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Ndërtimi i elasticitetit ekzogjen të të
ardhurave fiskale NË LIDHJE ME PRODHIMIN për
sektorin fiskal në Shqipëri
Meri Papavangjeli, Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë

Hyrje
Reagimi i të ardhurave të qeverisë ndaj zhvillimeve makroekonomike është një
parametër kyç për modelimin e financave publike. Vlerësimet e elasticiteteve të
të ardhurave buxhetore në lidhje me prodhimin ekonomik apo bazat e taksave,
janë të nevojshme jo vetëm në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, por dhe
në Bankën e Shqipërisë, për parametrat fiskalë të modeleve makroekonomike
që ndihmojnë në procesin e vendimmarrjes së politikës monetare. Këto
elasticitete janë thelbësore për parashikimin e të ardhurave fiskale bazuar
në projeksionet makroekonomike dhe për rregullimin ciklik të balancave të
buxhetit shtetëror. Gjithashtu, edhe llogaritja e shumëzuesve të taksave varet
nga vlerat e vlerësuara të elasticiteteve fiskale (Mertens dhe Ravn, 2014).
Pavarësisht nga rëndësia e tyre, elasticitetet e të ardhurave fiskale shpesh nuk
vlerësohen, por vetëm kalibrohen, veçanërisht për ekonomitë në zhvillim dhe
ato në tranzicion. Kalibrimi ose bazohet në raportin e normës margjinale me
normën mesatare tatimore ose, për disa kategori taksash, elasticiteti supozohet
të jetë i barabartë me një.
Elasticitetet e të ardhurave fiskale në lidhje me prodhimin për sektorin fiskal
shqiptar janë llogaritur tashmë nga Mançellari (2011), duke përdorur një
aplikim të Indeksit Divisia, bazuar në Choudhry (1979), për periudhën
1998 T1 - 2009 T4. Ministria e Financave dhe Ekonomisë e Republikës së
Shqipërisë (2018) dhe Gazidede (2013) vlerësojnë elasticitetin e të ardhurave
fiskale jo në lidhje me prodhimin, por në lidhje me hendekun e prodhimit, në
mënyrë që të mund të vlerësohet balanca buxhetore e korrektuar për cikliket
e biznesit, e cila i shërben analizës dhe monitorimit të pozicionit fiskal në
Shqipëri. Përveç asaj çka trajtojnë publikimet ekzistuese, ky artikull kontribuon
në literaturë duke vlerësuar për herë të parë elasticitetin e të ardhurave fiskale
lidhur me prodhimin, nëpërmjet qasjes së disagreguar, siç sugjeron OECDja, duke përdorur të dhënat më të fundit të disponueshme për ekonominë
shqiptare (1998 T1-2018 T2), si dhe duke llogaritur elasticitetet lidhur me
prodhimin për komponentët kryesorë të taksave si: Tatimi mbi Vlerën e Shtuar,
taksat e drejtpërdrejta mbi individët dhe korporatat, taksat e akcizave, taksat
doganore dhe taksat e sigurimeve shoqërore.
Meqenëse qëllimi kryesor i vlerësimit të elasticitetit të të ardhurave fiskale
lidhur me prodhimin, në këtë artikull, është ta përdorë atë për identifikimin
e goditjeve të politikës fiskale brenda kuadrit të një modeli VAR strukturor,
artikulli përqendrohet vetëm në marrëdhënien e njëkohshme midis treguesve,
pra efektin e aktivitetit ekonomik në financat publike vetëm në periudhën e
goditjes ekonomike, duke lënë mënjanë natyrën dinamike të marrëdhënieve
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në fjalë. Qasja e përdorur këtu bazohet në supozimin e një marrëdhënieje
përpjesëtimore dhe statike midis të ardhurave fiskale dhe bazës tatimore
korresponduese, dhe përqendrohet në vlerësimin e ndikimit të prodhimit
ekonomik tek bazat individuale të taksave.

Të dhëna dhe metodologjia
Baza e të dhënave që është përdorur për llogaritjen e elasticitetit të të ardhurave
fiskale lidhur me prodhimin, përfshin seritë kohore tremujore mbi komponentët
e të ardhurave fiskale neto, bazat e tyre tatimore përkatëse dhe Produktin e
Brendshëm Bruto (PBB, ku 2010 = 100), për periudhën 1998-T1-2018T2, që
ka në total 82 vrojtime. Të gjithë treguesit janë shprehur në terma realë duke
përdorur IÇK-në si deflator të përbashkët. Artikulli përdor të dhëna tremujore,
sepse seritë kohore vjetore të disponueshme për Shqipërinë janë shumë të shkurtra
për të lejuar analiza të sakta ekonometrike. Përdorimi i të dhënave tremujore sjell
probleme të tjera, sepse komponentët e të ardhurave fiskale, bazat tatimore dhe
PBB-ja reale, shfaqin një sjellje të theksuar sezonale, prandaj të gjitha seritë janë
përshtatur sezonalisht përmes metodës TRAMO/SEATS.
Duke përdorur bazën e të dhënave publike të Ministrisë së Financave dhe
Ekonomisë, të ardhurat fiskale të përdorura në këtë artikull përcaktohen si tek
Perotti (2002):
Të hyrat neto tatimore = Të ardhurat fiskale - Transfertat= Të ardhurat e TVSH-së
+ Taksat e drejtpërdrejta për individët + Taksat e drejtpërdrejta për korporatat
+ Taksat e akcizave + Taksat doganore + Taksat e sigurimeve shoqërore Transfertat qeveritare, ku këto të fundit përfaqësojnë transfertat për familjet dhe
subvencionet për firmat.
Të dhënat tremujore të PBB-së publikohen vetëm për periudhën 2009 T12018 T2, ndërsa para kësaj periudhe, ato janë të disponueshme vetëm me
frekuencë vjetore. Prandaj, për periudhën 1998-2008, ato janë interpoluar
në të dhëna tremujore, sipas metodologjisë së përshkruar tek Dushku (2008).
Në përputhje me Blanchard dhe Perotti (2002) dhe Giorno et al. (1995),
në këtë material, ne ndjekim metodologjinë e OECD-së, për llogaritjen e
elasticitetit të prodhimit, i cili përdor një qasje me dy faza, ku identifikon: i)
elasticitetin e të ardhurave fiskale në lidhje me bazën e tyre të tatueshme; ii)
elasticitetin e bazave të tatueshme lidhur me prodhimin.
Elasticitetet individuale përcaktohen nga koeficientët e përftuar duke regresuar
secilin komponent të të ardhurave (ri) në lidhje me bazën makroekonomike
(Bi) (ekuacioni 1a)) dhe këtë të fundit (Bi) në lidhje me prodhimin y (ekuacioni
(1b)) për të gjithë periudhën e vlerësimit, ku të gjitha ndryshoret transformohen
në logaritme natyrore. Ekuacionet (1a) dhe (1b) vlerësohen duke përdorur
metodën OLS, ndërkohë që një qasje e korrektimit të gabimeve standarde,
zhvilluar nga Newey dhe West, është aplikuar për të marrë në konsideratë
dhe
përfaqësojnë
korrelacionin serial dhe heteroskedasticitetin. Termat
gabimet për secilin nga ekuacionet e regresionit linear, respektivisht.
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(1a)
(1b)

			

Elasticitetet ekzogjene të një zëri buxhetor në lidhje me prodhimin
përftohen
si produkt i elasticitetit të zërit buxhetor lidhur me bazën e tij makroekonomike
dhe elasticitetit të kësaj baze në lidhje me prodhimin . Nëse elasticiteti
i një zëri buxhetor është ndërtuar si një vlerë mesatare e dy ose më shumë
elasticiteteve të nënkomponentëve, atëherë përpjesat e tyre përkatëse në
vëllimin e zërit të buxhetit përdoren si pesha. Elasticiteti i të ardhurave totale
lidhur me prodhimin vlerësohet si një mesatare e ponderuar e
neto fiskale
elasticitetit të komponentëve të ndryshëm të të ardhurave lidhur me prodhimin,
ku peshat caktohen sipas pjesës që zënë në të ardhurat totale fiskale . Pra,
për ta përmbledhur, elasticiteti neto i taksave lidhur me prodhimin llogaritet
përmes formulës (2):
(2)

			

Tabelat 1 dhe 2 japin një përmbledhje të elasticiteteve të vlerësuara ekzogjene
dhe treguesve të përdorur si proxy për bazat tatimore të komponentëve të
të ardhurave, respektivisht. Për detaje mbi "makrobazën" përkatëse (baza
makroekonomike) shih Bouthevillain et al. (2001). Vini re se elasticiteti i
transfertave qeveritare shumëzuar me peshën e tyre relative në treguesin e të
ardhurave fiskale, zbritet nga elasticiteti i përgjithshëm i të ardhurave fiskale,
sipas përcaktimit të të ardhurave fiskale neto të përdorura në këtë material.
Tabelë 1. Nënelasticitetet ekzogjene në lidhje me PBB-në reale dhe peshat
individuale të zërave tatimorë në tatimet e përgjithshme
Elasticiteti i zërit
buxhetor në
bazën tatimore

Elasticiteti
i bazës
tatimore ndaj
PBB-së reale

Elasticiteti
i zërit të
buxhetor ndaj
PBB-së reale

Pesha mes.
(përpjesa në
të ardhurat
fiskale)

1.443

0,913

1,317

0,455

2,250

0,096

Akciza

1,780

0,913

1,625

0,131

Tatimi i Ardhurave Personale

1,910

0,541

1,034

0,083

Detyrime doganore

1,012

1,318

1,334

0,075

Kontributet për sigurimet shoqërore

0,863

0,541

0,467

0,218

Kontributet për sigurimet shëndetësore

1,445

0,541

0,782

0,025

0,800

0,082

VAT
Tatimi mbi fitimin

Transfertat
(papunësia dhe ndihma ekonomike)

Shënim: Të gjithë koeficientët janë të rëndësishëm së paku në nivelin 5%.
Burimi: Llogaritjet e autorit.
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Tabelë 2. Proxy për bazën tatimore
Kategoria e taksave

Proxy i bazës tatimore

Taksë mbi vlerën e shtuar

Konsumi privat

Tatimi mbi fitimin

Fitimet e korporatave

Tatimi i ardhurave personale

Pagat

Akciza

Konsumi privat

Taksat doganore

Importe

Shëndeti dhe sigurimi
Pagat
Burimi: INSTAT, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, dhe llogaritjet e autorit.

Seria e konsumit privat, që përdoret si përcaktues për bazën tatimore të
Tatimit mbi Vlerën e Shtuar (TVSH), botohet nga INSTAT-i, në baza vjetore,
prej vitit 2009, prandaj për periudhën 1998 T1-2008 T4, është interpoluar
në frekuencë tremujore, sipas metodologjisë së përshkruar tek Vika, Abazaj
(2013). Seria e fitimeve të korporatave është publikuar nga INSTAT-i vetëm
për periudhën 2013-2017, me frekuencë vjetore. Duke qenë seri shumë e
shkurtër, ajo nuk është zgjatur përpara kësaj periudhe me teknika të veçanta të
ekstrapolimit, pasi marzhi i gabimit në raste të tilla mund të jetë shumë i lartë.
Për lehtësi, për periudhën deri në vitin 2013, elasticitetin e të ardhurave fiskale
në lidhje me bazën tatimore e kemi supozuar të barabartë me një, që do të
thotë se një rritje në fitimet e korporatave ndiqet nga një rritje e njëjtë në të
ardhurat nga tatimi mbi fitimin. Kjo mund të jetë e arsyeshme pasi përpara
atij viti, Shqipëria ka qenë nën regjimin e taksës së sheshtë prej 10%, dhe
teorikisht, elasticiteti i taksave proporcionale në lidhje me bazën e tyre tatimore
është një njësi. Për pjesën e mbetur të periudhës (2013-2017), elasticitetet
vjetore të të ardhurave nga tatimi mbi fitimin ndaj fitimeve të korporatave dhe
fitimet e korporatave ndaj PBB-së reale janë llogaritur sipas disponueshmërisë
së të dhënave. Elasticiteti i të ardhurave nga tatimi mbi fitimin ndaj PBB-së, për
të gjithë periudhën, përftohet si një mesatare e ponderuar e dy elasticiteteve
në secilën nga nënperiudhat, ku peshat janë caktuar sipas kohëzgjatjes së
nënperiudhave në raport me të gjithë periudhën. Seria e pagave nominale për
çdo punonjës publikohet nga INSTAT-i në terma vjetorë që nga viti 2000. Të
dhënat tremujore janë interpoluar në frekuencë tremujore për periudhën 20002002, duke përdorur pagat e sektorit publik, ndërkohë që duke filluar nga viti
2003, ato janë interpoluar në përputhje me indeksin e pagave nga Anketa
e Ndërmarrjeve Ekonomike të kryera nga Instituti Kombëtar i Statistikave
(INSTAT). Seria e pagave të përgjithshme përfitohet duke shumëzuar pagën
nominale për një punonjës me numrin e punonjësve, kur kjo e fundit është
marrë nga publikimi "Bilanci i Forcave të Punës”, në faqen e internetit të
INSTAT-it. Të dhënat për importin e mallrave dhe shërbimeve janë marrë nga
Banka e Shqipërisë.
Sipas metodologjisë së shpjeguar më lart, elasticiteti tremujor i të ardhurave
fiskale neto në lidhje me prodhimin për të dhënat shqiptare rezulton të jetë
1.3, që do të thotë se rritja prej 1% në prodhimin ekonomik (matur me PBBnë reale) gjeneron një rritje prej 1.3% të të ardhurave fiskale. Krahasuar me
rezultatet e gjetura për Shqipërinë nga Mançellari (2011), kjo vlerë është
0.14 pikë përqindje më e ulët. Megjithatë, për shkak të qasjeve të ndryshme
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metodologjike dhe serive të ndryshme kohore, elasticitetet fiskale të paraqitura
mund të mos jenë drejtpërdrejt të krahasueshme. Nëse krahasohet me
rezultatet e përftuara nga studimet për vendet e tjera, elasticiteti i të ardhurave
fiskale lidhur me prodhimin në Shqipëri: përputhet me elasticitetin e taksave
në Ukrainë (Mitra, Poghosyan, 2015); është më i lartë se ai në Kroaci (Gnip,
2012) dhe në Gjermani, sikurse gjen Perotti (2002); por më i ulët se ai në
ekonominë amerikane.

Disa komente përmbyllëse
Ky artikull synon vlerësimin e elasticitetit ekzogjen të të ardhurave fiskale në
lidhje me prodhimin ekonomik në Shqipëri, nëpërmjet qasjes së disagreguar të
OECD-së, duke përdorur të dhënat më të fundit në dispozicion për ekonominë
shqiptare (gjatë periudhës 1998 T1-2018 T2). Elasticiteti i llogaritur rezulton
të jetë 1.3, që do të thotë se rritja prej 1% në prodhimin ekonomik (matur me
PBB-në reale) gjeneron një rritje prej 1.3% të të ardhurave fiskale. Rezultatet
janë në përputhje me studimet e mëparshme mbi këtë temë për Shqipërinë dhe
për vendet e tjera.
Analiza këtu fokusohet vetëm në marrëdhënien e njëkohshme midis prodhimit
ekonomik dhe komponentëve të të ardhurave fiskale, pasi në këtë mënyrë i
shërben qasjes së një modeli VAR strukturor për të cilin kjo analizë synohet.
Megjithatë, do të ishte shumë interesante dhe e dobishme nëse do të merrnim
parasysh natyrën dinamike të këtyre marrëdhënieve në të ardhmen, nëpërmjet
një modeli të korrektimit të gabimit VECM, sikurse sugjerohet përgjithësisht në
literaturën empirike (shih për shembull Koester dhe Priesmeier (2012), Havránek
et al. (2015), Výškrabka (2017)), i cili lejon vlerësimin e elasticiteteve fiskale
afatshkurtra dhe afatgjata, si dhe studimin e procesit të rregullimit midis tyre.
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Çështje Praktike në Parashikimin me
Vektorët Autoregresivë
Ilir Vika , Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë

Hyrje
Modelet me vektorë autoregresivë (VAR) përdoren gjerësisht për parashikimin
e treguesve ekonomikë si inflacioni, rritja ekonomike dhe kursi i këmbimit.
Ato u propozuan në fillim të viteve 1980 nga Sims (1980), si teknikë më e
përshtatshme në analizat ekonomike se modelet single. Pavarësisht se metoda
VAR ka hasur në mjaft kritika dhe është sfiduar përgjatë viteve nga teknika më
të ndërlikuara ekonometrike, ajo vazhdon të shërbejë si një metodë referencë
apo krahasuese, për shkak të lehtësisë dhe shpejtësisë që mundëson në
ndërtimin e skenarëve ekonomikë.
Përdorimi i vektorëve autoregresivë për qëllime parashikimi ngre disa pyetje
mbi specifikimin dhe vlerësimin e modelit. Përgjithësisht, ato lidhen me çështje
si: a) përzgjedhja e numrit të duhur të vonesave kohore; b) mënyra e vendosjes
së serive statistikore në nivel apo si ndryshime kohore, pra nëse është e
nevojshme të kthehen në stacionare; c) strategjia e parashikimit të modelit,
nëse zgjerimi i numrit të observimeve (extented) na jep më shumë informacion
sesa një periudhë fikse e përsëritur, e vlerësuar me një numër të mjaftueshëm
observimesh (rolling); d) vlerësimi i aftësisë parashikuese brenda apo jashtë
periudhës; si dhe e) kontrolli për problemet që lindin nga mbiparametrizimi.
Ky artikull adreson disa nga çështjet praktike të ndeshura gjatë ndërtimit
të modeleve VAR për qëllime parashikimi në Bankën e Shqipërisë. Ajo
mbështetet në një model me disa tregues dhe krahason aftësinë parashikuese
të specifikimeve të ndryshme të tij, të cilat mund t’u shërbejnë përdoruesve
potencialë si pikënisje për ngritjen e modeleve të tyre. Fillimisht do të flitet mbi
metodën e vlerësimit dhe specifikimin e modelit, e më pas mbi procedurën e
ndjekur për parashikimin dhe përfundimet e nxjerra.

specifikimi dhe vlerësimi i modelit
Sigurisht, specifikimi i një modeli varet gjithmonë nga qëllimi i përdorimit të
tij. Një model i ngritur për t’i shërbyer vendimeve të politikës monetare duhet
të jetë në gjendje të parashikojë treguesit kryesorë ekonomikë që shqetësojnë
Këshillin Mbikëqyrës të bankës qendrore, si për shembull inflacioni dhe rritja
ekonomike. Modelet VAR të përdorura rëndom në studimet e mekanizmit
të transmetimit monetar bazohen përgjithësisht në pak tregues të caktuar.
Për qëllime të këtij artikulli, është përzgjedhur një model i vogël me katër
tregues vendas endogjen – inflacioni, rritja ekonomike, kursi i këmbimit dhe
norma bazë e interesit – dhe tre tregues të huaj ekzogjen – inflacioni, rritja
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ekonomike dhe euribori në Eurozonë. Ky grup treguesish është në linjë me
modelin strukturor të propozuar nga Svensson (2000) për ekonomitë e vogla
e të hapura me regjim inflacionin e shënjestruar.
Vektorët autoregresivë na ndihmojnë të përcaktojmë fillimisht dinamikën e
marrëdhënieve që karakterizojnë treguesit ekonomikë në model, e pastaj t’i
përdorim këto vlerësime për projektimin e tyre në të ardhmen. Në metodën
VAR, vlera e çdo treguesi në kohën e tashme t shpjegohet si mesatare e
ponderuar e vlerave të kaluara të të gjitha serive në kohën t-p plus një term që
përfshin të gjitha goditjet e tjera në kohën e tashme. Matematikisht, kjo do të
shprehej si:

yt = c + B1yt-1 + ... + Bpyt-p + ut ,
ku, yt tregon vektorin e ndryshoreve të përfshira në model, ndërsa ut është
vektori i gabimeve të matura si shmangia e vlerave të observuara yt nga
parashikimi i përftuar prej kombinimit linear të vlerave të kaluara të y me
parametrat e vlerësuar B dhe konstantet c. Aftësia për të parashikuar saktë
ndikohet nga vlerat e parametrave të përdorur për peshimin e tyre, si dhe
përcaktimi i numrit të vonesave kohore p të serive të observuara.
Vlerësimi i parametrave me metodën e katrorëve të vegjël në modelet VAR
kërkon që seritë kohore të jenë stacionare, por shumë ekonomistë i përdorin
ato edhe në formë jostacionare. Prania e trendit tek treguesit ekonomikë
dhe ndjeshmëria e tyre ndaj persistencës së gabimeve të modelit mund të
japin vlerësime të rreme të koeficientëve, prandaj testi i stacionaritetit është i
rëndësishëm. Megjithatë, përdorimi i treguesve në formë jostacionare është
i vlefshëm për kapjen e marrëdhënieve kointegruese midis tyre, nëse ato
ekzistojnë. Për këtë arsye, kontrolli për stacionaritetin e variablave nuk duhet
parë si i detyrueshëm më tepër sesa i rëndësishëm për të kuptuar dinamikën e
cilësive të tyre përpara vlerësimit të modelit (Mahadeva dhe Robinson, 2004).
Në lidhje me përcaktimin e rendit të vonesave kohore në VAR, literatura
ofron disa metoda. Ato krahasojnë performancën e specifikimeve të
ndryshme që marrin në konsideratë madhësinë e kampionit dhe numrin e
variablave të varur. Disa prej tyre i japin përparësi eficiencës së modelit,
duke përzgjedhur atë që jep gabimet më të vogla (si p.sh. kriteri i gabimit
të predikimit final (FPE), Akaike dhe Akaike i korrektuar), ndërsa të tjerë kanë
si kriter kryesor konsistencën e procesit për gjetjen e modelit të vërtetë (si
p.sh. kriteri Schwarz (BIC) dhe Hannan-Quin (HQ)). Punime të tjera kanë
zhvilluar qasje të ndryshme, si për shembull kriteri i informacionit të fokusuar,
metoda e funksionit të transferueshëm, principi i katrorëve më të vegjël të
parashikueshëm, kriteri i informacionit të kombinuar, e të tjerë, megjithatë
metodat AIC dhe BIC mbeten ende më populloret (Ding, Tarokh dhe Yang,
2016). Përzgjedhja e kriterit të informacionit më “të mirë” është i vështirë dhe
kërkon një kompromis, në varësi të asaj që duam të optimizojmë. Përfshirja
e një numri më të lartë të vonesave kohore ul shkallët e lirisë në model, e për
rrjedhojë, edhe vërtetësinë e parametrave të vlerësuar. Nga ana tjetër, numri
i vogël i tyre rrit mundësinë e moskapjes së disa dinamikave ndërkohore dhe
të moseliminimit të autokorrelacionit tek mbetjet (Lack, 2006).
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Zakonisht, kriteri i selektimit të modelit BIC nga Schwarz sugjeron një numër të
kursyer të vonesave kohore; ndërsa kriteri AIC standard sugjeron shumë vonesa
kohore, edhe për kampionet me periudha relativisht të shkurtra. Asghar dhe
Abid (2007) gjejnë se të gjitha kriteret e shqyrtuara prej tyre mund të jenë të
vlefshme për përcaktimin e numrit të vërtetë të vonesave, në rastet e ndryshimit
të regjimeve apo goditjeve të sistemit; ndërkohë autorët rekomandojnë kriterin
e informacionit BIC nga Schwarz si më i mirë për modelet me kampione të
gjata vlerësimi. Ngjashëm me këta autorë, rezultatet e simulimeve nga Ayalew
etj. (2012) tregojnë se kriteret BIC, HQ, mediani Akaike-HQ dhe mediani BICHQ, mund të performojnë më mirë në kampionet e mëdha, ndërsa mediani i
kombinimit AIC-BIC mund të jetë një kriter i besueshëm në të gjitha kampionet,
të vogla e të mëdha.
Shqetësimi nga mbiparametrizimi mund të shtyjë dikë në aplikimin e metodës më
kursimtare BIC në modelet me kampione të vogla, megjithatë Liew (2004) gjen
se kriteret më tolerante AIC dhe FPE shfaqin superioritet ndaj kritereve të tjera
edhe në rastet me kampione të vogla (deri në 60 observime). Madje korrektimi
i njëanshmërisë tek metoda AIC mund të rrisë eficiencën, siç gjejnë Hurvich dhe
Tsai (1989), si në kampionet me madhësi të vogël, ashtu dhe kur raporti i numrit
të parametrave të përshtatur me madhësinë e kampionit është relativisht i madh.
Një tjetër përpjekje nga Safi (2011) mbi përzgjedhjen e modeleve autoregresive
nën prezencën e autokorrelacionit gjen se “mbispecifikimi performon më mirë për
gjetjen e modelit të vërtetë, veçanërisht kur madhësia e kampionit është e vogël,
në krahasim me numrin e parametrave të vlerësuar” dhe se “kriteri BIC korrigjon
mbispecifikimin e AIC”. Në vlerësimet me vektorë autoregresivë, McQuarrie dhe
Tsai (1998) pohojnë se probabiliteti i mbishpjegimit të modelit (ang. ‘overfitting’)
është më i vogël se në regresionet me shumë ndryshore, pavarësisht rritjes së shpejtë
të numrit të parametrave në VAR. Autorët e bazojnë këtë pohim në rezultatet e
nxjerra nga simulime të shumta të modeleve VAR, përfshirë vlerësimet me shkallë
të gjerë e kampione të vogla. Prandaj ata rekomandojnë mosanashkalimin e
problemit të nënshpjegimit të modelit, ku funksionet me penalitet të rëndë mund
të pengojnë performancën.
Sidoqoftë, kërkuesit empirikë kanë treguar se përcaktimi i numrit të parametrave
në modelet VAR është shumë i rëndësishëm, veçanërisht nëse ato do të
përdoren për qëllime të parashikimit. Humbja e shkallëve të lirisë, për shkak të
raportit të lartë të numrit të koeficientëve në krahasim me numrin e observimeve,
mund të reduktojë saktësinë e vlerësimit të koeficientëve, duke dobësuar fuqinë
parashikuese (Wallis, 1989). Doan (1990) shprehet se “parashikimet e bëra
me vektorë autoregresivë të pakufizuar vuajnë shpesh nga mbiparametrizimi
i modeleve... (të cilët) shkaktojnë gabime të mëdha të parashikimeve jashtë
periudhës.” Ka disa qasje që adresojnë këtë problem, duke imponuar vlerën
e koeficientëve, me qëllim uljen e pasigurisë së tyre.
Metoda më e përdorur në dy dekadat e fundit për zgjidhjen e problemit të
dimensionalitetit është ajo e vlerësimit bajesian, e cila konsiston në tkurrjen
e parametrave të vlerësuar të modelit, nëpërmjet vendosjes së disa vlerave
paraprake (ang. ‘priors’) të tyre. Ndryshe nga modelet strukturore tradicionale,
ku mbishpjegimi shmangej duke vendosur vlera zero për shumë koeficientë
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(sipas preferencave teorike të modeluesve), metoda bajesiane përpiqet ta arrijë
këtë qëllim duke lejuar të njëjtin numër të parametrave të vlerësuar në VAR, por
duke zvogëluar ndjeshmërinë e tyre ndaj të dhënave. Kjo mënyrë ofron më
shumë fleksibilitet për shmangien e mbishpjegimit, duke lejuar përfaqësimin
e të dyjave, pritjeve paraprake ekonomike dhe vlerësimeve statistikore të
modeluesve (Todd, 1984).

Procedura e parashikimit
Më sipër prekëm disa nga çështjet më të diskutuara për ndërtimin e modeleve,
si: transformimi i serive kohore në formë stacionare; përzgjedhja e numrit të
vonesave kohore; dhe përdorshmëria e metodës bajesiane për shmangien e
problemit të dimensionalitetit tek modelet VAR. Tabela 1 pasqyron procedurën
e parashikimit të ndjekur në këtë artikull. Treguesit e përzgjedhur (prodhimi,
çmimet, kursi i këmbimit dhe normat e interesit) hyjnë në modelin tonë në tre
forma. Forma në nivel ka për qëllim mosanashkalimin e një marrëdhënieje të
mundshme kointegruese midis treguesve, ndërsa ndryshimet e serive kohore
synojnë shmangien e vlerësimeve të rreme që rezultojnë në rastin e mungesës
së kointegrimit tek variablat tanë jostacionarë.
Tabelë 1. Përmbledhje e procedurës së parashikimit
Treguesit
Në nivel
Ndryshim vjetor, V/V
Ndryshim i parë, T/T

Metoda e parashikimit
VAR(1-4)
BVAR(1-4)
VAR(1-4)
BVAR(1-4)
VAR(1-4)
BVAR(1-4)

Strategjia e vlerësimit
Rekursive
Përsëritëse

Gjendja e të dhënave në dispozicion dhe zhurma statistikore që i karakterizon
ato në dekadën e parë të tranzicionit na shtyjnë ta ngushtojmë periudhën e
ushtrimit për vitet 2001-2017, me frekuencë tremujore. Kriteret e informacionit
për përzgjedhjen e numrit të vonesave kohore në model rekomandojnë
zgjerimin e informacionit në më shumë se një vit (rreth 6-7 tremujorë sipas
kritereve AIC, HQ, FPE). Përjashtim bën kriteri Schwarz, i cili sugjeron 3
vonesa për vlerësimet me të dhëna në diferencë të parë dhe 1 vonesë në
rastin me seritë e kthyera si ndryshime vjetore. Meqenëse numri i observimeve
në harkun tonë kohor konsiderohet relativisht i vogël, numri i vonesave kohore
të treguesve endogjenë në VAR është provuar me radhë nga 1 deri në 4
tremujorë për të gjitha vlerësimet. Kështu, përqendrimi i informacionit të kaluar
brenda një viti (me 1-4 vonesa) e kufizon numrin e koeficientëve të vlerësuar
(përfshirë ato ekzogjenë) nga 32 deri në 80. Ky varg numëror është mjaft i
konsiderueshëm, sidomos nëse ngushtojmë më tej periudhën e vlerësimit, për
të testuar aftësinë parashikuese të modelit jashtë periudhës së vlerësimit.
Përvoja e parashikimit me modelet VAR ka treguar se një model që
parashikon mirë brenda periudhës së vlerësimit, nuk garanton parashikime
po aq të kënaqshme edhe jashtë saj. Meqenëse, në praktikë, analistët e
përfshirë në propozimin e politikave ekonomike mbështeten tek parashikimet
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për të ardhmen, aftësia parashikuese e modelit jashtë kampionit të vlerësimit
merr shumë rëndësi. Për këtë arsye, periudha e plotë në dispozicion,
2001T1:2018T1, është ndarë në të ashtuquajturën periudha e trajnimit,
2001T1:2012T4 (48 tremujorë), dhe në periudhën e testimit të parashikimit,
2013T1:2018T1 (21 tremujorë). Numri i koeficientëve të vlerësuar në
model është i konsiderueshëm, në raport me numrin e observimeve. Për të
kontrolluar problemet që shkakton mbiparametrizimi në vlerësimet me metodën
e katrorëve më të vegjël, procedura e ndjekur për modelin e pakufizuar VAR
është përsëritur edhe sipas vlerësimit bajesian, BVAR. Përcaktimi i parametrave
prior në këtë të fundit kryhet nëpërmjet disa mënyrave, por këtu është ndjekur
tipi më i thjeshtë Normal-Wishart, i rekomanduar nga Carriero et al. (2011).
Në këtë ushtrim jemi fokusuar në aftësinë parashikuese të modelit, për
periudhën afatshkurtër e afatmesme. Performanca e parashikimit është matur
këtu nëpërmjet rrënjës së mesatares së katrorëve të gabimeve, RMSE, e
cila krahason madhësinë e gabimeve të parashikimit ndërmjet vlerësimeve
të ndryshme. Më konkretisht, procedura fillon me vlerësimin e modelit për
periudhën 2001T1:2012T4 dhe për çdo specifikim të tij, sipas formës së
variablave dhe numrit të vonesave kohore, mbahet shënim parashikimi për
1, 4 dhe 8 tremujorët e ardhshëm. Më tutje, periudha e vlerësimit zgjerohet
në mënyrë rekursive me një tremujor, 2001T1:2013T1, duke llogaritur dhe
ruajtur RMSE-të e parashikimeve për horizontet kohore që dëshirojmë. Procesi
i vlerësimit përsëritet deri në 2017T4, ku ne lejohemi të parashikojmë në
avancë tremujorin e fundit 2018T1. Përveç strategjisë rekursive, është provuar
dhe mënyra e parashikimit me dritaren e përsëritur (ang. ‘rolling’). Për realizimin
e kësaj mënyre, periudha e trajnimit mbahet e pandryshuar në një dritare
prej 48 observimesh, ndërkohë që procedura për rivlerësimin dhe ruajtjen e
RMSE-ve të specifikimeve përkatëse vijon si më parë. Strategjitë rekursive dhe
të përsëritura mund të përmirësojnë parashikimet e modeleve lineare për një
ekonomi me ndryshime të vazhdueshme strukturore (Clark, 2008), prandaj
krahasimi midis performancës së tyre mund të shërbejë për të kuptuar sadopak
ekzistencën ose jo të thyerjeve strukturore të treguesve ekonomikë gjatë 20012017, dhe nëse humbja e informacionit për shkak të kampioneve të shkurtra
redukton fuqinë dhe vlefshmërinë e modeleve VAR në Shqipëri.

Rezultatet empirike
Siç është vërejtur që në fillim, ky artikull nuk synon të gjejë modelin më të mirë
të parashikimit, por të diskutojë më tepër mbi natyrën e tij. Për këtë arsye,
analiza e mëposhtme trajton karakteristikat e përgjithshme të një modeli të
mirë parashikimi për ekonominë shqiptare. Tabela 2 paraqet rezultatet mbi
aftësinë parashikuese të modelit VAR standard, sipas formave të ndryshme
të të shprehurit të variablave dhe përzgjedhjes së vonesave kohore. Për të
pasur RMSE të krahasueshme, pavarësisht transformimit të treguesve, produkti
i brendshëm bruto, indeksi i çmimeve dhe kursi i këmbimit, janë shprehur si
ndryshime vjetore në përqindje, ndërsa norma bazë e interesit është ruajtur
e pandryshuar. Shifrat e hijezuara në tabelë tregojnë gabimet më të vogla,
sipas RMSE, të një specifike e krahasuar vertikal me grupin e saj.
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Tabelë 2. Modeli VAR: RMSE-të mesatare të parashikimeve rekursive jashtë periudhës,
2013T1:2018T1
Treguesit, në %
Rritja ekon. vjet.
Inflacioni vjetor
Horizonti i para.
1T
4T
8T
1T
4T
8T
Transformimi i treguesve
Në nivel
3.1
3.0 2.8 0.8 1.1
1.1
Ndryshim V/V
1.3
1.6 1.7 0.4 0.5
0.6
Ndryshim T/T
2.3
2.9 3.0 0.7 0.9
0.9
Përzgjedhja e modelit
1 Vonesë
2.5
3.0 2.9 0.8 1.1
1.1
2 Vonesa
2.9
2.9 3.0 0.7 0.8
0.8
3 Vonesa
2.2
2.4 2.2 0.6 0.7
0.8
4 Vonesa
1.4
1.8 1.9 0.5 0.6
0.8
Përzgjedhja e modelit: VAR në nivel
Nivel: 1 vonesë
3.4
3.5 3.0 1.2 1.8
1.7
Nivel: 2 vonesa
4.0
3.2 2.9 0.8 1.1
1.0
Nivel: 3 vonesa
3.7
3.4 2.9 0.7 0.8
0.7
Nivel: 4 vonesa
1.5
1.9 2.2 0.6 0.8
0.9
Përzgjedhja e modelit: VAR në ndryshime vjetore (V/V)
V/V: 1 vonesë
1.3
1.6 1.7 0.4 0.5
0.6
V/V: 2 vonesa
1.3
1.6 1.7 0.4 0.5
0.6
V/V: 3 vonesa
1.3
1.6 1.6 0.4 0.5
0.6
V/V: 4 vonesa
1.4
1.7 1.8 0.4 0.4
0.7
Përzgjedhja e modelit: VAR në ndryshime vjetore (T/T)
T/T: 1 vonesë
3.0
3.7 3.9 0.8 1.0
0.9
T/T: 2 vonesa
3.3
3.9 4.4 0.8 0.9
0.9
T/T: 3 vonesa
1.7
2.1 2.1 0.7 0.9
0.9
T/T: 4 vonesa
1.3
1.7 1.7 0.5 0.7
0.8

Kursi, ndrysh. vjet
1T
4T
8T

Norma REPO
1T
4T 8T

1.2
1.2
0.8

1.5
2.3
1.3

1.5 0.1
3.4 0.1
1.8 0.2

0.3 0.5
0.3 0.5
0.3 0.5

1.0
1.1
1.0
1.0

1.7
1.6
1.7
1.8

2.2
2.2
2.2
2.3

0.1
0.1
0.1
0.2

0.3
0.3
0.3
0.3

0.4
0.5
0.5
0.5

1.3
1.3
1.1
0.9

1.5
1.6
1.6
1.2

1.3
1.5
2.0
1.3

0.1
0.1
0.1
0.2

0.2
0.2
0.4
0.3

0.3
0.5
0.6
0.5

1.0
1.0
1.3
1.4

2.1
1.9
2.3
2.9

3.1
3.0
3.3
4.2

0.1
0.1
0.1
0.2

0.3
0.3
0.3
0.4

0.4
0.5
0.4
0.7

0.8
0.9
0.7
0.7

1.4
1.4
1.2
1.3

2.1
2.1
1.4
1.5

0.1
0.2
0.2
0.2

0.3
0.4
0.3
0.3

0.6
0.6
0.5
0.4

Tabelë 3. VAR Bajesian: RMSE-të e parashikimeve rekursive jashtë periudhës,
2013T1:2018T1
Treguesit, në %
Rritja ekon. vjet.
Inflacioni vjetor
Horizonti i para.
1T
4T
8T
1T
4T
8T
Transformimi i treguesve
Në nivel
6.7
6.0
4.6 1.3 1.4 1.2
Ndryshim V/V
1.4
2.0
2.6 0.3 0.5 0.5
Ndryshim T/T
4.6
7.0
7.8 0.9 1.5 1.4
Përzgjedhja e modelit
1 Vonesë
5.5
7.3
8.1 1.0 1.4 1.3
2 Vonesa
4.6
5.4
5.0 0.8 1.1 1.0
3 Vonesa
4.2
4.3
3.8 0.8 1.0 0.9
4 Vonesa
2.6
3.1
3.0 0.7 0.9 0.9
Përzgjedhja e modelit: VAR në nivel
Nivel: 1 vonesë
8.7
7.3
5.5 1.4 1.6 1.3
Nivel: 2 vonesa
7.3
6.8
5.1 1.3 1.5 1.3
Nivel: 3 vonesa
7.6
6.6
4.9 1.2 1.4 1.2
Nivel: 4 vonesa
3.0
3.4
2.9 1.1 1.2 1.1
Përzgjedhja e modelit: VAR në ndryshime vjetore (V/V)
V/V: 1 vonesë
1.4
2.0
2.7 0.3 0.5 0.5
V/V: 2 vonesa
1.4
2.0
2.7 0.3 0.5 0.5
V/V: 3 vonesa
1.4
2.0
2.6 0.3 0.5 0.5
V/V: 4 vonesa
1.4
1.9
2.6 0.3 0.5 0.5
Përzgjedhja e modelit: VAR në ndryshime vjetore (T/T)
T/T: 1 vonesë
6.3
12.6 16.2 1.4 2.3 2.0
T/T: 2 vonesa
5.0
7.4
7.4 0.8 1.3 1.2
T/T: 3 vonesa
3.7
4.3
4.0 0.8 1.2 1.1
T/T: 4 vonesa
3.3
3.9
3.5 0.8 1.2 1.1
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Kursi, ndrysh. vjet
1T
4T
8T

Norma e REPO
1T
4T
8T

1.5
0.7
1.0

1.5
1.1
1.8

1.3
1.4
2.8

0.1
0.1
0.1

0.2
0.3
0.4

0.3
0.5
0.9

1.1
1.1
1.1
1.0

1.6
1.5
1.4
1.4

1.9
1.8
1.8
1.8

0.1
0.1
0.1
0.1

0.3
0.3
0.3
0.3

0.6
0.6
0.6
0.6

1.6
1.5
1.5
1.3

1.6
1.6
1.5
1.3

1.3
1.3
1.3
1.2

0.1
0.1
0.1
0.1

0.2
0.2
0.2
0.2

0.2
0.3
0.3
0.4

0.7
0.7
0.7
0.7

1.2
1.1
1.1
1.1

1.5
1.4
1.3
1.3

0.1
0.1
0.1
0.1

0.3
0.3
0.3
0.3

0.6
0.5
0.5
0.5

1.1
1.0
1.0
1.0

1.9
1.6
1.7
1.7

2.9
2.7
2.8
2.8

0.1
0.1
0.1
0.1

0.4
0.4
0.4
0.4

0.9
0.9
0.9
0.9
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Lidhur me transformimin e serive kohore në modelin VAR, vlerësimi me të dhëna
të kthyera në ndryshime vjetore paraqitet si një kandidat më i preferuar për
parashikimet e treguesve në tërësi, përveç kursit të këmbimit. Individualisht,
gabimet e parashikimit sipas kësaj mënyre të shprehuri të treguesve janë
ndjeshëm më të vogla për rastin e rritjes ekonomike dhe inflacionin, ndërkohë
që për normën REPO, dallimet me vlerësimet në nivel ose në diferencë të
parë janë më të kontrolluara. Nga ana tjetër, transformimi më i përshtatshëm
i treguesve për parashikimin e kursit duket më i paqartë, pasi ai ndryshon në
varësi të horizontit kohor të parashikimit që na intereson më shumë.
Performanca e modelit VAR me përzgjedhje të ndryshme nxjerr në pah se,
për gjetjen e një modeli të pranueshëm për të gjithë variablat, mund të
nevojitet përfshirja e mjaft vonesave kohore (përgjithësisht 4), të cilat duket se
përmbajnë informacion të vlefshëm që çon në përmirësimin e parashikimeve
në tërësi. Në ushtrimin tonë, ky përfundim evidentohet përsëri në rastin e
projeksionit të rritjes ekonomike dhe të inflacionit, veçanërisht nëse modeli
vlerësohet me të dhënat në nivel ose në diferencë të parë. Ndërsa parashikimi
i normës së interesit dhe i kursit të këmbimit paraqitet më pak i ndjeshëm
ndaj numrit prej 1 deri 4 vonesa kohore të përfshira në model. Kriteret e
informacionit AIC, HQ dhe FPE, të diskutuara më sipër, sugjeronin një numër
të bollshëm vonesash kohore, përtej numrit të provuar këtu. Megjithatë, gjetjet
në këtë ushtrim modest duket se janë më në linjë me kriterin Schwarz, i cili
rekomandonte mjaft vonesa kohore për VAR në nivel dhe në diferencë të parë,
dhe 1 vonesë për vlerësimin me ndryshime vjetore.
Tabela 3 paraqet rezultatet e parashikimit të modelit të vlerësuar me metodën
bajesiane, BVAR. Aty vërehet një konfirmim i epërsisë së vlerësimit të modelit
në tërësi, kur treguesit janë transformuar në ndryshime vjetore. Përveç ritheksimit
të kësaj forme për parashikimin e rritjes ekonomike e të inflacionit, vlerësimi
bajesian nxjerr në pah përdorshmërinë e saj edhe për parashikimin e kursit
të këmbimit (ndryshe nga metoda me katrorët më të vegjël që për kursin
sugjeronte transformimin në diferencë të parë). Gjithashtu, vlerësimi bajesian
konfirmon rëndësinë e informacionit që përcjell numri më i mjaftë i vonesave
kohore (4 vonesa nëse i referohemi minimizimit të humbjeve nga gabimet
e parashikimit të një modeli për të gjithë treguesit së bashku). Megjithatë,
përmirësimi i aftësisë parashikuese që premton metoda bajesiane, duke ulur
ndjeshëm RMSE-në për kursin e këmbimit, nuk duket i tillë për të gjithë treguesit
në model, sidomos për rritjen ekonomike. Prandaj, përdoruesit përballen me
nevojën e kompromisit gjatë përzgjedhjes së metodës së vlerësimit, në varësi të
treguesve që u interesojnë më tepër. Sidoqoftë, këto përfundime demonstrojnë
fleksibilitetin e vlerësimit bajesian nëpërmjet ruajtjes së mjaft koeficientëve në
model, e në të njëjtën kohë ulin, në njëfarë mënyre, shqetësimet mbi dobësinë
e fuqisë parashikuese të modelit VAR, për shkak të numrit të konsiderueshëm të
koeficientëve të vlerësuar në raport me numrin e observimeve.
E fundit por jo më pak e rëndësishme, një krahasim midis strategjisë parashikuese
rekursive dhe përsëritëse favorizon zgjerimin e kampionit të vlerësimit në rastin
tonë. Rezultatet e një kampioni të shkurtër përsëritës me 48 observime mbeten
gjerësisht në përputhje me përfundimet e nxjerra nga parashikimet rekursive,
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për sa i përket transformimit të treguesve (v/v), rekomandimeve mbi numrin e
vonesave kohore dhe avantazhet e secilës metodë vlerësimi (lutem referojuni
Tabelave 2A dhe 3A në Shtojcë). Megjithatë, diferencat përgjithësisht
pozitive midis RMSE-ve sipas parashikimeve përsëritëse dhe atyre rekursive,
edhe pse me madhësi të vogël, evidentojnë pamundësinë e përmirësimit të
rezultateve në krahasim me strategjinë rekursive. Humbja e informacionit për
shkak të kampioneve të shkurta dhe reduktimi i performancës parashikuese
nuk mbështet idenë e thyerjeve strukturore të treguesve gjatë periudhës së
shqyrtuar. Kjo nënkupton gjithashtu, që analizat nëpërmjet vlerësimeve të
koeficientëve me metoda lineare mund të jenë të përdorshme për ekonominë
shqiptare, të paktën për vlerësimet me periudha kohore pas vitit 2000.

Vërejtje përfundimtare
Kjo analizë diskuton mbi natyrën e modelit VAR për qëllime parashikimi,
bazuar kryesisht mbi rëndësinë e stacionaritetit, përdorimin e kritereve të
informacionit, vëmendjen ndaj dimensionalitetit dhe të ndryshimeve strukturore
të të dhënave.
Lidhur me transformimin e serive kohore, vlerësimet me të dhëna të kthyera
në ndryshime vjetore mund të jenë forma më e preferuar për parashikimet e
treguesve në tërësi, përveç kursit të këmbimit. Për përmirësimin e performancës
së këtij të fundit, vlen të përdoret vlerësimi i modelit me metodat bajesiane, i
cili mund të mos realizohet pa kompromentuar performancën e parashikimit
të rritjes ekonomike. Thënë kjo, parashikimi më i saktë i secilit tregues mund
të kërkojë përshtatje të ndryshme të vlerësimit dhe specifikimit të modelit, pasi
është ndoshta e pamundur arritja e këtij qëllimi me një model të vetëm.
Gjithashtu, rezultatet rrëzojnë dyshimet për përzgjedhjen e mjaft vonesave
kohore, veçanërisht në vlerësimet VAR të pakufizuar në nivel dhe në diferencë
të parë, dhe kur qëllimi i përdorimit është parashikimi i treguesve ekonomikë.
Ngjashëm, informacioni i humbur për shkak të ruajtjes së kampioneve të
shkurtra nuk çon në përmirësimin e performancës parashikuese të modelit.
Kjo na sugjeron se vlerësimi i modeleve për ekonominë shqiptare me metoda
lineare mund jetë i shfrytëzueshëm, të paktën për kampionet e vlerësimit që
shmangin vitet ’90.
Për një mbështetje më të plotë të përfundimeve, kjo trajtesë mund të zgjerohet
me matës të aftësisë parashikuese të tjerë nga RMSE-ja, si për shembull matësi
i drejtimit të ndryshimeve dhe statistika Diebold-Mariano. Mesatarja e RMSEve tregon performancën mesatare të modelit; devijimi standard i tyre mund
të pasurojë paraqitjen e shpërndarjes së performancës së modelit përgjatë
përsëritjeve të trajnimit të modelit. Shtimi i numrit të treguesve në modelin VAR
mund të hedhë dritë gjithashtu, nëse metoda e vlerësimit të VAR me katrorët më
të vegjël do të ruante performancën e saj, në krahasim me teknikën bajesiane.
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Shtojcë
Tabelë 2A. Parashikimet Rolling të modelit VAR: RMSE-të mesatare për vlerësimet
jashtë periudhës, 2013T1:2018T1
Treguesit, në %
Rritja ekon. vjet.
Inflacioni vjetor
Horizonti i para.
1T
4T
8T
1T
4T
8T
Transformimi i treguesve
Në nivel
3.0 3.2 3.3 0.8 1.0 1.0
Ndryshim V/V
1.7 1.8 1.8 0.4 0.5 0.7
Ndryshim T/T
2.5 3.2 3.3 0.6 0.8 0.9
Përzgjedhja e modelit
1 Vonesë
2.7 3.2 3.4 0.8 1.1 1.1
2 Vonesa
3.0 3.2 3.5 0.6 0.8 0.9
3 Vonesa
2.2 2.7 2.6 0.6 0.6 0.7
4 Vonesa
1.6 1.8 1.8 0.5 0.6 0.8
Përzgjedhja e modelit: VAR në nivel
Nivel: 1 vonesë
3.6 3.9 4.3 1.2 1.7 1.6
Nivel: 2 vonesa
3.8 3.6 3.9 0.8 1.1 1.1
Nivel: 3 vonesa
3.0 3.7 3.6 0.7 0.6 0.7
Nivel: 4 vonesa
1.6 1.6 1.5 0.6 0.7 0.7
Përzgjedhja e modelit: VAR në ndryshime vjetore (V/V)
V/V: 1 vonesë
1.3 1.5 1.6 0.4 0.5 0.7
V/V: 2 vonesa
2.0 2.1 2.0 0.4 0.6 0.7
V/V: 3 vonesa
1.7 1.9 1.8 0.5 0.5 0.7
V/V: 4 vonesa
1.7 1.9 1.8 0.4 0.5 0.8
Përzgjedhja e modelit: VAR në diferencë të parë (T/T)
T/T: 1 vonesë
3.0 4.1 4.2 0.7 1.0 1.0
T/T: 2 vonesa
3.3 4.1 4.5 0.7 0.8 0.9
T/T: 3 vonesa
1.9 2.5 2.5 0.6 0.8 0.8
T/T: 4 vonesa
1.6 2.0 2.0 0.5 0.7 0.8

Kursi, ndrysh. vjet
1T
4T
8T

Norma REPO
1T
4T
8T

1.4
1.0
0.9

2.2
2.4
1.3

2.8
4.1
1.7

0.1
0.2
0.2

0.4
0.4
0.4

0.8
0.7
0.7

1.1
1.1
1.1
1.1

2.1
1.9
1.9
1.9

2.8
2.8
2.8
3.1

0.1
0.1
0.2
0.2

0.4
0.4
0.4
0.4

0.7
0.8
0.8
0.7

1.6
1.5
1.2
1.2

2.6
2.4
2.1
1.8

2.7
2.8
3.0
2.8

0.1
0.1
0.1
0.2

0.4
0.3
0.4
0.3

0.7
0.8
0.9
0.6

1.0
0.9
0.9
1.1

2.4
2.3
2.2
2.7

4.0
4.0
3.7
4.8

0.2
0.2
0.1
0.2

0.3
0.4
0.3
0.4

0.6
0.8
0.7
0.9

0.8
0.8
1.0
0.9

1.3
1.2
1.4
1.3

1.7
1.6
1.7
1.7

0.1
0.1
0.2
0.2

0.4
0.4
0.4
0.4

0.8
0.7
0.7
0.7

Tabelë 3A. Parashikimet Rolling të modelit VAR Bajesian: RMSE-të mesatare për
vlerësimet jashtë periudhës, 2013T1:2018T1
Treguesit, në %
Rritja ekon. vjet.
Inflacioni vjetor
Horizonti i para.
1T
4T
8T
1T
4T
8T
Transformimi i treguesve
Në nivel
7.3 6.5
5.0
1.3 1.5 1.3
Ndryshim V/V
1.5 2.0
2.6
0.4 0.6 0.6
Ndryshim T/T
4.8 7.6
7.8
0.9 1.5 1.5
Përzgjedhja e modelit
1 vonesë
5.7 7.5
7.8
1.0 1.6 1.5
2 vonesa
4.9 5.9
5.2
0.8 1.2 1.1
3 vonesa
4.5 4.6
4.1
0.8 1.1 1.0
4 vonesa
2.9 3.5
3.3
0.7 1.0 1.0
Përzgjedhja e modelit: VAR në nivel
Nivel: 1 vonesë
9.4 7.9
5.9
1.4 1.7 1.5
Nivel: 2 vonesa
8.0 7.3
5.4
1.4 1.7 1.4
Nivel: 3 vonesa
8.1 7.0
5.2
1.2 1.5 1.2
Nivel: 4 vonesa
3.7 3.9
3.3
1.0 1.2 1.0
Përzgjedhja e modelit: VAR në ndryshime vjetore (V/V)
V/V: 1 vonesë
1.5 2.0
2.6
0.3 0.6 0.6
V/V: 2 vonesa
1.5 2.0
2.6
0.3 0.6 0.6
V/V: 3 vonesa
1.5 2.0
2.6
0.4 0.6 0.6
V/V: 4 vonesa
1.5 1.9
2.6
0.4 0.6 0.6
Përzgjedhja e modelit: VAR në diferencë të parë (T/T)
T/T: 1 vonesë
6.4 12.6 15.0 1.3 2.5 2.4
T/T: 2 vonesa
5.3 8.2
7.6
0.8 1.2 1.2
T/T: 3 vonesa
4.0 4.9
4.4
0.7 1.2 1.2
T/T: 4 vonesa
3.7 4.5
4.0
0.7 1.2 1.2
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Kursi, ndrysh. vjet
1T
4T
8T

Norma REPO
1T
4T
8T

1.5
0.7
1.0

1.8
1.0
2.7

1.8
1.2
4.5

0.1
0.2
0.1

0.3
0.3
0.4

0.4
0.7
0.7

1.1
1.1
1.1
1.0

1.9
1.8
1.8
1.8

2.6
2.4
2.5
2.5

0.1
0.1
0.1
0.1

0.3
0.3
0.3
0.3

0.6
0.6
0.6
0.6

1.6
1.6
1.5
1.3

1.8
1.8
1.7
1.6

1.7
1.8
1.8
1.8

0.1
0.1
0.1
0.1

0.2
0.3
0.3
0.3

0.3
0.4
0.4
0.5

0.6
0.7
0.7
0.7

0.9
0.9
1.0
1.0

1.2
1.2
1.2
1.3

0.2
0.2
0.2
0.2

0.3
0.3
0.3
0.4

0.7
0.7
0.7
0.8

1.1
1.0
1.0
1.0

2.9
2.6
2.7
2.6

4.9
4.4
4.4
4.4

0.1
0.1
0.1
0.1

0.3
0.4
0.4
0.4

0.7
0.7
0.7
0.7
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Monedhat Virtuale, Risitë Teknologjike të
tyre dhe Bankingu Qendror

Bledar Hoda, Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë1, Maj 2018

I. Çfarë janë Monedhat Virtuale

1

Kriptomonedhat ose monedhat virtuale janë monedha dixhitale të emetuara
nga individë privatë, të cilat nuk kanë vlerë ligjore të garantuar nga një shtet
sovran apo institucion ndërkombëtar. Vlera e tyre e tregut luhatet si rezultat i
kërkesës së individëve për transaksione ose i pritshmërive të tyre mbi rritjen e
mundshme të çmimit të tregut në të ardhmen. Media elektronike përdor një mori
terminologjish për t’iu referuar monedhave virtuale. Në këtë material, termat
“kriptomonedha”, “monedha dixhitale” dhe “monedha virtuale” përdoren si
përkufizime me kuptim të njëjtë, sinonime të njëra-tjetrës.
Infrastruktura e një kriptomonedhe është një sistem elektronik pagesash i
decentralizuar, i disponueshëm për publikun dhe i rregulluar nga një protokoll
elektronik i hartuar privatisht. Pranimi i protokollit rregullator elektronik nga
ana e agjentëve që operojnë infrastrukturën rregullohet nga motive financiare
(incentivat) që garanton vetë protokolli për përdoruesit. Këto motive konsistojnë
në: (i) të ardhurat financiare për agjentët operues të sistemit dhe (ii) dobishmërinë
e përdorimit të këtij sistemi pagesash për individët. Protokolli elektronik kryen
rolin që ndërmjetësit garantues të pagesave kryejnë në sistemet tradicionale të
pagesave, sikurse bankat qendrore, autoritetet rregullatore apo sipërmarrësit
privatë Visa dhe Mastercard. Monedhat virtuale operojnë pa pasur nevojën e
një ndërmjetësi të tretë garantues të këtyre transaksioneve. Gjithashtu, krijimi
i parasë realizohet nga i njëjti protokoll elektronik që mundëson kryerjen e
pagesave. Në këtë mënyrë, krijimi i parasë virtuale realizohet sipas një ritmi
të parashikueshëm të përcaktuar nga protokolli elektronik operues.
Si shembull për vlerësimet e dhëna në këtë material është marrë monedha
virtuale Bitcoin, si më e përhapura ndër to dhe për të cilën gjenden më
lehtësisht dhe vlerësime sasiore. Autori anonim i kriptomonedhës Bitcoin,
Satoshi Nakamoto, publikoi dokumentimin e protokollit elektronik të Bitcoin
dhe krijoi monedhën e parë Bitcoin prej 50 njësi në 3 janar 2009 (Nakamoto,
2008). Paraja elektronike nuk është një risi për literaturën ekonomike. Ajo
ka qenë e pranishme të paktën që në vitet ’90, me përhapjen masive të
kartave elektronike të kreditit dhe debitit, ose në formën M-pesa (Kaminska,
2015). Megjithatë, Bitcoin i referohet edhe risisë teknologjike që autori i
saj ka propozuar për kryerjen e transaksioneve me këtë monedhë. Në këtë
material, në varësi të kontekstit, termi Bitcoin do të ketë kuptimin e parasë, të
teknologjisë që kjo monedhë përfaqëson ose të të dyjave.
1

Kjo përmbledhje e shkurtër bazohet në një Material Studimor të papublikuar ende në momentin
e publikimit të këtij artikulli, të kryer nga autori dhe të përfunduar në muajin maj të vitit 2018.
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Ndonëse fillimisht interesi publik për Bitcoin ishte i vakët, numri i transaksioneve
elektronike të kryera në monedhën dixhitale Bitcoin u rrit me ritëm eksponencial.
Përhapja e përdorimit të monedhës Bitcoin ka qenë në përmasa të
paneglizhueshme për industrinë financiare, publikun dhe autoritetet kombëtare
dhe ndërkombëtare. Në fund të vitit 2011, numri i transfertave të konfirmuara
nuk ishte më tepër se 5-6 mijë transaksione në ditë. Në muajt e fundit (tetor
2017 - shkurt 2018), numri i transfertave të kryera nëpërmjet Bitcoin është
luhatur në 200-400 mijë transaksione në ditë. Gjatë të njëjtës periudhë, vlera
e këtyre transfertave të kryera arriti në rreth 1 - 4 miliardë USD në ditë. Vlera
e të ardhurave që përfitojnë agjentët privatë që mirëmbajnë infrastrukturën e
Bitcoin nga kryerja e këtyre transfertave arrin në rreth 20-40 milionë USD në
ditë. Përmasat e këtyre transfertave kanë nxitur aktorë të tjerë të propozojnë
monedha të tjera dixhitale që funksionojnë mbi një infrastrukturë të ngjashme.
Në momentin e shkrimit të këtij materiali, numri i monedhave virtuale që
operojnë në rrjetet kompjuterike të decentralizuara shkon në mbi 1000.
Vëmendja e industrisë financiare dhe e aktorëve akademikë është fokusuar
tek infrastruktura e Bitcoin. Risia teknologjike e implementuar në infrastrukturën
e kryerjes së transaksioneve të Bitcoin, referohet me termin “blockchain” në
gjuhën angleze. “Distributed ledger technology” (më tej DLT) është një term
më i përgjithshëm i teknologjisë së “blockchain”, që përfshin versione të
modifikuara të infrastrukturës për nevojat e industrive të ndryshme. Në këtë
material, do t’i referohemi me termin regjistri elektronik i decentralizuar i
transaksioneve (REDiT). Funksionimi i këtij regjistri rregullohet nga një protokoll
elektronik i hartuar nga autori i Bitcoin.
Infrastruktura e Bitcoin përbëhet nga regjistri elektronik i transaksioneve dhe
nga njësi kompjuterike të fuqishme të operuara nga agjentë privatë të motivuar
financiarisht nga një protokoll elektronik. Agjentët privatë mund të hyjnë ose
të dalin nga ky treg i mirëmbajtjes së infrastrukturës, sipas motiveve financiare
të tyre. Regjistri është i decentralizuar ngaqë agjentët privatë që mirëmbajnë
sistemin regjistrojnë transaksionet në të vetmen kopje publike të regjistrit,
duke lënë gjurmë vetëm në këtë regjistër unik dhe jo në regjistra privatë të
secilit agjent mirëmbajtës. Besueshmëria e tij garantohet nga implementimi
në protokollin elektronik (a) të elementeve kriptografike të sigurisë dhe (b)
të shpërblimit financiar që motivon agjentët që të mirëmbajnë infrastrukturën
(e decentralizuar) të sistemit. Shpërblimi financiar i agjentëve konsiston në
formën e (i) komisioneve të transaksioneve, dhe të (ii) subvencionimit që
protokolli elektronik mundëson me krijimin e monedhave të reja (senjorazh).
Krijimi i monedhave të reja Bitcoin realizohet duke shpërblyer agjentët për çdo
finalizim të një blloku transaksionesh. Regjistri konsiderohet i pamanipulueshëm
pa konsensusin e agjentëve që mirëmbajnë infrastrukturën e sistemit. Përmasat
e shpërblimit financiar të parashikuar në protokoll diktojnë që konsensusi
të arrihet në funksionimin normal të infrastrukturës. Siguria kriptografike dhe
decentralizimi i infrastrukturës e bëjnë të panevojshme praninë e një rregullatori
apo autoriteti që të garantojë besueshmërinë e transaksioneve ose të sistemit.
Në sajë të këtyre cilësive të parashikuara në protokollin elektronik, risia
kompjuterike “blockchain” u mundëson individëve disa avantazhe në kryerjen
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e pagesave kundrejt infrastrukturës aktuale të monitoruar ose rregulluar nga
autoritetet mbikëqyrëse kombëtare apo ndërkombëtare. Së pari, elementet
kriptografike të protokollit mundësojnë anonimitetin e paguesit dhe përfituesit të
pagesës. Kjo nuk pengon regjistrin elektronik të decentralizuar të transaksioneve
të mundësojë regjistrimin apo gjurmimin e transaksioneve, ose të çdo ndërrimi
pronësie të monedhave Bitcoin. Së dyti, kryerja e transaksioneve nëpërmjet
kësaj teknologjie (regjistri) nuk kërkon ndërmjetësimin e një autoriteti apo të
një rregullatori që të garantojë besueshmërinë e transaksioneve. “Blockchain”
lejon që procesimi dhe finalizimi i kryerjes së një transaksioni të unifikohet në
një hap të vetëm. Finalizimi i shpejtë i transaksioneve lejon uljen e kohës së
kryerjes së një transferte dhe minimizimin e rrezikut të kundërpartisë. Së treti,
mungesa e një ndërmjetësi rregullator, finalizimi i shpejtë i një transaksioni
dhe subvencionimi që protokolli elektronik parashikon për agjentët privatë
mundëson uljen e kostos financiare të një transferte.
Këto avantazhe kanë nxitur një ritëm të shpejtë të përhapjes së përdorimit
të Bitcoin në kryerjen e pagesave, sikurse vihet re në numrin e lartë të
transaksioneve ditore me Bitcoin. Infrastruktura kompjuterike “blockchain”
përbën një risi që mund t’i japë një impuls pozitiv produktivitetit të njësive
sipërmarrëse private apo publike, në pothuajse të gjitha fushat. Praktikisht, çdo
transaksion, veprim ose objekt që ka vlerë, mund të regjistrohet dhe gjurmohet
në një regjistër të tillë, duke minimizuar rrezikun e kundërpartisë dhe kostot
financiare apo kohore të lidhura me mirëmbajtjen e sistemeve aktuale. Numri
i lartë i monedhave të tjera virtuale jo të rregulluara nga autoritetet bazohet
në teknologji të ngjashme. Gjithashtu, industria financiare dhe ajo informatike
po tregojnë interes në implementimin e kësaj teknologjie në një valë të re
produktesh financiare. Në këtë drejtim, modifikimi i protokollit elektronik bën të
mundur formatimin e teknologjisë “blockchain” sipas nevojave të autoriteteve
rregullatore publike apo të sipërmarrësve privatë.

II. Impakti Potencial i Bitcoin dhe i Infrastrukturës
teknologjike
Përhapja aktuale e Bitcoin motivohet nga nxitja e individëve për fitime të
shpejta, nga anonimiteti i palëve që kryejnë transferta me volum të madh,
nga kostoja e ulët e transaksioneve dhe koha e shkurtër e finalizimit të tyre.
Teknologjia e decentralizuar e kryerjes së pagesave dhe regjistrimi elektronik
(zinxhir) i transaksioneve e bën të vështirë monitorimin e ligjshmërisë së
veprimeve financiare të kryera me Bitcoin. Masat parandaluese të fenomenit në
formën e mbikëqyrjes së transaksioneve janë të vështira, në sajë të anonimitetit
që mundëson kryerja e transfertave me Bitcoin. Në shumicën e vendeve të
zhvilluara, autoritetet rregullatore dhe ligjore nuk kanë ngutje për të ndërmarrë
masa kufizuese ndaj kryerjes së veprimeve me monedha virtuale.
Në sajë të prirjeve konservatore dhe të arsyeshme të individëve dhe rrezikut
të lartë që ka mbajtja e mjeteve monetare në monedha virtuale, Bitcoin apo
të tjera, nuk pritet një përhapje masive hipotetike e tyre. Hipoteza e përhapjes
masive të tyre nuk gjen mbështetje në asnjë nga rrethet akademike apo
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institucionale. Po kështu, luhatjet e larta të çmimit të Bitcoin e bëjnë atë një
mjet monetar spekulativ.
Autoritetet monetare të vendeve të ndryshme kanë treguar kujdes në komunikimet
publike, në mënyrë që të mos stimulojnë përdorimin e këtyre monedhave.
Gjithashtu, ato kanë komunikuar publikisht një qëndrim të rezervuar në drejtim
të emetimit të versionit dixhital të monedhave kombëtare. Megjithatë, vende
si Suedia, Kina dhe një numër i vogël vendesh në zhvillim, kanë shqyrtuar
mundësinë e emetimit të një monedhe kombëtare elektronike që të plotësojnë
nevojat e shtetasve përkatës për kryerjen e pagesave elektronike. Një përqasje
e tillë ofron siguri më të lartë për shtetasit në këmbim të anonimitetit. Synimi për
të emetuar një monedhë kombëtare elektronike në këto vende lidhet kryesisht
me specifikat e veçanta të ekonomive të tyre. Aktualisht, emetimi i monedhave
elektronike kombëtare nuk konsiderohet një alternativë me interes nga shumica
e vendeve të zhvilluara.
Megjithatë, monedha virtuale Bitcoin konsiderohet një risi, infrastruktura
teknologjike e së cilës ka shërbyer për nxitjen e diskutimeve mbi mundësinë
e përmirësimit të sistemit ndërkombëtar të pagesave mes aktorëve financiarë
ndërkombëtarë.
Vëmendja e autoriteteve është përqendruar në potencialin e infrastrukturës
teknologjike të regjistrit elektronik të transaksioneve (blockchain) për
përmirësimin e sistemit aktual të pagesave. Implementimi i infrastrukturës
teknologjike në funksion të përmirësimit të sistemit ekzistues të pagesave është
në vëmendje të autoriteteve të shumë vendeve të zhvilluara, në një horizont
kohor afatgjatë. Implementimi i teknologjisë gjykohet se do të ndikojë në: (i)
ulje të kostove kohore dhe financiare të pagesave dhe (ii) në minimizim të
rrezikut të likuiditetit dhe të kreditit. Gjithashtu, disa nga autoritetet monetare
po shikojnë mundësinë e promovimit të teknologjisë financiare tek sektori privat
i ekonomive përkatëse.
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TIPARET E TREGUT TË PUNËS NË SHQIPËRI,
EVIDENTIMI I TREGUESVE KRYESORË DHE I
DINAMIKAVE TË TYRE NË KOHË
Orion Garo, Departamenti i Kërkimeve, Banka e Shqipërisë

HYRJE
Analizat shqyrtuese mbi tiparet, problematikat dhe dinamikat e treguesve të
tregut të punës, janë të rëndësishme jo vetëm për të kuptuar tendencat aktuale
të këtij tregu, por edhe për të kuptuar diferencat midis grupeve të ndryshme të
të punësuarve dhe të papunëve.
Kjo analizë ofron një paraqitje të situatës së tregut të punës në Shqipëri dhe të
dinamikave të komponentëve kryesorë të tij, bazuar në të dhënat tremujore dhe
vjetore të Anketës së Forcave të Punës, të raportuar nga Instituti i Statistikave.
Pavarësisht se tregu i punës në vendin tonë i gjurmon fillesat e tij në vitet ’90,
konsistenca e raportimit të të dhënave mbi treguesit kryesorë të tij zë fill rreth
vitit 2000. Rrjedhimisht dhe analiza në vijim bazohet kryesisht në këto 18 vite.
Analiza ka për qëllim gjithashtu të identifikojë disa prej tipareve më të spikatura
të potencialit prodhues të shoqërisë shqiptare, në të cilin përfshihen: forca e
punës; të punësuarit; të papunët; popullsia në moshë pune; dhe prurjet nga
komponenti ekonomikisht joaktiv i saj; çdonjëri prej të cilëve paraqet specifikat
përkatëse, për rastin e vendit tonë.
Rezultatet e marra evidentojnë se, duke filluar nga viti 2014, treguesit kryesorë
të tregut të punës në Shqipëri, punësimi dhe papunësia, paraqesin dinamika
rritjeje të favorshme dhe inkurajuese për ekonominë. Megjithatë, shifrat flasin
për vështirësi të sigurimit të punësimit, të hasura gjerësisht tek moshat e reja,
dhe për një shfrytëzim jooptimal të potencialit punonjës të femrave, nga
tregu ynë i punës. Vihet gjithashtu në dukje fakti se, në bazë të raportimeve
për ecurinë kohore të popullsisë ekonomikisht joaktive, kjo e fundit mund të
përfshijë brenda saj një masë të konsiderueshme individësh që qëndrojnë të
ndjeshëm dhe alertë ndaj zhvillimeve në tregun e punës, dhe kanë tendencën
t’i bashkohen menjëherë forcës së punës, nëse u jepet mundësia.
Artikulli është strukturuar si vijon: (i) seksioni i parë paraqet të dhënat kryesore
dhe disa zhvillime të dinamikave të popullsisë në moshë pune, e cila përfshin
brenda saj të gjitha segmentet e popullatës së angazhuar në tregun e punës,
si dhe të asaj pjese të saj që mbetet e paangazhuar ekonomikisht; (ii) seksioni
i dytë trajton forcën e punës dhe dy komponentët përbërës të saj: punësimin
dhe papunësinë. Në të merren në shqyrtim dhe interpretohen veçanërisht
të dhënat në lidhje me diferencimin gjinor dhe atë sipas grup-moshave 1529 vjeç dhe 30-65 vjeç. Ky seksion gjithashtu ofron informacion dhe mbi
dinamikën e produktivitetit të të punësuarve, për harkun e raportuar kohor;
(iii) seksioni i tretë identifikon dhe merr në analizë kategoritë përbërëse e këtij
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komponenti të popullsisë në moshë pune; si dhe (iv) seksioni i katërt, i cili
rendit vërejtjet përfundimtare të analizës.

I. VEÇORI DHE IDENTIFIKIME TEK POPULLSIA NË MOSHË PUNE
Raportet e treguesve mesatarë të popullsisë në moshë pune, të forcës së
punës, të punësimit dhe papunësisë në vendin tonë, për dhjetëvjeçarin e
fundit, paraqiten në Grafikun 1. Grafiku ofron informacion për ecurinë në
kohë të komponentëve të popullsisë në moshë pune, të përbërë nga forca e
punës (të punësuar dhe të papunë) dhe popullsia ekonomikisht joaktive, që
përfshin gjithë individët e paangazhuar ekonomikisht në shoqëri.

Grafik 1. Strukturimi i popullsisë në moshë pune (15-64 vjeç)
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Burimi: INSTAT, Anketa e Forcave të Punës (2018).

Përgjatë dhjetëvjeçarit të fundit, popullsia në moshë pune ka përfshirë rreth
2/3 e gjithë popullsisë së vendit. Në forcën e punës janë përfshirë 63.6% të
popullsisë në moshë pune – rreth 1.3 milionë individë – ndërsa pjesa e mbetur
përbën popullsinë ekonomikisht joaktive.
Në vitin 2015, për herë të parë nga përfshirja e vendit tonë në ekonominë e
tregut të lirë, popullsia në moshë pune kapi shifrën 2 milionë. Viti 2018 shënoi
frenimin e trendit rritës prej mesatarisht 0.4% në vit, që e karakterizoi këtë
tregues nga viti 2009. Sipas raportit të Bankës Botërore për ecuritë e tregjeve
të punës në Ballkanin Perëndimor (Vidovic, et al., 2018), të vetmet rajone
tek të cilat nuk vihej re trend rënës i popullsisë në moshë pune janë trevat ku
banojnë shqiptarë. Megjithatë, të dhënat për vitin 2018 dhe ritmet me të cilat
kjo popullsi po shtohet nga prurjet e moshave të reja, tregojnë se ky trend ka
filluar rënien graduale edhe në Shqipëri. Grafiku 2 paraqet projeksionet e
popullsisë për tri nënndarje të grup-moshës së të rinjve, për vitet 2018-2021,
sipas të dhënave të mbledhura dhe projeksioneve të INSTAT-it. Shihet qartë
që prurjet e moshave 15-19 dhe 20-24 vjeç paraqesin rënie të dukshme
gjatë 4 viteve në vijim, tendencë kjo që shënon pikënisjen e trendit rënës për
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totalin e popullsisë në moshë pune në Shqipëri, dhe do të reflektojë së shpejti
ndikimin e vet në punësim, produktivitet dhe rritjen ekonomike të vendit.

Mijë

Grafik 2. Projeksionet e popullsisë sipas grup-moshave (2018-2021)
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Burimi: INSTAT, Projeksionet e popullsisë (2018).

II TIPARET E FORCËS SË PUNËS
Sipas INSTAT-it, forca e punës përfshin gjithë individët aktivë në tregun e
punës, të moshës 15 - 64 vjeç, dhe komponentë të vetëm të saj ka punësimin
dhe papunësinë. Këta të fundit, dhe dinamikat e tyre, përfshihen tek subjektet
qendrore të ekonomisë së punës. Janë tregues sasiorë tepër të ndërlidhur, pra
nuk mund të merret njëri në analizë, pa trajtuar tjetrin. Norma e punësimit
është raport i numrit të të punësuarve me numrin total të individëve në moshë
pune në shoqëri, ndërsa ajo e papunësisë, raport i numrit të të papunëve ndaj
pjesëmarrësve në forcën e punës. Duke qenë se punësimi është komponenti
më i rëndësishëm i forcës së punës, ai dikton ndjeshëm dhe luhatjen e saj. Të
dhënat tregojnë se në vendin tonë norma e pjesëmarrjes në forcën e punës
ka tendencën të shoqërojë besnikërisht luhatjen e normës së punësimit. Kjo
për shkak të impaktit të theksuar që punësimi ka në kompozimin dhe ecurinë
e forcës së punës.
PUNËSIMI
Statistikat përfshijnë një masë tepër të gjerë individësh tek të punësuarit. Një
pjesë e konsiderueshme e tyre nuk përfshihet tek punësimi kundrejt një page
periodike, dhe ekzistojnë paqartësi dhe zona gri midis punësimit kundrejt një
page, vetëpunësimit, dhe prodhimit bujqësor për vetëkonsum të konsideruar
si punësim.1
INSTAT i përcakton individët e përfshirë në kategorinë e të punësuarve si vijon:
Të punësuar konsiderohen ata që (gjatë periudhës së vrojtimit) kryejnë një punë kundrejt një page
ose përfitimi financiar. Këtu përfshihen:
• të vetëpunësuarit në biznesin/ praktikën profesionale/ fermën e tyre;
• personat që, për arsye të ndryshme, përkohësisht mungojnë në punë gjatë periudhës së vrojtimit;
• punëtorët pa pagesë që presin të kthehen në punë brenda tre muajve;
• individët e vetëpunësuar në bujqësi, që prodhimet e tyre bujqësore nuk i tregtojnë, por i
përdorin për vetëkonsum (Instituti i Statistikave, 2016).
1
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Grafik 3. Ecuria e normës së punësimit (2000-2018)
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Burimi: INSTAT, Anketa e Forcave të Punës (2018).

Nga viti 2014, punësimi ka pasur një tendencë të dukshme rritëse, drejt nivelit
të viteve 2000-2001, gjatë të cilave norma e tij ka qenë e stabilizuar në rreth
60% (Grafiku 3). Nëse e analizojmë ecurinë e normës së punësimit që nga
fillimi i viteve 2000, vërejmë luhatje të shpeshta të saj midis kufijve 50% 60%, si dhe një trend afatgjatë të lehtë (por jo të mirëfilltë) rënës.
Grafik 4. Norma e punësimit dhe trendi linear përkatës për
grup-moshat: 15-29 vjeç dhe 30-64 vjeç
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Burimi: INSTAT Anketa e Forcave të Punës (2018).

Në tremujorin e parë 2001, punësimi shënoi nivelin më të lartë të tij, 60.7%,
ndërsa në tremujorin e parë 2014 kapi nivelin më të ulët në këto 18 vite,
47.1%. Luhatja strukturore e reflektuar në rënien e normës së punësimit, në
vitin 2014, përkon në kohë me nivelin më të ulët të rritjes ekonomike të këtyre
18 viteve të fundit, me një mesatare rritjeje prej vetëm 1.3% në periudhën
2011 (tremujori i dytë) – 2014 (tremujori i dytë), si dhe me periudhën e
fushatës zgjedhore të vitit 2013. Në vijim, niveli i punësimit ka njohur një
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rritje prej 12.6 pikë përqindjeje që nga fillimi i vitit 2014, ndihmuar edhe
nga strategjitë e formalizimit të ekonomisë të ndjekura nga qeveria. Sidoqoftë,
niveli aktual i punësimit rezulton vetëm 4.9 pikë përqindje mbi nivelin mesatar
të këtyre 18 viteve, dhe mbetet ende margjinalisht nën nivelin e viteve 20002001, kur ai regjistronte vlerat e tij maksimale (60%).
Sa u përket diferencimeve sipas grup-moshave, vërejmë dallime të theksuara
për individët 15-29 vjeç dhe ata 30-64 vjeç (Grafiku 4). Mesatarja e
përqindjes së të punësuarve për të rinjtë e grup-moshës 15-29 vjeç, gjatë
11 viteve të fundit, është 34.4%, pak-a-shumë sa gjysma e përqindjes së të
punësuarve për individët e grup-moshës 30-64 vjeç (të cilët punësimin e kanë
në mesataren 65.3%). Përqindja e të punësuarve për të rinjtë e moshës 15-29
vjeç ka trend linear zbritës, ndërsa ajo për grup-moshën 30-64 vjeç ka trend
linear rritës. Gjithashtu, devijimi nga trendi i normës së punësimit për grupmoshën 15-29 vjeç ka një mesatare prej 2.2 pikë përqindjeje, rreth 1.9 herë
më të lartë se mesatarja e devijimit nga trendi për grup-moshën 30-64 vjeç.
Kjo diferencë në devijim nga trendi evidenton faktin që luhatjet tek punësimi
i të rinjve janë shumë më të shpeshta, duke reflektuar pasiguri të mbajtjes së
vendit të punës, krahasuar me grup-moshën 30-64 vjeç.
Sa i përket diferencimit gjinor, përgjatë dhjetëvjeçarit të fundit, hendeku midis
meshkujve dhe femrave në masën e të punësuarve mbetet relativisht konstant
në 15.3 pikë përqindje – me rreth 153 mijë meshkuj më shumë mesatarisht.
Të dhënat tregojnë që gjatë këtyre 18 viteve, mesatarisht 85% e forcës së
punës kanë qenë të punësuar, dhe përqindja e mbetur të papunë. Afërsisht
3/5 e saj janë meshkuj, dhe vetëm 1/4 janë të rinj të moshës 15-29 vjeç.
Grafiku 5 paraqet ecurinë e punësimit shprehur si përqindje e forcës së punës,
përgjatë periudhës së raportuar. Siç shihet, përqindja e punësimit në forcën
e punës ruan një trend të qartë rritës deri në vitin 2012. Gjatë periudhës T1
2013 – T2 2016 (banda e vijëzuar) vëmë re ndryshim të menjëhershëm të
trendit dhe një rënie të ndjeshme të punësimit nën nivelin 85.7% të përbërjes
Grafiku 5. Punësimi, i shprehur si përqindje e forces së punës
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Burimi: Banka e Shqipërisë dhe INSTAT, Anketa e Forcave të Punës (2018).
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së forcës së punës (që ishte niveli mesatar deri në fund të vitit 2012). Është
evidente që kjo rënie e beftë e nivelit të punësimit reflekton ngadalësimin
ekonomik të vendit, sepse ndodh saktësisht dy vite pas periudhës 2011-2014
(banda me ngjyrë gri), gjatë të cilës rritja ekonomike regjistroi vlerat më të
ulëta të këtyre 18 viteve, me një mesatare prej 1.3%.
Grafiku 6 paraqet dinamikat e ecurive së rritjes ekonomike dhe normës
së punësimit. Në të vihet re një ecuri relativisht e harmonizuar e tyre. Në
periudhën afatshkurtër, duket që rritja ekonomike paraprin rënien e normës
së punësimit, në periudhën 2013-2015. Me rënien e theksuar të normës
së rritjes ekonomike gjatë tremujorit të parë 2011, pason fillimi i rënies së
normës së punësimit afërsisht dy periudha më pas, rënie e cila vazhdon deri
në tremujorin e parë 2014, kur kjo e fundit regjistron vlerat më të ulëta të këtyre
16 viteve të fundit. Rikuperimi i rritjes ekonomike në tremujorin e tretë 2014
ndiqet rreth dy periudha më pas nga një trend rritës i normës së punësimit,
i cili vijon i pandërprerë deri në periudhën aktuale. Nga fillimi i vitit 2014
e në vazhdim, teksa trendi rritës i ekonomisë është mesatarisht 0.16 pikë
përqindje për tremujor, norma e punësimit është rritur me 0.61 pikë përqindje
për tremujor. Pra vërehet se në trendin e normës së punësimit, midis një numri
faktorësh të tjerë, ndikon dhe rritja ekonomike.
Grafik 6. Krahasimi i dinamikave të rritjes ekonomike dhe normës së punësimit
(2003-2018)
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Burimi: INSTAT, Anketa e Forcave të Punës (2018

PRODUKTIVITETI I TË PUNËSUARVE (PP)
Një nga treguesit më të përdorur të produktivitetit të punës, sipas OECD (2008),
është “produktiviteti i punës për person të punësuar”. “Produktiviteti shpreh shkallën
e eficiencës së përdorimit të faktorëve kryesorë të prodhimit në një ekonomi [...],
dhe mund të llogaritet si raport i matësit të prodhimit (output-it) me një faktor të
prodhimit – produktivitet njëfaktorial - ose me disa faktorë prodhimi - produktivitet
shumëfaktorial” (Çeliku & Metani, 2011). Në rastin tonë, PP është i trajtës
njëfaktoriale, duke qenë se nga faktorët e prodhimit merr në konsideratë vetëm
faktorin punë (numrin e të punësuarve). Grafiku 7 paraqet ecurinë e këtij treguesi
gjatë 18 viteve të fundit, të llogaritur sipas PBB-së reale me bazë vitin 2010.
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Mijë të punësur

Mijë lekë

Grafik 7. Dinamika e punësimit krahasuar me produktivitetin e të punësuarve
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Burimi: INSTAT, Anketa e Forcave të Punës (2018).

Luhatjet e produktivitetit të të punësuarve ndodhin në varësi të numrit të tyre në
forcën e punës. Siç shihet qartë dhe në grafik, gjatë periudhave që punësimi
bie, prodhimi i brendshëm realizohet nga më pak punonjës, rrjedhimisht dhe
produktiviteti për të punësuar shënon vlera më të larta, dhe anasjelltas.
Konkretisht, tendenca e lehtë rënëse e produktivitetit për të punësuar e vënë
re për periudhën e viteve 2014 e në vijim, rezulton nga raporti i trendit rritës
të PBB-së reale me rritjen e masës së të punësuarve, gjatë kësaj periudhe.
Duket se viti 2017 shënon një kthesë pozitive në trendin e produktivitetit të të
punësuarve, edhe pse masa e të punësuarve vijon rritjen që nga viti 2014.
PAPUNËSIA
Tek të papunët përfshihen pjesëmarrësit në forcën e punës që nuk janë në
marrëdhënie pune. Aktualisht, norma e papunësisë në Shqipëri është në nivelin
12.2%, (T3 2018). Nga viti 2014, vit në të cilin papunësia regjistroi nivelin
më të lartë të saj (18.2%) në këto 18 vite, ka pasur një tendencë graduale
rënëse.
Norma e papunësisë ka ruajtur një nivel mesatar prej 14.7%. Përgjithësisht,
trendi i saj ka qenë gradual rënës, duke u ulur me rreth 5 pikë përqindje, nga
viti 2000 deri në vitin 2012. Ky trend pasoi me një rritje të vrullshme gjatë
viteve 2012-2013, por viti 2014 shënon fillimin e uljes graduale të tij, e cila
vijon ende. Testet statistikore2 flasin për një thyerje strukturore të ecurisë së tij
pikërisht në tremujorin e dytë të vitit 2013 (Grafiku 8), që përkon me uljen
e ritmeve të rritjes ekonomike gjatë periudhës 2011-2013. Gjatë viteve në
vazhdim evidentohet një trend rënës i normës së papunësisë, e cila aktualisht
ka tejkaluar dhe normën më të ulët të saj gjatë këtyre 18 viteve, të regjistruar
në vitin 2008.
2

Testi i thyerjes strukturore për serinë e normës së papunësisë (testet të disponueshme sipas
kërkesës).
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Grafik 8. Ecuria e normës së papunësisë
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Burimet: Banka e Shqipërisë (2018) dhe INSTAT, Anketa e Forcave të Punës.

Përsa u përket diferencimeve sipas grup-moshave, norma e papunësisë paraqet
vlera dukshëm të ndryshme për grup-moshat 15-29 vjeç dhe 30-64 vjeç. Duke
marrë në konsideratë faktin që grup-mosha 15-29 vjeç përfshin të rinjtë që: [1]
nuk e kanë nisur ende ose sapo e kanë nisur karrierën e tyre profesionale; [2]
gjenden në periudhën e testimit në tregun e punës të aftësive të tyre prodhuese
e krijuese për profesionin dhe/apo karrierën që do duhet të zgjedhin; [3] janë
tepër aktivë dhe persistentë në kërkimin e një vendi pune të qëndrueshëm që
u përshtatet; është e pritshme që papunësia në radhët e kësaj grup-moshe të
ndeshet në nivel më të lartë, krahasuar me atë të grup-moshës 30-64 vjeç.
Grafik 9. Norma e papunësisë për secilën grup-moshë
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Burimi: INSTAT, Anketa e Forcave të Punës (2018).

Grafiku 9 jep ecurinë njëmbëdhjetëvjeçare (2007-2018) të trendeve të
papunësisë për secilën grup-moshë. Siç shihet, aktualisht, përqindja e të
papunëve tek grup-mosha 15-29 vjeç është 23.4%, që rezulton një përqindje
2.5 herë më e lartë se ajo e grup-moshës 30-64 vjeç. Gjatë njëmbëdhjetë
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viteve të fundit, rritja e normës së papunësisë, qoftë për të rinjtë qoftë për
moshën 30-64 vjeç, rezulton identike: 0.6% (ndërkohë, përsa i përket rritjes
së normës së punësimit, ajo rezulton -0.7% për të rinjtë, dhe 0.1% për moshën
30-64 vjeç).
Grafik 10. Norma e papunësisë sipas ndarjes gjinore
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Burimi: INSTAT, Anketa e Forcave të Punës (2018).

Në lidhje me diferencat gjinore, siç shihet dhe nga Grafiku 103, norma e
papunësisë për meshkujt rezulton rreth 1 pikë përqindje më e lartë se ajo për
femrat. Edhe pse 1 pikë përqindje nuk është diferencë e konsiderueshme, ajo
evidenton tendencën e meshkujve për të qenë më të pranishëm sesa femrat
në masën e të papunëve. Kujtojmë ndërkohë që femrat janë shumë më të
pranishme në popullsinë ekonomikisht joaktive: vetëm pak më tepër se gjysma
(54.7%) e numrit total të femrave shqiptare në moshë pune përfshihet në forcën
e punës. Ndërkohë, për meshkujt në moshë pune, përfshirja në forcën e punës
është rreth 73.4%. Këto shifra nxjerrin në pah tendencën e femrave shqiptare
për të shmangur periudhat e gjata të të qëndruarit pa punë dhe në kërkim të
saj, duke qëndruar në inaktivitet ekonomik në mungesë të punësimit të sigurt.
Parë në nivel grup-moshe, në grup-moshën 15-29 vjeç, përqindja e femrave të
papuna (23.4%) rezulton 2.6 herë më e lartë, krahasuar me atë të femrave të
papuna të grup-moshës 30-64 vjeç (9%). Ky fakt evidenton prirjen më të lartë
të femrave të moshës 15-29 vjeç për të qenë të papuna.
Siç e kemi evidentuar dhe më lart, një nga faktorët ndikues në forcën e punës
është rritja ekonomike. Grafiku 11 paraqet vizualisht praninë e lidhjes së
ndërsjellë midis rritjes ekonomike të vendit dhe normës së ndryshimit në totalin
e të papunëve. Vlerësimet identifikojnë një lidhje negative midis këtyre dy
treguesve, që tregon se, gjatë 17 viteve të fundit, një rritje në PBB-në reale me
1% ka ndikuar në uljen e totalit të të papunëve me 1.3%.
3

Kujtojmë që norma e papunësisë llogaritet në raport me masën përkatëse të forcës së punës.
Në rastin e Grafikut 10, të dhënat për normën e papunësisë për meshkujt janë llogaritur në
raport me masën e forcës mashkullore të punës, dhe të dhënat për normën e papunësisë për
femrat janë llogaritur në raport me masën e forcës femërore të punës. Sjellim në vëmendje që
masa e forcës mashkullore të punës është rreth 35% më e lartë se ajo femërore.
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Grafik 11. Lidhja midis normës së ndryshimit në masën e të papunëve dhe rritjes
ekonomike sipas Ligjit të Okunit (të dhëna tremujore me diferencë vjetore, 2002-2018)
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Burimi: INSTAT, Anketa e Forcave të Punës (2018).

Matja e paraqitur në Grafikun 11 tregon një lidhje të konsiderueshme (R2 =
22%) midis rritjes ekonomike dhe normës së ndryshimit në totalin e të papunëve
në Shqipëri. Edhe testet e shkakësisë Granger tregojnë se, gjatë periudhës në
analizë, ndryshimet në rritjen ekonomike shkaktojnë ndryshimet në papunësi
dhe jo e kundërta. Megjithatë, ky ushtrim kërkon përpunime të mëtejshme e
më të hollësishme të të dhënave dhe të vlerësimeve, të cilat janë përtej qëllimit
të kësaj analize.

III KOMPOZIMI HETEROGJEN I POPULLSISË EKONOMIKISHT
JOAKTIVE
Në Grafikun 12 është dhënë një paraqitje skematike e komponentëve përbërës
të popullsisë në moshë pune (Zyra e Statistikave të Punës, SHBA (2016),
Grafik 12. Aktivizimi i popullsisë në moshë pune në shoqëri

Burimi: Eurofound (2017), INSTAT (2018), dhe Bureau of Labor Statistics (2016).
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Eurofound (2017) dhe INSTAT (2018)). Vërehet se komponentët kryesorë të
saj janë të punësuarit, të papunët dhe popullsia ekonomikisht joaktive. Sipas
Zyrës së Statistikave të Punës, SHBA (2016) dhe Eurofound (2017), popullsia
ekonomikisht joaktive përbëhet nga tri kategori individësh: [I] individët me
punësim të fshehur; [II] individët pjesërisht të lidhur me forcën e punës (në të
cilën përfshihen dhe punonjësit e dekurajuar); dhe [III] individët ekonomikisht
joaktivë.
Popullsia ekonomikisht joaktive, në rastin e Shqipërisë (referoju Grafikut 1),
përbën një pjesë të konsiderueshme të individëve në moshë pune. Tek të
dhënat për popullsinë ekonomikisht joaktive spikasin nivelet disproporcionalisht
të larta të pranisë së femrave dhe të rinjve. Rreth 65% e kësaj popullsie janë
femra, dhe 56% janë të rinj të moshës 15-29 vjeç (për krahasim, kujtojmë që
në popullsinë në moshë pune të rinjtë përbëjnë vetëm 37%). Përqendrimi në
këto përmasa i të rinjve në popullsinë ekonomikisht joaktive ndodh për shkak
se shumica e tyre arsimohen dhe si rrjedhojë, përfshihen në forcën e punës
pas jetës akademike.
Nëse komponentin ekonomikisht joaktiv e kategorizojmë sipas grup-moshës,
shohim që brenda tij 55% e individëve të grup-moshës 15-29 vjeç janë femra.
Ndërkohë, në grup-moshën 30-64 vjeç 72% janë femra. Arsyet që mund
t’i japin shpjegim këtij hendeku të përqindjes së femrave tek të dyja grupmoshat e individëve joekonomikisht aktivë kanë të bëjnë me: [1] tendencën
që meshkujt, pas moshës së edukimit formal, kanë për t’ju bashkuar forcës së
punës në përqindje më të larta, krahasuar me femrat; dhe [2] tendencën e
femrave për t’u shkëputur nga forca e punës pas moshës 30 vjeç, kryesisht
për shkak të dedikimit ndaj rritjes së fëmijëve4 dhe angazhimeve të tjera
joekonomike që lidhen me familjen.5
Popullsia ekonomikisht joaktive në Shqipëri përfshin një masë të konsiderueshme
individësh të prirur për punësim, të cilët, pavarësisht se nuk kategorizohen dhe
nuk raportohen si të papunë6, janë tepër të predispozuar për të filluar punë
sapo mundësitë të jepen. Tek ky segment individësh, më së shumti, përfshihen
ata të cilëve literatura aktuale e ekonomisë së punës u referohet si “pjesërisht
4

5

6

Sipas të dhënave të Eurostat (2017) për vendet e Bashkimit Evropian, në popullsinë ekonomikisht
joaktive femërore, nënat me fëmijë 0 deri 6 vjeç gjenden rreth 62% më të shpeshta, krahasuar
me femrat që nuk janë në të njëjtën situatë. Ndërkohë, baballarët me fëmijë 0 deri 6 vjeç
përbëjnë rreth 1/4-tën e popullsisë ekonomikisht joaktive mashkullore dhe pjesën tjetër e
përbëjnë meshkujt të cilët nuk janë në të njëjtën situatë.
Po sipas të dhënave të Eurostat (2017) për vendet e Bashkimit Evropian, femrat ekonomikisht
joaktive gjenden në masën 48%. Nga kjo përqindje, rreth 5.p.p. e tyre raportojnë inaktivitet
për shkak të përgjegjësive familjare apo personale (kjo përqindje rezulton edhe më e lartë
për vendet e Evropës Jugore). Krahasimisht, meshkujt ekonomikisht joaktivë gjenden në masën
34%, dhe përqindja e këtyre të fundit që raporton inaktivitet për shkak të përgjegjësive familjare
apo personale është praktikisht 0.
INSTAT-i përfshin te të papunët ata individë që: [1] janë papunë gjatë javës së referencës; [2]
janë të disponueshëm për të punuar gjatë javës së referencës, dhe brenda dy javëve që pasojnë
javën e referencës; [3] kërkojnë punë në mënyrë aktive, duke ndërmarrë hapa specifikë për
të kërkuar vend pune me pagë ose për të ngritur një biznes të tyrin, gjatë periudhës 4-javore
që përfundon me javën e referencës. Personat e prirur për punësim në radhët e popullsisë
ekonomikisht joaktive nuk kategorizohen si të papunë, për shkak se nuk plotësojnë kushtin e
3-të të sipërpërmendur. (Instituti i Satistikave, 2016)
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të lidhur me forcën e punës”7 (U.S. Department of Labor, 2009), si dhe një
nënkategori e tyre e njohur si punonjësit e dekurajuar.8 Këta individë shfaqin
sjelljet e të papunëve tipikë kundrejt kërkesës për punë në treg, duke zënë një
pjesë të konsiderueshme të vendeve vakante të punës kur u jepet mundësia.
Raporti i fundit i INSTAT-it (2018) mbi anketën tremujore të forcave të punës
përfshin dhe të dhëna mbi punonjësit e dekurajuar. Sipas tij, këta të fundit
përbënë 9% të popullsisë ekonomikisht joaktive në tremujorin e tretë të
vitit 2018. Ata mund të kenë javë, muaj ose më gjatë, që i kanë humbur
shpresat e punësimit dhe kanë reshtur së kërkuari punë në mënyrë aktive. Së
bashku me pjesërisht të lidhurit me forcën e punës, ata përbëjnë atë fenomen
ekonomik që njihet si “stagnacion i punës”9 në tregun e punës së një vendi.
Tok me fenomenin e nënpunësimit10, stagnacioni i punës është një manifestim
i nënpërdorimit të punës11, i cili është i pranishëm në ekonomi, kur kjo e fundit
nuk është në gjendje të krijojë mundësi për punësimin adekuat të popullsisë.
Duke qenë se kërkesën për punë në treg e përmbushin dy kategori punonjësish
të mundshëm (të papunët dhe pjesërisht të lidhurit me forcën e punës), edhe
pse reaguese ndaj kësaj kërkese, norma e papunësisë në vendin tonë paraqet
tiparet e një njëtrajtshmërie afatgjatë. Një sërë vështirësish ekzistojnë për
përcaktime sasiore të sakta të stagnacionit të punës, nëse seritë e të dhënave
janë të padisponueshme. Literatura ekonomike paraqet evidencë të bollshme
për praninë e një numri nënndarjesh të individëve brenda masës së popullsisë
ekonomikisht joaktive, dhe këto nënndarje duhen identifikuar statistikisht, për të
mundësuar kategorizime të mirëfillta të kësaj mase të popullsisë.

IV VËREJTJE PËRFUNDIMTARE
Nëpërmjet kësaj analize është synuar një pasqyrim dhe shqyrtim i tipareve
kryesore të tregut shqiptar të punës, të cilat reflektojnë strukturën dhe dinamikat
në kohë të komponentëve kryesorë të tij. Aty përfshihen: papunësia, punësimi,
forca e punës, popullsia në moshë pune, komponenti ekonomikisht joaktiv i
shoqërisë, dhe problematikat e lidhura me pamjaftueshmërinë e kërkesës për
faktorin punë në tregun tonë të punës. Në vijim listohen evidentimet kryesore.

7

8

9

10

11
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Nga angl: “Marginally attached to the labour force” - sipas Bureau of Labor Statistics (2016),
te kjo kategori përfshihen individët që dëshirojnë të punojnë, kanë kërkuar punë në mënyrë
aktive gjatë një periudhe 12-mujore që i paraprin javës së referencës, por kanë ndalur së
kërkuari punë në mënyrë aktive gjatë periudhës 4-javore që përfundon me javën e referencës.
Një nënkategori e këtyre individëve janë punonjësit e dekurajuar.
Nga angl: “discouraged workers” - sipas Eurofound (2017), punonjësit e dekurajuar janë ajo
kategori individësh ekonomikisht joaktivë, të cilët dëshirojnë të punojnë, por i kanë humbur
shpresat dhe nuk kërkojnë punë, pasi nuk besojnë se tregu ofron vend pune të përshtatshëm
për ta. INSTAT-i e identifikon këtë nënkategori individësh nëpërmjet deklarimit të tyre se arsyeja
e të mos-kërkuarit të punës është bindja se nuk ka punë të disponueshme për ta.
Nga angl: “Labour market slack” (European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions, 2017)
Nga angl: “Underemployment”. Sipas ILO (1996-2018) tek të nën-punësuarit përfshihen
ata individë të intervistuar nga anketat dhe sondazhet që raportojnë se janë në marrëdhënie
punë gjatë periudhës së referencës, por do të donin dhe do të ishin të gatshëm të punonin në
mënyrë më adekuate.
Nga angl: “Labour underutilization” (ILO, 1996-2018).
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Të dhënat e publikuara prej INSTAT-it flasin për një rritje konstante
të masës së popullsisë në moshë pune, përgjatë 18 viteve të fundit.
Projektimet tregojnë se kjo rritje tashmë e ka arritur kulmin e saj dhe
pritet që vitet në vijim të shënojnë një rënie graduale të popullsisë në
moshë pune. Është hera e parë që vendi ynë ndeshet me një zhvillim
të tillë demografik, deri tani të panjohur nga ekonomia jonë. Rrjedhojat
e tij shpejt do të fillojnë të ndihen në të gjitha fushat e veprimtarisë
njerëzore në vend, duke filluar nga nivelet e ndryshme të arsimit e deri
tek implikimet më të rëndësishme ekonomike të lidhura me prodhimin e
brendshëm, produktivitetin, konsumin, skemat e sigurimeve shoqërore,
standardin e jetesës etj.
Gjatë 18 viteve të fundit, pjesëmarrja në forcën e punës është karakterizuar
nga luhatje të vazhdueshme në kufijtë e 58% dhe 72%. Trendi aktual i saj
është në periudhë rikuperimi nga një minimum historik i këtyre 18 viteve,
i shënuar në vitin 2014.
Aktualisht, pjesëmarrja në forcën e punës është rreth nivelit 68%, dhe vitet
e fundit ka influencuar pozitivisht në ecuritë e dy komponentëve të saj:
punësimit dhe papunësisë.
Punësimi i llogaritur si përqindje ndaj popullsisë në moshë pune është
relativisht konstant dhe është mesatarisht sa 54% e popullsisë në moshë
pune. Norma e punësimit karakterizohet nga një luhatje që ecën në
mënyrë thuajse identike me atë të pjesëmarrjes në forcën e punës. 6
vitet e fundit flasin për një ecuri rritëse të punësimit, që aktualisht rezulton
në rreth 60% e popullsisë në moshë pune. Krahasuar me periudhën më
të mirë të raportuar për këtë tregues (gjashtëmujori i parë i vitit 2001),
norma aktuale e punësimit është rreth 1% më e ulët.
Shifrat flasin për vështirësi të punësimit të hasura kryesisht tek të rinjtë. Tek
grup-mosha 15-29 vjeç vërehen luhatje më të shpeshta midis gjendjeve
të papunësisë dhe punësimit, çka evidenton vështirësi për mbajtjen e
vendit të punës.
Norma e papunësisë (matur si përqindje ndaj forcës së punës) nuk
paraqet luhatje shumë të mëdha, megjithatë gjatë viteve të fundit vërehet
një trend i përgjithshëm rënës. Aktualisht, papunësia është rreth nivelit
12,2%, niveli më i ulët i regjistruar që nga viti 2000. Parë për grupmosha të ndryshme, vërehet se grup-mosha 15-29 vjeç vuan më shumë
nga papunësia, e cila megjithëse ka një trend rëndës përsëri është e lartë
(norma aktuale e papunësisë për këtë grup-moshë është rreth 23%).
Popullsia ekonomikisht joaktive është një komponent i rëndësishëm i
prurjeve në tregun e punës, që përbën mesatarisht 36% të popullsisë
në moshë pune. Femrat vijojnë të mbajnë një përqindje të lartë të këtij
komponenti të shoqërisë shqiptare (rreth 63% të tij), çka tregon për një
vijim të shfrytëzimit jo-optimal të potencialit femëror punonjës nga tregu
ynë i punës.
Nga ana tjetër, popullsia ekonomikisht joaktive shfaq tiparet e një
kompozimi heterogjen të saj. Përveç individëve ekonomikisht joaktivë,
kjo masë e popullsisë në moshë pune mund të përfshijë brenda saj dhe
numra të konsiderueshëm të individëve pjesërisht të lidhur me forcën e
punës (që kanë prirje të ngjashme për punësim me të papunët) dhe të
punonjësve të dekurajuar.
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