraqiten vlerat e përllogaritura të indeksit rawlsian 
(R(d/y)) dhe Gini të shpërndarjes (G(d)), si dhe vlera e koeficientit klasik Gini 
(G(y)). 

Koeficienti klasik Gini është një koeficient i cili, në rastin në fjalë, sipas formulës 
(1), duhet të jetë i barabartë me prodhimin e indeksit rawlsian dhe indeksit 
Gini të shpërndarjes, në kuptimin që dy indekset mund të përshkruhen dhe 
si një dekompozim i koeficientit Gini klasik. Në rastin në fjalë, koeficienti i 
llogaritur Gini është plotësisht i barabartë me këtë prodhim, duke qenë se në 
llogaritjet fillestare asnjë nga familjet nuk ka raportuar të ardhura jopozitive. 

për sa i përket trendit të indekseve, rezultatet sugjerojnë për një indeks rawlsian 
pothuajse konstant në kohë, që luhatet në intervalin 0.87-0.90 afër vlerës 1. 
Në anën tjetër, siç shihet dhe në grafik, koeficienti Gini dhe indeksi Gini i 
shpërndarjes lëvizin bashkë përgjatë viteve dhe kjo është edhe më e theksuar 
në vitin 2012. Vetëm në vitin 2012 shohim një rritje të lehtë të magnitudës 
së pabarazisë edhe pse dispersioni i saj ka rënë. Këto rezultate sugjerojnë 
se indeksi klasik Gini në vitet 2008 dhe 2012 nuk ka rënë si pasojë e uljes 
së magnitudës së pabarazisë, por si pasojë e rishpërndarjes së të ardhurave 
midis familjeve në shpërndarjen UD. 

analiza është përsëritur dhe për të ardhura të shprehura në terma “për frymë”, 
duke qenë se literatura ekonomike e pabarazisë përkrah idenë që të ardhurat 
për frymë janë një tregues më i mirë për t’u përdorur. Sipas literaturës, matësit 
e të ardhurave/shpenzimeve duhet të normalizohen për diferencat në kostot 
e jetesës, të cilat rezultojnë p.sh. nga madhësia e familjes, dhe ndryshime 
të vogla në të tilla supozime kanë efekte të mëdha në matësit e varfërisë së 
përllogaritur (shiko p.sh. Lanjouw et al., 2004 dhe Deaton, 2010). rezultatet 

Gra�k 1. Indeksi Rawlsian dhe Gini i shpërndarjes dhe koe�cienti klasik Gini

Burimi: Llogaritjet e autorit. 
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e përftuara janë në të njëjtën linjë me rezultatet e përftuara nga analiza jo 
për frymë, përveçse koeficienti Gini është përllogaritur të ketë një vlerë më të 
lartë për të katër vitet. rezultatet janë të paraqitura në tabelën 1, në shtojcë.

Gjithashtu, kemi përllogaritur dy indekset dhe koeficientin Gini klasik për 
percentile të ndryshme të të ardhurave (5, 25, 50, 75, 95) për secilin vit. 
rezultatet paraqiten në tabelën 1 më poshtë. Kjo analizë është plotësuese e 
informacionit të mësipërm mbi pabarazinë në popullatë, pasi zvogëlon efektin 
në statistikat e outlier-ëve në pjesën e sipërme dhe të poshtme të shpërndarjes, 
si dhe mundëson krahasimin midis dy grupeve nën dhe mbi mesataren e 
popullatës. 

Tabelë 1. Indekset e pabarazisë sipas percentileve 5, 25, 50, 75, 95
2002

G(y) R(d|y) G(d)
<5p 0.06 0.549 0.109
<25p 0.08 0.738 0.108
>75p 0.218 0.411 0.53
>95p 0.206 0.325 0.634
<50p 0.159 0.738 0.215
>50p 0.277 0.509 0.544
2005

G(y) R(d|y) G(d)
<5p 0.176 0.779 0.226
<25p 0.208 0.899 0.231
>75p 0.277 0.482 0.575
>95p 0.235 0.381 0.616
<50p 0.245 0.935 0.262
>50p 0.335 0.586 0.571
2008

G(y) R(d|y) G(d)
<5p 0.055 0.529 0.104
<25p 0.122 0.677 0.180
>75p 0.21 0.359 0.585
>95p 0.208 0.348 0.597
<50p 0.164 0.756 0.217
>50p 0.244 0.543 0.449
2012

G(y) R(d|y) G(d)
<5p 0.05 0.471 0.106
<25p 0.103 0.617 0.167
>75p 0.172 0.667 0.257
>95p 0.13 0.322 0.41
<50p 0.15 0.706 0.212
>50p 0.21 0.437 0.48

Burimi: Llogaritjet e autorit. 

Sipas rezultateve të tabelës, bazuar në koeficientin klasik Gini, pabarazia është 
më e theksuar në 25% e sipërm të shpërndarjes së të ardhurave (veçanërisht 
për familjet në intervalin e percentileve 75%-95%), ndërkohë që në 25% e 
poshtëm të shpërndarjes, vlerat e koeficientit sugjerojnë për një nivel të lartë 
barazie. përgjithësisht, familjet që ndodhen në percentilin >50 të të ardhurave 
janë më të pabarabarta sesa ato në percentilin <50 (shih kolonën e parë), 
ashtu siç dhe literatura sugjeron.



Revista Ekonomike6M 1 - 2018

36 Banka e Shqipërisë

për sa i përket rezultateve të dekompozuara sipas dy indekseve, vihet re që 
magnituda e pabarazisë është më e lartë në skajin e poshtëm të shpërndarjes 
së të ardhurave përkundrejt skajit të sipërm, si dhe e kundërta ndodh për 
shpërndarjen e pabarazisë sipas indeksit Gini të shpërndarjes. Vlerat e 
dezagreguara të dy indekseve mbështesin dhe diferencat e koeficientit Gini 
që vërehen midis percentileve të poshtme dhe të sipërme të shpërndarjes. 

pavarësisht luhatjeve, këto tendenca vërehen për të katërta vitet, megjithëse 
në vitin 2012 shohim një zbutje të diferencave midis percentileve. Në anën 
tjetër, edhe pse këto rezultate janë plotësuese dhe shpjegojnë më mirë 
rezultatet e agreguara për totalin e popullatës, ato gjithashtu mbështesin 
zhvillimet e koeficientit Gini klasik, indeksit rawlsian dhe Gini të shpërndarjes, 
të vëzhguara në terma agregate. 

V. KONKLUzIONE

Ky artikull përdor të dhëna mikro nga anketa e matjes së Nivelit të jetesës 
për vitet 2002, 2005, 2008 dhe 2012, për të llogaritur pabarazinë e të 
ardhurave nëpërmjet një indeksi të dyfishtë: rawlsian, i cili mat magnitudën 
e pabarazisë, dhe Gini të shpërndarjes, i cili mat dispersionin e pabarazisë. 

rezultatet sugjerojnë për një vlerë të shtuar të përdorimit të një indeksi të 
dyfishtë në matjen e pabarazisë. Një analizë bazuar në një indeks të dyfishtë 
ofron informacion që nuk mund të jepet nga një indeks unik si koeficienti Gini 
klasik i të ardhurave.

Dekompozimi i koeficientit Gini sugjeron se, në rastin e Shqipërisë, ndryshimet 
në pabarazinë totale të popullatës kanë ardhur si pasojë e një efekti 
rishpërndarjeje të të ardhurave UD, ndërkohë që magnituda e pabarazisë 
është pothuajse e pandryshuar midis viteve 2002, 2005, 2008 dhe 2012. 
Këto rezultate mbështeten dhe nga një analizë e dezgreguar sipas percentileve 
(5, 25, 50, 75, 95), ku gjithashtu vihet re se pabarazia është më e theksuar 
në pjesën e sipërme të shpërndarjes së të ardhurave.
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VI. SHTOJcA

Tabela 1. Indekset e pabarazisë për të ardhurat për frymë
G(y) R(d|y) G(d)

2002 0.43 0.833 0.167
2005 0.44 0.897 0.103
2008 0.35 0.855 0.145
2012 0.36 0.867 0.133

Burimi: Llogaritjet e autorit. 
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