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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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Popullsia në moshë pune

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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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
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Grafik 7. Dinamika e punësimit krahasuar me produktivitetin e të punësuarve
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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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