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I dashur Lexues,
“KËRKIMI” është revista e parë e publikuar nga INSTAT, me qëllim që të
stimulojë shpërndarjen e metodave statistikore dhe hulumtimet e aplikuara
empirike në fushën e statistikave zyrtare, ekonomike dhe sociale, si dhe
të ndihmojë audiencën për një përdorim sa më të mirë të informacionit
statistikor.
Instituti i Statistikave ka kënaqësinë të prezantojë numrin e dytë të revistës
“KËRKIMI” për lexuesit që kanë interest të thellojnë njohuritë e tyre.
Statistikat janë të rëndësishme dhe duhet të përbëjnë instrumentin kryesor
për të matur progresin e një shoqërie, sidomos në kuadër të integrimit në
familjen evropiane, matja e progresit shoqëror dhe ekonomik merr një rol
kyç.
Por, që këto statistika të përbëjnë realisht mjetin e të cilit masim zhillimin
ekonomik e shoqëror duhet patjetër që të përdoren metoda shkencore,
modele statistikore bashkëkohore të cilat na çojnë drejt përfundimeve të
sakta e të besueshme, e sidomos të qëndrueshme në kohë.
INSTAT është prodhuesi kryesor i statistikave zyrtare dhe koordinues i
sistemit statistikor. Ne luajmë rolin kryesor në promovimin e informacionit
statistikor për vendimmarrje, si dhe në inkurajimin e dialogut ndërmjet
prodhuesve të statistikave zyrtare dhe komunitetit kërkimor.
Kjo është sfida e INSTAT si institucion dhe këtë do mundohemi të përcjellim nëpërmjet revistës KËRKIMI.
Revista publikohet me frekuencë 6-mujore dhe i shërbehet përdoruesve dhe publikut të gjerë në versionin online dhe të
printuar.
INSTAT mirëpret artikujt informativë dhe shkencorë që kontribuojnë me studime në fusha socio-ekonomike, metodologji
inovative dhe analiza në fushën e statistikave, studime të dedikuara për rajonin, si dhe trajtimin e çështjeve me interes të
përbashkët në fushën e ekonomisë, shoqërisë dhe në veçanti të integrimit në Bashkimin Evropian. Që kjo punë e nisur të
përparojë dhe të përmirësohet në vazhdim kjo revistë fton statisticienë, zyrtarë, akademikë, analistë, politikëbërës dhe në
përgjithësi çdo palë të interesuar, të bëhen pjesë e saj, për mënyrën në të cilën të menduarit statistikor ndikon në vendimet
që prekin aspektet e ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë.
Përzemërsisht,
Dr. Delina IBRAHIMAJ
Drejtor i Përgjithshëm, Instituti i Statistikave
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Abstrakt
Përdorimi i metodave dhe burimeve të
ndryshme të përllogaritjes së të njëjtit tregues
ndonjëherë çojnë në rezultate të ndryshme.
Gjithsesi, me rëndësi është shpjegimi i
metodologjisë së burimit, formës së të pyeturit,
metodologjisë së përdorur në llogaritjen e
treguesit, faktorëve të tjerë të jashtëm ndikues
dhe studimi i këtyre më tej, së bashku me
vlerësimin e këtij ndryshimi. Në analizën
e mëposhtme janë trajtuar ndryshimet në
përllogaritjen e indeksit të lindshmërisë nga
Studimi Demografik dhe Shëndetësor 20172018 dhe të dhënave administrative. Ndryshime
të tilla janë studiuar edhe nga vende të tjera,
të cilat e kanë prodhuar këtë indikator. Si
rezultat i ndryshimit të burimit të përdorur apo
metodologjisë së përllogaritjes së indikatorëve,
kemi edhe vlerësime të ndryshme. Për këtë,
shumë publikime shoqërohen me treguesit e
saktësisë për të matur edhe konsistencën e
tyre. Këto ndryshime janë shumë të vështira
6

për t’u identifikuar, shpjeguar dhe analizuar.
Vlerësimet e shmangura vihen re në treguesit
socialë dhe ekonomikë. Analiza ka në fokus
analizimin e treguesit të lindshmërisë për të
kuptuar efektin që kanë në vlerësim përdorimi i
metodologjive të ndryshme.

FJALË KYÇE:
ISF; Studim; Administrative; Lindje;
Indeks
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1. HYRJE
Lindshmëria shpreh lindjet si komponent i
ndryshimit të popullsisë. Indeksi sintetik i
lindshmërisë (ISF) është përcaktuar si numri
mesatar i fëmijëve të lindur nga një grua gjatë
jetës së saj, nëse ajo do të kalojë vitet e saja
riprodhuese në përputhje me normat e moshës
specifike të fertilitetit që janë matur në një vit të
caktuar. Koeficienti specifik i lindshmërisë ose
shkalla e fertilitetit sipas moshës së nënës është
numri i lindjeve të nënave të një grupmoshe në
raport me popullsinë mesatare femërore të asaj
grupmoshe 1. Lindshmëria ndikohet nga një sërë
zhvillimesh demografike, sociale dhe ekonomike
(Nurja and Elezaj, 2016). Migracioni i brendshëm
apo i jashtëm, diferencat gjinore, karakteristikat
lidhur me zhvillimin arsimor të gruas, planifikimi
familjar etj., janë faktorë ndikues në trendin e
lindshmërisë. Aassve et al. (2006), Gjonca et al.
(2008), Doja, (2010), Lerch, (2013) kanë analizuar
trendin dhe një sërë faktorësh ndikues në trendin
e indeksit sintetik të lindshmërisë në vendin tonë
lidhur me arsimin, punësimin, situatën ekonomike,
migracionin, si dhe kulturën e traditat.

Shqipëria renditet në vendet Evropiane me
nivelet më të larta të lindshmërisë në vite (Lerch,
2013). Të dhënat për Shqipërinë, siç shihet në
figurën 1, tregojnë një trend në rënie të nivelit
të lindshmërisë, nga 6.8 lindje për grua në vitin
1960, në 2.3 lindje për grua në vitin 2001 dhe në
1.5 lindje për grua në vitin 2017, (Subashi,et al.,
2014; INSTAT, 2017). Niveli i fertilitetit ka rënë
nën nivelet e zëvendësimit që i duhet një çifti
për të zëvendësuar veten (përllogaritur si 2.1
lindje për grua). Metodat indirekte të vlerësimit
të lindshmërisë tregojnë për një trend në rënie
të nivelit të lindshmërisë (Cens apo anketa të
ndryshme).

Popullsia, sipas INSTAT, (INSTAT, 2018)
përllogaritet 2.876.591 banorë, me një madhësi
mesatare familjeje 3,8 pjesëtarë. Në vitin 2017,
sipas INSTAT, numërohen 30.869 lindje 2. Vendi ynë
ka ndryshime thelbësore demografike vitet e fundit,
karakterizuar nga flukse migratore të jashtme dhe
të brendshme.

Tabela 1: Tregues demografikë e socialë, Shqipëria 2017

Tregues statistikorë
Madhësia mesatare e familjes
Popullsia
Lindjet
Jetëgjatësia në lindje
Femra
Meshkuj
Femra

2017
3,8
2.876.591
30.869
80,0
77,1

Mosha mesatare e martesës
Meshkuj
Femra
Meshkuj
Femra

77,1
26,5
31,5

Përqindja e femrave 25+ të diplomuara
Meshkuj
Përqindja e femrave të punësuara 15-49 vjeç

16,0%
31,5
50,3%

Burimi: INSTAT, 2017

Grupmosha

ASFR

% e grave ndaj popullsisë
për çdo grupmoshë nga
struktura ADHS

1http://instat.gov.al/al/dokumentimi/fjalor-terminologjik/
20
3,5
2 15-19
ww.instat.gov.al

ASFR
/1000

Popullsia përkatëse e
grave DHS e axhustuar
me popullsinë INSTAT

Lindjet për
çdo
grupmoshë

0,02

100.571

2.011

20-24

91

3,2

0,091

91.951

8.368

25-29

125

3,1

0,125

89.077

11.135

30-34

84

3,0

0,084

86.204

7.241
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Figura 1: Indeksi Sintetik i Fertilitetit në vite
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Përdorimi i anketave vjen si nevojë
Trendi në rënie është analizuar edhe nga studiues
e mospasjes së regjistrave të mirë
ndryshëm. Ekzitojnë një sërë faktorësh që
administrativë apo mospasjes së
kanë sjellë një trend në rënie të lindshmërisë, ku
50
karakteristikave të tjera bashkangjitur, për
një ndikim të rëndësishëm ka arsimimi i femrës
Deri 19
40
(Aassve et al., 2006). Sipas INSTAT, 16 % e femrave
të kuptuar efektin e faktorëve ndikues, për
20-24
të grupmoshës 25 vjeç e lart kanë të paktën një
30
të njohur strukturën dhe karakteristikat e
25-29
diplomë universitare (INSTAT, 2018). Arsimimi
nënave në grupmosha specifike dhe përbërjen
20
shihet si një faktor i rëndësishëm për fuqizimin
familjare. Ky artikull synon të analizojë 30-34
dhe
10
e gruas dhe në disa raste për shtyrjen e moshës
adresojë një tjetër çështje problematike35-39
që
së martesës apo për shtyrjen e lindjes, si rezultat
0
lidhet me rezultatet dhe shmangien e nivelit
i shkollimit. Mosha mesatare e martesës është
të treguesve nga përdorimi i metodologjive
31.5 vjeç për meshkujt dhe 26.5 për femrat në vitin
dhe burimeve të ndryshme. Duke përdorur
2017 (INSTAT, 2017). Trendi i moshës së martesës
së grave, siç paraqitet në figurën 2, ka ardhur në
ISF të dhënat zyrtare të publikuara aktualisht
2.40
nga INSTAT dhe të dhënat e matura sipas
rritje
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e
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(25+)
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(Dumani dhe Subashi, 2011) shprehen rreth
dhe Shëndetit, kërkohen të evidentohen dhe
2.00
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me
analizimin
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1
faktorëve
socio-ekonomikë dhe kulturorë.
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2. TË DHËNAT
Burimi i të dhënave për matjen e ISF, të
grumbulluara dhe të publikuara, është bazuar në
INSTAT. Të dhënat për lindjet dhe vdekjet INSTAT
i grumbullon nga Drejtoria e Përgjithshme e
Gjendjes Civile3.
Si burime alternative të matjes së ISF janë Censet
ose anketat e ndryshme. Në vendin tonë, një modul
të veçantë për lindshmërinë ka pasur Anketa e
Matjes së Nivelit të Jetesës (LSMS) dhe në mënyrë
specifike historikun e lindjeve e mat Studimi
Demografik dhe Shëndetësor.
Studimi Demografik dhe Shëndetësor në
Shqipëri, 2017-2018 (Albanian Demographic
and Health Survey – ADHS 2017-18) siguron të
dhëna të shumta mbi treguesit demografikë dhe
shëndetësorë të popullatës shqiptare. ADHS 201718 është raundi i dytë i kryerjes së këtij studimi pas
kryerjes së saj në vitin 2008-09. Ky studim ka një
metodologji disi ndryshe nga raundi i parë, duke
qenë se kampioni pothuajse është dyfishuar (17.160
familje nga 9000 familje në 2008-09) për të pasur
të dhëna përfaqësuese në nivel qarku. Anketuesit,
përveç intervistimit, kishin për detyrë të bënin
edhe përditësimin e familjeve në terren. Në këtë
anketë u intervistuan femrat 15-49 vjeç, femrat
50-59 vjeç dhe të gjithë meshkujt në moshën 15-59
vjeç në gjysmën e familjeve, si dhe karakteristikat
familjare të përgjithshme. Gjithsej në ADHS 201718 u intervistuan 10,860 femra, nga 7,584 femra në
ADHS 2008-09.
Studimi Demografik dhe Shëndetësor i
Shqipërisë, ADHS 2017-18, jep vlerësimet më të
fundit dhe të përditësuara lidhur me treguesit
mbi karakteristikat e familjeve dhe popullsisë,
migracionit, arsimimit, lindshmërisë, planifikimit
familjar, shëndetit riprodhues, vdekshmërisë
foshnjore dhe asaj të fëmijëve, shëndetit të nënës
dhe fëmijës, shëndetit të të rriturve, fuqizimin
e grave etj. Gjithashtu synon të studiojë më tej
karakteristikat familjare apo individuale lidhur me
faktorët kryesorë të shëndetit (Instat dhe ISHP,
2010).
DHS prodhon shumë indikatorë të vlefshëm
për hartimin dhe monitorimin e politikave dhe
vendimmarrjeve. Disa nga indikatorët e mbledhur
janë sensitivë, sidomos pyetjet dhe çështjet
specifike familjare, ku intervistimi kërkohet në
privatësi. Nga ADHS arrihet të mblidhen indikatorët

e planifikimit familjar, lindshmëritë, preferencat
në lindshmëri, vendimmarrjet në familje. ADHS
përfshin mbledhjen e informacionit mbi historikun
e lindjes së çdo gruaje të moshës 15-49 vjeç.
Ndryshimet në vlerësimin e treguesve të tillë nuk
janë të panjohur nga vlerësimet prej burimeve e
tjera të përdorura. Ndryshimet janë të pritshme
kur flasim për efekte metodologjike. Gjithsesi, këto
ndryshime duhen parë përtej vlerësimit final dhe
sensitivitetit të shifrës që paraqitet në rezultatet
finale.

3. METODOLOGJIA E
PËRLLOGARITJES SË
FERTILITETIT
Indeksi Sintetik i Fertilitetit (TFR) është numri
mesatar i fëmijëve që do të lindë gjallë një grua
(ose një grup grash) gjatë gjithë jetës së saj, në
qoftë se ajo do t’i kalonte vitet e saj të riprodhimit
në përputhje me koeficientët specifikë të
lindshmërisë të një viti të dhënë.
Ky indeks tregon numrin mesatar të fëmijëve që
lind një grua deri në fund të moshës riprodhuese
(49 vjeç), duke pasur parasysh normat e lindjeve
në tre vitet e fundit, siç rezultojnë në vrojtimin
përkatës (Schoumaker, 2014). Kjo cilësohet si
metodë direkte e përllogaritjes, ku secila grua
jep historikun e lindjes nga data e intervistës dhe
tre vite pas kësaj date. Kjo metodë, si fillim, u
hulumtua nga Brass (Brass,1978). Moultrie and
Dorrington (2008) shpjegojnë se në përdorimin
e metodës direkte janë një sërë supozimesh që
merren në konsideratë si: lindshmëria është
konstante në kohë, mosha e shpërndarjes së
fertilitetit është konstante dhe nëse gratë nuk
raportojnë fëmijët që nuk jetojnë, por numri
fëmijëve të lindur nuk ndryshon nga numri i
fëmijëve që aktualisht jetojnë. Ky indeks merr
historikun e plotë të lindjeve të gruas së përgjigjur
në anketë, ashtu siç raportohet nga ajo (Pullum
and Becker, 2014).
Koeficenti specifik i lindshmërisë është
përllogaritur si numri i lindjeve gjatë periudhës
1-36 muaj para anketës, të grupmoshave 5-vjeçare
të grave (15-49) pjesëtuar me numrin e grave
të ekspozuara në të njëjtën periudhë të kësaj
grupmoshe, shumëzuar me 1000 (Croft et al.,
2018). Koeficentët specifikë të lindshmërisë (ASFR)
llogariten si raport i numrit të lindjeve nga gratë e

3 http://instat.gov.al/al/temat/treguesit-demografik%C3%AB-dhe-social%C3%AB/lindjet-vdekjet-dhemartesat/#tab4
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një moshe të dhënë me numrin e grave të po kësaj
moshe 4, që zakonisht përllogaritet si grupmosha
5-vjeçare. Kjo mënyrë llogaritjeje është e njëjtë
me atë të koeficientit të përgjithshëm të fertilitetit
(Dumani dhe Stringa, 2009). ASFR-të llogariten për
çdo grupmoshë 5-vjeçare të nënës (15-19, 20-24,...
,45-49).
ISF merr në konsideratë koeficientët specifikë për
çdo grupmoshë të femrave të martuara apo që
jetojnë së bashku me partnerin, të grupmoshës
15-49 * 5 (përjashtohen gratë para moshës 15 vjeç)
(Moultrie, 2013). ISF është shuma e koeficentëve
specifikë për 1000 gra * 5.
Koeficenti i përgjithshëm i fertilitetit (KF) llogaritet
si raport i numrit të lindjeve gjatë një viti me
numrin e grave në moshë lindjeje (15-49 vjeç)
(Dumani dhe Stringa, 2009).
Indeksi sintetik i fertilitetit është përcaktuar si
numri mesatar i fëmijëve të lindur nga një grua
gjatë jetës së saj, nëse ajo do të kalojë vitet e saj
riprodhuese në përputhje me normat e moshës
specifike të fertilitetit, që janë matur në një vit të
caktuar, zakonisht gjatë një viti kalendarik, në një
vend të caktuar.
Ndryshimet midis metodës direkte dhe indirekte
janë të njohura edhe për vende të tjera që përdorin
regjistrat dhe të dhënat e anketave. Ndryshimi
kryesor qëndron në faktin që në DHS kemi
historikun e lindjeve nga nënat e tyre. DHS përdor
metodën e përllogaritjes së historikut të lindjes
së një gruaje të një grupmoshe specifike në tre
vitet e fundit (duke shkuar pas tre vjet nga data
e intervistës). Të gjitha përllogaritjet bëhen duke
marrë për bazë lindjet që gratë kanë gjatë tre
viteve të fundit për çdo grupmoshë dhe më pas
përllogaritet numri mesatar i fëmijëve që do ketë
mesatarisht një grua përgjatë gjithë jetës. Këto
ndryshime ekzistojnë edhe për vende të tjera që
kanë përdorur DHS, përveç Shqipërisë. Në këto
vende diferenca është edhe më e theksuar, duke
variuar nga 5 % në 22 % (Schoumaker, 2014).

3.1 KAMPIONI
Një ndryshim tjetër vjen nga kampionimi dhe nga
përfaqësimi i të dhënave. Një teknikë e ngjashme
estimimi dhe vlerësimi është bërë për Etiopinë, ku
është ndryshuar vlerësimi dhe shoqëruar bashkë
me ndryshimin në përfaqësim. Kampioni është
hedhur duke ndjekur teknikat e përfaqësimit
në nivel kombëtar dhe rajonal. Në ADHS 201718 kampioni u rrit për të pasur përfaqësim jo
4 http://instat.gov.al/al/dokumentimi/fjalor-terminologjik/
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thjesht në nivel rajonal, por edhe në nivel qarku.
Po ashtu, sistemi i intervistimit bazohej në
procedurën e listimit të bërë nga anketuesi. Një
pjesë metodologjike iu la ecurisë së terrenit. Gjatë
periudhës së punës në terren u vunë re largime të
shumta dhe pa kontakt. Pas ndryshimeve të gjetura
në terren, ndryshimi dhe efekti do jenë sërish të
dukshme në vlerësimin e TFR-së.

3.2 INFORMACIONI NË LLOGARITJEN
E INDEKSIT
Përllogaritja e indeksit të lindshmërisë kërkon
informacion të plotë të deklarimit të numrit
të fëmijëve të lindur nga një grua në tre vite,
gjithashtu plotësimin e ditëlindjes së gruas dhe
fëmijës.

3.3 METODOLOGJIA E
PËRLLOGARITJES SË TREGUESIT
Në DHS përdoret historiku i lindjeve dhe në burimet
e tjera përdoren lindjet totale në një vit të caktuar.
Këto njihen në termin e përllogaritjes së ISF nga
anketa dhe nga burimi administrativ (me veçorinë
që e para bazohet në 3 vjet).
Janë një sërë faktorësh që priten të influencojnë
në numrin e lindjeve të deklaruara dhe ato të
regjistruara si koha nga lindja në regjistrim, lindjet
e ndodhura jashtë vendit, migracioni, etj.
Të dhënat nga studimet ndikohen nga gabime
të regjistrimit dhe gabime të zgjedhjes si, për
shembull, gabimet në kampionim, mospërgjigjet
dhe gabimet në përgjigje. Gabimet në kampionim
zgjidhen duke përdorur një formë të rastësishme
selektimi. Gabimet e mospërgjigjes mund të jenë të
larta kur kemi refuzime (zonat urbane e kanë më të
theksuar), kanë karakteristika të ndryshme nga ato
që janë përfshirë, si dhe mospërfshirja e individëve
të familjes. Besueshmëria e informacionit varet
nga shkalla e gabimit të përgjigjeve.
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4. EFEKTI METODOLOGJIK NË
TË DHËNAT E VLERËSUARA

Indeksi sintetik i lindshmërisë për tre vitet para
studimit është 1.8 fëmijë për grua nga 1.6 fëmijë
për çdo grua që ishte në vitin 2008-09, shifër kjo
nën nivelin e zëvendësimit, por me një tendencë
drejt këtij niveli.

Grupmosha
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Lindjet për grua

Duke marrë parasysh metodologjinë e ADHS, ku
janë intervistuar 10.970 gra në moshë riprodhuese
(15-49 vjeç), specifikat e peshimit (popullsi e
ISF-të sipas dy burimeve, ADHS dhe të dhënave
përshtatur rreth kampionit) u estimuan lindjet
administrative kanë një trend në të dhëna që vjen
për çdo grupmoshë. Përqindja e grave të gjetura
në rënie. Të njëjtin test e ka bërë edhe Lerch, (2013)
Tregues
statistikorë
2017duke përdorur të dhënat e LSMS dhe të dhënat
në
ADHS ka
një strukturë disi ndryshe nga ajo
Madhësia
mesatare
e familjes
3,8administrative, si dhe ato të INSTAT (2014), duke
që
aktualisht
INSTAT ka
në shifrat zyrtare. Duke
marrë
këto përqindje dhe popullsinë që ka
Popullsia
2.876.591përdorur të dhënat e DHS, Censit dhe të dhënat
aktualisht
Lindjet INSTAT (2.873.457) u estimuan numri
30.869administrative. Lerch ka analizuar trendin në
i lindjeve sipas të dy burimeve. Kështu, lindjet
rënie dhe faktorët e uljes së lindshmërisë duke
Jetëgjatësia në lindje
ISF
e estimuara nga ADHS janë 31.364 fëmijë nga
analizuar të dhënat nga burime të ndryshme.
80,0Niveli fertilitetit, bazuar në të dhënat e INSTAT, ka
2.5 Femra
31.772
lindje mesatarisht tre vitet e fundit nga të
77,1rënë duke shkuar në një trend pothuajse konstant
Femra
dhënat
administrative (2015, 2016, 2017). Lindjet
2 Meshkuj
e Mosha
përllogaritura
nga
gjatë vitit 2017 janë
në 1.5 fëmijë për grua në vitin 2017. Ky trend bie
1.5
mesatare
e INSTAT
martesës
Meshkuj
77,1në kundërshtim midis burimeve të ndryshme.
30.869
(Tabela 2).
1 Femra
26,5
Gjithsesi,
programimi i anketave është më së
0.5 Meshkuj
Femra
31,5Bazuar në studimin e UN, (2017) edhe vendet e
shumti
Europës kanë një nivel lindshmërie nën nivelin e
0 për të llogaritur përqindje dhe jo numër
Përqindja
e femrave
25+i numrit
të diplomuara
16,0%zëvendësimit.
absolut;
u
krye
vlerësimi
të
lindjeve
me
Meshkuj
31,5
Përqindjaeeaxhustuar
femrave tësipas
punësuara
15-49
popullsinë
strukturës
sëvjeç
grave të 50,3%
Tabela 2: Lindjet e estimuara me strukturën e
grupmoshës15-49 në ADHS 2017-18.
grave të intervistuara në ADHS

ASFR

% e grave ndaj popullsisë
për çdo grupmoshë nga
struktura ADHS

ASFR
/1000

Popullsia përkatëse e
grave DHS e axhustuar
me popullsinë INSTAT

Lindjet për
çdo
grupmoshë

20

3,5

0,02

100.571

2.011

91

3,2

0,091

91.951

8.368

25-29

125

3,1

0,125

89.077

30-34

84

3,0

0,084

86.204

11.135
Deri 19

35-39

29

2,8

0,029

80.457

2.333
25-29

40-44

3

3,2

0,003

91.951

30-34
276

45-49

0

3,5

0

100.571

35-39
-

0,352

640.781

31.364

0 15-49

352

7.241
20-24

Burimi: INSTAT 2017, ADHS 2017-2018 (përllogaritje të autorëve )
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Figura 3: Trendi i ISF matur nga të dhënat administrative dhe ADHS
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5 Shënim: Numri i lindjeve të llogaritura nëpërmjet ASFR që dalin nga ADHS duke marrë popullsinë gjithsej në 1 janar
2018 por me strukturën e shpërndarjes së grupmoshave pesë-vjeçare që rezultojnë nga anketa.
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Nga figura 3, përveç trendit rënës, vihet re edhe
ngushtimi i divergjencës midis burimeve të
ndryshme në vite, duke identifikuar edhe përmirësimet e dukshme në matjen e fertilitetit në
Shqipëri. Ajo që është interesante është vlerësimi
i ADHS 2017-18 i cili tregon për një përafrim të
TFR drejt normës së zëvendësimit. Një trend i tillë
jepet edhe nga të dhënat administrative, por me
një trend më të lehtë dhe të zbutur. Një studim ka
karakteristika të ndryshme implementimi; mund
të jetë i programur për të dhënë të dhëna të një
viti apo panel. Kështu, edhe ndryshimet metodologjike të ndodhura brenda për brenda anketave,
të shpjeguara edhe më lart, sjellin ndryshime në
vlerësimet e estimuara të ISF në vite. Po të shohim vlerësimet sipas ADHS 2017-18 dhe ADHS
2008-09 vëmë re një ndryshim në trendin e tyre.
Gjithsesi, ky trend duhet parë edhe më gjerë. Efekti
në vlerësim vjen sa nga faktorë implementues
dhe metodologjikë, aq edhe nga trendi i treguesve
demografikë dhe social të anketës. Vlerësimi nga
ADHS 2017-18 shkon më e sheshuar dhe me një
rritje të lehtë në vitin e fundit, ndërkohë që vlerësimi sipas ADHS 2008-09 ka një thyerje në trend
dhe një ulje të theksuar (Figura 3). Theksojmë se
në 1990, ISF llogaritej 3 fëmijë, në 2008 llogaritej1.5
fëmijë dhe në 2017 mesatarisht 1.8 fëmijë për një
grua të moshës 15-49 vjeç.
DHS 2017-2018
Figura 4: ISF në vite nga dy anketatADHS6
3.5
3
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Vlerat e TFR kanë qenë në nivele mbi normën e
3.5
zëvendësimit në fillim të viteve ’90; kjo e vlerësuar
3
sipas
të dyja anketave. Trendi është në rënie
2.5
nga viti në vit, konfirmuar edhe nga të dhënat
2
administrative.
Një pritshmëri për rritjen e nivelit
1.5
të TFR është vlerësuar të ndodhë për vendin tonë
rreth
vitit 2020 në publikimin e projeksioneve të
1
popullsisë (Subashi, et al., 2014). Pritshmëri dhe
0.5
vlerësime
me prirje të ngjashme janë bërë edhe
0
për vendet
ku
që rritja 2008
të jetë nga
1989 e Evropës,
1994
1999pritet 2004
1.6 lindje për gra në vitet 2010-2015, në rreth 1.8 në
vitet 2045-2050 (UN, 2017).
Figura 5: Mosha mesatare e martesës
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Burimi: Instat, 2018

Një nga shpjeguesit e një rimarrje të mundshme të
fertilitetit është dhe shtyrja e moshës së martesës
(Figura 5) dhe e moshës së nënave në lindjen e
fëmijës së parë. Mosha mesatare e lindjes së parë
120
ka ardhur në rritje
nga viti 2016 në vitin 2017,
rritje kjo e dukshme si për meshkujt dhe femrat
(respektivisht nga100
27 në 28.4 për femrat dhe nga
120
32.5 në 34 për meshkujt).
Koeficientët specifikë të
80
lindshmërisë për 2017
tregojnë dhe mbështesin
faktin se burrat e100
fillojnë aktivitetin e të pasurit
60 vonë se gratë, afërsisht
fëmijë relativisht më
80
një 5-vjeçar më vonë,
ndërkohë që normat e
40 30-ave i kanë më të larta se
lindshmërisë pas të
TFRg=1.48
60
gratë (Instat, 2018).

TF

TFR
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Ndryshimet në TFR
40 mund t’i atribuohet pothuajse
TFRg=1.48
0 të grupmoshave
ekskluzivisht lindjeve
të reja,
15-19
20-24
25-29
por edhe strukturës
20 së popullsisë nga burimet e
përdorura në analizë. Edhe pse niveli më i lartë i
lindshmërisë i përket
grupmoshës 25-29 vjeç për
0
15-19
25-29 30gra, ndërkohë për burrat
i përket20-24
grupmoshës
34 vjeç.
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Gjatë vitit 2017, në vendin tonë janë regjistruar
40.0
rreth 23 mijë martesa. Nëse analizojmë martesat
sipas grupmoshës
dhe gjinisë, shohim se tek
50.0
30.0
femrat më shumë se 50 % e martesave realizohen
40.0
20.0 24 vjeç dhe 83 % e martesave
deri në moshën
realizohen deri
në moshën 29 vjeç (Figura 7) me
30.0
10.0
një rënie të lehtë nga viti 2015 (96 % ndodhnin
- të ndjeshëm nëse do merrnim
deri 29 vjeç)20.0
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6 Shënim: Trendet e estimuara të ISF për DHS 2017-18 të krahasuara me DHS 2008-2009.
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Figura 6: Koeficentët specifikë të fertilitetit sipas gjinisë
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në konsideratë një 10 vjeçar (në vitin 2007, 91%
60
martoheshin deri 29 vjeç). Kjo shpjegon dhe
50.0
moshën relativisht të re në martesë për femrat, e
40
cila është 26,5 vjeç
(Tabela 1). Ndërkohë, martesat
TFRg=1.48
40.0
sipas grupmoshës për meshkuj, paraqiten 55 % e
20
martesave
të meshkujve realizohen deri në moshën
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29 vjeç, nga 68 % në 10 vite më parë (2007). Mosha
0
20.0
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Figure 7:<Përqindja
sipas grupmoshave,
2017

analizojmë burimet meBurra-Men
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metodologjike dhe përfaqësuese sjellin shmangie
Gra-Women
nga krahasueshmëria.
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Meshkujt martohen në një moshë më të madhe,
krahasuar me femrat. Mosha mesatare e martesës
ka ardhur në rritje nga viti në vit si për meshkujt,
ashtu edhe për femrat (respektivisht nga 29,3 vjeç
në vitin 2013 në 31,5 vjeç në vitin 2017 për meshkujt
dhe nga 23,7 vjeç në vitin 2013 në 26,5 vjeç në vitin
2017 për femrat).
Ndryshimet në nivelin e lindshmërisë ndodhin si
nga faktorët ndikues, nga burimet e përdorura,
por edhe nga metodologjia implementuese dhe
kampioni, sikuse ndryshimi i ADHS 2008-09 dhe
ADHS 2017-18.
ISF varion nga 1.44 në 1.74 në vitin 2008-09 dhe
nga 1.65 në 1.88 në vitin 2017-18 (Tabela 3).
Vlerësimet në vetvete kanë një trend në rënie
dhe të logjikshëm (Figura 4), por kur kthehemi të

40 - 44

45 - 49

ASFR
50+

% e grave ndaj popullsisë
për çdo grupmoshë nga
struktura ADHS

15-19
20
3,5
dy studimeve vlerat e intervalit të besimit
20-24
91
3,2
mbivendosen
mbi njëri-tjetrin
në një përqindje
të25-29
konsiderueshme.125
Të njëjtin konkluzion
3,1ka
arritur
edhe
Pullumb
et
al.
(2017)
në
analizën
30-34
84
3,0
metodologjike të ISF, ku theksojnë që matja
35-39
29 kampionimin, ndonëse
2,8
dhe
faktorët lidhur me
40-44
3 prodhojnë tregues
3,2 ku
në
të njëjtën lloj ankete,
intervalet
e
besimit
mbivendosen.
Gjithsesi,
45-49
0
3,5 kjo
nuk konkludon faktin që kjo diferencë nuk është
15-49
352
statistikisht e ndryshme nga njëra-tjetra.

0,02
0,091
0,125
0,084
0,029
0,003
0
0,352

Tabela 3: Intervali besimit të ISF

Anketa
ADHS 2008-09
ADHS 2017-18

ISF
1.59
1.77

ISF-2SE
1.44
1.65

ASFR
/1000

ISF+2SE
1.74
1.88

Burimi: ADHS 2008-09, ADHS 2017-18

13

ANALIZIMI I LINDSHMËRISË DUKE PËRDORUR BURIME TË NDRYSHME

5. KONKLUZIONE
Lindshmëria është një tregues që ndikohet
nga ndryshimet strukturore, karakteristikat
shoqërore, dhe kulturore të një shoqërie.
Ekzistenca e diferencës së ISF është si rezultat
i një sërë arsyesh. Ky tregues është në mënyrë
të rëndësishme i ndikuar nga vlerësimet dhe
burimet e përdorura. Në të njëjtin fakt ndodhemi
edhe në vlerësimin e bërë nga INSTAT me të
dhënat administrative dhe Studimi Demografik
dhe Shëndetësor, ADHS. ISF, përllogaritur nga
ADHS, është më tepër një vlerësim i historikut të
një gruaje, duke marrë në konsideratë lindjet në
tre vitet e fundit dhe përllogaritja e probabilitetit
bazuar në këtë vlerësim, ndërsa regjistrat
vlerësojnë lindjet dhe popullsinë e atij viti.
Vlerat e TFR kanë qenë në nivele mbi normën e
zëvendësimit në fillim të viteve ’90; kjo e vlerësuar
sipas të dyja anketave. Trendi është në rënie
nga viti në vit, konfirmuar edhe nga të dhënat
administrative. Interesante është prirja e lehtë në
rritje sipas ADHS 2017-18. Theksojmë se në 1990,
ISF llogaritej 3 fëmijë, në 2008 llogaritej 1.5 fëmijë
dhe në 2017 mesatarisht 1.8 fëmijë për një grua të
moshës 15-49 vjeç.

Ky indeks varet nga faktorët migratorë, nga kultura,
nga mosha e martesës dhe lindjes së parë, por
në formë të rëndësishme nga struktura moshore
dhe faktorët influencues në të. Vihet re, në vite,
një prirje në rritje të moshës së martesës si për
meshkujt, ashtu dhe për femrat, dhe për rrjedhojë
(jo domosdoshmërisht) edhe një shtyrje të moshës
së lindjes së parë.
Një ndër faktorët ndikues në vlerësimin e ISF
është mënyra e kampionimit për të përfaqësuar të
dhënat në nivel qarku dhe jo thjesht nivel rajonal.
Gjithashtu, një arsye tjetër është koha e marrë
në konsideratë për rezultatin apo informacionin e
mbledhur; studimi mbledh historinë gjatë tre viteve
të fundit ndërsa të dhënat administrative marrin
vitin referencë.
Diferencat mund të rezultojnë nga metodologjia
e përllogaritjes, metoda direkte krahasuar me
metodën indirekte, përdorimin e të dhënave të
axhustuara dhe historinë e lindjeve. Të gjitha
krahasimet duhet ta marrin në konsideratë gjithë
këto diferenca. Të dyja burimet paraqesin një trend
në rënie të të dhënave dhe në vetvete përshkruajnë
mirë indikatorin.
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Abstrakt
Sistemet e mbrojtjes sociale qysh prej
zanafillës kanë pasur një ndikim të madh në
përmirësimin e kushteve socio-ekonomike
në vendet Evropiane. Literatura sugjeron që
krijimi i sistemeve të mirëqenies ka ndikuar në
rishpërndarjen e të ardhurave dhe, për pasojë,
në reduktimin e nivelit të pabarazisë. Ky artikull1
synon të përforcojë këto gjetje nëpërmjet një
analize krahasimore mbi ecurinë e niveleve të
pabarazisë në Evropë përgjatë harkut kohor
2008-2012, duke u mbështetur në të dhënat
ndër-sektoriale EU-SILC. Së fundi, jepen disa
rekomandime për sa i përket metodologjive
dhe indikatorëve të pabarazisë në Shqipëri.
1 Ky shkrim është shkëputur nga teza e masterit
me temë “How can Welfare State Infuence Income
Inequality? The case of Scandinavian Countires”,
Sapienza University of Rome. Relator Prof. Michele
RAITANO. Teza dhe artikulli nuk janë publikuar më parë.
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1. HYRJE
Analiza e tyre shkon më tej, duke treguar se si ka
ndryshuar niveli i pabarazisë i matur nga indeksi
GINI pas veprimit të transfertave dhe sistemeve
sociale. Së pari, ajo që vihet re nga analiza
është një rritje graduale dhe e konsiderueshme
e pabarazisë në të gjitha vendet evropiane. Së
dyti, pabarazia nga të ardhurat e disponueshme,
pas veprimit të taksave dhe transfertave, është
dukshëm më e ulët se pabarazia nga të ardhurat e
tregut të punës (Figura 2).

Pabarazia e të ardhurave është një nga temat më
të përmendura në studimet e fundit ekonomike
dhe duket të jetë në krye të rendit të ditës së
institucioneve ndërkombëtare si Forumi Ekonomik
Botëror, Fondi Monetar Ndërkombëtar, agjencitë
e OKB-së etj. Shkak për këtë ka qenë pjesërisht
kriza financiare, e cila ka kontribuar mjaftueshëm
në rritjen e pabarazisë në shkallë botërore. Për
më tepër, ajo vuri në dyshim mjetet aktuale që
përdoren për të matur dhe trajtuar pabarazinë dhe
varfërinë, duke sfiduar qeveritë dhe ekspertët për
të gjetur mënyra të reja për të adresuar realitetet
ekonomike në ndryshim.

Këto gjetje sugjerojnë se efekti rishpërndarës i
politikave sociale nuk duhet nënvlerësuar. Dallimet
në shpërndarjen e të ardhurave nga puna dhe nga
të ardhurat e disponueshme, për të gjitha vendet
e përzgjedhura, sugjerojnë që politikat ekonomike
ndikojnë në rishpërndarjen e të ardhurave që
vijnë nga tregu i punës, nëpërmjet taksave dhe
transfertave që aplikohen. Prandaj, mënyra më
e mirë për të kuptuar këto dallime është analiza
e politikave të mirëqenies, pasi ato përfaqësojnë
politikat socio-ekonomike të një vendi dhe
angazhimin në proceset gjithëpërfshirëse.

0.4Por

trendi në rritje i pabarazisë ka filluar shumë
parë se kriza financiare të jepte efektet e saj.
0.3Studimet mbi pabarazinë tregojnë se ky trend
0.25përkon me periudhën pas viteve 1980, gjatë të
0.2cilës u vërejt një rritje e nivelit të pabarazisë në
mbarë botën. Prandaj, shumë teori dhe studime
0.15
të ndryshme janë përpjekur të analizojnë faktorët
0.1
që kanë shkaktuar këtë trend, si dhe mjetet më të
0.05
përshtatshme për ta vlerësuar atë. Një prej tyre
0
është artikulli i Franzini dhe Raitano (2015), i cili
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shqyrton ecurinë historike të pabarazisë dhe vë
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në dukje një rritje të pabarazisë nga të ardhurat
e
disponueshme, siç duket në figurën figurën 1.
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Qëllimi i këtij artikulli është të shqyrtojë lidhjen
midis sistemeve sociale dhe nivelit të pabarazisë,
nëpërmjet një analize krahasimore në kohë dhe
shtrirje gjeografike. Për këtë qëllim, analiza do të
përqendrohet fillimisht në rishikimin e konceptit të
sistemeve sociale të mirëqenies dhe komponentëve
kryesorë të tyre në vendet evropiane. Më pas,
nëpërmjet matjes së indeksit GINI të pabarazisë,
bëhet vlerësimi i nivelit të pabarazisë nga të
ardhurat nëpër familjet evropiane. Për matjen e
indeksit GINI do t’i referohem të dhënave ndërsektoriale të EU-SILC në dy periudha, 2008 dhe
2012, në mënyrë që të evidentohet ecuria në kohë e
nivelit të pabarazisë.
Duke qenë se të dhënat EU-SILC japin informacion
në dy nivele, në nivel individësh dhe në nivel
familjar, të dhënat individuale janë agreguar
sipas njësive familjare përkatëse, në mënyrë
që analiza të jetë konsistente. Në këtë mënyrë,
bëhet e mundur kategorizimi i komponentëve të
të ardhurave në nivel familjesh dhe shpërndarja e
tyre për secilin nga vendet e marra në shqyrtim.
Rrjedhimisht, është matur indeksi GINI për
secilën kategori të ardhurash, duke filluar nga të
ardhurat bruto nga puna, deri tek të ardhurat neto
të disponueshme pas taksave dhe transfertave. Së
fundi, dhe për t’i shërbyer qëllimit të këtij artikulli,
është matur aftësia rishpërndarëse e politikave
të mirëqenies sociale për secilin nga vendet e
përzgjedhura, duke analizuar rritjen dhe / ose uljen
e indeksit GINI pas veprimit të politikave sociale si
transfertat sociale, pensionet etj.

2. KARAKTERISTIKAT E
SISTEMEVE SOCIALE TË
MIRËQENIES – VËSHTRIMI I
LITERATURËS
Sipas Barr (1992), në shkrimin “Teoria Ekonomike
dhe Shteti i Mirëqenies: Një Hulumtim dhe
Interpretim”, shteti i mirëqenies apo sistemi social
i mirëqenies, është një term që përdoret për të
përshkruar gjerësisht aktivitetet socio-ekonomike
në katër fusha: i) transfertat sociale në formën e
parave, ii) kujdesin shëndetësor, iii) arsimimi dhe
ushqimi, iv) shërbimet e strehimit dhe mirëqenies.
Brenda këtyre katër fushave sistemet sociale
përbëhen nga një sërë politikash që mund të
variojnë nga transfertat cash deri në shërbimet
sociale.

politikave të mirëqenies, në literaturë zakonisht
evidentohen metodat sipas të cilave përcaktohen
transfertat (të drejtat) dhe karakteristikat e
transfertave (përfitimeve) të marra nga individët të
cilët dallohen nga:
- Natyra e tyre: e cila mund të jetë një transfertë
sociale cash (p.sh. disa lloje pensionesh ose
pagesat e papunësisë) ose përfitim në natyrë (si
për shembull kujdesi shëndetësor, edukimi, etj).
- Të drejtat: pjesa e popullsisë që ka të drejtë të
marrë një transfertë të caktuar ose që mbulohet
nga sistemi i mbrojtjes sociale në rastet e
verifikimit të një ngjarjeje të caktuar. Në rastin e
sigurimeve shoqërore, e drejta lidhet me verifikimin
e ngjarjes specifike ose përmbushjes së vjetërsisë
në rastin e pensioneve.
- Formula e përllogaritjes së përfitimit: përfitimi
mund të lidhet me historikun e kontributeve, gjë
që e lidh në mënyrë të drejtpërdrejtë me pagën.
Gjithashtu, transferta mund të jetë edhe një lloj
përfitimi i sheshtë, i njëjtë për të gjithë individët që
e marrin atë.
Në varësi të kombinimeve të skemave të
mësipërme, sistemet e mirëqenies ndahen në
dy kategori: sisteme universale dhe sisteme me
targetim. Duke marrë parasysh këto dimensione,
si dhe karakteristikat institucionale të politikave,
Esping-Andersen (1992) dhe Ferrera (1996) japin
një klasifikim gjithëpërfshirës të katër modeleve
kryesore të mirëqenies: (1) modeli social-demokrat
(2) modeli liberal (3) modeli kontinental dhe (4)
modeli jugor.
Klasifikimi i Esping-Andersen është rimarrë në
shqyrtim më pas nga Obst (2009), i cili bën një
riorganizim të karakteristikave të tri modeleve të
para 2, sipas parametrave në tabelën e mëposhtme.
Autori mbështetet në klasifikimin origjinal nga
Esping-Andersen, por vë në dukje se ky klasifikim
është shumë i përgjithshëm dhe jo gjithmonë
karakterizon të gjitha vendet. Për më tepër, ai
nuk shërben si bazë për të vlerësuar nivelin e
rishpërndarjes së të ardhurave.

Për të analizuar aftësinë rishpërndarëse të
sistemeve sociale dhe qëllimet specifike të
2 Modeli Jugor nuk ka qënë pjesë e analizës së Obst, duke qenë se ky model është shtuar më vonë nga Ferrera.
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Tabela 1: Karakteristikat e sistemeve sociale

Karakteristikat
3
Dekomodifikimi

Liberal
I dobët

Konservativ
I moderuar

Social-demorakt
I lartë

Sisteme reziduale të
mirëqenies

I lartë

I lartë

I dobët

Sisteme private të
mirëqenies

I lartë

I ulët

I ulët

Rishpërndarja
Vendet

E ulët
UK

E ulët
DE, FR, NL, BE, AU, LU

E lartë
SU, DN, NO, FI

Burimi: Thomas Obst, Income Inequality and the Welfare State – How redistributive is the public sector?’, 2009.

Sipas këndvështrimit të Esping-Andersen dhe më
i dedikohen punësimit të plotë. Vetëm duke u
Shteti/
GINI nga (skandinav)
GINI nga të
GINI nga
të më
ardhurat
GINI nga
të një
pas
të Obst, modeli social-demokrat
siguruar
që sa
shumë njerëz
të kenë
Indikatori
të
ardhurat
e
e
disponueshme
ardhurat
e i tillë i
karakterizohet nga përfshirja universale dhe
punë është e mundur të mbahet një nivel
çdo llojsolidarist të disponueshme
ardhurat
para
përkufizimi gjithëpërfshirës
i të drejtave.disponueshme
I gjithë
lartë
i sistemit
mirëqenies (Arts dhe
përveç
çdo
lloj e modelit
transferte,
paranë
sistemi është i angazhuar bruto
për të arritur kushte të
Gelissen,
2002).
Ajo që vërejmë
rastin
pensioneve
sociale dhe
barabarta për të gjithë individët. Ky synim arrihet
liberal
është një preferencëtransferte
për progresivitetin
duke
iu referuar politikave të mirëqenies
si një
të bazuara në taksat0.431
dhe
Austria
0.301
0.26masat e drejtpërdrejta
0.298
lloj
e
drejte
që
buron
nga
nënshtetësia
dhe,
si
shpenzimet
sociale.
Për
sa
i
përket
politikave
të
Belgjika
0.325
0.28
0.352
0.472
rrjedhim, secili ka të drejtë ta përfitojë. Në këtë
tregut të punës, modeli liberal favorizon mungesën
Danimarka
0.275universal
0.237e masave rregullatore
0.291
0.323
kuptim,
ky model bën pjesë në llojin
sepse, në këtë mënyrë,
Finlanda
0.305
0.264është e mundur të arrihet
0.327 rritja e punësimit.
0.411
(dhe
jo rezidual) të sistemit të mirëqenies,
Por
duke
mbuluar
universalisht
çdo
individ
sipas
nga
ana
tjetër,
duke
nxitur
një
qarkullimin
më
Franca
0.304
0.278
0.316
0.423
dispozitave të politikave të mirëqenies. Për më
të madh të punës, mungesa e këtyre masave
Gjermania
0.326
0.287përkthehet në shpërndarje
0.312 të pabarabartë 0.375
tepër,
modeli skandinav është karakterizuar
nga
të
Italia
0.37
0.326shpërblimit nga tregu
0.338
një
përfshirje universale e cila financohet
nga
i punës, duke ndikuar0.478
si në
sistemi
i
përgjithshëm
i
taksimit,
nga
politikat
pabarazinë,
ashtu
edhe
në
nivelin
e
varfërisë.
Luksemburgu
0.317
0.277
0.335
0.444
aktive të tregut të punës dhe politikat sociale të
Holanda
0.276
0.23
0.271
0.347
dedikuara për familjet dhe barazinë gjinore. Vlen
Modeli kontinental (korporativ) është ndërtuar
Norvegjia
0.303
0.38
për
t’u përmendur gjithashtu se0.276
vendet skandinave 0.23mbi sistemin e detyrueshëm
të sigurimit. Politikat
favorizojnë
politikat
e
shërbimeve
ose
ato
që
njihen
e
mirëqenies
në
vendet
pjesë
të
këtij
sistemi,
Portugalia
0.397
0.344
0.366
0.411
si përfitime në natyrë, siç janë arsimi, kujdesi
favorizojnë sigurimet shoqërore profesionale
Spanja
0.358
0.323
0.356
0.466
shëndetësor, kujdesi për fëmijët etj.
të kanalizuara sipas çdo sektori. Por në shumë
Suedia
0.264
0.232raste ky sistem ofron
0.277
0.307
avantazhe për personat
me
Modeli
liberal
përfaqësohet nga0.375
shtetet
kontributesh sociale, duke
Mbretëria
e Bashkuar
0.31një historik të gjatë 0.354
0.409
anglosaksone dhe ideja që qëndron pas termit
penalizuar ata që ndodhen jashtë këtij sistemi.
‘liberal’ është fakti se ata favorizojnë një ndërhyrje
minimale nga shteti, duke pasur parasysh
Duke qenë se sigurimi ofrohet në nivel sektorial,
supozimin se individët janë në gjendje të gjejnë një
kjo bën që sistemi të jetë i fragmentizuar, në varësi
nivel të përshtatshëm mirëqenieje drejtpërdrejt
të industrive të ndryshme dhe llojit të sigurimit që
nga tregu. Jo rastësisht, këto vende favorizojnë
ofron secila prej tyre. Si rrjedhim, sistemi social
subvencionimin e sistemeve pritave të mirëqenies,
është më shumë një mekanizëm sigurie rezidual
duke aplikuar lehtësime fiskale si zbritje nga
(safety-net) dhe jo një sistem universal.
taksat. Kështu, roli i shtetit është një plotësues për
transaksionet e tregut dhe, për pasojë, sistemet
Modeli jugor përfshin katër vendet e Evropës
private të mirëqenies janë shumë të përhapura.
Jugore: Itali, Spanjë, Portugali dhe Greqi.
Politika sociale brenda këtij sistemi ka për qëllim
Fillimisht, Italia u klasifikua nga Esping-Andersen
maksimalizimin e kapaciteteve të personave
si pjesë e regjimit korporativ (kontinental), por
për të favorizuar pavarësinë individuale. Vendet
Ferrera (1996) (i mbështetur dhe nga autorë të
që i përkasin këtij lloji regjimi, në përgjithësi
tjerë) argumentoi se ishte më mirë që këto vende

3 Dekomodifikimi paraqet masën në të cilën nevojat e individëve përmbushen nga të ardhurat që kanë, jashë tregut të
punës. Sa më I lartë të jetë niveli i dekomodifikimit, aq më pak individët janë të varur nga të ardhurat e tregut të punës.
Si rrjedhim, që një system social universal të sigurojë të ardhura minimale për të gjithë duhet të ketë një shkallë të lartë
dekomodifikimi (M. Raitano, Welfare State and Redistribution: The role of universalism and targeting, 2007). 	
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të përfshiheshin nën të njëjtin grup. Këto vende
karkterizohen nga një treg pune të fragmentarizuar
dhe të pabarabartë, si edhe nga sisteme
shëndetësore universale, gjë që kontribuoi në
rritjen e efiçiencës në shpërndarjen e të ardhurave
dhe shpenzimeve sociale. Megjithatë, aftësia e
sistemeve sociale jugore për të siguruar individët
pavarësisht rezultateve të tregut të punës, mbetet
e ulët. Si rrjedhim, ato shfaqin një shkallë të ulët
dekomodifikimi dhe fuqi të ulët rishpërndarëse.

2.1 DALLIMET INSTITUCIONALE
Klasifikimi i sistemeve sociale evropiane të
mirëqenies është shumë i dobishëm për qëllimet
e këtij artikulli, për të kuptuar se si struktura
institucionale e politikave socio-ekonomike
mund të ndikojë në mirëqenien e qytetarëve dhe
identifikimin e vendeve gjithëpërfshirëse. Por
ndërsa literatura e paraqitur më sipër fokusohet
kryesisht në karakteristikat e përgjithshme të
sistemeve sociale, OECD në raportin ‘Divided
we stand, why inequality keeps rising?’ (2011),
nxjerr në pah karakteristikat institucionale dhe
strukturore të tregut të punës dhe sistemit të
mbrojtjes sociale.
Raporti përbën një nga veprat më të plota në këtë
drejtim, duke marrë në konsideratë dimensione
të ndryshme të mekanizmave institucionale si
negociimi i pagave, legjislacioni për mbrojtjen e
punësimit, rregullimi i tregjeve, barra tatimore,
paga minimale etj. Së pari, raporti vë në dukje se
ekzistojnë dallime midis vendeve pjesë të studimit
për sa i përket mekanizmave të lartpërmendur,
të cilat reflektohen në sistemet sociale. Dallimet
kryesore, sipas këtij raporti, lidhen me:
1. Politikat e tregut të punës (veçanërisht Politikat
Aktive të Tregut të Punës),
2. Përfitimet në natyrë,
3. Përfitimet në para.
Politikat aktive të tregut të punës janë pjesë
integrale e politikave të punës dhe kanë për qëllim
përmirësimin e rezultateve në tregut të punës,
duke bërë të mundur rritjen e mobilitetit, efiçiencës
dhe riaktivizimin e punëtorëve. Ekzistojnë katër
politika kryesore që synojnë rritjen e aktivizimit: (a)
trajnimi për individët e papunë ose që rrezikojnë
të humbasin vendin e punës (b) subvencionimet
për rritjen e punësimit, që nxitin punësimin për
individët e papunë ose grupe të tjera (c) shërbimet
publike të punësimit që konsistojnë në këshillimin,
orientimin profesional dhe kurset e kërkimit
të punës dhe (d) masat e aktivizimit, të cilat
aplikojnë sanksione në masat e përfitimeve për
individët e papunë ose imponojnë pjesëmarrjen e
detyrueshme në kurset e trajnimit.
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Sistemi suedez, për shembull, është më i famshëm
për PATP nëpërmjet sanksioneve që ushtron mbi
personat e papunë përmes mohimit të përfitimeve,
në mënyrë që ata të kërkojnë një punë ose të
pranojnë një pozicion të përshtatshëm me aftësitë
e tyre.
Literatura sugjeron që politikat PATP janë shumë
të rëndësishme në reduktimin e niveleve të
papunësisë, rritjen e të ardhurave të individëve nga
puna dhe reduktimin, në këtë mënyrë, të niveleve
të përgjithshme të pabarazisë. Sipas Van Ours, kjo
ndodh sepse PATP rrisin nivelin e punësimit dhe
në të njëjtën kohë rritin kapacitetet e individëve të
papunë përmes procesit të trajnimit.
Në këtë kuadër, të dhënat e marra nga Eurostat
(Tabela A.1 në shtojcë) tregojnë se shpenzimet
publike për politikat sociale të tregut të punës janë
më të larta në vende si Franca, Italia, Spanja dhe
Gjermania, ndërsa ato zënë një përqindje më të
lartë të PBB-së në Suedi, Spanjë dhe Finlandë.
Përveç politikave të tregut të punës, që kanë një
ndikim të drejtpërdrejtë në jetën dhe të ardhurat
e disponueshme të individëve, një pjesë tjetër
e rëndësishme e politikave të mirëqenies janë
shërbimet sociale ose përfitimet në natyrë. Studimi
i tyre gjen një përfaqësim të gjerë në literaturë,
por problemi kryesor në lidhje me to qëndron në
vështirësinë e matjes së vlerës së tyre monetare.
Është logjike të mendosh se nëse një familje merr
arsim shkollor falas për fëmijët ose shërbime falas
për kujdesin e fëmijëve, kjo do të rrisë në mënyrë
indirekte të ardhurat e tyre të disponueshme, duke
qenë se ata nuk po paguajnë për këto shërbime
siç do të kishin bërë në të kundërt. Nga ana
tjetër, veçanërisht në lidhje me politikat familjare,
literatura tregon një ndikim të fortë të këtyre
politikave në rritjen e niveleve të punësimit të
femrave.
Përfitimet në natyrë nuk do të jenë objekt i analizës
së këtij artikulli, për shkak të vështirësive që
rrjedhin nga vlerësimi i tyre, si dhe kufizimet që
ekzistojnë nga të dhënat në dispozicion.
Së fundi, pjesë e politikave sociale për t’u
konsideruar janë dhe përfitimet në para. Duke
qenë se kjo kategori përfitimi ofrohet në formën
e parave, ka një ndikim të menjëhershëm në të
ardhurat e disponueshme dhe në pabarazinë nga
të ardhurat. Për më tepër, duke pasur parasysh
se ato janë transferta që veprojnë pasi të ardhurat
nga puna kanë dhënë efekt, kanë një ndikim të
drejtpërdrejtë në rishpërndarjen e të ardhurave.
Si pjesë e përfitimeve në para konsiderohen
përfitimet e papunësisë, përfitimet në rast
sëmundjesh, pensionet dhe përfitimet e lidhura
me përjashtimin social (e ngjashme me asistencën
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sociale). Pjesa më e madhe e përfitimeve në para
i përket kategorisë së pensioneve (Tabela A.2 në
shtojcë), veçanërisht në vende si Italia apo Greqia,
si pasojë e karakteristikave të tyre demografike që
nuk do të jenë pjesë e këtij studimi. Përfitimet në
para nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht fuqinë e
politikave të mirëqenies sepse vlerat absolute të
paraqitura më poshtë mund të jenë të influencuara
nga veçantitë demografike (si në rastin e
pensioneve, për shkak të popullsisë së moshuar)
ose makroekonomike (si niveli i papunësisë).
Megjithatë, duke u kombinuar me poltikat e tjera,
së bashku ato mund të eliminojnë efektet negative
që lidhen me shpërndarjen e të ardhurave nga
tregu i punës.

tjetër i analizës do të zhvillohet në nivelin e njësive
familjare. Pasi të dhënat nga njësitë e individëve
agregohen në njësitë familjare, kampioni i mbetur
për t’u analizuar përbëhet prej 24,323 njësive
familjare.

Raporti konkludon se ekziston realisht një lidhje
midis pabarazisë së të ardhurave nga tregu i
punës dhe vetë institucioneve të tregut të punës.
Paragrafi pasues synon të demonstrojë ekzistencën
e kësaj lidhjeje dhe mekanizmat për të korrigjuar
pabarazinë nga tregu i punës.

Duke ndjekur të njëjtën logjikë, të ardhurat nga
vetëpunësimi janë marrë në nivel individual dhe
pastaj grumbullohen për të gjithë individët që
jetojnë në të njëjtën familje,

3. METODOLOGJIA DHE
GJETJET NGA ANALIZA E TË
DHËNAVE
Pas rishikimit të literaturës, është koha për
të analizuar të dhënat e disponueshme, për të
parë nëse ato përputhen me modelet teorike
të sistemeve të mirëqenies dhe konceptit të
pabarazisë. Siç u përmend më lart, pika kryesore
gjatë analizës së boshtit mirëqenie–pabarazi
qëndron në mënyrën sesi ndodh procesi i
rishpërndarjes së të ardhurave dhe cilat janë
gjasat që përdorimi i politikave të duhura të
ketë ndikim mbi të. Për të mbështetur këtë tezë,
analiza e mëposhtme do t’i referohet të dhënave
nga pyetësori periodik i Eurostat ‘European Union
Statistics on Income and Living Conditions’ (EUSILC), duke iu referuar periudhave 2008 dhe 2012.
Një pikë shumë e rëndësishme gjatë analizës së
pabarazisë është njësia e referencës mbi të cilën
do të bazohemi. Për qëllimet e këtijartikulli do
të përdoren të dhënat e EU-SILC, duke u bazuar
vetëm në njësitë familjare, për të dyja përiudhat
e referencës. EU-SILC, në fakt, siguron të dhëna
edhe sipas njësive individuale, të cilat edhe pse
nuk do të jenë pjesë e mirëfilltë e analizës, do
të përdoren për të rindërtuar të ardhurat totale
të njësive familjare. Do të fillojmë analizën
duke marrë parasysh një kampion prej 258,356
individësh për vendet e BE-15. Në nivelin individual
është e mundur të krahasohet pjesa e secilit
komponent të ardhurash për çdo person, për
çdo vend të zgjedhur, përveç të ardhurave nga
kapitali, të cilat mungojnë. Për këtë arsye, hapi

Nga ana tjetër, në nivelin e njësive familjare, të
dhënat nga punësimi dhe vetëpunësimi janë të
kufizuara. Për këtë arsye, analiza është ndërtuar si
më poshtë:
Të ardhurat nga paga janë marrë nga niveli
individual dhe më pas janë agreguar sipas njësive
familjare përkatëse,

Pensionet, gjithashtu, merren nga niveli individual,
duke marrë parasysh pensionet e pleqërisë dhe
pensionet e familjarëve,
Për sa i përket transfertave, ndërtohen fillimisht
transfertat totale për çdo individ, të çdo familjeje
dhe, më pas, i bashkohen vlerës së transfertave në
nivelin familjar,
Të ardhurat nga kapitali janë të disponueshme
vetëm në nivel familjar,
Shuma e të gjithë përbërësve të lartpërmendur
mblidhet për të ndërtuar të ardhurat totale bruto të
çdo njësie familjare, e cila pastaj bëhet ekuivalente
për cdo individ, me qëllim që të krahasohen më
mirë individët që jetojnë në familje.
Për të vlerësuar intensitetin e rishpërndarjes
së të ardhurave, të ardhurat bruto totale do të
krahasohen me të ardhurat e disponueshme
në nivel familjar. Duke mbledhur të gjithë
komponentët e të ardhurave (ku Y paraqet të
ardhurat) si më poshtë, është e mundur të
shkruhet:

Pas ndërtimit të komponentëve kryesorë të të
ardhurave, është e mundur të matet indeksin GINI
për secilin prej tyre. GINI është një indikator që
mbështetet në përqendrimin e të ardhurave për të
matur nivelin e pabarazisë, duke përdorur lidhjen
që ekziston midis shpërndarjes grumbulluese të
të ardhurave dhe të popullsisë; për këtë arsye nuk
është një indeks sintetik. Duke qenë se bazohet
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në matjen e një indikatori, siç është përqendrimi,
është më shumë i ndikuar nga diferencat në
0.35shpërndarjen e të ardhurave sesa nga diferencat
0.3e vetë të të ardhurave. Kështu, në rastet e një
0.25transferte të sheshtë në para nga njëri skaj i
0.2shpërndajes së të ardhurave në tjetrin, efekti i saj
0.15i matur nga GINI do të jetë më i madh në qendër
të shpërndarjes. Megjithatë, ai mbetet një nga
0.1
treguesit më të përdorur për matjen e pabarazisë.
0.05
0.4GINI

0

Ndërsa pjesa e të ardhurave nga kapitali është
shumë i vogël në pothuajse të gjitha vendet e
përzgjedhura.
Për sa i përket të ardhurave nga pensioni,
përqindjet relative më të mëdha mbi të ardhurat
totale vërehen në vendet e evropës jugore, si pasojë
e përqindjes relativisht të lartë të popullsisë mbi
65 vjeç. Ky efekt mund të shihet më i theksuar
në rastin e Italisë, gjë që përbën realisht një nga
problemet më të mëdha të tregut të punës në Itali.

Analiza
e mëposhtme
është kryer
duke
France
Germany
Netherlands
Denmark
Sweden
Italy
United Kindom
përdorur paketën STATA. Për ta bërë atë më të
Komponenti i fundit i të ardhurave për t’u
1985
1995
2010marrë në konsideratë janë transfertat totale
krahasuesheme, janë zgjdhur vetëm 15 shtetet
anëtare të BE-së (përveç Greqisë, për të cilën nuk
të marra nga çdo njësi familjare. Transferatat
ka të dhëna të disponueshme mbi të ardhurat nga
janë elementi kryesor i kësaj analize sepse
0.6
EU-SILC).
paraqesin materializimin e politikave sociale në
0.5
vlerë monetare. Për të llogaritur vlerën totale të
transfertave për çdo familje, fillimisht agregohen
0.4 3.1 ANALIZA E PABARAZISË SIPAS
transfertat në nivel individual:
0.3 NJËSIVE FAMILJARE
- Përfitimet e papunësisë,
0.2
- Përfitimi në rast sëmundjesh,
Për të bërë të mundur analizën e pabarazisë sipas
- Përfitimet e aftësisë së kufizuar,
0.1
njësive familjare, fillimisht është bërë zbërthimi i
- Ndihma për arsimin.
0 të ardhurave familjare në komponentët kryesorë.
Plus transfertat që përfitohen në nivel familjeje:
France
Germany
Denmark
Sweden
Italy
United Kindom
Siç mund
të vërehet
në figurënNetherlands
3, të ardhurat nga
- Asistenca sociale,
paga (të shprehura si shuma e të ardhurave nga
1985
1995
2010- Ndihma për strehim,
puna dhe të ardhurave nga vetëpunësimi) përbëjnë
- Ndihma për familjen / fëmijët,
pjesën më të madhe të të ardhurave totale, për të
- Lloje të tjera transfertash të pëfituara nga
gjitha vendet e marra në analizë. Për më tepër, ato
individët nën 16 vjeç.
janë burimi kryesor i pabarazisë.
Figura 3: Të ardhurat familjare sipas komponentëve
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Figura 4: Indeksi GINI i pabarazisë sipas komponentëve të të ardhurave
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Megjithatë, përqindjet relative që zënë transfertat
mbi të ardhurat totale, në vetvete nuk japin ndonjë
informacion të vlefshëm rreth nivelit të pabarazisë
dhe rolit të politikave sociale për ta luftuar atë.
Për këtë arsye, duke përdorur avantazhet që STATA
ofron në analizat statistikore, është bërë zbërthimi
i indeksit GINI sipas të gjitha komponentëve të të
ardhurave, për të vlerësuar se cili nga komponentët
kontribuon më shumë në nivelin total të
pabarazisë. Rezultatet janë paraqitur në figurën 4.
Siç mund të shihet, të ardhurat nga puna zënë
pjesën më të madhe të nivelit të pabarazisë nga të
ardhurat, duke vënë në dukje përsëri se shkaqet
kryesore të pabarazisë vijnë nga tregu i punës.
Trendi është pak a shumë i njëjtë në të gjitha
vendet, ku përqindja më e ulët e pabarazisë së të
ardhurave nga puna vihet re në Itali dhe më e larta
në Danimarkë.

drejt individëve të moshuar, të ardhurat e këtyre
të fundit do të rriten, ndërsa të ardhurat e grupit
të parë do të reduktohen, duke ulur pabarazinë që
vjen nga shpërndarja e të ardhurave.

Deri tani pamë se si të ardhurat janë shpërndarë
në nivel familjar, si dhe shpërbërjen e të ardhurave
në komponentët kryesorë. Kjo lloj analize ishte e
domosdoshme për të kuptuar se si zotërohen llojet
e ndryshme të të ardhurave nga familjet në vende
të ndryshme; megjithatë, ajo nuk jep informacion të
saktë rreth efekteve rishpërndarëse që ushtrojnë
taksat dhe transfertat. Duke pasur parasysh se të
dhënat në lidhje me taksat në EU-SILC 2012 janë të
limituara, analiza do të zhvillohet duke konsideruar
vetëm fuqinë rishpërndarëse të transfertave. Për
këtë arsye, pabarazia do të matet hap pas hapi që
kalojmë nga të ardhurat bruto, në të ardhurat e
disponueshme para përfitimit të çdo lloj transferte,
Për sa i përket transfertave, përqindjet relative mbi
pastaj tek të ardhurat e disponueshme kur
tëKarakteristikat
ardhurat totale janë pakLiberal
a shumë të njëjta në të
konsiderojmë vetëm
transfertat nga pensionet, dhe
Konservativ
Social-demorakt
gjitha
vendet.
Por
pavarësisht
incidencës
së
vogël
në
fund
të
ardhurat
e
Dekomodifikimi
I dobët
I moderuar
I lartëdisponueshme pas përfitimit
që ato kanë mbi të ardhurat totale, ato ushtrojnë
të të gjitha transfertave.
një
efekt neutralizues,
Sisteme
reziduale të duke reduktuar pabarazinë
I lartë
I lartë
I dobët
për
çdo 1 % ndryshim të vlerës së tyre. I njëjtë
Duke filluar nga indeksi GINI i llogaritur mbi
mirëqenies
arsyetim vlen dhe për pensionet, duke qenë se
të ardhurat bruto (Tabela 2) vërejmë se vlerat
pensionistët
zakonisht
konsiderohen
si
individë
me
relative janë të larta
në të gjitha vendet, ku vendet
Sisteme private
të
I lartë
I ulët
I ulët
tëmirëqenies
ardhura nga paga të barabarta me zero. Duke
e evropës jugore kryesojnë vlerat më të larta të
ndjekur këtë logjikë, nëse konsiderojmë pensionet
indeksit GINI, kundrejt vendeve skandinave me
E ulët vlerat më të ulta.E lartë
siRishpërndarja
transferta nga individët E
e ulët
rinj dhe në moshë pune
Vendet
UK
DE, FR, NL, BE, AU, LU SU, DN, NO, FI
Tabela 2: Indeksi GINI i pabarazisë nga të ardhurat bruto tek të ardhurat e disponueshme

Shteti/
Indikatori

Austria

0.301

0.26

GINI nga të ardhurat
e disponueshme
para çdo lloj
transferte, përveç
pensioneve
0.298

Belgjika

0.325

0.28

0.352

0.472

Danimarka

0.275

0.237

0.291

0.323

Finlanda

0.305

0.264

0.327

0.411

Franca

0.304

0.278

0.316

0.423

Gjermania

0.326

0.287

0.312

0.375

0.37

0.326

0.338

0.478

Luksemburgu

0.317

0.277

0.335

0.444

Holanda

0.276

0.23

0.271

0.347

Norvegjia

0.276

0.23

0.303

0.38

Portugalia

0.397

0.344

0.366

0.411

Spanja

0.358

0.323

0.356

0.466

Suedia

0.264

0.232

0.277

0.307

Mbretëria e Bashkuar

0.375

0.31

0.354

0.409

Italia

GINI nga
të
ardhurat
bruto

GINI nga të
ardhurat e
disponueshme

GINI nga të
ardhurat e
disponueshme
para çdo lloj
transferte sociale
0.431

Burimi: EU-SILC 2012, përpunim i autorit

23

EFEKTI I POLITIKAVE SOCIALE GJITHËPËRFSHIRËSE MBI PABARAZINË

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

Pas pagimit të taksave dhe kontributeve,
të ardhurat e mbetura të disponueshme pa
konsideruar asnjë lloj transferte, rezultojnë
në një përqendrim më të lartë mbi totalin e të
ardhurave, duke sjellë si pasojë një vlerë më
të lartë të inkesit GINI. Pabarazia, në këtë rast,
rezulton më e lartë se edhe GINI, nga të ardhurat
bruto për të gjitha vendet, me vlerat më të larta
në vendet e jugut. Nga ana tjetër, vlerat më të ulta
vërehen në Danimarkë dhe Suedi. Shpjegimi i
këtyre rezultateve është ngushtësisht i lidhur me
përkufizimin e këtyre koncepteve. Kështu, sipas
Eurostat, të ardhurat bruto përfshijnë të gjitha
komponentët e të ardhurave në nivel personal dhe
familjar, duke llogaritur edhe transfertat totale të
marra. Pasi taksat dhe kontributet paguhen, por
asgjë transfertë nuk është marrë ende (kolona e
katërt e tabelës), është e natyrshme të arsyetohet
se klasa e mesme dhe ajo më e ulët do të kenë
më pak burime për të përmbushur nevojat e tyre;
e njëjta gjë ndodh në skajin tjetër (në krye) të
shpërndarjes së të ardhurave, por në këtë rast
transfertat ndikojnë një masë shumë më të ulët tek
individët/familjet e pasura. Kjo mënyrë arsyetimi
sjell në vëmendje kufizimet e përdorimit të indeksit
GINI për matjen e pabarazisë në shpërndarjen e të
ardhurave, duke qenë se ai është më i ndjeshëm
ndaj ndryshimeve që ndodhin në pjesën qendrore të
shpërndarjes së të ardhurave.

Duke vazhduar me analizën, tashmë është e
mundur të matet indeksi GINI nga të ardhurat e
disponueshme, pasi konsiderohen dhe transfertat
nga pensionet. Nga rezulatet duket se pabarazia
zvogëlohet në të gjitha vendet, por ulja është më e
theksuar në vendet e jugut (sidomos për Italinë dhe
Spanjën). Meqenëse këto vende kanë një përqindje
më të lartë të pensionistëve (duke i konsideruar
pensionistët si individë me të ardhura page të
barabartë me zero), kur pensionet llogariten si
pjesë e të ardhurave familjare, të ardhurat totale të
disponueshme të familjes rriten dhe pabarazia në
shpërndarjen e të ardhurave ulet. Ulje e indeksit
GINI vihet re edhe në vendet e tjera kontinentale,
ndërsa efekti është shumë i vogël në vendet
nordike.
Në fund, duke konsideruar të gjitha transfertat e
marra në nivel individual dhe familjar, si pjesë e të
ardhurave të disponueshme familjare (kolona 2),
pabarazia ulet ndjeshëm duke arritur vlerat më të
ulta në Norvegji, Danimarkë dhe Suedi me një vlerë
GINI = 0.23.
Për të kuptuar më mirë ndryshimet në pabarazinë
e të ardhurave, figura 5 jep një paraqitje më të
qartë të efekteve që transfertat sociale kanë
mbi indeksin GINI. Siç është shpjeguar më lart,
pabarazia zvogëlohet hap pas hapi që transfertat i
shtohen të ardhurave të familjeve.
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Figura 5: Efekti i transfertave mbi pabarazinë nga të ardhurat, i matur nga indeksi GINI
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Shënim 1: Intensiteti i rishpërndarjes pasi koniderohen
Edhe pse analiza e mësipërme jep rezultate
transfertat nga pensionet është matur si përqindja e ndryshimit
të rëndësishme në lidhje me pabarazinë nga
të indeksit GINI të pabarazisë nga të ardhurat e disponueshme
të ardhurat dhe rolin e transfertave, ajo nuk
(pa konsideruar asnjë lloj transferte) dhe indeksit GINI të
jep një përgjigje të qartë rreth intensitetit të
pabarazisë pas konsiderimit të pensioneve si pjesë e të
ardhurave.
rishpërndarjes. Sipas Raitano 4, një mënyrë
e përshtatshme për të matur intensitetin e
Shënim 2: Intensiteti i rishpërndarjes nga transfertat (pasi
rishpërndarjes së të ardhurave është diferenca në
konsiderohen të gjitha transfertat soociale) është matur si
pikë përqindje midis pabarazisë së të ardhurave
përqindja e ndryshimit të indeksit GINI të pabarazisë nga të
ardhurat e disponueshme (pa konsideruar asnjë lloj transferte)
nga puna dhe pabarazisë nga të ardhurat e
dhe indeksit GINI të pabarazisë nga të ardhurat e disponueshme
disponueshme. Por ai sugjeron që kjo masë
pas konsiderimit të transfertave totale si pjesë e të ardhurave.
është shumë më e komplikuar për t’u llogaritur
për shkak të problemeve metodologjike që
Siç mund të shihet nga figura 6, intensiteti i
mund të lindin gjatë krahasimit të pabarazisë
rishpërndarjes, kur konsiderohen
vetëm pensionet,
30 të ardhurat nga puna7.26
8.00
nga
dhe të ardhurat
e
6.66
6.62është shumë i lartë për Italinë dhe ndryshon
7.00
6.19
disponueshme.
Në artikullin “Income inequality
25
shumë pak kur të gjitha transfertat e tjera i
6.00
in Europe 5.44
since crisis” ai thekson faktin se masa
shtohen të ardhurave totale. Kjo mjafton për të
e20intensitetit të rishpërndarjes influencohet
5.00
kuptuar se në rastin e Italisë, matja e intensitetit
nga
15 transfertat e pensioneve. Duke qenë se
të rishpërndarjes është 4.00
shumë e influencuar nga
pensionistët zakonisht konsiderohen me të ardhura
3.00
pensionet
(si
pasojë
e
karakteristikave
demografike
10
zero nga puna, në momentin kur pensionet
2.00 arsye, për të izoluar
që u përmendën). Për këtë
konsiderohen
si pjesë e të ardhurave të tyre të
5
efektin rishpërndarës të1.00
transfertave sociale
disponueshme, efekti i rishpërndarjes mund
nga pensionet dhe për të
dhënë një vlerësim të
0.00
0
të jetë tepër
i lartë. Për këtë
arsye, dhe duke
1996
2002
2005
2008
2012 të eliminojmë pensionet nga të
paanshëm, duhet
marrë parasysh të dhënat e disponueshme për
ardhurat totale. Kështu, individët mbi 65 vjeç janë
D10
transfertat sociale, sjellim matjenD1
e intensitetit
të D10/D1
eliminuar nga përbërja e njësive familjare dhe, si
rishpërndarjes duke analizuar së pari ndryshimin
rrjedhim, të ardhurat nga pensionet nuk janë më
në
përqindje midis indeksit GINI nga të ardhurat
45
6.00
pjesë e të ardhurave familjare.
e tregut (të ardhurat e disponueshme para çdo
40
4.81
4.67
5.00
lloj transferte) dhe indeksit GINI nga të ardhurat
4.38
Rezultatet e 4.25
kësaj analize janë paraqitur në
35
3.97
e disponueshme, duke shtuar vetëm pensionet
figurën 7 dhe 8 5. Siç mund
30
4.00 të shihet, pabarazia
në
të ardhurat totale. Në një hap të dytë, duke
nga
të
ardhurat
nga
paga
është më e ulët për
25
konsideruar
të gjitha llojet e transfertave sociale,
3.00 është e lartë për
vendet
skandinave,
ndërsa
1.78 do të matet si ndryshimi në
20
1.78
1.76
rishpërndarja
përqindje
1.80
Italinë dhe Britaninë e Madhe.
Pasi shtojmë
2.00
15
midis indeksit GINI nga të1.60
ardhurat nga puna dhe
transfertat sociale, pabarazia zvogëlohet, por me
10
indeksit
GINI nga të ardhurat e disponueshme, pasi
një intensitet më të ulët1.00
në krahasim me analizën e
5
shtohen
të gjitha llojet e transfertave sociale. Siç
mëparshme. Në fakt, nëse i referohemi intensitetit
mund
të shihet nga figura 6, diferenca në terma
0.00
0
të rishpërndarjes (Figura 8), ai është më i ulët se
1996 më e lartë2002
2005me një
2008
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absolute është
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Figura 6: Intensiteti i rishpërndarjes së të ardhurave
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4 M. Raitano, ‘Income inequality in Europe since the crisis’, 2016.
5 Infomacioni i detajuar mbi indeksin GINI per cdo vend jepet në Tabelën A.3 në shtojcë. 	
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Figura 7: Pabarazia e të ardhurave në nivelin familjar, duke përjashtuar individët mbi 65 vjeç
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Figura 8 : Intensiteti i rishpërndarjes së të ardhurve në nivelin familjar, duke përjashtuar individët mbi 65 vjeç
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0.6

Për 0.5
shembull, intensiteti i rishpërndarjes nga
transfertat
totale për Norvegjinë (duke përfshirë
0.4
dhe pensionet) është i barabartë me 0.15, ndërsa
nëse0.3pensionet përjashtohen është e barabartë me
0.0166.
E njëjta logjikë vlen për të gjitha vendet e
0.2
tjera, paçka se diferencat në përqindje ndryshojnë.

transfertave sociale), dhe më pas do të shtohen
transfertat për të ardhurat e disponueshme. Siç
mund të shihet nga figura 9, modeli skandinav
reflekton indeksin më të ulët GINI të pabarazisë
për secilën kategori të ardhurash. Hap pas hapi,
duke shtuar pensionet dhe të gjitha transfertat e
0.1
tjera, pabarazia ulet në të gjitha modelet. Në këtë
pikë është më evidente të shihet se si parashikimet
3.2 ANALIZA
E PABARAZISË SIPAS
0
teorike përputhen
me rezultatet e analizës, duke
Scandinavian
Liberal
Southern
MODELEVE
TË SISTEMEVE
SOCIALE Continental
qenë se modeli skandinav ka performancën
GINI from disposable income before social transfers
TË MIRËQENIES
më të mirë me një indeks GINI nga të ardhurat
GINI from disposable income before social transfers other
than pensions
e disponueshme
të barabartë me 0.276(modeli
GINI from
dispisable income
Hapi i fundit në analizën
e pabarazisë
nga të
më i ulët midis katër modeleve). Nga ana tjetër,
ardhurat është krahasimi i indeksit GINI sipas
në modelin e jugut vërehet një rënie e lartë e
modeleve të ndryshme të sistemeve të mirëqenies,
pabarazisë në të ardhurat pasi konsiderohen
Southern
duke
iu përmbajtur klasifikimit të dhënë në
pensionet, por jo aq të lartë kur shtohen transfertat
paragrafin e dytë.
sociale. Nëse i referohemi figurës 10, është e
mundur të vërehet se intensiteti i rishpërndarjes
Continental
Duke ndjekur të njëjtën logjikë si më parë, do
nga transfertat sociale është më i ulët për modelin
të kryhet analiza duke matur indeksin GINI
jugor.
nga
të
ardhurat
nga
paga
(ose
të
ardhurat
e
Liberal
disponueshme pas taksave dhe para marrjes së
Scandinavian

6 Informacioni i detajuar mbi indeksin GINI per cdo model sipas kategorive të të ardhurave, jepet në Tabelën A.4 në
shtojcë. 	
0
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4. POLITIKAT E MBROJTJES
SOCIALE NË SHQIPËRI
Politikat sociale në vendin tonë janë duke kaluar
ende në një periudhë tranzicioni dhe vuajnë nga
dy mangësi kryesore që pengojnë zhvillimin e
mëtejshëm të tyre:
- Mungesa e të dhënave statistikore të
qëndrueshme në kohë,
- Mungesa e fondeve buxhetore për të mundësuar
rritjen e shpenzimeve sociale.
Ndërsa pika e fundit kërkon një analizë më
të thellë të buxhetit të shtetit dhe mënyrës si
alokohen fondet për politikat sociale, është e
rëndësishme të ndalemi në pikën e parë. Instituti
i Statitikave (INSTAT), kohët e fundit, ka bërë
përpjekje për të rritur cilësinë e të dhënave të
mbledhura, përpunimin e tyre dhe harmonizimin e
klasifikimeve dhe metodologjive me ato evropiane.
Nisma më e fundit e përfshirë në Strategjinë
Kombëtare për Zhvillimin e Statistikave 2017-2021
është përpjekja për të zhvilluar metodologjinë
EU-SILC në Shqipëri; gjë që do të kërkojë krijimin
e një databaze të gjerë për kampionimin e njësive
statistikore dhe ndjekjen e tyre në kohë, me qëllim
sigurimin e të dhënave të tipit panel. Për më
tepër, INSTAT duket se po bën përpjekje për të
rritur gjithashtu numrin e indikatorëve matës të
mbrojtjes sociale dhe nivelit të jetesës.
Në këtë pikë dhe për të qenë brenda kontekstit të
këtij artikulli, qëllimi i këtyre të dhënave duhet të
shkojë përtej matjes së indikatotëve të varfërisë;
pra është e domosdomshme përfshirja e indeksit
GINI apo indekseve të tjerë të ngjashëm, si PALMA,
për të matur shpërndarjen e të ardhurave dhe
pabarazinë. Duke qenë se aktualisht nuk kemi
të dhëna EU-SILC për të vazhduar analizën e
pabarazisë për Shqipërinë, do të ishte mirë të
fokusohemi në rishikimin e politikave sociale
në Shqipëri, si dhe krahasimin e indekseve të
pabarazisë, të matur nga raporte ndërkombëtare.
Politikat e mbrojtjes sociale në Shqipëri, deri tani,
janë përqendruar në elementë shumë bazikë të
sigurimit dhe asistencës sociale. Në këtë pikë, vlen
për t’u përmendur nisma e reformës së sistemit
të pensioneve, e ndihmës ekonomike, si dhe
reforma e arsimit profesional. Duke pasur parasysh
klasifikimin e masave para dhe pas efektit të
tregut të punës (të parashtruar më parë), politikat
sociale në Shqipëri janë të fokusuara kryesisht pas
veprimit të tregut të punës, në formën e asistencës
sociale ose pagesave të papunësisë. Tregu i
punës në vend vuan nga mungesa e reformimit të

sistemeve kombëtare të punësimit dhe kontrata
kolektive, që në mungesë të një ndikimi të fortë
nga sindikatat janë rregulluar kryesisht në nivelin
individual punëdhënës-punëmarrës (pa marrë
parasysh tregun informal të punës). Në strategjitë
kombëtare, vitet e fundit po i jepet rëndësi
veçanërisht arsimit profesional, si një mënyrë
për t’iu përshtatur dinamikave të tregut të punës.
Megjithatë, duhet të kemi parasysh efektet ende
persistente të informalitetit dhe nepotizmit në
tregun e punës.
Nga ana tjetër, një vëmendje e madhe i është
kushtuar reformimit të sistemit të ndihmës
ekonomike në një program të riintegrimit social.7
Sipas këtij programi, ndihma ekonomike konsiston
kryesisht në nxitjen e punësimit si zëvendësues
i asistencës sociale, duke gjeneruar punë pranë
komuniteteve përkatëse. Fondi social i përcaktur
për të mbuluar këtë lloj asistence ka si target
grupet më të rrezikuara nga përjashtimi social. Siç
mund të shihet nga tabela e mëposhtme, numri i
familjeve që kanë përfituar ndihmën sociale nga
viti 2013 deri në vitin 2017 është ulur ndjeshëm
edhe pse nuk ka të dhëna nëse niveli i mirëqenies
është rritur për familjet e përjashtuara (dhe në
përgjithësi).
Duke shkuar drejt pensioneve si një formë e
përfitimit social, vihet re se ka një diferencë të
madhe në masën e pensioneve të përfituara
në zonat urbane dhe rurale, gjë që vë në dukje
problemet e sistemit të sigurimeve të lidhura
me kontributet e shkuara gjatë periudhës së
fermave kolektive. Sisteme të tilla vazhdojnë ende
të penalizojnë pjesën e moshur të popullsisë
që jetën kontributive e kanë të lidhur me vitet e
komunizimit. Në këtë pikë, ka nevojë dhe vend
për një studim të mirëfilltë të efektit të politikave
kolektivizuese mbi pensionet dhe varfërinë e
moshës së tretë.
Për sa i përket pensionit të invaliditetit dhe atij
familjar, vlera e tyre është ndjeshëm më e ulët
se ajo e pensionit të pleqërisë. Në fakt, këto
dy kategori pensionesh në sistemet evropiane
klasifikohen zakonisht si përfitime në para, në
formën e asistencës sociale. Duke konsideruar
se paga bruto minimale në Shqipëri është 24,000
Lekë, pensioni (urban) i invaliditetit është sa gjysma
e pagës minimale bruto, ndërsa pensioni familjar
sa një e katërta e saj. Në të dyja rastet, asistenca
duket e pamjaftueshme për të përballuar një jetesë
brenda kushteve minimale. Vlerat janë akoma më
të vogla në rastet e pensioneve rurale.

7 Analizë e politikave të zhvillimit ekonomik gjithëpërfshirës si instrument i ri për integrimin ekonomik dhe social të
shtresave te disavantazhuara në shoqëri, Agenda Institute, 2018.
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Tabela 3: Ndihma ekonomike e përfituar sipas strukturës së familjes

Familjet sipas strukturës/Vitet

Familje gjithsej (nr.)

Familjet sipas strukturës/Vitet
- me 1 pjesëtar
- me 2 pjesëtarë
- me 3 pjesëtarë
- me 1 pjesëtar
- me 4 pjesëtarë
- me 2 pjesëtarë
- me 5 pjesëtarë
- me 3 pjesëtarë
- me 6 pjesëtarë
- me 4 pjesëtarë
- me mbi 6 pjesëtarë
- me 5 pjesëtarë
- me 6 pjesëtarë
Fondi i paguar gjithsej ('000
- me mbi 6 pjesëtarë

Familje gjithsej (nr.)

lekë)

Fondi i paguar gjithsej ('000
- me 1 pjesëtar
lekë)

2013

2014

2015

2016

2017

104397.50

78071.46

80057.25

80147.25

80964.00

2013

2014

2015

2016

5640.79
3854.42
4406.25
4300.75
78071.46
80057.25
80147.25
9217.75
6533.81
6724.00
7096.50
16580.58
12517.37
13187.75
13821.00
5640.79
3854.42
4406.25
4300.75
30340.08
22953.83
23937.50
24270.75
9217.75
6533.81
6724.00
7096.50
22997.88
17698.72
18123.75
17962.75
16580.58
12517.37
13187.75
13821.00
11309.08
8501.74
8284.25
7994.00
30340.08
22953.83
23937.50
24270.75
8311.33
6011.57
5393.75
4701.50
22997.88
17698.72
18123.75
17962.75
11309.08
8501.74
8284.25
7994.00
4655834.2 3569361.2 4095878.1 4115224.1
8311.33
6011.57
5393.75
4701.50

104397.50

4655834.2

3569361.2

4095878.1

4115224.1

2017

4633.82
7491.85
14095.23
4633.82
25743.80
7491.85
19606.78
14095.23
9365.02
25743.80
6572.22
19606.78
9365.02
4091663
6572.22

80964.00

4091663

175979.26 119037.67
160530.54
133408.56
1600902.73
- me 2 pjesëtarë
330058.22 225172.90
256043.96
271739.90
3260878.76
- me 3 pjesëtarë
635900.79 482709.81
563179.17
596864.71
7162376.56
- me 1 pjesëtar
175979.26 119037.67
160530.54
133408.56
1600902.73
- me 4 pjesëtarë
1321025.51 991275.71 1190712.99 1225664.31 14707971.68
- me 2 pjesëtarë
330058.22 225172.90
256043.96
271739.90
3260878.76
- me 5 pjesëtarë
1114639.66 876252.28 1013792.24 1028710.44 12344525.32
- me 3 pjesëtarë
635900.79 482709.81
563179.17
596864.71
7162376.56
- me 6 pjesëtarë
590285.49 489705.14
528725.94
516360.73
6196328.81
- me 4 pjesëtarë
1321025.51 991275.71 1190712.99 1225664.31 14707971.68
- me mbi 6 pjesëtarë
487945.28 385207.73
382893.26
342475.62
4109707.43
- me 5 pjesëtarë
1114639.66 876252.28 1013792.24 1028710.44 12344525.32
Burimi:
INSTAT, të dhëna mbi Mbrojtjen Sociale
- me
6 pjesëtarë
590285.49 489705.14
528725.94
516360.73
6196328.81
- me mbi 6 pjesëtarë
487945.28 385207.73
382893.26
342475.62
4109707.43
Emërtimi

2013

2014

2015

2016

2017

14076
2013
12181
6785
14076
12181
7465
6785
5832
3149
7465
5832
3149

14518
2014
12593.482
6764.7875
14518
12593.482
7825.2438
6764.7875
6113.3572
3252.1716
7825.2438
6113.3572
3252.1716

14584.966
2015
12647.871
6695.6197
14584.966
12647.871
8330.0238
6695.6197
6500.6069
3240.3841
8330.0238
6500.6069
3240.3841

14873
2016
12803
6613
14873
12803
8556
6613
6595
2830
8556
6595
2830

15527
2017
13389
6706
15527
13389
8808
6706
6452
2477
8808
6452
2477

TabelaUrban
4: Masa e pensionit mesatar mujor, sipas llojit

pension pleqërie
Emërtimi
pension invaliditeti
Urban
pension familjare
pension pleqërie
Rural
pension invaliditeti
pension pleqërie
pension familjare
pension invaliditeti
Rural
pension familjare
pension pleqërie
pension invaliditeti
pension familjare

Burimi: INSTAT, të dhëna mbi Mbrojtjen Sociale
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Shqipëria është, në fakt, një nga vendet me vlerën
më të ulët të shpenzimeve sociale. Duke iu referuar
studimit të Institutit Agenda (2018), shpenzimet për
politikat e tregut të punës në Shqipëri zinin rreth
0,15 % të PBB-së në vitin 2011, në krahasim me
mesataren prej 0,19 % në vendet evropiane.
Për më tepër, studimi vë në dukje se shpenzimet
publike për politikat e nxitjes së punësimit zinin
rreth 0,031 % të PBB-së në vitin 2016; shpenzimet
për trajnim (si pjesë e PATP) përbënin rreth 0,016
% të PBB-së dhe shpenzimet për programet rinore
përbënin rreth 0.0035 % të PBB-së. Të gjitha vlerat
e mësipërme janë larg mesatares së vendeve
OECD dhe ritheksojnë mungesën e burimeve për
shpenzime sociale në vendin tonë.

në paragrafët e mësipërm, duke qenë se ndryshon
metodologjia e matjes së pabarazisë. Siç mund të
shihet në figurën 11, trendi i pabarazisë ka pësuar
një ulje të lehtë deri në vitin 2012. Megjithatë,
përqindja e të ardhurave të zotëruara nga decili
i fundit i popullsisë (10 % më i pasur) është disa
herë më e lartë se të ardhurat e zotëruara nga
10 % më i varfër i popullsisë. Nga figura vihet
re se në vitin 2012 decili i fundit zotëronte rreth
6-fishin e të ardhurave të zotëruar nga decili i
parë, ose 10 % më i varfër. Në mënyrë analoge, në
figurën 12 jepet shpërndarja e të ardhurave sipas
kuintileve. Indikatori Q60/Q40 është një nga matësit
e zakonshëm të shpërndarjes së të ardhurave në
shtresën e mesme, duke qenë se ajo që ndodhet
midis kuintilit të dytë (Q40) dhe të tretë (Q60) të
shpërndarjes. Në Shqipëri ky indeks luhatet rreth
vlerës 1,7 ndërsa përdindja e të ardhurave që
zotërohen nga kuinili i pestë është pothuajse pesëfishi i të ardhurve të zotëruara nga kuintili i parë.

Së fundi, për të dhënë një paraqitje të përgjithshme
të nivelit të pabarazisë, po i referohem të dhënave
të Bankës Botërore, siç janë paraqitur në studimin
e Institutit Agenda. Duhet pasur parasysh se niveli i
pabarazisë nga të ardhurat në këtë pjesë nuk është
i krahasueshëm me nivelin e pabarazisë së matur
Figura 11: Shpërndarja e të ardhurave sipas decileve
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Për ta mbyllur analizën, konkludohet se niveli i
pabarazisë në Shqipëri është relativisht i lartë, por
matja e saj rezulton ende e vështirë. Deri më sot,
burimet kryesore të informacionit mbi indikatorët e
pabarazisë kanë qenë raportet e Bankës Botërore
ose UNDP, si pasojë e mungesës së të dhënave në
nivel kombëtar.

për rastin e Shqipërisë, më shumë në formën e
krahasimit të literaturës. Duke pasur parasysh se
gjetjet nuk vijnë si punim origjinal i autorit, por si
pasojë e analizës krahasuese, konkludohet se:

Shqipëria, si një vend në zhvillim, ka nevojë të
rishikojë politikat ekonomiko-sociale dhe t’i
përdorë ato për të luftuar varfërinë dhe pabarazinë.
Por në mënyrë që sistemet sociale të zhvillohen,
është e nevojshme që të përmirësohet edhe sistemi
i statistikave në mënyrë që të japë një paraqitje
sa më të afërt të realitetit mbi të cilin duhet të
bazohen politikat e ardhshme.

(5) Politikat sociale pothuajse pasive, lënë shkas
për të hamendësuar se pabarazia e lartë vjen
pikërisht si pasojë e mungesës së politikave sociale
dhe rregulluese.

5. KONKLUZION

(4) Niveli i pabarazisë në Shqipëri është relativisht
i lartë.

Në këtë pikë, dhe duke u bazuar në rezultatet
e vendeve evropiane, strategjitë kombëtare për
zhvillim do të duhet të fokusohen drejt politikave
gjithëpërfshirëse dhe reformimit të sistemit të
taksave, duke i kushtuar një vëmendje të veçantë
politikave të tregut të punës, me fokus të rinjtë.

Synimi i këtij artikulli u shpreh qartë qysh në
hyrje: të vlerësojë nëse politikat sociale kanë
ndikim në rishpërndarjen e të ardhurave dhe
pabarazinë që ajo sjell si pasojë. Për këtë arsye,
analiza u mbështetet fillimisht në klasifikimin
sistemeve sociale të mirëqenies, duke u bazuar në
karakteristikat politike dhe ekonomike të tyre.
Qasja historike e literaturës tregoi se shpërndarja
e të ardhurave ndikon në nivelin e pabarazisë,
por, nga ana tjetër, mirëhartimi i politikave është i
nevojshëm për të neutralizuar këto efekte.
Rishikimi i literaturës rreth sistemeve sociale dhe
pabarazisë sugjeroi disa gjetje interesante, të cilat
shërbyen si ushqim për analizën krahasimore të të
dhënave dhe për të testuar përputhshmërinë e tyre
me gjetjet analitike.
Duke përdorur të dhënat në dispozicion dhe
duke iu referuar indeksit GINI, si indikatori më
i përshtatshëm për matjen e pabarazisë, gjetjet
kryesore mund të përmblidhen si më poshtë:
(1) Tregu i punës është burimi më i madh i
pabarazisë në të gjitha vendet e marra në shqyrtim,
pa dallim nga sistemi social të cilit i përkasin,
(2) Transfertat sociale kanë një ndikim të
rëndësishëm në rishpërndarjen e të ardhurave dhe
uljen e pabarazisë,
(3) Fuqia rishpërndarëse e sistemeve sociale është
më e lartë në ato vende që përkrahin sistemet
universal të mbrojtjes sociale.
Si pasojë, ky artikull ka përmbushur qëllimin
fillestar: të demonstrojë efektin e politikave sociale
në uljen e pabarazisë.
Së fundi, u paraqit një analizë përmbledhëse
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SHTOJCË

Tabela A.1: Shpenzimet publike për politikat e tregut të punës

Shteti

Shpenzimet publike (EURO)

Shpenzimet publike si % e PBB

2008
Danimarka

5.644.57

2,34

48.281.68

1,89

Greqia

1.644.67

0,61

Spanja

28.243.35

2,53

Franca

39.216.46

1,97

Italia

19.348.26

1,19

Finlanda

3.946.92

2,04

Suedia

4.696.73

1,33

Mbretëria e Bashkuar

9.936.06

0,52

Norvegjia

2.109.79

0,67

Gjermani

2012
Danimarka

8.505.74

3,39

Gjermania

44.582.72

1,62

Greqia

-

Spanja

38.311.72

3,63

Franca

47.911.44

2,3

Italia

31.172.42

1,93

4.697.48

2,35

7.934.2

1,87

-

-

3.451.33

0,87

Finlanda
Suedia
Mbretëria e Bashkuar
Norvegjia

-

Burimi: Eurostat 2008 dhe 2012, përpunim i autorit

Tabela A.2: Përfitimet në formë cash-i në vendet e OECD, sipas kategorive përkatëse

Shteti

Transfertat
totale cash

Përfitimet
në rast
sëmundje

Pensionet

Pagesat e
papunësisë

Asistenca
sociale

Përfitime
të tjera

Austria

19.9

1

11.9

1.1

0.3

5.5

Belgjika

19.7

1.1

9

3.5

0.6

5.5

Danimarka

18.3

1

9.3

1.5

1

5.5

Finlanda

17.9

1.2

9.9

1.8

0.4

4.7

Franca

19.9

0.8

12.1

1.8

0.5

4.6

Gjermania

17.3

1.6

9.1

1.1

0.1

5.3

Greqia

22.1

0.6

15.4

1.1

0

5

21

0.4

14

1.6

0

4.9

Luksembourgu

15.8

1.2

6.6

1.3

0.4

6.2

Holanda

18.5

2.1

9.8

1.3

1.3

3.9

Norvegjia

14

2.2

6

0.4

0.3

5.1

Portugalia

18

0.3

11.4

1.7

0.2

4.4

Spanja

17.1

0.8

8.5

3.4

0.1

4.3

Suedia

15.6

1.2

9.8

0.9

0.3

3.3

Mbretëria e Bashkuar

17.3

0.6

11.4

0.6

0.8

3.8

Italia

Burimi: OECD, përpunim i autorit
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Shteti
Austria

GINI nga të ardhurat ekuivalente
nga paga
0.282

GINI nga të ardhurat ekuivalente të
disponueshme
0.269

Luksembourgu

15.8

1.2

6.6

1.3

0.4

6.2

Holanda

18.5

2.1

9.8

1.3

1.3

3.9

Norvegjia
14
EFEKTI
I POLITIKAVE SOCIALE GJITHËPËRFSHIRËSE
MBI2.2
PABARAZINË 6

0.4

0.3

5.1

18

0.3

11.4

1.7

0.2

4.4

Spanja

17.1

0.8

8.5

3.4

0.1

4.3

Suedia

15.6

1.2

9.8

0.9

0.3

3.3

Mbretëria e Bashkuar

17.3

0.6

11.4

0.6

0.8

3.8

Portugalia

Tabela A.3: Indeksi GINI sipas njësive familjare, duke përjashtuar individët mbi 65 vjeç

Shteti
Austria
Belgjika
Gjermani
Danimarka
Spanja
Finlanda
Franca
Italia
Luksemburgu
Holanda
Norvegjia
Portugalia
Suedia
Mbretëria e Bashkuar

GINI nga të ardhurat ekuivalente
nga paga
0.282
0.294
0.441
0.266
0.44
0.332
0.37
0.584
0.284
0.293
0.263
0.293
0.265
0.495

GINI nga të ardhurat ekuivalente të
disponueshme
0.269
0.279
0.434
0.253
0.433
0.318
0.36
0.586
0.267
0.282
0.246
0.282
0.255
0.493

Burimi: EU-SILC 2012, përpunim i autorit

Tabela A.4: Indeksi GINI sipas njësive familjare për çdo model

Modeli/Indicatori

GINI nga të
ardhurat
bruto

GINI nga të
ardhurat e
disponueshme

GINI nga të ardhurat
e disponueshme plus
pensionet

GINI nga të ardhurat e
disponueshme plus
transferaat sociale

Skandinav

0.30962

0.27111

0.32441

0.38725

Liberal

0.37577

0.31097

0.35412

0.40974

Kontinental

0.32411

0.28779

0.32519

0.41359

Jugor

0.38139

0.61253

0.35323

0.47961

Burimi: EU-SILC 2012, përpunim i autorit
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ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM
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Abstrakt
Gjatë dekadës së fundit, interesi i studiuesve
për sipërmarrjen dhe veçanërisht për
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) u rrit
ndjeshëm, duke e konsideruar atë një fushë të
rëndësishme kërkimore.
Për ekonominë shqiptare, NVM-të ishin një
eksperiencë e re pasi kalimi nga ekonomia
e centralizuar në ekonominë e tregut
nënkuptonte një ekonomi pa eksperiencë në
sektorin privat. Megjithatë, shifrat aktuale
tregojnë se në Shqipëri niveli i të punësuarve
në sektorin e NVM-ve është rreth 81 % dhe ky
sektor realizon rreth 66,9 % të vlerës së shtuar.
Këto evidenca shërbejnë si një nxitje për të
analizuar më tej rolin e NVM-ve në zhvillimin e
qëndrueshëm ekonomik në Shqipëri.
Fillimisht në këtë artikull do të shqyrtohet
rishikimi i literaturës. Literatura mbi rolin e
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NVM-ve në ekonomi është shumë e gjerë dhe
është trajtuar nga autorë si Curran (1986),
Storey (1994) dhe Burns (2001). Më pas do të
analizohet rasti i Shqipërisë, bazuar në të
dhënat e publikuara nga INSTAT për NVM-të
në vendin tonë dhe në përmbyllje të artikullit
do të paraqiten rezultatet dhe përfundimet e
nxjerra nga përdorimi i metodave statistikore
që provojnë ndikimin e NVM-ve tek PBB-ja për
frymë në Shqipëri.

FJALË KYÇE:
NVM; Rritje ekonomike; Punësim;
Inovacion; Zhvillim i qëndrueshëm
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1. HYRJE
Pas vitit 1990 Shqipëria ishte vendi i fundit në
Evropën Juglindore që filloi zbatimin e parimeve
të ekonomisë së tregut të lirë. Zhvillimi i NVMve shqiptare është kthyer në një çështje të
rëndësishme për politikëbërësit, si në të gjithë
ekonomitë e tjera në tranzicion.
Në fillim të tranzicionit, konkurrenca ishte një
fenomen i natyrshëm i tregut dhe veprimet
që lidhen me të ishin të reja për shqiptarët.
Konkurrenca shkoi përtej aspektit ekonomik, ai
ndikoi më gjerë në jetën politike dhe shoqërore, për
shkak se sistemi i mëparshëm kishte përjashtuar
plotësisht konkurrencën e tregut, ose më saktë
konkurrencën, si rregullator të ofertës dhe
kërkesës.
Megjithatë, që nga tranzicioni në fillim të
viteve 1990, Shqipëria ka bërë një përparim të
jashtëzakonshëm përmes arritjes së stabilitetit
makroekonomik dhe vazhdon të ketë një
rritje ekonomike të konsiderueshme. Rritja e
përgjithshme e PBB-së arriti në 3,4 përqind në
vitin 2016, krahasuar me 2,2 përqind në vitin 2015,
kryesisht përmes rritjes së konsumit privat dhe
investimeve (BERZH, Transition Report 20172018).1
Evidencat 2 tregojnë se NVM-të janë shumë të
rëndësishme për mbarëvajtjen ekonomike, si në
ekonomitë me të ardhura të larta, ashtu edhe në
ato me të ardhura të ulëta. Për të mbështetur
aktivitetin e NVM-ve, vëmendja e politikëbërësve
është përqendruar kryesisht në kapitalin e forcës
punëtore, lehtësimin e qasjes në financa, si dhe në
inkurajimin e investimeve të NVM-ve në teknologji
apo tregje të reja. Të dhënat, gjithashtu, tregojnë
se ndërkombëtarizimi i NVM-ve, veçanërisht kur
ndërmarrjet fillojnë eksportin në tregjet e huaja,
bën që kontributi i tyre në ekonominë e vendit të
origjinës të rritet në mënyrë të konsiderueshme.
Sigurisht, kjo fazë nënkupton faktin se NVM-të
kanë tejkaluar disa pengesa thelbësore të tilla si:
vështirësi në financimin e aktivitetit ndërkombëtar,
identifikimin e mundësive të reja dhe krijimin e
kontakteve të përshtatshme në tregjet e synuara.
Politikat e qeverisë janë një faktor kyç që ndikojnë
në suksesin dhe ecurinë e NVM-ve (Hunjra, 2011).
Për këtë arsye është e rëndësishme mbështetja e
qeverisë, me programet për NVM-të, në mënyrë
që kjo të sjellë një zhvillim të qëndrueshëm të
ekonomisë.

Shqipëria ka përparuar shumë lidhur me
institucionalizimin e marrëdhënies shtet-biznes.
Barra fiskale dhe lehtësirat proceduriale që
aplikohen janë mjaft stimuluese për sipërmarrësit
vendas dhe ata të huaj.
Shifrat e fundit tregojnë se NVM-të përbëjnë
thelbin e ekonomisë shqiptare, duke përbërë 99.9
% të bizneseve të regjistruara dhe 66.9 % të vlerës
së shtuar (INSTAT, 2018).

2. RISHIKIMI I LITERATURËS
Për dekada të tëra koncepti mbi zhvillimin
e qëndrueshëm ka pësuar përmirësime të
vazhdueshme, duke përfshirë teori, metodologji
dhe praktika të reja. Arritja e zhvillimit të
qëndrueshëm përcaktohet si “zhvillimi që plotëson
nevojat aktuale pa kompromentuar aftësinë e
gjeneratave të ardhshme për të plotësuar nevojat e
tyre (The Brundtland Report, 1987).
Objektivi i përgjithshëm i zhvillimit të qëndrueshëm
është arritja e një bashkëveprimi optimal të
sistemeve ekonomike, njerëzore, mjedisore dhe
teknologjike. Sipërmarrja cilësohet si një mjet
për transformimin shoqëror, veçanërisht si një
transferues i ekonomisë nga një epokë teknologjike
në tjetrën (Schumpeter, 1934; 1942). Sipërmarrja
dhe zhvillimi i qëndrueshëm janë konsideruar si
zgjidhje për të siguruar zhvillimin e ardhshëm për
të gjithë shoqërinë (Stefanescu, Gabor, Contiu,
2011).
Sipas Acs dhe Audretsch (1993) rëndësia e NVM-ve
është e lidhur ngushtësisht me katër kontributet
e saj kryesore. Së pari, ato luajnë një rol qendror
në procesin e ndryshimeve teknologjike. NVM-të
udhëheqin drejt një suksesi ekonomik, duke qenë
burim i aktivitetit të rëndësishëm të inovacionit.
Së dyti, kompanitë e vogla stimulojnë ekonominë;
nga njëra anë duke siguruar konkurrencë dinamike
përmes ndalimit të përqendrimit të aktivitetit
të biznesit vetëm në koorporatat e mëdha dhe
nga ana tjetër, duke siguruar një mekanizëm për
rigjenerimin e tregut. Së treti, duke përdorur
avantazhet krahasuese të tyre, ato krijojnë një
segment tregu (niche market). Këto avantazhe
përfshijnë sigurimin e një produkti me cilësi të
lartë, fleksibilitet dhe reagueshmëri më të shpejtë
ndaj kërkesave të konsumatorëve (Hallberg, 2000).
Në këtë mënyrë ato mbështesin promovimin
e kapacitetit konkurrues ndërkombëtar. Së
fundi, firmat e vogla veprojnë si një gjenerues

1 EBRD Transition Report 2017-18, http://2017.tr-ebrd.com/countries/#
2 Edinburgh Group (2014), “Growing the global economy through SMEs”, Reacherch Report, UK, fq.6
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i rëndësishëm i vendeve të reja të punës. Ato
janë një burim kryesor i punësimit, kryesisht në
ekonomitë me të ardhura të ulëta. Kjo është arsyeja
përse ndërmarrjet janë konsideruar si “motori
i rritjes” për arritjen e objektivave të zhvillimit
ekonomik (Advani, 1997).
Anokhin et al. (2008, fq. 117) konkludojnë se
“sipërmarrja është mjeti kryesorë i zhvillimit
ekonomik”. Ato kanë potencialin për t’u bërë
eksportues të rëndësishëm, promovues të rritjes
ekonomike dhe lehtësojnë varfërinë mes grupeve
të ndryshme në shoqëri (Badrinath, 1997).
Naudé (2010) thekson se sipërmarrja kontribuon
konsiderueshëm në zhvillim duke sjellë ndryshime
strukturore dhe shihet si një mënyrë që individët të
largohen nga varfëria dhe pabarazia.
Gjithashtu, Storey (1994, fq.315) konkludoi
qartësisht në faktin se për rritjen dhe zhvillimin
e firmave të vogla, qeveria duhet të krijojë një
mjedis të përshtatshëm dhe të qëndrueshëm
makroekonomik. Në mbështetje të kësaj
pikëpamje, autorë të tjerë si Deakins (1999)
dhe grupet e interesit për firmat e vogla, si për
shembull The Forum of Private Business (1999),
konfirmuan se firmat e vogla kërkojnë një mjedis
makroekonomik me inflacion të ulët, norma të
ulëta interesi, rritje të qëndrueshme ekonomike
dhe një nivel të lartë të kërkesës agregate.
Sipas Agyapong (2010), ndërmarrjet e vogla dhe
të mesme gjithashtu kontribuojnë në kapitalin
njerëzor përmes trajnimeve në punë. Për më tepër,
autori pohon se NVM-të gjithashtu kontribuojnë në
rritjen e të ardhurave tatimore të qeverisë.
Konceptualisht, nga të gjithë autorët në studimet e
tyre është evidentuar fakti se NVM-të janë nxitësi
kryesor i rritjes ekonomike dhe i gjenerimit të
punësimit në ekonomitë e zhvilluara dhe ato në
zhvillim.

3. NVM-të DHE ROLI I TYRE NË
ZHVILLIMIN E QËNDRUESHËM
EKONOMIK NË SHQIPËRI
Në rastin e Shqipërisë, bazuar në përkufizimet
e dispozitave të ligjit nr. 10042, datë 22.12.2008,
për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8957,
datë 17.10.2002 “Për ndërmarrjet e vogla dhe të
mesme”, të ndryshuar, NVM-të konsiderohen
“ndërmarrjet, në të cilat punësohen më pak se 250
punonjës dhe që realizojnë një shifër afarizmi dhe/
ose një bilanc total vjetor jo më të madh se 250
milionë lekë.”
Si një fenomen i rëndësishëm i vendeve në zhvillim,
edhe në Shqipëri NVM-të kanë ndikuar pozitivisht
në faktorët
makroekonomik
të vendit.
Variablatkryesorë
Metodologjia
Integrimi
Theksi
i veçantë që ADF
i është dhënë Ikëtij
LGDPct
(1) sektori nga
qeveria nxitet shumë edhe për shkak të impaktit
PP
I (1) në rritjen
që kanë NVM-të në rritjen
e PBB-së,
e të ardhurave për frymë dhe uljen e nivelit të
LSMEt
ADF
I (0)
papunësisë.
PP
I (0)
Sipas të dhënave më të fundit të INSTAT,
evidentohet
% të ndërmarrjeve
LCPIt se 99,9ADF
I (1) aktive e
zënë NVM-të, siç pasqyrohet dhe në grafikun 1.
I (1)
Peshën më të madhePP
e kanë mikrondërmarrjet
me
94,9 %, ndërsa pesha e ndërmarrjeve të mëdha
I (1)
ështëLHEt
vetëm 0,1 %. ADF
PP
I (1)
Këto shifra tregojnë për rëndësinë e këtij sektori
në aktivitetin
LLEt ekonomik
ADF të Shqipërisë,
I (1) prandaj ky
sektor ka marrë një peshë të rëndësishme në
I (1)
hartimin e politikavePP
pro rritjes dhe
zhvillimit të
NVM-ve. Bazë për llogaritjen e këtyre treguesve
është Anketa Strukturore pranë Ndërmarrjeve
(ASN).3
Grafiku 1: Përqindja e NVM-ve sipas kategorive të
ndërmarrjeve, 2016

Për më tepër, NVM-të japin një kontribut të
rëndësishëm në gjenerimin e eksporteve, zhvillimit
të teknologjisë, zhvillimit të aftësive të reja dhe
nxitjes së inovacionit. Sigurisht, duhet theksuar
fakti se këto kontribute ndryshojnë midis vendeve
Mikro
dhe rajoneve të ndryshme.

94.9%

Nd. të vogla
4.1%
Nd. të mesme
0.9%
Nd. të mëdha
0.1%

Burimi: Anketa Strukturore pranë Ndërmarrjeve (ASN) 2016,
INSTAT

3 Anketa Strukturore pranë Ndërmarrjeve (ASN) ka për qëllim të ofrojë informacion mbi strukturën ekonomike,
financiare dhe karakteristikat kryesore të ndërmarrjeve aktive në vend.
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Zhvillimet pozitive në sektorin e biznesit në
Shqipëri kanë çuar në një rritje të punësimit dhe të
të ardhurave për frymë. Sipas INSTAT, referuar të
dhënave mbi të punësuarit, 81 % janë në sektorin e
NVM-ve (grafiku 2), ndërsa ndërmarrjet me +250 të
punësuar (ndërmarrjet e mëdha) punësojnë 19 % të
punonjësve dhe përbëjnë 33,1 % të vlerës së shtuar.
Rritja e punësimit dhe si pasojë rritja e të
ardhurave, të mbështetura edhe nga zgjerimi
i kredisë në ekonomi, kanë sjellë nxitjen e
investimeve kapitale dhe zgjerimin e prodhimit në
vendin tonë.
Nd. të vogla
18.7% Grafiku 2: Përqindja që zënë kategoritë e NVM-ve në
punësim, 2016
Nd. të mesme
21%
Nd. të vogla
18.7%
Nd. të mesme
21%

Në grafikun 3, pasqyrohet në mënyrë më të
detajuar shpërndarja e vlerës së shtuar për secilën
nga kategoritë e ndërmarrjeve në Shqipëri. INSTAT
raporton se 66,9 % e vlerës së shtuar realizohet
nga NVM-të dhe 33,1 % nga ndërmarrjet e mëdha.
Grafiku 4: Shpërndarja e NVM-ve sipas aktivitetit
ekonomik, 2016

Shërbime të tjera
20.0%

Industri nxjerrëse
Industri përpunuese
0.5%
8.6%
Energji Elek., uji &
menaxh. mbet
0.6%

Transp., inform. dhe
komuni.
7.2%

Akomodim dhe
Restorante
18.5%

kro
.3%

Nd. të mëdha
19%

Burimi: Anketa Strukturore pranë Ndërmarrjeve (ASN) 2016,
INSTAT

Vlera e shtuar bruto është gjithashtu një tregues
i rëndësishëm për analizën e sektorit të NVM-ve.
NVM-të në Shqipëri gjenerojnë mbi dy të tretat e
vlerës së shtuar, krahasuar me mesataren e vlerës
së shtuar të BE-së prej 56,8%4.
Grafiku 3: Përqindja e NVM-ve bazuar në vlerën e shtuar,
2016

Nd. të vogla
21.9%
Nd. të vogla
21.9%

Tregti
41.5%

Burimi: Anketa Strukturore pranë Ndërmarrjeve (ASN) 2016,
INSTAT

Nd. të mëdha
19%

Mikro
41.3%

Ndërtim
3.1%

Nd. të mesme
21.3%

Shpërndarja e NVM-ve, bazuar në aktivitetin
ekonomik, tregon se peshën më të madhe e
mban tregtia me 41,5 %, e ndjekur nga sektori i
shërbimeve të tjera me 20 %. Përqindjen më të ulët
e ka sektori i industrisë nxjerrëse me 0,5 % dhe
sektori i energjisë elektrike, ujit dhe menaxhimit
të mbetjeve me 0,6 %. Pra ka një mospërputhje
mes sektorëve prodhues që përbëjnë vetëm 12,7
% të totalit, shërbimeve që përbëjnë 45,8 % dhe
tregtisë që ka një peshë të konsiderueshme prej
41,5 %. Sektori i tregtisë mbizotëron, gjithashtu,
me peshën që zë në punësim dhe vlerën e shtuar,
respektivisht me 23 % dhe 19,7 %.

4. SA TË INTEGRUARA JANË
NVM-të SHQIPTARE TEK
ZINXHIRI I VLERËS?
Zinxhiri i vlerës është analizuar fillimisht nga

Mikro
23.7%

Nd. të
mesme
Porter
në vitin 1985, ku modeli që ai ofroi përdoret
21.3%
gjerësisht edhe në ditët e sotme. Zinxhiri i

vlerave globale (GVC) mbulon një gamë të plotë të
aktiviteteve prodhuese të ndërlidhura me njëratjetrën. Këto aktivitete kryhen nga firmat, të cilat
Mikro
ndodhen në vende të ndryshme gjeografike, për
Nd. të mëdha
23.7%
të nxjerrë një produkt apo shërbim që nga faza e
33.1%
konceptimit, tek faza e prodhimit dhe më pas tek
Burimi: Anketa Strukturore pranë Ndërmarrjeve (ASN) 2016,
në konsumatorët final (Unctad, 2006).5
Nd. tëshpërndarja
mëdha
INSTAT
33.1%

4 European Commission (2017) SBA Fact Sheet, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/
albania_sba_fs_2017.pdf 	
5 UN (2010), “Integrating Developing Countries’ SMEs into Global Value Chains”. 	
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Sipas Karbownik et al. (2012), zinxhiri i vlerës
është përdorur për të ofruar produkte me cilësi
të lartë dhe shërbime të dobishme për shoqërinë.
Përshpejtimi i globalizimit, i ndihmuar nga
zhvillimi i shpejtë i teknologjive të informacionit
dhe komunikimit, përmirësimi i lehtësirave të
transportit dhe ulja e tarifave, paraqet mundësi dhe
sfida për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.
Pjesëmarrja në GVC mund t’i japë NVM-ve
mundësinë për të arritur stabilitetin financiar,
rritjen e produktivitetit dhe zgjerimin e tregjeve
të tyre. Nga ana tjetër, përfshirja në zinxhirin e
vlerës kërkon burime më të mëdha menaxheriale
dhe financiare, si dhe aftësinë për të përmbushur
standardet ndërkombëtare. Për të përmbushur
këto sfida, edhe në vendet e zhvilluara është
tepër e nevojshme mbështetja përmes politikave
qeveritare (OECD, 2017).
Për rastin e Shqipërisë konstatohet se është shumë
i kufizuar integrimi i NVM-ve shqiptare në zinxhirin
e vlerës. Prandaj, reformat qeveritare po synojnë
zhvillimin dhe përmirësimin e konkurrueshmërisë
së këtyre bizneseve, për të qenë më konkurruese
në treg dhe pjesë e zinxhirëve të vlerave rajonale
dhe globale.
Për shembull, sektori i bujqësisë, një sektor me
potencial të lartë, vazhdon të përballet me një
sërë sfidash, duke përfshirë përmasat e vogla të
fermave dhe fragmentimit të tokës, infrastrukturë
të dobët, si dhe qasje të kufizuar në kredi dhe
grante.
Integrimi i zinxhirit të vlerave agroushqimore
dhe pjesëmarrja në treg është ende i kufizuar,
ndërkohë që janë një potencial për të ardhura të
konsiderueshme. Sfida kryesore e sektorit është
konkurrenca e ulët.6
Gjithashtu, mungesa e inovacionit dhe e absorbimit
të teknologjisë nga NVM-të është një pengesë për
rritjen e tyre sepse ndikohet gjithashtu nga faktorë
të tjerë, duke përfshirë koordinimin e politikave dhe
burimeve të kufizuara financiare në mbështetje të
inovacionit. Zhvillimi i një sistemi të qëndrueshëm
inovativ mund të ndikojë drejtpërdrejt në zhvillimin
e sektorit privat, rritjen e pjesëmarrjes në zinxhirin
e vlerave të larta, përmirësimin e kushteve të
eksportit dhe nxitjen e rritjes ekonomike. Shqipëria
është pjesërisht e integruar në zinxhirin e vlerës
rajonale, duke përfituar vetëm pjesërisht nga
mundësitë e marrëveshjes CEFTA.

5. SPECIFIKIMI I MODELIT
Një model empirik lidhur me rolin e NVM-ve
është i rëndësishme për të nxjerrë përfundime
më konkrete sa i përket impaktit të tyre në
ekonomi. Bazuar në teori, ndërtohet modeli duke
përfshirë variabla, marrëdhënia e të cilave është
shqyrtuar më parë nga autorë të ndryshëm.
Rezultatet e përftuara mund të jenë në të njëjtën
linjë me pikëpamjet teorike, duke i përforcuar
këto pikëpamje, por gjithashtu, rezultatet mund
të tregojnë për një marrëdhënie mes treguesve,
të ndryshme krahasuar me aspektin teorik.
Megjithatë është shumë e rëndësishme analizimi i
faktorëve ndikues që kanë çuar në këto rezultate.
Në këtë artikull modeli empirik i ndërtuar
konsiston në seri kohore për një përiudhë
15-vjeçare, nga 2002-2016.
Për Shqipërinë, periudha e shkurtër kohore e
marrë në shqyrtim kufizohet nga problematikat
e theksuara politiko-ekonomike në Shqipëri,
pas viteve 1990. Paqëndrueshmëria e zhvillimit
ekonomik bëri që të kishte një bum të bizneseve
private në vitin 1994 dhe një rënie drastike të tyre
në vitin 1997 (sipas INSTAT). Diferencat e mëdha do
të sillnin probleme në model, prandaj në analizë
është marrë një periudhë me një zhvillim të
qëndrueshëm të këtij sektori.
Në model, të ardhurat për frymë janë funksion i
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, inflacionit,
shpenzimeve shëndetësore dhe ndërmarrjeve të
mëdha. Ky numër i kufizuar i variablave të përfshirë
në model kufizohet, nga njëra anë, nga mungesa
e të dhënave të disa treguesve të cilët ndikojnë tek
të ardhurat për frymë. Një shembull është efekti
i shpëndarjes së të ardhurave tek të ardhurat për
frymë, ku si matës për të është koefiçienti GINI i cili
nuk llogaritet me periodicitet vjetor për Shqipërinë.
Nga ana tjetër, tregues të tjerë si shpenzimet
qeveritare apo investimet e huaja direkte (IHD)
rezultojnë statistikisht të parëndësishëm për
modelin, edhe pse teorikisht dhe praktikisht janë
tregues që ndikojnë pozitivisht në PBB-në për
frymë. Për këtë arsye nuk janë përfshirë në model.
Modeli i përgjithshëm ka formën:
LGDPct = β0 + β1LSMEt + β2LCPIt + β3LHEt +
β4LLEt + εt
ku:
LGDPct = Log i PBB-së për frymë, si matës i të
ardhurave për frymë;
LSMEt = Log i ndërmarrjeve të vogla dhe të
mesme (1-249 të punësuar) si përqindje e PBB-së;

6 Fletorja Zyrtare e Republikës Së Shqipërisë (2014), “Strategjia e Zhvillimit të Biznesit dhe Investimeve për periudhën
2014 – 2020”, Nr. 157.
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LCPIt = Log i Indeksit të Çmimeve të
Konsumatorit, si matës i inflacionit;
LHEt = Log i shpenzimeve shëndetësore si
përqindje e PBB-së;
LLEt = Log i ndërmarrjeve të mëdha (+ 250) si
përqindje e PBB-së;
εt
= termi i gabimit.
Transformimi i të dhënave në ln ka hequr
tendencën nga seritë kohore.
Për të vlerësuar modelin empirik, fillimisht duhet
testuar për stacionaritet të serive kohore. Në qoftë
se një seri nuk është stacionare dhe dyshohet
të ketë tendencë, fillimisht bëhet detendencimi
dhe kontrolli për stationaritet. Në qoftë se seria
detendencuar nuk është stacionare I (0), bëhet
diferenca e parë. Nëse është stacionare, atëherë
seria është stacionare e rendit të parë I (1). Nëse
ende seria nuk është stacionare, diferencohet
përsëri dhe në këtë rast kemi të bëjmë me seri
stacionare të rendit të dytë I (2).

Metodologjia e përdorur për vlerësimin e këtij
modeli është ajo e katrorëve më të vegjël (OLS).
Për përdorimin e kësaj metode duhet të plotësohen
disa supozime , që OLS të jetë një vlerësues i mirë.
Ky model empirik bazohet në të dhënat sekondare
marrë nga burime si INSTAT dhe Ministria e
Financave dhe Ekonomisë.

6. REZULTATET EMPIRIKE
Nga përpunimi i të dhënave me anë të metodës
OLS, ekuacioni i përgjithshëm merr formën:
LGDPct = 1.1 LSMEt – 1.4 LCPIt – 1.5 LHEt + 1.9
LLEt
Modeli ka një shpjegueshmëri R2= 96 %
Siç shikohet nga vlerësimet, një rritje me 1% e
NVM-ve në PBB do të shkaktojë një rritje në të
ardhurat për frymë me 1,1 %. Ky variabël rezulton
të jetë i rëndësishëm statistikisht.

Fillimisht është implementuar testi Augmented
Dickey-Fuller (ADF) dhe më pas testi PhillipsPerron, për të krahasuar të dy metodat. Norma e
modifikuar e Philips-Perron (PP) është e njëjtë
me statistikën ADF (Phillips and Perron, 1988).
Hipotezat bazë dhe alternative për këtë testim janë
: Ho: p=1 seria është jo stacionare dhe Ha: p<1
seria është stacionare.

Bazuar dhe në teori, ndikimi i këtyre ndërmarrjeve
është shumë i rëndësishëm për rritjen dhe
zhvillimin ekonomik. Në Shqipëri ky sektor ka qenë
në rritje të vazhdueshme dhe është në objektivat
kryesore të qeverisë shqiptare nxitja e mëtejshme
për këtë sektor. NVM-të kanë ndikuar në rritjen e
numrit të të punësuarve, duke rritur të ardhurat
për frymë dhe duke reduktuar varfërinë.

Rezultatet e testimit të stacionaritetit të variablave
janë përmbledhur në tabelën e mëposhtme (tabela
1). Rezultatet tregojnë se një pjesë e serive të
variablave janë stacionare I (0), ndërsa disa nga
seritë janë të integruara të rendit të parë I (1).

Për sa i përket inflacionit, një rritje me 1% e
inflacionit do të shkaktojë një rënie të të ardhurave
për frymë me 1,4 %. Gjithashtu, ky koefiçient është
i rëndësishëm statistikisht.

Tabela 1: Testi i Rrënjëve Unitare (Stacionariteti)
Variablat
LGDPct

LSMEt

LCPIt

LHEt

LLEt

Metodologjia
ADF

Integrimi
I (1)

PP

I (1)

ADF

I (0)

PP

I (0)

ADF

I (1)

PP

I (1)

ADF

I (1)

PP

I (1)

ADF

I (1)

PP

I (1)

Në teorinë ekonomike, rritja e inflacionit e zvogëlon
fuqinë blerëse të segmenteve me të ardhura të
ulëta të popullsisë për shkak të cenueshmërisë
së këtij targeti ndaj presioneve inflacioniste në
Nd. të
vogla
ekonomi (Kalim
dhe
Shahbaz, 2009). Inflacioni
18.7%
ndikon në të ardhurat për frymë nëpërmjet
ndikimit
Nd. të mesme
të saj në pagat reale në ekonomi. Pagat21%
reale rriten
më ngadalë se rritja e inflacionit në periudhat
me inflacion të lartë në ekonomi (Cardoso, 1992).
Agenor (1998) dhe Chaudhry et al. (2010), gjithashtu
përforcojnë të njëjtën qasje, për një marrëdhënie
Mikro
pozitive mes
inflacionit dhe të ardhurave për frymë.
41.3%
Nd. të mëdha
19%

Nga analiza për impaktin e shpenzimeve
shëndetësore në të ardhurat për frymë, konstatohet
se një rritje me 1 % e shpenzimeve shëndetësore
si përqindje e PBB-së, do të shkaktojë një rënie të
të ardhurave për frymë me 1,5 %. Ky koefiçient nuk
është i rëndësishëm statistikisht.

Burimi: Rezultatet e testimeve përkatëse për seritë, Përpunim i
autorit

Nd. të vogla
4.1%
Nd. të mesme
0.9%

Shërbimet më të mira shëndetësore në ekonomi
ndihmojnë në përmirësimin e kapitalit njerëzor,
i cili nga ana tjetër rrit produktivitetin e punës.
Nd. të vogla
21.9%
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Sigurimi i shërbimeve më të mira shëndetësore në
një ekonomi ofron siguri ekonomike dhe ndihmon
individët në shoqëri për të përmirësuar kushtet
e tyre ekonomike. Pritshmëria për këtë variabël
është për një lidhje pozitive mes shpenzimeve
shëndetësore si përqindje e PBB-së dhe të
ardhurave për frymë. Por për rastin e Shqipërisë
nuk reflektohet kështu. Kjo nënkupton se rritja e
shpenzimeve shëndetësore nuk është reflektuar
si një shkak për rritjen e produktivitetit në punë,
e për pasojë edhe shkak për rritje të të ardhurave
për frymë. Megjithatë, ky variabël nuk është i
rëndësishëm statistikisht dhe mund të hiqet nga
modeli.
Variabli i fundit i shqyrtuar është kontributi i
ndërmarrjeve të mëdha në PBB. Një rritje me 1 %
e ndërmarrjeve të mëdha në PBB do të shkaktojë
një rritje të të ardhurave për frymë me 1,9 %. Ky
koefiçient është i rëndësishëm statistikisht.
Sigurisht, sektori privat në tërësi jep një ndikim
shumë të madh në zhvillimin ekonomik dhe rrit
mirëqenien e individëve në shoqëri duke rritur të
ardhurat për frymë.

42

7. KONKLUZIONE
Në përfundim të këtij artikulli rezultatet
përforcojnë rëndësinë e rolit të NVM-ve në
zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik. Sektori i
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në të gjitha
vendet, të zhvilluara apo në zhvillim, ka pasur
një impakt tepër pozitiv, kryesisht në rritjen e
punësimit, fleksibilitetit në plotësimin e kërkesave
të konsumatorëve, nxitjes për teknologji të re dhe
inovacion.
Në Shqipëri, gjithmonë e më tepër NVM-të po
marrin rëndësi, duke qenë fokus i politikave
qeveritare për lehtësimin e barrierave me të cilat
ndeshen këto ndërmarrje. Megjithëse ecuria e këtij
sektori ka qenë gjithmonë në rritje dhe ka pasur
përmirësime thelbësore, sfida të tjera mbeten ende
për t’u zgjidhur për NVM-të shqiptare.
Gjithashtu, modeli empirik tregoi për një lidhje
pozitive mes ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme,
dhe të ardhurave për frymë. Rritja e punësimit,
kontributi në arritjen e një shpërndarjeje më
të barabartë të të ardhurave, impakti i madh
në zhvillimin ekonomik rajonal, mundësia
për zhvillimin e aftësive të punonjësve dhe
sipërmarrësve, si dhe zhvillimi i teknologjive të reja
dhe inovacionit i bën NVM-të nxitës të një klime
të shëndetshme biznesi dhe faktor kyç për një
zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.
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ANEKSI
Testi Augmented Dickey-Fuller
Në bazë të statistikës t, (për nivelin 5 %, në vlerë
absolute):
Nqs. t vrojtuar < t kritike Ho pranohet.
Seria është jostacionare.
Nqs. t vrojtuar > t kritike Ho nuk pranohet. Seria
është stacionare.
Në të njëjtën mënyrë testojmë edhe nëpërmjet
Testit Phillips-Perron
Aneksi 1 : Testi Augmented Dickey-Fuller i LGDPc për nivelin level

Aneksi 2 : Testi Augmented Dickey-Fuller i LGDPc për diferencën e parë

Aneksi 3 : Testi Phillips-Perron i LGDPc për nivelin level
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Aneksi 4 : Testi Phillips-Perron i LGDPc për diferencën e parë

Aneksi 5: Testi Augmented Dickey-Fuller i LSME për nivelin level

Aneksi 6 : Testi Phillips-Perron i LSME për nivelin level
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Aneksi 7 : Testi Augmented Dickey-Fuller i LCPI për nivelin level

Aneksi 8 : Testi Augmented Dickey-Fuller i LCPI për diferencën e parë

Aneksi 9 : Testi Phillips-Perron i LCPI për nivelin level

45

ROLI I NVM-VE PËR NJË ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM EKONOMIK

Aneksi 10 : Testi Phillips-Perron i LCPI për diferencën e parë

Aneksi 11 : Testi Augmented Dickey-Fuller i LHE për nivelin level

Aneksi 12 : Testi Augmented Dickey-Fuller i LHE për diferencën e parë
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Aneksi 13 : Testi Phillips-Perron i LHE për nivelin level

Aneksi 14: Testi Phillips-Perron i LHE për diferencën e parë

Aneksi 15 : Testi Augmented Dickey-Fuller i LLE për nivelin level

Aneksi 16 : Testi Augmented Dickey-Fuller i LLE për diferencën e parë
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Aneksi 17 : Testi Phillips-Perron i LLE për nivelin level

Aneksi 18: Testi Phillips-Perron i LLE për diferencën e parë

Aneksi 19: Testi i Korrelacionit Serial (testi Breusch-Godfrey)
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Në bazë chi 2 (χ2) (për nivelin 5 %, në vlerë
absolute):
Nqs. χ2 vrojtuar < χ2 kritik Ho pranohet.
Nuk ka korrelacion serial
Nqs. χ2 vrojtuar > χ2 kritik Ho nuk pranohet.
Ka korrelacion serial
Në këtë rast χ2 vrojtuar (2.366) < χ2 kritik
(3.84), gjë që tregon se Ho pranohet. Pra, nuk ka
korrelacion serial.
Aneksi 20: Testi Heteroskedasticitetit (testi White)

Në bazë chi 2 (χ2) (për nivelin 5 %, në vlerë
absolute):
Nqs. χ2 vrojtuar < χ2 kritik Ho pranohet.
Mbetjet nuk janë heteroskedastike
Nqs. χ2 vrojtuar > χ2 kritik Ho nuk pranohet.
Mbetjet janë heteroskedastike
Në këtë rast χ2 vrojtuar (0.54) < χ2 kritik (5.99) , gjë
që tregon se Ho pranohet. Pra, mbetjet nuk janë
heteroskedastike.
Aneksi 21: Testi për shpërndarjen normale të mbetjeve (testi Skewness-Kurtosis)
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Në bazë chi 2 (χ2) (për nivelin 5 %, në vlerë
absolute):
Nqs. χ2 vrojtuar < χ2 kritik Ho pranohet.
Mbetjet kanë shpërndarje normale
Nqs. χ2 vrojtuar > χ2 kritik Ho nuk pranohet.
Mbetjet nuk kanë shpërndarje normale
Në këtë rast χ2 vrojtuar (2.62) < χ2 kritik (5.99),
gjë që tregon se Ho pranohet. Pra, mbetjet
kanë shpërndarje normale.

Aneksi 22 : Shpërndarja e mbetjeve

. histogram res
(bin=4, start=-.38687658, width=.22710834)

Aneksi 23 : Vlerësimi i plotë i ekuacionit (Metoda e katrorëve më të vegjël OLS
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Abstrakt
Ky artikull synon të sensibilizojë drejtuesit
aktualë dhe të ardhshëm, që merren me
hartimin dhe zbatimin e politikave ekonomike
dhe mjedisore të Shqipërisë, në lidhje me qasjet
dhe studimet që duhen ndërmarrë e zbatuar për
të orientuar në mënyrë shkencore proceset që
çojnë në zhvillim të qëndrueshëm afatgjatë të
Shqipërisë, në dekadat e ardhshme të shekullit.
Lidhur me këtë objektiv janë përcaktuar disa
nga faktorët kryesorë që mundësojnë arritjen
e harmonizimit të aktiviteteve ekonomike me
ruajtjen e burimeve natyrore. Nga ky studim ka
rezultuar se për më shumë se gjysmë shekulli
zhvillimi i Shqipërisë ishte i paqëndrueshëm.
Për këtë arsye është e domosdoshme që
pjesë integrale e strategjisë së zhvillimit
të qëndrueshëm të jetë edhe shfrytëzimi i
burimeve natyrore në përputhje me shpejtësinë
e rigjenerimit të tyre, si një nga garancitë
kryesore për zhvillim të qëndrueshëm afatgjatë
dhe një mirëqenie më të lartë për banorët e
Shqipërisë.
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Me interes mund të jetë ngritja, pranë INSTAT,
e një grupi pune për të mbështetur këtë
institucion në përmirësimin e metodikave
për grumbullimin e të dhënave statistikore
dhe drejtimin e studimeve për zhvillimin e
qëndrueshëm afatgjatë mbi baza shkencore, për
të ndihmuar hartuesit e politikave ekonomike
dhe mjedisore të Shqipërisë të përcaktojnë
rrugët më optimale të zhvillimeve të ardhshme
të Shqipërisë gjatë shekullit të 21-të.

FJALË KYÇE:
Ndërveprim natyrë-ekonomi; Kritere
ekologjike; Kapacitet mbajtës;
Shpejtësia e konsumit dhe rigjenerimit
të burimeve natyrore
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1. HYRJE
Koncepti “zhvillim i qëndrueshëm” ka si qëllim
harmonizimin e zhvillimit ekonomik me ruajtjen e
burimeve natyrore mbi të cilat bazohet ekzistenca
dhe zhvillimi i shoqërisë njerëzore. Ky harmonizim
duhet të bëjë të mundur që burimet natyrore të
shfrytëzohen nga brezat e sotëm ,njëkohësisht
duke i ruajtur ato për mirëqenien e brezave të
ardhshëm. Në mënyrë të përmbledhur, këto ide
janë pasqyruar edhe në një raport të OKB–së,
i emërtuar “raporti Brundtland”, i cili jep këtë
përkufizim për zhvillimin e qëndrueshëm:
“Zhvillim i qëndrueshëm është zhvillimi që
plotëson nevojat e brezave që jetojnë aktualisht,
por pa dëmtuar aftësinë e brezave që do lindin në
të ardhmen, për të plotësuar nevojat e tyre”[1].
Rritja ekonomike konsiderohet si treguesi kryesor
i zhvillimit ekonomik dhe mirëqenies shoqërore
dhe matet nëpërmjet prodhimit të brendshëm
bruto (PBB) për njësinë e kohës. Synimi i rritjes
së vazhdueshme të PBB-së në vende të ndryshme
të botës ka shkaktuar konsumin e tepruar të
burimeve natyrore, duke i konsumuar ato pa
asnjë kriter, me synim kryesor marrjen e fitimeve
maksimale. Burimet natyrore, në shumicën
e rasteve, konsiderohen pasuri publike sepse
përbëjnë bazën e ekzistencës për të gjithë njerëzit.
Shumë vende të botës, veçanërisht ato më të
zhvilluarat, përpiqen që t`i zbusin këto konflikte
nëpërmjet studimeve të shumta që kanë për
qëllim të përcaktojnë në mënyrë shkencore
kushtet që bëjnë të mundur rritjen ekonomike dhe
njëkohësisht ruajtjen e burimet natyrore.
Në këtë material bëhen përpjekje për të
identifikuar disa nga idetë më interesante që
janë realizuar nga studime të mëparshme, duke
sugjeruar edhe disa zgjidhje të cilat mund të
kenë efekte pozitive për Shqipërinë në mënyrë që
ekonomia e vendit të orientohet drejt zhvillimeve të
qëndrueshme në rekomandimin e përcaktuar nga
raporti Brundtland.

2. VLERËSIMI I ZHVILLIMIT
NGA QASJA EKONOMIKE
Tradicionalisht zhvillimi i qëndrueshëm është
trajtuar si një detyrë e ekonomistëve. Nëse
do të vëzhgonim studimet që janë bërë për
zgjidhjen e problemeve, që lidhen me zhvillimin
e qëndrueshëm, do të vërehej se zgjidhjet janë
kërkuar kryesisht nëpërmjet qasjeve ekonometrike
në nivel makro dhe mikroekonomik. Për shëmbull,
në nivel makroekonomikllogaritja e PBB-së,
amortizimit të kapitalit fiks, normës së kursimeve
(investimeve), konsumit, inflacionit, shkallës
së punësimit, nivelit të pagave etj., dominojnë
shumicën dërmuese të studimeve [2,3,4,5,6]. Por
treguesit ekonomikë, megjithëse janë shumë
të rëndësishëm për të vlerësuar perfomancën
ekonomike të një vendi, të një sektori ekonomik ose
të një njësie të veçantë prodhimi, nuk kanë mundur
të zgjidhin problemin e degradimit të burimeve
natyrore për shkak të shfrytëzimit pa kriter që u
bëhet atyre nga veprimtaritë ekonomike.
Kur ekonomistët diskutojnë për mënyrat se si
duhet të arrihet zhvillimi i qëndrueshëm, ata e
kërkojnë zgjidhjen e problemeve kryesisht tek rritja
e pandërprerë e PBB-së si e vetmja mënyrë për të
përmirësuar mirëqenien dhe zhvillimin afatgjatë
të një vendi. Duke u bazuar në të dhënat empirike
në nivel ndërkombëtar, teoria makroekonomike
këshillon që “rritja më e shpejtë e mirëqenies
për person arrihet kur norma e kursimeve (ose
investimeve për rigjenerimin e kapitalit prodhues)
është 18–20 % e prodhimit të brendshëm bruto”
[7]. Rritja e normës vjetore të kursimeve mbi
18–20 % e PBB-së, shton kapitalin prodhues për
punonjës, por nuk ndikon në rritjen e mirëqenies
së shpejtë për çdo person. Për këtë arsye kjo teori
rekomandon arritjen e gjendjes së qëndrueshme
të kapitalit fiks duke barazuar normën e kursimeve
me amortizimin vjetor të kapitalit, si dhe duke
konsumuar në maksimum të gjithë pjesën tjetër
të PBB-së. Në këtë mënyrë arrihet njëkohësisht
gjendja e qëndrueshme e kapitalit për një punonjës
dhe konsumi maksimal, të cilët përmblidhen tek
rregulli i artë i stokut të kapitalit (Figura 1).

Figura 1: Majtas – lëvizja drejt gjendjes së qëndrueshme të kapitalit dhe djathtas: zbatimi i rregullit të artë të kapitalit
ku investimi dhe amortimi i kapitalit barazohen (arrihet gjendja e qëndrueshme e kapitalit), ndërsa konsumi arrin
vlerën maksimale

Burimi: N. Gregory Mankiw. Macroeconomics, 2012
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Ky rekomandim i teorisë makroekonomike
vërtetohet edhe në rastin e Shqipërisë (Figura
2). Nga viti 1997 deri në vitin 2007, norma vjetore
e kursimeve (investimeve) për stokun e kapitalit
është luhatur në intervalin 34 % – 29 % [8]. Ndërsa
në intervalin e viteve 2008–2016 përqindja vjetore e
formimit të kapitalit fiks është luhatur në intervalin
18,8 % (viti 2008) dhe 22 %. Kjo ulje e investimit
për stokun e kapitalit fiks ka ndikuar që fuqia
punëtore dhe TFP (i cili përfaqëson përmirësimet
teknologjike dhe efektivitetin e përdorimit të
investimeve), të jenë dy faktorët më të rëndësishëm
për rritjen e PBB-së për periudhën 2008–2016 në
Shqipëri.
Duhet theksuar se ekonomia e tregut të lirë
nuk ka asnjë tendencë që të lëvizë në mënyrë të
vetvetishme drejt gjendjes që emërtohet rregulli
i artë i stokut të kapitalit. Kjo lëvizje mund të
realizohet vetëm nëpërmjet ndërhyrjeve në
ekonomi nga hartuesit e politikave ekonomike.
TFP mat pjesën e rritjes së PBB-së që nuk vjen
nga kapitali dhe puna, por nga faktorë të tjerë si,
për shëmbull, përmirësimet e teknologjisë së
prodhimit që çojnë në përmirësimin e përdorimit
të lëndëve të para dhe të energjisë që përdoren
gjatë procesit të prodhimit, si dhe ndryshimet në
politikat ekonomike dhe institucionet që merren
me këto politika [9]. Tendencat në rënie të TFP-së
për periudhat 2009-2013 dhe 2015-2016 tregojnë se
pavarësisht rritjes së PBB-së gjatë gjithë periudhës
2009-2016, gjatë po kësaj periudhe është ulur
efektiviteti i ekonomisë për shkak të faktorëve të
lartpërmendur, të cilët përmblidhen në treguesin e
TFP-së.
Megjithëse nga studimet dhe të dhënat statistikore
në nivel makroekonomik si ato që u përmendën

më lart, mund të nxirren disa konkluzione të
rëndësishme për gjendjen e ekonomisë, është e
pamundur të kuptohet se si ka ndikuar PBB-ja dhe
faktorët e prodhimit mbi burimet natyrore.
Kjo ndodh sepse studimet ekonomike bazohen
kryesisht në llogaritjen e treguesve që maten me
njësi monetare, me përjashtim të të dhënave që
kanë lidhje me ecurinë e ndryshimeve demografike,
punësimin, inventarizimin e materialeve etj., të cilat
maten me njësi fizike.
E njëjta gjë vërehet edhe në studimet që bëhen
duke u bazuar në të dhënat statistikore në nivel
mikroekonomik, të cilat lidhen me ecurinë
e sektorëve të veçantë të prodhimit ose me
ndërmarrjet e veçanta brenda një sektori.
Megjithëse njerëzit mund t`i perceptojnë më
konkretisht ato që ndodhin në nivel mikroekonomik,
si për shëmbull numri i ndërmarrjeve, numri i të
punësuarve, inventari i materialeve etj., edhe në
këto nivele është e vështirë të kuptohet me saktësi
se çfarë ndodh me burimet natyrore që krijojnë
lëndët e para të domosdoshme për prodhimin.
Nga shembujt e lartpërmendur ilustrohet
mungesa e studimeve serioze që merren me
zgjidhjen e problemeve që përcaktojnë zhvillimin e
qëndrueshëm afatgjatë. Baza për zgjidhjen e këtyre
problemeve është studimi i ndërveprimit midis
veprimtarive ekonomike dhe proceseve natyrore
që krijojnë lëndët e para. Këto lloj studimesh
emërtohen shumë-disiplinare (ose ndërdisiplinare) sepse synojnë që të kombinojnë arritjet
e fushave të ndryshme të dijes për të zgjidhur
problemet komplekse të zhvillimit të qëndrueshëm
afatgjatë.

Figura 2: Ndikimi i faktorëve të prodhimit mbi PBB në Shqipëri për vitet 1997-2016 sipas metodës së shpenzimeve (me
çmimet e vitit të mëparshëm)1

1 Të dhënat për periudhën 1997-2016 nga INSTAT. Stoku fillestar i kapitalit fiks dhe formula për ndikimin e faktorëve:
log(Y)=α log(L)+(1-a) log(K)+TFP janë marrë nga studimi i Bankës së Shqipërisë [ ]; afati i amortizimit të kapitalit fiks
është konsideruar 12 vite.
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Në këtë drejtim ka pasur përpjekje për të integruar
treguesit makroekonomik me burimet natyrore.
Një nga këto përpjekje është konkretizuar
duke përgatitur një model ekonomik në të cilin
integrohen së bashku performanca ekonomike dhe
efektiviteti i shfrytëzimit të burimeve natyrore i cili
shprehet me mosbarazimin e mëposhtëm:

ku,

Produktiviteti i forcës aktive të punës,
Rritja ekonomike vjetore,
Efektiviteti i përdorimit të burimeve natyrore
gjatë procesit të prodhimit,
Totali i burimeve natyrore që përdoren në
procesin e prodhimit,
Prodhimi total bruto (PBB) i një vendi,
Forca aktive e punës.

Formula e mësipërme është pjesë e një modeli
ekonomik ku përfshihen të gjithë elementët
e rëndësishëm që ndikojnë njëkohësisht mbi
rritjen ekonomike dhe konsumin e burimeve
natyrore. Nëpërmjet këtij modeli ekonomik janë
bërë simulime numerike që kanë rezultuar në
harmonizimin e rritjes ekonomike me pakësimin
e konsumit të burimeve natyrore (rritjen e
efektivitetit të përdorimit të burimeve natyrore).
Por ky model, sikurse edhe modele të tjerë të
ngjashme, megjithëse mund të pakësojë konsumin
e burimeve natyrore në të njëjtën kohë me
rritjen e PBB-së, nuk merr parasysh faktin që
veprimtaritë ekonomike nuk mund të zhvillohen
pa konsumuar një sasi të domosdoshme lëndësh
të para në formën e materialeve dhe të formave të
ndryshme të energjisë, pa të cilët është i pamundur
të realizohet prodhimi. Ky model është dizajnuar
për veprimtari ekonomike afatmesme[10] sepse
nuk mund t`i zgjidhë problemet e zhvillimeve
ekonomike afatgjagjata për shkak të mosmarrjes
së kufijve biofizikë të natyrës: burimet natyrore
nuk janë të pafundme sepse ata kërkojnë intervale
të shkurtra ose të gjata kohe për t`u rigjeneruar
pa ndërhyrjen e njeriut. Shpejtësia e rigjenerimit
i bën burimet natyrore të kufizuara për konsum
ekonomik [11].

3. VLERËSIMI I ZHVILLIMIT TË
QËNDRUESHËM NGA QASJA
EKOLOGJIKE
3.1 VLERËSIMI NËPËRMJET
QASJES SË EMËRTUAR “GJURMA
EKOLOGJIKE”
Për të kuptuar intensitetin e konsumit të burimeve
natyrore gjatë aktiviteteve ekonomike përdoren
qasje të ndryshme llogaritjesh. Një nga këto qasje
emërtohet “gjurma ekologjike”. Për të mundësuar
matjen dhe krahasimin e shpejtësisë së konsumit
fizik me shpejtësinë e rigjenerimit të burimeve
natyrore, kjo qasje i konverton të gjithë llojet e
burimeve natyrore në një njësi të përbashkët
që emërtohet hektar global/vit (gha/vit). Detajet
në lidhje me mënyrat e llogaritjes së gjurmës
ekologjike, biokapacitetit, deficitit ekologjik etj.,
mund të gjenden në shumë studime [12,13,14].
Duke lënë mënjanë detajet e kësaj metodologjie,
duhet theksuar se llogaritja e shpejtësisë së
degradimit, për shkak të konsumit të burimeve
natyrore, bëhet nëpërmjet një treguesi që
emërtohet “defiçit ekologjik” i cili llogaritet si më
poshtë:
Defiçiti Ekologjik = Rezervat Ekologjike – Konsumi i
Rezervave Ekologjike
Në figurat 3 dhe 4 tregohet defiçiti ekologjik në
nivel global dhe në Evropën Perëndimore [15].
Figura 3: Defiçiti ekologjik në nivel botëror i krijuar nga
konsumi i tepruar i burimeve natyrore gjatë 54 viteve
(1961 – 2014)

Burimi: Global Footprint Network.
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Figura 4: Defiçiti ekologjik në Evropën Perëndimore i
krijuar nga konsumi i tepruar i burimeve natyrore gjatë
54 viteve (1961 – 2014).

Burimi: Global Footprint Network.

3.2 VLERËSIMI NËPËRMJET
KOMBINIMIT TË GJURMËS
EKOLOGJIKE ME INDEKSIN E
ZHVILLIMIT NJERËZOR
Kombet e Bashkuara përdorin indeksin e
zhvillimit njerëzor për të matur nivelin mesatar
të mirëqenies së popullsisë të një vendi në disa
fusha, si për shëmbull në standardin e jetesës,
shëndetësi, arsim, etj [16].
Figura 5: Lidhja midis konsumit të burimeve natyrore
(gha/vit) me nivelin e mirëqenies së njerëzve.2

Burimi: UN Human Development Report 2007/2008.

Për të kualifikuar vendet e ndryshme të botës
në lidhje me nivelin e mirëqenies, Kombet e
Bashkuara kanë përcaktuar indeksin me vlerë
0.8 si pragun minimal që një indeks i zhvillimit

njerëzor të konsiderohet i lartë për çdo vend të
botës. Në figurën 5 vërehet se vendet me zhvillim
më të lartë ekonomik kanë indeksin më të lartë
të zhvillimit njerëzor. Për shembull, Norvegjia,
Kanadaja, Australia dhe ShBA-të i kanë indekset e
zhvillimit njerëzor mbi nivelin 0.95, por konsumi i
burimeve natyrore të këtyre vendeve është 3–4 herë
më i lartë në krahasim me kapacitetin rigjenerues
në vendet e tyre. Në këndvështrimin e qasjes që
emërtohet “gjurma ekologjike”, megjithëse vendet
e lartpërmendura kanë nivel të lartë mirëqenieje,
zhvillimi i tyre nuk është i qëndrueshëm për afate
të gjata kohe.
Ndërsa Kuba, e cila ka një indeks relativisht të lartë
të zhvillimit njerëzor (≈0.85), konsumon një sasi
më të vogël burimesh natyrore në krahasim me
vendet e lartpërmenduara, e cila është përafërsisht
e barabartë me kapacitetin rigjenerues në vend.
Për këtë arsye, Kuba plotëson kushtin minimal që
e kualifikon si vend me mirëqenie dhe njëkohësisht
nuk e kalon kapacitetin rigjenerues të burimeve
natyrore në vend, duke u kualifikuar, në potencë, si
një vend me zhvillim të qëndrueshëm afatgjatë.
Për Shqipërinë indeksi i zhvillimit njerëzor për vitin
2017 ishte 0.785 [17].
Kapaciteti rigjenerues i burimeve natyrore në nivel
global është pakësuar me kalimin e viteve: 3.13 në
vitin 1961, 1.79 në vitin 2005 dhe 1.68 në vitin 2014.

Ndërsa konsumi i burimeve natyrore është rritur
2.29 në vitin 1961, 2.76 në vitin 2005 dhe 2.84 në
vitin 2014 (Figura 3, 5). Kjo tregon se burimet
natyrore në nivel global dhe në vendet e veçanta
po konsumohen gjithnjë e më shpejt me kalimin
e viteve. Dy arsyet më kryesore të kësaj tendence

2 Të dhënat janë marrë nga Global Footprint Network report (2005 data) dhe UN Human Development Index
2007/2008.
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negative janë:
1. Shtimi i popullsisë, i cili ndikon drejtpërdrejt në
shtimin e kërkesës për të konsumuar më shumë
burime natyrore në krahasim me kapacitetin e
natyrës për t`i zëvendësuar ato,
2. Rritja e nivelit të mirëqenies, duke i plotësuar më
mirë nevojat e njerëzve, veçanërisht në vendet e
varfra dhe në zhvillim.

defiçiti ekologjik (Shtojca 1).
Por sa mund të ishte numri maksimal i banorëve
që mund të jetojnë në Shqipëri pa krijuar defiçit
ekologjik të burimeve natyrore, me të dhënat e vitit
2014 (Figura 6, 7)?
Përgjigjia mund jepet nëpërmjet zgjidhjes së një
ekuacioni të thjeshtë:

3.3 VLERËSIMI NËPËRMJET QASJEVE
“GJURMA EKOLOGJIKE” DHE
“STRUKTURA E DIETËS USHQIMORE”
NË SHQIPËRI
Defiçiti ekologjik në Shqipëri (Figura 6) lidhet me
ndryshimin e popullsisë (Figura 7) [8,18]. Defiçiti
ekologjik rritet kur shtohet popullsia. Kur popullsia
pakësohet, ndërkohë që konsumi i burimeve
natyrore për person nuk ndryshon, zvogëlohet

Numri i banorëve sipas kësaj qasje do të ishte
përafërsisht 1.420.444 banorë, nëse zhvillimi do të
Figura 6: Defiçiti ekologjik në Shqipëri i krijuar
nga konsumi i tepruar i burimeve natyrore
gjatë 54 viteve (1961 – 2014)

Burimi: Global Footprint Network.

Figura 7: Popullsia e Shqipërisë për periudhën
1960-2015

Burimi: World Population by Country 1960-1990, INSTAT 1991-2015.
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bazohej vetëm në burimet e brendshme natyrore
të Shqipërisë pa asnjë lloj produkti nga importi.
Sigurisht, kjo qasje ka kufizimet e veta [19].

Nëse popullsia e një vendi dëshiron të rrisë
mirëqenien e vet, ajo është e detyruar të
konsumojë më shumë burime natyrore të vendit
deri në momentin kur këto burime nuk mjaftojnë.
Në këtë rast, ky vend është i detyruar të importojë
produkte ushqimore që krijohen nëpërmjet
konsumit të burimeve natyrore të vendeve të tjera,
të cilat kur shtojnë eksportet e prodhimeve vendase
fitojnë më shumë vlera monetare, duke varfëruar
në të njëjtën kohë burimet natyrore të vendit për
shkak të konsumit të tepruar të tyre. Si rezultat, të
dy grupet e vendeve, eksportuese dhe importuese,
krijojnë deficite ekologjike në burimet natyrore dhe
zhvillimi i tyre afatgjatë është i paqëndrueshëm.

Shifra e llogaritur më lartë është e përafërt me
rezultatet e tabelës 1, kur raporti ushqime bimore/
ushqime shtazore në dietën ushqimore të njerëzve
është midis vlerave 80/20 dhe 75/25 përqind. Në
tabelën 1 bëhet vlerësimi i kapacitetit ekologjik dhe
i deficitit ekologjik të Shqipërisë, duke u bazuar në
ndryshimin e strukturës ushqimore të popullsisë.
Nëse do të supozohej se e gjithë popullsia e
Shqipërisë do të ishte vegjetariane, domethënë
do të konsumonte vetëm prodhime bimore, numri
maksimal i njerëzve që do të mund të ushqeheshin
normalisht gjatë një viti me prodhime të vendit
do të ishte mbi 5 milionë. Nëse popullsia do
të përfshinte në dietën e vet ushqimore edhe
prodhime shtazore në nivele 5, 10, 15, 20, 25, 30
ose më shumë përqind, numri maksimal i njerëzve
që do të mund të ushqeheshin do të pakësohej me
shpejtësi sepse burimet natyrore të Shqipërisë
nuk do të ishin të mjaftueshme për ta përballuar
ndryshimin e dietës ushqimore. Kur prodhimet
bimore konsumohen nga kafshët, rreth 90 %
e energjisë bimore konsumohet për të gjithë
aktivitetet jetësore të kafshëve dhe rreth 10 % e saj
konvertohet në prodhime shtazore: mish, qumësht,
vezë, etj [20]. Kjo shkallë e ulët e konvertimit
të energjisë bimore në energji të prodhimeve
shtazore është një ligjësi e natyrës [21] dhe është
arsyeja kryesore që Shqipëria është importuese e
produkteve ushqimore nga vendet e tjera të botës
për të plotësuar më mirë nevojat e popullsisë së
vendit për ushqim.

Nga pjestimi i dy shifrave të tabelës 2: (5.38 x1012)/
( 5.59x1011) që përfaqësojnë raportin midis Emergy
i Shqipërisë/PBB i Shqipërisë me Emergy Botëror/
Prodhimi Ekonomik Botëror, për vitin 2007, del
rezultati = 9.6. Kjo do të thotë se në tregëtinë
ndërkombëtare, për çdo dollar të fituar nga
eksportet, Shqipëria humbiste 9.6 herë më shumë
burime natyrore, në krahasim me mesataren
botërore. Pra përveç bilancit negativ në vlera
monetare, Shqipëria humbiste shumë më tepër
burime natyrore, në krahasim me shumë vende të
botës.

Tabela 1: Vlerësimi i kapacitetit ekologjik duke u bazuar në strukturën e dietës ushqimore

Raporti i
ushqimeve
bimore/shtazore

Norma mesatare ditore
(MegaJoule/ditë/person) [ 22]
Ushqime
Ushqime bimore
bimore
para transformimit
në ushqime shtazore

Shuma e energjisë
së disponueshme
për njerëzit nga
prodhimet bimore
në 600,000 hektar
(MegaJoule/vit) 3
				
0.00
6263.4
31,335,771,531
Totali i
energjisë
ushqimore
(MegaJoule
/vit/peson)

Totali i
njerëzve
që mund të
ushqehen

100% / 0%

17.16

5,002,997

95% / 5%

16.302

10.38

9739.587

31,335,771,531

3,217,361

90% / 10 %

15.444

20.76

13215.774

31,335,771,531

2,371,089

85% / 15%

14.586

31.15

16691.961

31,335,771,531

1,877,297

80% / 20%

13.728

41.53

20168.148

31,335,771,531

1,553,726

75% / 25%

12.87

51.91

23644.335

31,335,771,531

1,325,297

70% / 30%

12.012

62.29

27120.522

31,335,771,531

1,155,427

Burimi: Llogaritje të autorit.

Nr.

Materialet, Energjia dhe Njësitë matëse

Njësitë e të dhënave
(solar-emjoule, gram, USD/vit
joules/vit)
3 Llogaritja e energjisë totale të prodhimeve bimore prej 31,335,771,531 MJ/vit është bazuar në të dhënat e INSTAT për
bujqësinë në vitin 2015. Sipërfaqj totale e tokës bujqësore është marrë përafërsisht 600,000 hektarë.
29 Totali i Importeve, USD
4.17E+09
Eksportet
58
30 Eksporte mineralesh, karburantesh, etj.
1.66E+08
31 Totali i Eksporteve, USD
1.08E+09
32 BILANCI TRGËTAR
-3.09E+09

90% / 10 %

15.444

20.76

13215.774

31,335,771,531

2,371,089

85% / 15%

14.586

31.15

16691.961

31,335,771,531

1,877,297

80% / 20%
13.728
41.53
20168.148
31,335,771,531
1,553,726
QASJE EKONOMIKE DHE MJEDISORE PËR VLERËSIMIN E ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM DHE MIRËQENIES NË SHQIPËRI
75% / 25%
12.87
51.91
23644.335
31,335,771,531
1,325,297
70% / 30%

12.012

62.29

27120.522

31,335,771,531

1,155,427

Tabela 2: Përmbledhje e konsumit të energjisë, materialeve dhe të ardhurave monetare në Shqipëri për vitin 2007 (të
unifikuar me njësi energjie Emergy), shiko shtojcën 2
Nr.

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Materialet, Energjia dhe Njësitë matëse

Njësitë e të dhënave
joule, gram, USD/vit

Totali i Importeve, USD
4.17E+09
Eksportet
Eksporte mineralesh, karburantesh, etj.
1.66E+08
Totali i Eksporteve, USD
1.08E+09
BILANCI TRGËTAR
-3.09E+09
Të ardhura financiare nga emigrantët, USD
1.30E+09
Totali i Shërbimeve, USD
5.72E+09
Totali i shprehur në njësi energjie EMERGY konsumuar në Shqipëri , sej/vit (U)
PBB (paraprak) për vitin 2007, USD (kursi mesatar i këmbimit për vitin 2007: 1 USD =
90.225
Raporti: Emergy i Shqipërisë / PBB i Shqipërisë, sej/USD
Prodhimi Botëror i shprehur në njësi Emergy, sej/vit
Prodhimi Botëror Bruto për vitin 2007, USD
Raporti: Emergy Botëror / Prodhimi Ekonomik Botëror, sej/USD

(solar-emjoules/vit)

5.87E+22
1.09E+10
5.38E+12
3.63E+25
6.49E+13
5.59E+11

Burimi: Harizaj, 2010

Shqipëria në vitin
N (4.38) >> R (0.83) >> F (0.69)
2007
Kufizimet
qëzhvillim
i dikton të
natyra njerëzve janë pranuar
3.4 VLERËSIMI I ZHVILLIMIT NË
Kushti për
së fundmi edhe nga ekonomistët William Nordhaus
qëndrueshëm
SHQIPËRI NËPËRMJET QASJES
dhe Paul Romer, fituesit e çmimit Nobel në
R >> F >> N
afatgjatë:
“EMERGY”
ekonomi për vitin 2018. Në studimet e tyre ata
mosbarazimi
i
deklarojnë se ekonomia ka të bëjë me menaxhimin
Metoda emergy është dizajnuar nga ekologjisti
e stabilitetit
burimeve të kufizuara. Natyra dikton shumë
amerikan H.T. Odum [25]. Në bazë të kësaj metode
kufizime për rritjen ekonomike dhe njohuritë tona
u formulua “mosbarazimi i stabilitetit” [26] i cili
përcaktojnë se si duhet t`i trajtojmë këto kufizime
prezantohet me formulën e mëposhtme:
[23].
R >> F >> N
R përfaqëson burimet natyrore të rinovueshme; N
Idenë e burimeve të kufizuara natyrore e kanë
burimet natyrore të parinovueshme; F feedback-u i
trajtuar ekologjistët shumë vite më parë:
ekonomisë ku përfshihen investimet që bëhen nga
“...Në çdo skenar realist ne arritëm në konkluzionin
ekonomia me materiale dhe energji gjatë proceseve
se këto limite diktojnë fundin e rritjes fizike gjatë
të prodhimit; shenja >> do të thotë “shumë herë më
shekullit të 21-të. Analiza jonë nuk parashikon
e madhe se”.
kufijë të menjëhershëm. Në parashikimin
Ky mosbarazim duhet të interpretohet në këtë
tonë shtimi i popullsisë dhe i kapitalit fizik do
mënyrë: një ndërmarrje, sektor prodhimi ose e
ta detyrojnë gradualisht shoqërinë njerëzore
gjithë ekonomia e një vendi mund të kenë zhvillim
të harxhojë më shumë kapital për të zgjidhur
të qëndrueshëm afatgjatë nëse “sasia e burimeve
problemet që krijohen nga një kombinim
të rinovueshme (R) është shumë herë më e madhe
kufizimesh. Duke konsumuar gjithnjë e më shumë
se feedback-u i ekonomisë (F) i cili duhet të jetë
kapital për zgjidhjen e këtyre problemeve do
shumë herë më i madh se sasia e burimeve të
të bëhet e pamundur që të mbështetet rritja e
parionovueshme (N) që përdoren në procesin e
mëtejshme e prodhimit industrial. Kur industria
prodhimit”. Këta tre komponentë maten me njësi
pëson rënie, shoqëria njerëzore e ka të pamundur
energjie të emërtuara solar-em-joules (sej).
që të realizojë prodhimtari më të lartë në sektorët
Ky mosbarazim është përdorur për të vlerësuar
e tjerë të ekonomisë: ushqim, shërbime si
zhvillimin e ekonomisë shqiptare në tërësinë e vetë
dhe konsum. Kur këta sektorë nuk kanë rritje,
[27]. Në tabelën 3 jepet përmbledhja e llogaritjeve
ndërpritet rritja e popullsisë...”[24].
për të gjithë burimet natyrore të Shqipërisë dhe për
performancën ekonomike në nivel makroekonomik
(Figura 8).
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Norma mesatare ditore

100% / 0%

17.16

0.00

6263.4

Shuma e energjisë
së disponueshme
për njerëzit nga
prodhimet bimore
në 600,000 hektar
(MegaJoule/vit)
31,335,771,531

95% / 5%

16.302

10.38

9739.587

31,335,771,531

3,217,361

90% / 10 %

15.444

20.76

13215.774

31,335,771,531

2,371,089

85% / 15%

14.586

31.15

16691.961

31,335,771,531

1,877,297

80% / 20%

13.728

41.53

20168.148

31,335,771,531

1,553,726

75% / 25%

12.87

51.91

23644.335

31,335,771,531

1,325,297

70% / 30%

12.012

62.29

27120.522

31,335,771,531

1,155,427

Figura 8: Prezantim(MegaJoule/ditë/person)
i përmbledhur i konsumit
të
[ 22]
Raporti i natyrore për qëllime ekonomike në Shqipëri
burimeve
Ushqime
Ushqime bimore
ushqimeve
për
vitin 20074
bimore
para transformimit
bimore/shtazore

Nr.

në ushqime shtazore

Materialet, Energjia dhe Njësitë matëse

Totali i
energjisë
ushqimore
(MegaJoule
/vit/peson)

Njësitë e të dhënave
joule, gram, USD/vit

Totali i
njerëzve
që mund të
ushqehen
5,002,997

(solar-emjoules/vit)

29 Totali
i Importeve,
USD
4.17E+09
Burimi:
Harizaj,
2010
Eksportet
30 Eksporte mineralesh, karburantesh, etj.
1.66E+08
Duke
i vendosur të dhënat e tabelës 2 në tre
31 Totali i Eksporteve, USD
1.08E+09
grupe burimesh natyrore, të rinovueshme, të
32 BILANCI TRGËTAR
-3.09E+09
parinovueshme
dhe feedback-u i ekonomisë, si dhe
33 Të ardhura financiare nga emigrantët, USD
1.30E+09
duke
i
renditur
ato
sipas
vlerës që marrin, mund
34 Totali i Shërbimeve,
USD
5.72E+09
të35krahasohen
me mosbarazimin
stabilitetit
që në Shqipëri , sej/vit (U)
Totali i shprehur
në njësi energjieeEMERGY
konsumuar
5.87E+22
përcakton
kushtin minimal
që duhet
të plotësojë
36 PBB (paraprak)
për vitin 2007,
USD (kursi
mesatar i këmbimit për vitin 2007: 1 USD =
1.09E+10
90.225
një vend
për të pasur zhvillim të qëndrueshëm
37 Raporti:
5.38E+12
(Tabela
3). Emergy i Shqipërisë / PBB i Shqipërisë, sej/USD
38 Prodhimi Botëror i shprehur në njësi Emergy, sej/vit
3.63E+25
Mosbarazimi i stabilitetit shërben
për një vlerësim
Tabela
3. Krahasimi
i tëBruto
dhënave
të ekonomisë
39 Prodhimi
Botëror
për vitin
2007, USD shqiptare
6.49E+13
					
të
përgjithshëm
dhe
të
përafërt
për
nivelin e
në40vitinRaporti:
2007 me
kushtin
minimal
për të pasur
zhvillim
të sej/USD
Emergy
Botëror
/ Prodhimi
Ekonomik
Botëror,
5.59E+11

qëndrueshm ekonomik

				
5
						
Shqipëria në vitin
N (4.38) >> R (0.83) >> F (0.69)
2007
Kushti për zhvillim të
qëndrueshëm
afatgjatë:
mosbarazimi i
stabilitetit

R >> F >> N 6

Duke krahasuar shifrat në rreshtin e parë të
tabelës 3 me mosbarazimin e stabilitetit në rreshtin
e dytë, mund të thuhet se tendenca e zhvillimit
ekonomik të Shqipërisë për vitin 2007 nuk ishte
e qëndrueshme sepse ky zhvillim ishte bazuar
më shumë në konsumin e burimeve natyrore të
parinovueshme dhe shumë pak në konsumin e
burimeve natyrore të rinovueshme. Shqipëria mund
të ketë zhvillim të qëndrueshëm afatgjatë nëse
do të plotësohej kushti që kërkon mosbarazimi
i stabilitetit (R >> F >> N) për periudha
shumëvjeçare.

qëndrueshmërisë së zhvillimit ekonomik të një
vendi. Kjo ndodh sepse shenja e mosbarazimit >>
nuk jep me saktësi se sa herë më e madhe duhet të
jetë R në krahasim me F dhe F në krahasim me N.
Për këtë arsye është e nevojshme të përdoret
formula e mëposhtme që tregon kufirin maksimal
të lejuar për konsumin e burimeve natyrore nga
veprimtaritë ekonomike. Kushti minimal për
ruajtjen e burimeve natyrore mund të shprehet me
mosbarazimin:

Duhet pasur parasysh se kur një burim natyror
është shumë i konsumuar nga veprimtaritë
ekonomike në të shkuarën, por në të njëjtën kohë
konsumi i këtij burimi natyror duhet të vazhdojë
të mos pengojë zhvillimin ekonomik në një sektor
ose në ekonominë e gjithë vendit, shenja ≤ duhet
të zëvendësohet me shenjën <, që do të thotë se
shpejtësia e konsumit të burimit natyror duhet të
jetë më e ngadalshme në krahasim me shpejtësinë
e rigjenerimit. Edhe në këtë rast del e nevojshme të

4 U=5.87 përfaqëson totalin e veprimtarisë ekonomike të shprehur në njësi energjie Emergy.
5 Harizaj, P. Emergy Synthesis of Albania for 2007.
6 Harizaj, P. 2011. Can the Emergy Sustainability Index be improved? Ecological Modelling, Volume 222, Issue 12, 24 June
2011, Pages 2031-2033.
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përcaktohet numerikisht se sa i ngadalshëm duhet
të jetë konsumi për të lejuar rigjenerimin e burimit
natyror brenda një intervali të caktuar kohe.

Në nivelin e katërt (makroekonomik) përfshihen të
gjitha aktivitetet ekonomike dhe burimet natyrore
të një shteti (Lowrance, 1986).

3.5 VLERËSIMI I ZHVILLIMIT NË
SHQIPËRI NËPËRMJET QASJES
HIERARKIKE

Për të realizuar studime komplekse shumëdisiplinare është e domosdoshme që mbledhja
e të dhënave të fillojë nga njësia më e vogël e
cila realizon ndërveprimet midis ekonomisë dhe
burimeve natyrore. Në rastin e bujqësisë, kjo njësi
është një ngastër toke e cila mund të konsiderohet
si një “fabrikë” që realizon një prodhim të
caktuar bimor. Ky prodhim kërkon investime
materialesh dhe energjie, konsumon burime
natyrore, financiare dhe ndot mjedisin në mënyra
të ndryshme. Të gjitha këto dukuri ekonomike dhe
natyrore që ndodhin realisht gjatë proceseve të
prodhimit, duhet të pasqyrohen gjatë mbledhjes së
të dhënave.

Qasja hierarkike e vlerësimit (Figura 9) bazohet në
shkencën e Ekologjisë së Sistemeve (shtojca 3).
Kjo qasje është dizajnuar fillimisht për sistemet
e prodhimit bujqësor [28]. Megjithatë kjo metodë
mund të zbatohet në mënyrë krijuese edhe në
sektorin industrial, të shërbimeve, etj.
Figura 9: Qasja hierarkike për vlerësimin e zhvillimit
të qëndrueshëm

I njëjti model grumbullimi i të dhënave duhet të
zbatohet edhe për të gjithë sektorët e tjerë të
ekonomisë shqiptare: sektorët industrialë, të
shërbimeve, etj.
Pas mbledhjes së të dhënave komplekse në
njësitë më të vogla prodhuese brenda territorit të
Shqipërisë, bëhet grupimi i tyre në nivele më të
larta organizimi, të cilët emërtohen respektivisht:
niveli ekologjik (territori që i mbledh të gjitha
rreshjet atmosferike në të njëjtin lum) dhe niveli
makroekonomik (territori brenda kufijve të
Shqipërisë).

Burimi: Lowrance, 1986

Në nivelin e parë (agronomik) ndërthuren
elementët natyrorë si toka, uji, lëndët ushqyese,
rrezatimi diellor, etj., të cilët kombinohen me
ndërhyrjet e njeriut si punimi i tokës, mbjellja e
bimëve, plehërimet, etj.
Në nivelin e dytë (mikroekonomik) merr përparësi
kombinimi i menaxhimit teknik që bën fermeri
për të rakorduar të gjitha aktivitetet në fermë me
menaxhimin financiar, për të bërë të mundur që
aktivitetet prodhuese të mbulojnë jo vetëm kostot e
prodhimit, por të garantojnë edhe të ardhura neto
për familjen e fermerit.
Në nivelin e tretë (ekologjik) përfshihet e gjithë
hapësira që mbledh të gjitha rreshjet atmosferike
që grumbullohen në të njëjtin përrua ose lum për
shkak të gravitacionit.

Për të kuptuar më lehtë idetë që u prezantuan
në këtë studim, jepet një shembull që ilustron
ndërveprimet midis aktiviteteve ekonomike dhe
burimeve natyrore që nevojiten për prodhimin e
biokarburantit, duke filluar nga prodhimi bimor
për një hektar tokë (prodhimi i lëndës së parë),
deri në prodhimin dhe konsumin përfundimtar
të bioetanolit (Tabela 4). Kuadratet me ngjyrë të
verdhë tregojnë respektivisht: kolona 2 rendimentin
maksimal; kolonat 3 dhe 4 fitimin maksimal;
kolonat 9 dhe 10 efektivitetin maksimal të
prodhimit të bioenergjisë; kolonat 11 deri në 15
ndikimin negativ maksimal të ekonomisë mbi disa
nga burimet natyrore [29].
Duke parë të dhënat e tabelës 4 më poshtë,
shtrohet pyetja e cila është baza për vendimmarrje:
Cila është zgjedhja që duhet të bëhet midis fitimit
maksimal dhe mbrojtjes më të madhe të burimeve
natyrore?
Nga kjo përgjigje, e cila duhet të jepet nga çdo
njësi prodhimi, varet se si do të jetë zhvillimi
ekonomik afatgjatë në Shqipëri: i qëndrueshëm apo
i paqëndrueshëm?
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4. KONKLUZIONE
1. Për rreth gjysëm shekulli konsumi i burimeve
natyrore ka qenë në shpërpjesëtim me kapacitetet
e natyrës për t`i rigjeneruar ato me shpejtësinë që
aktivitetet ekonomike i konsumojnë. Ky studim, veç
të tjerash, e klasifikon zhvillimin e Shqipërisë të
paqëndrueshëm.

4. Pjesë integrale e strategjisë së zhvillimit të
qëndrueshëm në veçanti duhen konsideruar
përdorimi dhe shfrytëzimi i burimeve natyrore në
përputhje me shpejtësinë e rigjenerimit të tyre.

2. Pavarësisht rritjes së vazhdueshme të PBB-së
në Shqipëri për periudhën 1997-2016, kjo përbën
vetëm një komponent të zhvillimit; atë ekonomik.
Megjithëse në të kaluarën ka pasur disa studime
dhe zbatime që kanë synuar harmonizimin e
zhvillimit ekonomik me ruajtjen e burimeve
natyrore, këto përpjekje nuk kanë mundur të
adresojnë raporte zhvillimesh afatgjata.

Me interes për zhvillimin e qëndrueshëm afatgjatë
mund të jetë ngritja pranë INSTAT i një grupi me
përbërje shumë-disiplinare me kohë të pjesëshme
për të ndihmuar këtë institucion në përmirësimin
e metodikave për grumbullimin e të dhënave
statistikore dhe drejtimin e studimeve që do të
ndihmojnë hartuesit e politikave ekonomike dhe
mjedisore të Shqipërisë të përcaktojnë mbi baza
shkencore rrugët më optimale të zhvillimeve të
ardhshme të Shqipërisë gjatë shekullit të 21-të.

3. Gjatë periudhës 1997–2016 faktori total i
produktivitetit (TFP) ka pasur ulje–ngritje lidhur
me përdorimin e lëndëve të para dhe të energjisë

Tabela 4: Ndikimi i prodhimit të bioenergjisë mbi performancën ekonomike dhe burimet natyrore në
zonën fushore të Shqipërisë së mesme
Niveli i
investimeve

0
1
2
3
4
5
6

i i energjisë
nivel
mi

ë

gjatë proceseve të prodhimit, si rrjedhojë e
përmirësimeve ose përkeqësimeve të proceseve
teknologjike të prodhimit dhe të ndryshimeve
në politikat ekonomike dhe të institucioneve që
merren me këto politika.

Raporti
Niveli i
Energjitik
investimeve
Prodhim/
Konsumi në
fermë

në
fabrikë
(MJ/ha)
8
8,722
14,827
19,478
22,531
24,275
25,002
24,711

9
380
13.5
1
8.92
6.93
5.54
4.65
3.86

Prodhimi i
misrit
(kg/ha)
kokrra

2
2,324
3,951
5,190
6,003
6,468
6,662
6,584

Kosto
(lek/kg
misër)

3
34
9
8
12
22
52
129

4
25
25
25
25
25
25
25

Prodhimi i
Bioenergjisë
(Bioetanoli)

Konsumi i energjisë
për çdo nivel
investimi

litra/ha

MJ/ha

në fermë
(MJ/ha)

në
fabrikë
(MJ/ha)

5
969
1,647
2,164
2,503
2,697
2,778
2,746

6
21,481
36,517
47,973
55,491
59,787
61,577
60,861

7
565
2,699
5,398
8,096
10,795
13,494
16,193

8
8,722
14,827
19,478
22,531
24,275
25,002
24,711

Raporti
Energjitik
Prodhim/
Konsumi në
fermë

Raporti Energjitik
Prodhim/ (Konsumi
fermë+fabrikë)

Ulja e pjello
volumetrike

N
(kg/ha)

9
38
13.5
8.9
6.9
5.5
4.6
3.8

Raporti
Prodhimi
Energjitik
i
Kosto Ulja Ee ardhura
pjellorisë së Prodhimi
tokës (0-50
i cm, pesha Konsumi i Çlirimi
energjisë
i gazit Raporti
Prodhim/
misrit
(Konsumi
(lek/kg volumetrike
bruto e tokësBioenergjisë
1.35)
për çdo nivel
karbonik në Energjitik
(kg/ha)
misër)
(lek/kg
(Bioetanoli)
investimi atmosferë prejProdhim/
fermë+fabrikë)
djegies së
kokrra
misër)
Konsumi në
fermë
bioetanolit
N
P2O5
litra/ha
K2O
Koeficienti
MJ/ha
i në
rritjes
fermë
(kg
në CO2)
(kg/ha)
(kg/ha
(kg/ha
së shrytëzimit
(MJ/ha)
të
fabrikë
tokës prej rritjes
(MJ/ha)
së rrënjëve
2 10
3
11
4 12
13
5
6 14
7
8 15
9
2,3242.31
34
11.8
25 11.6
969
87.1
21,481 1
565
8,722
11,234
38
3,9512.08
9
20.1
25 19.7
1,647
148
36,517 1.7 2,699
14,827
19,098
13.5
5,1901.93
8
26.4
25 25.9
2,164
194.5
47,9732.23 5,398
19,478
25,090
8.9
6,0031.81
12
30.5
25 30
2,503
224.9
55,4912.58 8,096
22,531
29,022
6.9
6,468 1.7
22
32.9 25 32.3
2,697
242.4
59,7872.78 10,795
24,275
31,269
5.5
6,662 1.6
52
33.9 25 33.3
2,778
249.6
61,5772.87 13,494
25,002
32,205
4.6
6,5841.49
129
33.5
25 32.9
2,746
246.7
60,8612.83 16,193
24,711
31,831
3.8

Burimi: Harizaj, P.; Hebibasi, J. 2017
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E ardhura
bruto
(lek/kg
misër)

10
2.31
2.08
1.93
1.81
1.7
1.6
1.49
Raporti Energjitik
Prodhim/ (Konsumi
fermë+fabrikë)

11
11.8
20.1
26.4
30.5
32.9
33.9
33.5

Ulja e pjello
volumetrike

N
(kg/ha)

10
2.31
2.08
1.93
1.81
1.7
1.6
1.49

(

11
11.8
20.1
26.4
30.5
32.9
33.9
33.5

(
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SHTOJCA 1
Autorët e artikullit “Tracking the ecological
overshoot of the human economy”, burimi nr. 12,
në fillim të artikullit të tyre theksojnë se llogaritjet
sipas qasjes që emërtohet “gjurma ekologjike” (në
anglisht: ecological footprint), bazohen në gjashtë
supozime:
1. Është e mundur që të monitorohet shumica e
burimeve natyrore që njerëzimi konsumon dhe e
mbetjeve të aktiviteteve ekonomike të cilat çlirohen
në natyrë.
2. Shumica e këtyre sasive të burimeve natyrore
në formë materialesh dhe e mbetjeve të tyre pas
konsumit, të cilat çlirohen në natyrë, mund të
maten duke u konvertuar në njësi sipërfaqeje.
3. Kapaciteti i çdo sipërfaqeje të natyrës mund
të konvertohet në bazë të aftësisë prodhuese
potenciale që ka sipërfaqja në fjalë për të
prodhuar një sasi të caktuar biomase që mund
të konsumohet nga njerëzit, duke u shprehur me
njësi të sipërfaqes që emërtohen “hektarë global”.
Produktiviteti i një hektari global është i barabartë
me mesataren botërore të prodhimit të biomasës
e cila rezulton nga pjesëtimi i prodhimit global të
biomasës me sipërfaqen në nivel global gjatë një
viti të caktuar.
4. Meqenëse sipërfaqet e ndryshme të natyrës
mund të përdoren vetëm për një veprimtari të
caktuar gjatë një viti (duke përjashtuar përdorimin
e tyre në të njëjtën kohë për qëllime të ndryshme),
hektarët global mund të mblidhen matematikisht
për të llogaritur kërkesën agregate (të
përgjithshme) për njerëzit gjatë një viti të caktuar.
5. Sasia e shërbimeve ekologjike që mund t’u ofrojë
natyra njerëzve, mundet gjithashtu të shprehet në
hektar global.
6. Kërkesa që kanë njerëzit për burime natyrore
nga një njësi sipërfaqeje e natyrës mund ta
tejkalojë aftësinë që ka kjo sipërfaqe për të
prodhuar sasinë që kërkojnë njerëzit. Për
shembull, sasia e lëndës drusore që prodhohet nga
një sipërfaqe toke e pyllëzuar mund të shfrytëzohet
dy herë më shpejt sesa shpejtësia e riprodhimit
të lëndës së drurit nga pemët e pyllit nëpërmjet
procesit natyror të fotosintezës. Në këtë rast, gjatë
llogaritjeve të hektarëve global që kanë nevojë
njerëzit, bëhet dyfishimi i sipërfaqes së hektarëve
në mënyrë që të përballohet nevoja e njerëzve
me lëndë drusore nga pylli. Kjo dukuri emërtohet
“konsum i tepruar ekologjik” (në anglisht
“ecological overshoot”.
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SHTOJCA 2
Tabela 2 (e plotë): Konsumi i energjisë, materialeve dhe të ardhurave monetare në Shqipëri për vitin
2007 (të unifikuar me njësi energjie Emergy
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Materialet, Energjia dhe Njësitë matëse

Njësitë e
Emergy
Referencat
të
për njësi
dhënave
(solar-emjoule,
joule/njësi)
gram,
USD/vit
Energjia Diellore, Joule
1.36E+20
1.00E+00
Odum 1996 [21]
Rreshjet e shiut, energjia kimike, Joule
1.79E+17
1.54E+04
Odum 1996 [21]
Rreshjet e shiut, energjia gjeopotenciale, Joule
2.51E+17
8.89E+03
Odum 1996 [21]
Era, energjia kinetike, Joule
4.31E+12
6.63E+02
Odum 1996 [21]
Dallgët e detit, Joule
3.42E+16
2.59E+04
Odum 1996 [21]
Baticat, Joule
8.58E+13
2.36E+04
Odum 1996 [21]
Cikli i Globit Tokësor, Joule
4.31E+16
2.90E+04
Odum 1996 [21]
ENERGJI E RINOVUESHME E PRODHUAR NË VEND
Hidroelectriciteti, Joule
1.06E+16
8.02E+04
Odum 1996 [21]
Konsumi i drurit të pyjeve (No), Joule
9.03E+15
4.40E+04
Odum 1996 [21]
Prodhimi Bimor, Joule
2.24E+16
3.36E+05
Vivas, Brown[30]
Prodhimi Shtazor, Joule
2.24E+15
3.36E+06
Vivas, Brown [26]
Prodhim Peshku, Joule
3.68E+13
3.36E+06
Vivas, Brown [26]
BURIME TË PA RINOVUESHME BRENDA SISTEMIT (N₁)
Qymur, linjit, Joule
6.30E+14
4.00E+04
Odum 1996 [21]
Naftë bruto, Joule
2.37E+16
5.40E+04
Odum 1996 [21]
Gaz natyror Joule
6.72E+14
4.80E+04
Odum 1996 [21]
Elektricitet nga Termocentralet, Joule
2.61E+14
1.98E+05
Odum 1996 [21]
Minerale metalesh, gram
6.67E+11
1.00E+09
Odum 1996 [21]
Gëlqere, gram
4.29E+12
1.00E+09
Odum 1996 [21]
Argjil, gram
8.56E+11
2.00E+09
Odum 1996 [21]
Prodhim çimentoje (vlerësim paraprak), gram
1.20E+12
1.00E+09
Odum 1996 [21]
Materiale të tjera ndërtimi. gram
8.25E+10
1.00E+09
Odum 1996 [21]
Humbja e tokës bujqësore (No), gram
1.66E+13
1.68E+09
Vivas, Brown [26]
IMPORTET (I)**
Qymur, linjit, Joule
1.26E+14
4.00E+04
Odum 1996 [21]
Naftë bruto, Joule
2.98E+16
5.40E+04
Odum 1996 [21]
Electricitet, Joule
1.06E+16
1.98E+05
Odum 1996 [21]
Pleh kimik, Ure, gram
3.21E+10
3.80E+09
Odum 1996 [21]
Nitrat Amoni, gram
3.60E+10
3.80E+09
Odum 1996 [21]
Plehra kimike Foforike, gram
4.13E+10
3.90E+09
Odum 1996 [21]
Totali i Importeve, USD
4.17E+09
EKSPORTET
Eksporte mineralesh, karburantesh, etj.
1.66E+08
Totali i Eksporteve, USD
1.08E+09
BILANCI TREGTAR
-3.09E+09
Të ardhura financiare nga emigrantët, USD***
1.30E+09
Totali i Shërbimeve, USD****
5.72E+09
Totali i shprehur në njësi energjie EMERGY konsumuar në Shqipëri , sej/vit (U)*****
PBB (paraprak) për vitin 2007, USD (kursi mesatar i këmbimit për vitin 2007: 1 USD = 90.225
Raporti: Emergy i Shqipërisë / PBB i Shqipërisë, sej/USD
Prodhimi Botëror i shprehur në njësi Emergy, sej/vit
Prodhimi Botëror Bruto për vitin 2007, USD
Raporti: Emergy Botëror / Prodhimi Ekonomik Botëror, sej/USD [23]

Burimi: Harizaj, 2010
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(solaremjoule/vit)*

1.36E+20
4.64E+21
3.75E+21
4.80E+15
1.49E+21
3.40E+18
2.10E+21
1.43E+21
6.67E+20
7.53E+21
7.53E+21
1.24E+20
4.23E+19
1.28E+21
5.42E+19
8.66E+19
1.12E+21
7.21E+21
2.88E+21
2.02E+21
1.39E+20
2.79E+22
8.47E+18
2.71E+21
3.51E+21
2.05E+20
2.30E+20
2.36E+20

5.87E+22
1.09E+10
5.38E+12
3.63E+25
6.49E+13
5.59E+11
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Shënime për llogaritjet e kryera në tabelën 2:
* Faktori i korrigjimit 1.68 është zbatuar për të transformuar të
gjitha llogaritjet që janë kryer sipas të dhënave botërore bazë
të shprehuara me njësi emergy para botimit të bazës së re të të
dhënave të përmbledhura në Folio # 1.
sej përfaqëson njësinë matëse Solar EmJoule.
** I (importet) janë konsideruar të barabarta me fidbekun
ekonomik që vjen nga jasht sistemit. (shiko Figurën 8).
*** Të ardhurat financiare nga emigrantët janë përdorur për të
llogaritur vetëm PBB e Shqipërisë.
**** Totali i shërbimeve është shprehur në njësi monetare duke
u bazuar në të dhënat e INSTAT Shqipëri.

SHTOJCA 3
Në librin “Environment, Power, and Society for the
Twenty-First Century: The Hierarchy of Energy”,
faqe 107, në seksionin “Planetary Life Support or
Economic Develoment”, Howard T. Odum shkruan:
“…Njerëzit shpesh i shohin energjitë e ndryshme të
natyrës, të cilët janë “motorët” që vënë në lëvizje të
gjithë proceset natyrore, si burime potenciale për
t`u përdorur nga shoqëria njerëzore në të ardhmen
sepse mendojnë që këto burime energjie nuk
janë përdorur deri tani. Aktualisht këta “motorë
energjie” janë në përdorim me kapacitet të plotë,
duke përdorur energjinë termike për krijimin
e formave të ndryshme të tokës, duke lëvizur
dhe pastruar atmosferën, lumenjtë, akullnajat,
sipërfaqen e tokës. Nëse njerëzit shfrytëzojnë
për nevojat e tyre këta motorë energjie, ata nuk
bëjnë gjë tjetër veçse i heqin natyrës aftësinë për
të mbështetur shoqërinë njerëzore nëpërmjet
prodhimit të burimeve natyrore për të cilët njerëzit
kanë shumë nevojë.

Ekzistenca e njerëzve varet nga sistemet natyrorë
të cilët funksionojnë nëpërmjet përdorimit të
energjisë në nivel global. Struktuarat dhe nivelet e
njësive natyrore emërtohen
Kapital Natyror, për shembull toka, pyjet, malet,
shkëmbinjtë. Kapitalet natyrorë, të prezantuar me
simbole pamorë, të cilët përfaqësojnë rezerva të
ndryshme të burimeve natyrore (Figura 10), janë
pjesë thelbësore e funksionimit të natyrës dhe
mundësojnë ekzistencën e jetës në planetin tonë…”
[31].
Në faqen 9 të të njëjtit libër, Howard T. Odum
shkruan: “...Gjatë regjimeve industriale, në të cilët
sistemet vihen në lëvizje nëpërmjet karburanteve
fosile, njerëzit i menaxhojnë aktivitetet nëpërmjet
teknologjisë (makinerive). Edhe bujqësia është
e dominuar nga makineritë dhe industritë që
i sigurojnë asaj pajisjet, pesticidet, varietetet
gjenetike dhe shërbimet me nivel të lartë teknik.
Shoqëria njerëzore e industrializuar ka një
shpejtësi më të madhe të konsumit të lëndës
organike në krahasim me shpejtësinë e prodhimit
organik që krijohet nga fotosinteza e cila është
një proces natyror. Produktet e frymëmarrjes:
gazi karbonik, uji dhe mbeturinat e mineralizuara
inorganike shkarkohen në natyrë me shpejtësi
më të madhe, në krahasim me shpejtësinë me të
cilën natyra i riciklon ato, duke i konvertuar përsëri
në lëndë organike nëpërmjet fotosintezës. Nëse
shoqëria njerëzore e industrializuar, e cila jeton
në sisteme urbane, do të jetonte në një dhomë
të mbyllur, ajo do ta konsumonte shumë shpejt
oksigjenin brenda kësaj dhome, duke u asfiksuar
nga mbeturinat në gjendje gazi dhe për rrjedhojë
do të asgjësonte fizikisht vetveten sepse një
shoqëri e tillë nuk i ka aftësitë për të bërë riciklim
të balancuar, siç bënte dikur shoqëria njerëzore
nëpërmjet sistemeve të vjetra bujqësore...”.

Figura 10: Qarkullimi i energjisë në gjeo-bio-sferë. Drejtimi i lëvizjes së energjisë është i njëjtë me
drejtimin e lëvizjes së materialeve

Burimi: Odum, H.T, 2007.
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Abstrakt
Klasifikimet statistikore janë elementi bazë
i prodhimit të statistikave. Ato shërbejnë
për të siguruar konsistencë të treguesve të
ndryshëm statistikorë në nivel kombëtar dhe
ndërkombëtar. Instituti i Statistikave është
institucioni kryesor i cili kujdeset që të gjitha
klasifikimet ekonomike apo sociale të jenë
konsistente dhe të bazuara në standardet
metodologjike ndërkombëtare.
Ky punim synon të prezantojë një element të
klasifikimit; atë të njësive ekonomike sipas
Sektorëve Institucional dhe më specifikisht
atë të Sektorit Publik. Materiali fokusohet në
procesin e klasifikimit, duke shpjeguar hapat
kryesorë, kriteret bazë të përdorura dhe
rëndësinë e mirëmbajtjes së këtij klasifikimi.
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1. HYRJE
Statistikat zyrtare në themel të punës së tyre kanë
regjistrat statistikorë. Këto regjistra janë pjesë
thelbësore të infrastrukturës statistikore të një
vendi. Ndër funksionet kryesore të përdorimit të
regjistrave statistikorë është krijimi i bazave të
kampionimit për vrojtime të ndryshme statistikore.
Duke u fokusuar kryesisht në Regjistrin Statistikor
të Ndërmarrjeve, mund të themi se ai luan një
rol kyç në prodhimin e statistikave ekonomike,
si në mënyrën se si këto statistika prodhohen,
ashtu edhe në përmbajtjen dhe cilësinë e tyre.
Një regjistër statistikor ndërmarrjesh me cilësi të
lartë përmbush nevojat e përdoruesve dhe bazohet
në koncepte ndërkombëtare, përkufizime dhe
klasifikime.
Ky artikull ka si bazë klasifikimin e përdorur nga
Llogaritë Kombëtare për Sektorët Institucionalë.
Llogaritë Kombëtare shërbejnë për të përshkruar
atë çfarë ndodh në ekonominë kombëtare. Ato
ofrojnë një kornizë të gjerë dhe të integruar për
përshkrimin e ekonomisë. Sistemi i Llogarive
Kombëtare përshkruan të gjitha transaksionet
ndërmjet sektorëve të ekonomisë për një periudhë
të caktuar, duke evidentuar aktorët që i përkasin
çdo sektori institucional. Klasifikimi i njësive
institucionale është një pjesë e rëndësishme e
prodhimit të Llogarive Kombëtare.
Në këtë artikull do shohim procesin që është
ndjekur për të klasifikuar njësitë ekonomike
që i përkasin Sektorit Publik në Shqipëri.
Sektori Publik, si pjesë e integruar e Sektorëve
Institucionalë, përbëhet nga institucionet që
kryejnë aktivitete jo të tregut dhe që administrohen
nga qeveria. Procesi i klasifikimit mbështetet në
metodologjinë ESA 2010, e cila është një kërkesë
ligjore e përpilimit të Llogarive Kombëtare për
vendet anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe një
detyrim për vendet të cilat aspirojnë të jenë pjesë e
BE-së.

2. KONTEKSTI I VENDIMEVE TË
KLASIFIKIMIT
Klasifikimi i njësive përbërëse të Sektorit Publik
mbështetet në metodologjinë ESA 2010, e cila
është në konsistencë me Manualin Shoqërues mbi
Deficitin e Qeverisë dhe Borxhit (MGDD). Ky proces
është hapi i parë për vlerësimin e statistikave
financiare të qeverisë dhe borxhit publik sipas
kërkesave të rregullores së Komisionit Evropian
Nr. 479/2009, të amenduar me Rregulloren Nr.
679/2010 dhe Nr. 220/2014. Kjo rregullore kërkon

që vendet anëtare të BE-së të raportojnë në
EUROSTAT të dhënat e Procedurës së Deficitit të
Tejkaluar (EDP) dy herë në vit. Të dhënat duhet të
raportohen në tabela të harmonizuara, të cilat janë
formuluar në mënyrë të tillë që të jenë konsistente
me të dhënat financiare të qeverisë.
Statistikat Financiare të Qeverisë në nivel vendi
bazohen në standardet kombëtare të kontabilitetit,
të përcaktuara qartë në ligjin e zbatimit të buxhetit.
Ndërsa Statistikat Finaciare të Qeverisë, me
qëllim raportimin në BE, bazohen në Sistemin
Evropian të Llogarive (ESA 2010). Për kalimin nga
standardet kombëtare në ato ndërkombëtare,
që kërkohen nga ESA 2010, kryhet një proces
klasifikimi i veçuar, ku transaksionet shprehen në
standarde ndërkombëtare. Treguesit statistikorë
të standardizuar përdoren nga Komisioni Evropian
për të monitoruar stabilitetin ekonomik të vendeve
anëtare, ose potenciale, të Bashkimit Evropian,
duke u bazuar në kriteret e Traktatit të Mastrihtit
për treguesit e borxhit të qeverisë dhe të deficitit.
Manualet statistikore ndërkombëtare sigurojnë një
kornizë të gjerë, bazuar në parimet për klasifikimin
e njësive dhe transaksioneve të ndryshme. Këto
përfshijnë:
• Sistemin Evropian të Llogarive (ESA 2010), të
prodhuara nga Eurostat dhe konceptet janë në
përputhje me Sistemin e Llogarive Kombëtare (SNA
2008).
• Manuali shoqërues mbi deficitin e Qeverisë dhe
Borxhit (MGDD), të prodhuara nga Eurostat, bazuar
në parimet e ESA 2010.
• Sistemin e Llogarive Kombëtare (SNA 2008),
prodhuar nga Komisioni Evropian, Fondi Monetar
Ndërkombëtar, Organizata për Bashkëpunim
Ekonomik dhe Zhvillim, Kombet e Bashkuara dhe
Banka Botërore, e cila është trajtimi ndërkombëtar
i Llogarive Kombëtare.
Klasifikimet në Llogaritë Kombëtare kanë një
rëndësi për statistikat ekonomike dhe, si të tilla,
vendimet për klasifikimet merren në formë të
pavarur, plotësisht në përputhje me rregullat e ESA
2010 dhe udhëzimet shtesë përkatëse statistikore.
Duhet specifikuar se Sistemi Evropian i Llogarive
nuk ka ndikim politik apo tregtar në vendimet e
klasifikimeve.
Kriteret e përdorura bazohen në manualet e cituara
më sipër, ku prodhuesit e statistikave të Llogarive
Kombëtare në të gjithë botën interpretojnë këto
manuale për të siguruar klasifikime të sakta
të njësive dhe transaksioneve institucionale.
Çdo klasifikim apo vendim mbështetet në
karakteristikat e subjektit apo të transaksionit,
duke u analizuar në kontekstin e udhëzimeve
ndërkombëtare.
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3. SEKTORI PUBLIK
Ekonomia, si një e tërë, përbehet nga pesë
sektorë kryesorë: Korporatat jo-financiare
(S.11), Korporatat financiare (S.12), Qeveria e
përgjithshme (S.13), Familjet (S.14), NPISHInstitucionet jofitimprurëse që i shërbejnë familjeve
(S.15). Këta sektorë përbëjnë ekonominë e një
vendi, e cila si kundërparti ka pjesën tjetër të botës
(Sektori Pjesa tjetër e botës (S.2).
Klasifikimi i një njësie të caktuar në një sektor
institucional bazohet në parimin e sjelljes
ekonomike të njësisë. Sipas standardeve ESA 2010,
një njësi institucionale klasifikohet duke analizuar
elementët me të cilët ajo operon në treg. Kjo
mund të ketë ndryshime me formën ligjore të disa
njësive, por klasifikimi nuk ka qëllim të vendosë në
diskutim formën ligjore të një njësie, por vetëm ta
klasifikojë atë sipas standardeve ndërkombëtare
për qëllime statistikore.

e procesit të klasifikimeve, për identifikimin,
regjistrimin dhe vendosjen e prioriteteve sipas
rasteve, nëpërmjet grumbullimit të informacionit
të kërkuar, duke analizuar çdo njësi institucionale
më vete, për të komunikuar vendimet dhe për të
siguruar zbatimin e tyre në statistikat e INSTATit. Në këtë mënyrë, grupi i punës lehtëson
vendimmarrjen dhe siguron që vendimet janë
komunikuar dhe zbatuar.

4. PROCESI I KLASIFIKIMIT
INSTAT ndjek një proçes për të përcaktuar dhe
klasifikuar njësitë të cilat bëjnë pjesë në sektorin
publik. Ky proçes është përmbledhur në Figurën 2.

Bazuar në metodologjinë ESA 2010, në sektorin
publik përfshihen njësitë e klasifikuara në sektorin
e Qeverisë së Përgjithshme si: Qeveria Qendrore,
Qeveria Federale1, Qeveria Lokale, Fondet e
Sigurimeve, Korporatat Jo-financiare Publike,
Korporatat Financiare Publike, njësitë Extrabuxhetore Qendrore dhe Lokale.
Figura 1: Sektori Publik në Shqipëri

NJËSITË PUBLIKE - SEKTOR/NËN-SEKTOR
Qeveria Qendrore

Ndërmarrjet Publike
Jo-financiare

Qeveria Lokale

Fondet e Sigurimeve

Ndërmarrjet Publike
Financiare

Banka Qendrore

NJËSITË PUBLIKE EXTRA-BUXHETORE - SEKTOR/NËN-SEKTOR
Ndërmarrjet Extra-Buxhetore
Qeveria Qendrore

Ndërmarrjet Extra-Buxhetore
Qeveria Lokale

Klasifikimi i Sektorit Publik në Shqipëri kryhet
nga grupi i përbashkët i punës ndërmjet tre
institucioneve: Institutit të Statistikave (INSTAT),
Ministrisë së Financave (MF) dhe Bankës së
Shqipërisë (BSH). Secili institucion i ka të
përcaktuara detyrat dhe përgjegjësitë për të bërë të
mundur klasifikimin e sektorit publik në Shqipëri.
Grupi i punës është përgjegjës për menaxhimin
1 Qeveria Shtetërore nuk është e pranishme në Shqipëri, por ky nënsektor është pjesë e qeverisë së përgjithshme në
disa vende të tjera si: Gjermania, Belgjika, Austria dhe Spanja.
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Figura 2: Procesi i klasifikimit INSTAT

IDENTIFIKIMI

• Klasifikimi i njësive që janë pjesë e Sektorit Publik bëhet nga INSTAT, duke
bashkëpunuar me degën e Thesarit në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.
• Klasifikimi i njësive që janë pjesë e sektorit publik nga INSTAT bëhet duke u bazuar
në njësitë ekzistuese dhe identifikimin e njësive të reja që ushtrojnë aktivitetin e tyre
në Shqipëri.
• Ministria e Financave dhe Ekonomisë mund të paraqesë propozime dhe sugjerime
edhe të institucioneve të tjera në lidhje me klasifikimin e njësive që janë pjesë e
sektorit publik.

PRORITETET

• Burimet në dispozicion për klasifikimin e njësive që janë pjesë e sektorit publik
mund të jetë i kufizuar dhe kërkon kohë për marrjen e një vendimi të saktë.
• Ndikimi që kanë mbi statistikat kryesore (siç janë Produkti i Brendshëm Bruto,
borxhi i qeverisë, defiçiti i qeverisë, punësimi në sektorin publik, etj) dhe përmbushja
e interesave për palët e interesuara (siç janë Banka e Shqipërisë, Eurostat, apo
institucione të tjera, përfshirë dhe INSTAT) janë një tjetër prioritet i rëndësishëm.
• Vlerësimi i treguesve për sektorin publik bazuar në metodologjinë e ESA 2010.

MBLEDHJA E
INFORMACIONIT

VENDIMMARRJA

• Grupi i punës për klasifikimin e njësive që janë pjesë e sektorit publik duhet të
mbledhë informacion rreth karakteristikave të njësisë ose transaksioneve, të
identifikojë dhe të japë udhëzimet e nevojshme dhe t’i përshkruajë ato.
• Në klasifikimin e njësive që janë pjesë e sektorit publik kërkohet përdorimi i
burimeve të ndryshme të informacionit, identifikimi i aktiviteteve dhe qëllimi i tyre,
marrëveshjet me qeverinë, etj., për të pasur sa më shumë informacion.
• Do të kërkohet informacion shtesë më shpesh në Departamentin e Degës së
Thesarit për klasifikimin e njësive që janë pjesë e sektorit publik.

• Çdo muaj kryhet përditësimi “shkëmbimi i informacioneve që mund të ndihmojnë në
procesin e klasifikimit të njësive që janë pjesë e sektorit publik”.
• Në rastet kur udhëzimet dhe aplikimi i njësive janë të qarta, grupi i punës propozon
klasifikimin e njësive në sektorin përkatës.
• Në rastet e njësive komplekse dhe njësive që kanë një impakt të madh statistikor,
grupi i punës diskuton dhe mbledh detaje për klasifikimin e tyre, duke u konsultuar
me ekspertë dhe duke u bazuar në eksperiencën e tyre për një klasifikim sa më të
saktë të njësive.

VLERËSIMI I
TREGUESVE

• Në këtë fazë kryhet vlerësimi i treguesve të sektorit publik makroekonomikë si:
Produkti i Brendshëm Bruto, Konsumi Final i Qeverisë, Taksave, Subvencioneve etj.,
për organizma kombëtare dhe ndërkombëtare në terma tremujorë dhe vjetorë.
• Vlerësimi i EDP-së (Procedurës së Defiçitit të Zgjeruar) dhe Borxhit të qeverisë për
sektorin publik.
• Dërgimi i tabelave në Eurostat të përcaktuara nga ESA 2010 TP i treguesve për
sektorin publik.
• Përgatitja e materialeve shtesë për të përshkruar klasifikimet dhe metodat e
vlerësimit të treguesve për sektorin publik.
• Kontrolli i klasifikimeve, transaksioneve dhe treguesve të vlerësuar duke marrë në
konsideratë sugjerimet e ekspertëve të EUROSTAT dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar
(FMN) për njësitë që janë pjesë e sektorit publik në Shqipëri.

PUBLIKIMI

• Çdo vit INSTAT do të publikojë listën e njësive që janë pjesë e sektorit publik, duke i
dhënë publikut apo palëve të tjera të interesuara një informacion rreth procesit të
klasifikimit të sektorit publik në Shqipëri.
• Publikimi i listës përshkruan njësitë që janë pjesë e sektorit publik, njësitë e reja
dhe ato të cilat kanë ndryshuar sektor apo janë mbyllur, si dhe karakteristikat për
secilën njësi më vete.
• INSTAT ka një rol kryesor për informimin e palëve të interesuara.
• INSTAT mund të zgjedhë që të publikojë informacion më të detajuar mbi vendimin e
klasifikimit në një artikull shoqërues, duke ruajtur konfidencialitetin e të dhënave.
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5. KONKLUZIONE
Lista do të shërbejë si bazë për të gjithë sektorin
publik në Shqipëri, duke standardizuar klasifikimet
e përdorura. Gjithë prodhuesit e statistikave
të sektorit publik, si Ministria e Financave dhe
Ekonomisë, Banka e Shqipërisë apo edhe vetë
INSTAT do të mund të përdorin këtë listë për
analizat e tyre, për të siguruar konsistencë
ndërmjet statistikave të prodhuara për qëllime
të brendshme apo edhe ndërkombëtare.
Informacionet janë elementi bazë dhe më i
rëndësishëm i procesit të klasifikimit.

Një rekomandim i rëndësishëm është angazhimi
i më shumë ekspertëve të fushave për
mirëklasifikimin e njësive specifike, për të siguruar
një trajtim sa më të mirë të informacioneve të
disponueshme dhe për të vlerësuar raste të
veçanta që kanë nevojë për analiza të mëtejshme.

Analiza, kontrolli dhe rezultati i klasifikimit kryhen
në nivel shumë të detajuar, në nivel njësie apo
institucioni, duke siguruar cilësi të produktit final.
Si rrjedhojë, është e domosdoshme sigurimi
i informacionit në nivel sa më të detajuar, në
mënyrë që të mund të kryhet analiza cilësore e
elementëve të kontrollit, por edhe elementëve të
tjerë për çdo njësi. Për këtë kërkohet angazhimi
i të tre institucioneve dhe kryesisht i Minsitrisë
së Financave dhe Ekonomisë, si ofruesi kryesor i
informacionit në këtë proces, sa të vështirë aq edhe
të rëndësishëm.

BIBLIOGRAFI
INSTAT, 2017, Lista e Institucioneve publike, pjesë e sektorit publik,
http://www.instat.gov.al/al/temat/ekonomi-dhe-financ%C3%AB/llogarit%C3%ABkomb%C3%ABtare-gdp/publikimet/2017/njoftim-p%C3%ABr-media-lista-einstitucioneve-publike-pjes%C3%AB-e-sektorit-publik/
Kombet e Bashkuara (2009), Sistemi i Llogarive Kombëtare (SNA2008), New York (2009),
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/sna2008.pdf
Komisioni Evropian, 2013, “Sistemi Evropian i Llogarive, ESA 2010”, Eurostat (2013),
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-02-13-269
Kapitull 2 (2.12-2.44)(Faqe 27-34) Kapitulli 30(20.5-20.67) (Faqe 417-426)
Komisioni Evropian, 2014, “Manual mbi deficitin dhe borxhin sipas ESA2010”, Eurostat
(2014), https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5937189/KS-GQ-14-010-EN.
PDF/c1466fde-141c-418d-b7f1-eb8d5765aa1d

72

PËRDORIMI I BURIMIT
ADMINISTRATIV NË ANKETËN
TREMUJORE PRANË
NDËRMARRJEVE
OLSIDA SPIRO, INSTITUTI I STATISTIKAVE
ocapo@instat.gov.al

Abstrakt
Anketa Tremujore pranë Ndërmarrjeve
është një vrojtim me frekuencë tremujore,
ku ndërmarrja është njësia statistikore dhe
treguesit kryesorë, për të cilët grumbullohet
informacioni në terren, janë shitjet neto,
prodhimi (në industri dhe ndërtim), numri
mesatar i të punësuarve, fondi i pagave dhe
orët e punës.
Një sfidë për të ardhmen është ulja e ngarkesës
së ndërmarrjeve që plotësojnë pyetësorët e
Institutit të Statistikave (INSTAT), duke rritur
përdorimin dhe shfrytëzimin e burimeve
administrative të disponueshme për qëllime
statistikore, si dhe rritjen e efektivitetit të
përdorimit të tyre, pa ulur cilësinë e statistikave
zyrtare të prodhuara.
Ky artikull analizon rezultatet konkrete
të përdorimit të bazave të të dhënave
administrative si Tatimi i Vlerës së Shtuar
(TVSH) dhe Listëpagesës, si burim alternativ
për zëvendësimin e informacionit nga Anketa
Tremujore pranë Ndërmarrjeve (ATN) që
zhvillohet nga INSTAT.
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1. HYRJE

2. BURIMET ADMINISTRATIVE

Statistikat afatshkurtra 1 paraqesin ecurinë e
ekonomisë së vendit në periudha tremujore,
nëpërmjet të cilave kuptohet zhvillimi i ciklit të
ekonomisë, si dhe mund të bëhen parashikime
për të ardhmen e afërt. Anketa Tremujore pranë
Ndërmarrjeve ka për qëllim të paraqesë ecurinë e
treguesve kryesorë ekonomikë të ndërmarrjeve në
periudha tremujore.

Për prodhimin e statistikave zyrtare sipas
Programit Pesëvjeçar, INSTAT mund të hartojë,
negociojë e të nënshkruajë memorandume
mirëkuptimi me të gjitha agjencitë statistikore
dhe me zotëruesit e të dhënave administrative. Në
këtë kuadër, INSTAT, për burimet Tatimi i Vlerës
së Shtuar (TVSH) dhe Listëpagesë, ka nënshkruar
memorandumin e bashkëpunimit me Drejtorinë e
Përgjithshme të Tatimeve. Këto burime dërgohen
zyrtarisht në formë elektronike sipas afateve të
dakordësuara midis palëve.
Burimet administrative në prodhimin e statistikave
zyrtare mund të përdoren si vijon:
• Për të prodhuar statistikat zyrtare drejtpërdrejt
nga përpunimi i dhënave administrative;
• Si informacion shtesë në nivel mikro apo të
agreguar;
• Për të mirëmbajtur dhe përditësuar regjistrat
statistikorë;
• Për vlerësimin e treguesvë statistikorë
(Koherenca dhe Krahasueshmëria)

ATN-ja ka filluar për herë të parë në vitin 2003. Në
vitin 2008, metoda e kampionimit kaloi nga metoda
e listimit në metodën e kombinuar (përzgjedhje
probabilitare dhe listimin). Kampioni për
ndërmarjet me 1-9 të punësuar është marrë me
zgjedhje, ndërsa ndërmarrjet me 10 e më shumë
të punësuar janë anketuar tërësisht, pa ndryshuar
fushën e mbulimit. Në vitin 2012, popullata e ATNsë ndryshoi si rezultat i përditësimit të Regjistrit
të Ndërmarrjeve me rezultatet e Regjistrimit të
Ndërmarrjeve Ekonomike 2010. Në vitin 2014,
në ATN u zbatua Nomeklatura e Veprimtarive
Ekonomike (NVE) Rev.2, si dhe ndryshimi i
periudhës bazë të indekseve nga viti 2005 në
vitin 2010. Të gjitha këto ndryshime në serinë e
indekseve nuk janë të shkëputura, pra indekset nuk
kanë thyerje serie. Këto ndryshime janë raportuar
në shpjegimet metodologjike që shoqërojnë
botimet përkatëse. Baza e zgjedhjes së ATN-së
janë ndërmarrjet që kryejnë aktivitetin kryesor në
këto fusha:
• Industri, (Industria Nxjerrëse dhe Përpunuese)
• Energji elektrike, gaz, avull
• Grumbullimi, trajtimi dhe furnizimi me ujë
• Ndërtim
• Tregti me pakicë
• Tregti me shumicë dhe pakicë, riparimi i
automjeteve dhe motoçikletave
• Tregti me shumicë
• Transport dhe magazinim (Transporti detar,
Transporti ajror, Magazinimi dhe aktivitete
mbështetëse për transportin, Aktivitete të postës
dhe korrierës)
• Hotele
• Informacion dhe komunikacion
• Aktivitete arkitekturore dhe inxhinierike
• Agjenci udhëtimi

Në ATN burimet administrative përdoren në dy
procese kryesore:
• Për vlerësimin e treguesve statistikorë,
ku krahasohet informacioni i raportuar
nga ndërmarrja në anketë dhe nga burimi
administrativ;
• Në procesin e editimit dhe imputimit të të
dhënave kur ato mungojnë apo janë jashtë rangjeve
të të dhënave.

3. NGARKESA E TË
INTERVISTUARVE
INSTAT, për të matur ngarkesën e të intervistuarve,
përdor indikatorin e plotësimit të pyetësorëve të
INSTAT nga ndërmarrjet. Baza e zgjedhjes për
vrojtimet e INSTAT është Regjistri Statistikor i
Ndërmarrjeve. Shpërndarja në përqindje e numrit
të pyetësorëve sipas madhësisë së ndërmarrjes,
për vitet 2015, 2016, 2017, duke marrë në
konsideratë gjithë vrojtimet pranë ndërmarrjeve
ekonomike që INSTAT realizon, jepet në tabelën e
mëposhtme:

Mbledhja e të dhënave kryhet me intervistim të
drejtpërdrejtë nga anketuesit në ndërmarrjet e
zgjedhura për anketim.

1 http://www.instat.gov.al/al/temat/industria-tregtia-dhe-shërbimet/statistikat-afatshkurtra/#tab4
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Tabela 1: Përqindja e plotësimit të pyetësoreve të INSTAT nga ndërmarrjet ekonomike
1_9 të punësuar
Viti/Numri i të
punësuarve

10_19 të punësuar

20_49 të punësuar

50+ të punësuar

Asnjë
pyetësor

Të paktën
një pyetësor

Asnjë
pyetësor

Të paktën
Asnjë
një pyetësor pyetësor

Të paktën
një pyetësor

Asnjë
pyetësor

Të paktën
një pyetësor

2017

89%

11%

10%

90%

17%

83%

16%

84%

2016

98%

2%

13%

87%

20%

80%

28%

72%

2015

100%

0%

44%

56%

30%

70%

33%

67%

Burimi: Raportet Vjetore të INSTAT, përpunuar nga autori

Në vitin
100.0

2017,
rreth 11 % e ndërmarrjve
që kanë
94,1
92,3
nga
1
deri
9
të
punësuar
kanë
plotësuar
të paktën
90.0
80,8
një
pyetësor
të
INSTAT.
Rreth
84
%
e
ndërmarrjeve,
80.0
me
të paktën 50 të punësuar, kanë plotësuar të69,6
70.0
paktën
një pyetësor të INSTAT.
60.0
50.0

Vihet re që numri i 39,3
pyetësorëve të plotësuar nga
40.0
ndërmarrjet, pavarësisht madhësisë së tyre, ka
30.0
pësuar një rritje si pasojë e rritjes së numrit të
20.0
vrojtimeve nga 12 anketa në vitin 2015, në 15 në
10.0
vitin 2017.
-

Industri

Industri

Energji

Grumbullimi,

Ndërtim

2
përpunuese
elektrike,
trajtimi dhe
Një nga nxjerrëse
objektivat
strategjike
të INSTAT
për
Gaz, Avull furnizimi me
vitet 2017-2030 është “Përdorimi
i burimeve
të
ujë
të dhënave dhe instrumenteve të duhura, për të
përmirësuar prodhimin dhe cilësinë e treguesve
96,0 statistikore”. Më
99,0 në detaje,
dhe
shërbimeve
100.0
89,9
nënobjektivi
2.1
është
“Rritja
e
përdorimit
90.0
81,3të të
dhënave
administrative,
73,0 regjistrave administrativë
80.0
për70.0
qëllime statistikore”. Duke u mbështetur në
objektivat
strategjike dhe në ngarkesën e lartë të
60.0
ndërmarrjeve
ekonomike jobujqësore, INSTAT do të
50.0
fokusohet
në zgjerimin e mundësive të përdorimit
40.0
të të
dhënave për analizë statistikore, duke
30.0
20.0
mundësuar
reduktimin e shpenzimeve që nevojiten
për10.0
grumbullimin e të dhënave. Ndërthurja e
burimeve
të ndryshme në përpilimin e treguesve
Industri
Energji
Grumbullimi, Ndërtim
në statistikat
zyrtareIndustri
do të përmirësojë
cilësinë
nxjerrëse përpunuese elektrike, trajtimi dhe
e këtyre treguesve si në drejtim
të mbulimit
dhe
Gaz, Avull
furnizimi me
ujë
afateve kohore, duke mundësuar përshtatjen
më të
mirë me metodologjitë ndërkombëtare. Përshtatja
e metodologjive për integrimin e të dhënave
nga shumë burime shihet si një mjet kyç për të
ardhmen.

4. MBULIMI I BAZËS SË
82,2
ZGJEDHJES SË ATN-së
NGA
BURIMI ADMINISTRATIV
52,1

46,2

34,3
nga parimet e cilësisë 35,2
statistikore, në ligjin
e
statistikave zyrtare, Nr. 17/2018 “PËR STATISTIKAT
ZYRTARE”3 është “Koherenca”, e cila i referohet
përshtatshmërisë së të dhënave për t’u kombinuar
besueshëm në mënyra dhe përdorime të
ndryshme.
Tregti
Transport dhe Hotele
Informacioni Aktivitete
Agjenci
31,2
Një

Magazinim

dhe
Arkitekture
udhëtimi
Komunikimi
dhe
matur koherencën
Inxhinierikesugjeron

Eurostat 2010, për të
indikatorin “Pjesa e njësive që është në anketë
edhe nga burimet administrative”. Ky indikator
përdoret kur të dhënat administrative 92,9
bashkohen
me të dhënat
e
vrojtimit
në
disa
mënyra:
79,0
•68,9
Kur të dhënat për70,6
njësitë e 66,4
vrojtuara merren nga
vrojtimi ose nga një apo disa burime të të dhënave
56,5
administrative, pra disa variabla/informacione vijnë
nga vrojtimi dhe/apo variabla/informacione vijnë
nga të dhënat administrative;
• Kur të dhënat për njësitë e vrojtimit merren
nga një pjesë e vrojtimit dhe një pjesë e njësive të
fokusit merret nga 1 apo disa burime të të dhënave
administrative.
4

Tregti

Transport dhe
Magazinim

Hotele

Informacioni Aktivitete
dhe
Arkitekture
Komunikimi
dhe
cilësinë
e burimeve
Inxhinierike

Agjenci
udhëtimi

Raporti i punës mbi
administrative, Quality in Multisource Statistics
2015, analizon faktin që zëvendësimi5 i vrojtimeve
nga një apo shumë burime administrative duhet
të bëhet vetëm kur treguesi i koherencës të jetë
relevant.

Në këtë punim do të përdorim indiaktorin e
sugjeruar nga “ESS Handbook for Quality Reports –
2009 Edition” (Eurostat) i cili matet si më poshtë:

2 http://www.instat.gov.al/media/3987/projekt-strategjia-per-instat_31-08-2017.pdf
3 http://www.instat.gov.al/media/3973/ligj-nr-17-dt-542018_per-statistikat-zyrtare.pdf
4 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4373903/02-ESS-Quality-and-performance-Indicators-2014.
pdf/5c996003-b770-4a7c-9c2f-bf733e6b1f31 	
5 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/essnet_wp1_report_final_version4.pdf
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Viti/NumriI iBURIMIT
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Të paktën
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Të paktën
punësuarve
pyetësor një pyetësor pyetësor një pyetësor pyetësor një pyetësor

50+ të punësuar
Asnjë
pyetësor

Të paktën
një pyetësor

Në
grafikun e mëposhtëm
jepet
bazës
2017
89%
11% mbulimi i10%
së2016
zgjedhjes së ATN-së
nga
burimi
administrativ
98%
2%
13%
sipas aktiviteteve ekonomike.
2015

100%

0%

44%

90%

17%

83%

16%

84%

87%

20%

80%

28%

72%

56%

30%

70%

33%

67%

Grafiku 1: Mbulimi i bazës së zgjedhjes së ATN-së nga burimi administrativ
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Rreth 73,4 % e ndërmarrjeve ekonomike, që janë
pjesë e kampionit të ATN-së, janë edhe në burimin
administrativ. Aktivitetet të cilat kanë mbulim
më të mirë nga burimi administrativ janë: Energji
elektrike, Gaz, Avull (99 %), Industri nxjerrëse
(96 %), Aktivitete Arkitekture dhe Inxhinierike
(92,9 %), Ndërtim (89,9 %), Grumbullimi, trajtimi
dhe furnizimi me ujë (81,3 %) dhe Transport dhe
Magazinim rreth (79 %). Aktivitetet të cilat kanë
më pak mbulim janë Agjenci udhëtimi (56,5 %),
Informacioni dhe Komunikimi (66,4 %) dhe Tregti
(68,9 %).
Analizën do ta fokusojmë në ndërmarrjet të cilat
kanë 10 e më shumë të punësuar pasi në vrojtimin
e ATN-së ato anketohen tërësisht, si dhe norma e
ngarkesës së këtyre ndërmarrjeve që plotësojnë të
paktën një pyetësor të INSTAT sipas viteve nga 2015
deri në 2017 është rritur nga rreth 64,3 % në 85,7
%. Të dhënat për mbulimin e tyre jepen në grafikun
e mëposhtëm.

5. PRODHIMI I INDIKTORËVE
TË ATN-së NGA BURIMI
ADMINISTRATIV
Në seksionin e mëposhtëm do të jepen treguesit
e përllogaritur nga burimi administrativ dhe
të dhënat e vrojtimit për të gjitha aktivitetet
ekonomike që studiohen në ATN.
Për të analizuar diferencën në lidhje me treguesit
e përfituar nga ATN dhe burimi administrativ do
të përdoret indikatori “Relative Mean Absolute
Revision” i cili sugjerohet nga OECD 6, për të
analizuar rezultatet paraprake dhe finale të një
vrojtimi statistikor. Meqenëse në literaturë nuk
ekziston një indikator që mat impaktin e burimit
administrativ, autori do të përdorë këtë tregues.

Grafiku 3: Mbulimi i kampionit të ATN-së nga burimi administrativ në ndërmarrjet që
anketohen tërësisht
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6 OECD: http://stats.oecd.org/mei/default.asp?rev=1
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6. KONKLUZIONE
Një nga objektivat startegjike të INSTAT-it është
ulja e ngarkesës së të intervistuarve nëpërmjet
përdorimit të metodave të reja të grumbullimit
të të dhënave, si dhe përdorimit të burimeve
administrative. Kjo analizë është realizuar në
kuadër të vlerësimit të përdorimit të burimeve
alternative në prodhimin e treguesve statistikorë.
Rezultatet e kësaj analize treguan se baza e
zgjedhjes së ATN-së mbulohet rreth 36,7 % nga
burimi administrativ, mbulim ky i pamjaftueshëm
për prodhimin e treguesve statistikorë, duke u
bazuar vetëm në të dhënat administrative. Pjesa
e kampionit të ATN-së që anketohet tërësisht
ka një mbulim rreth 94,2 %. Niveli i lartë i
mbulimit është një tregues thelbësor në procesin
e marrjes në konsideratë të përdorimit të të
dhënave administrative për prodhimin e treguesve
statistikorë. Për pjesën e kampionit që anketohet
tërësisht, treguesit e prodhuar, duke përdorur
të dhënat e vrojtimit, si edhe ato administrative,
përgjithësisht janë në përputhje. Diferencat më të
mëdha shfaqen në degët me mbulim më të ulët
se përqindja mesatare e mbulimit. Puna duhet të
vazhdojë në përllogaritjen paralele të treguesve,
bazuar në të dy burimet e të dhënave, për të paktën
një vit kalendarik, për të arritur në konkluzione më
të qëndrueshme.
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Abstrakt
Dinamikat e popullsisë, ku mund të përfshihen
ndryshimet në madhësinë e popullsisë,
struktura e moshës, fertiliteti, vdekshmëria,
urbanizimi, migracioni etj., janë të lidhura
ngushtë me sfidat zhvillimore kombëtare
dhe ndërkombëtare. Asnjë sfidë nuk mund
të zgjidhet pa vëmendjen ndaj dinamikave
të popullsisë. Fokusi i bazuar në të drejtat e
njeriut, duke parë individin dhe nevojat e tij, dhe
jo numrin e thjeshtë të tendencave të popullsisë,
është një proces thelbësor në planet e zhvillimit.
Treguesit statistikorë janë përdorur gjerësisht
në shumë fusha të ndryshme dhe luajnë një rol
të rëndësishëm në paraqitjen e problematikave,
duke identifikuar tendencat dhe duke kontribuar
në formulimin e politikave, vlerësimin dhe
monitorimin e progresit. Përdorimi i treguesve
statistikorë ndihmon në vlerësimin dhe arritjen
e objektivave për një zhvillim të qëndrueshëm
dhe mund të përdoren si në nivel kombëtar,
ashtu edhe në atë rajonal. Ky artikull synon të
80

paraqesë rolin e treguesve në hartimin e një
Sistem Monitorimi Rajonal të integruar dhe
të harmonizuar me proceset e raportimit mbi
Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG).
Sistemi i monitorimit i përket Rajonit të UNECE1
dhe jep një kontribut në progresin e zbatimit të
programit të Konferencës Ndërkombëtare për
Popullsinë dhe Zhvillimin (ICPD).

FJALË KYÇE:
ICPD; SDG; Programi i Veprimit (PoA);
Dinamikat e popullsisë.
1 Rajoni UNECE përfshin shtete nga Europa, Azia
Qëndrore, Amerika Veriore dhe Izraeli.
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1. HYRJE
Dinamikat e popullsisë dhe shëndeti riprodhues
janë faktorë mjaft të rëndësishëm dhe duhet të
jenë pjesë përbërëse e planeve të zhvillimit dhe
strategjive për reduktimin e varfërisë.
Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit, veçanërisht
çrrënjosja e varfërisë së skajshme dhe urisë, nuk
mund të arrihen nëse çështjet e popullsisë dhe
shëndetit riprodhues nuk trajtohen në mënyrë të
përshtatshme. Konferenca Ndërkombëtare për
Popullsinë dhe Zhvillimin e vitit 1994 (ICPD) paraqiti
një vizion të ri të guximshëm rreth marrëdhënieve
ndërmjet popullsisë, zhvillimit dhe mirëqenies
individuale. Konferenca miratoi një Program
Veprimi 20-vjeçar (PoA) dhe tashmë popullsia nuk
kishte të bënte më me numrat, por me njerëzit.
Barazia sociale, ekonomike dhe politike, duke
përfshirë shëndetin dhe të drejtat seksuale dhe
riprodhuese, është baza për mirëqenien individuale
dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Njëzet vite më vonë
u rishikua procesi për të trajtuar boshllëqet dhe
paraqitur sfidat në zhvillim, duke realizuar kështu
një rishikim të programit të veprimit (PoA) në nivel
rajonal dhe global. Rishikimi i programit të ICPD,
përtej vitit 2014, në Rajonin UNECE, u realizua duke
marrë informacion mbi treguesit në nivel vendi
dhe informacionet e ofruara nga vendet anëtare
nga një studim në nivel botëror, i realizuar mbi
zbatimin e programit të ICPD. Këto kontribuuan
në studimin global mbi zbatimin e programit të
ICPD. Rishikimi kulmoi me konferencën Rajonale
`Prioritetet e Popullsisë për shekullin 21´ të
organizuar bashkërisht nga UNECE dhe UNFPA,
në 1-2 Korrik 2013. Konferenca realizoi një
përmbledhje çështjesh ku u theksua progresi i
arritur në Rajon. Kjo konferencë vlerësoi progresin
e bërë në zbatimin e Programit të ICPD dhe u bënë
rekomandime për zbatimin e mëtejshëm të PoA
të ICPD në rajonin e UNECE përtej vitit 2014. Këto
rekomandime u përgatitën gjatë konsultimeve me
pjesëmarrësit e konferencës nga shtete anëtare
të UNECE dhe u dokumentuan në përmbledhjen e
Kryesisë si dokumenti përfundimtar i konferencës
(UNECE, 2013). Dokumenti kontribuoi në realizimin
e një Sistem Monitorimi Rajonal në vitin 2018 i
cili shërben si një mekanizëm për të kontrolluar
progresin e zbatimit të Programit të ICPD në
Rajonin e UNECE përtej vitit 2014.

2. ROLI I SISTEMIT TË
MONITORIMIT PËR NDJEKJEN
E VAZHDUESHME TË ZBATIMIT
TË PROGRAMIT TË ICPD
Hartimi i sistemit të monitorimit të Programit
ICPD bazohet në tri tematika kryesore të dala
nga rekomandimet e Konferencës ‘Prioritetet e
Popullsisë për shekullin 21’. Tri tematikat kryesore
të shqyrtuara janë “Dinamika e Popullsisë dhe
Zhvillimi i Qëndrueshëm”, “Pabarazia, Përfshirja
Sociale dhe Të Drejtat” dhe “Familja, Shëndeti
Seksual dhe Riprodhues gjatë jetës”. Këto tematika
u nënvizuan si rezultat i nevojës për një integrim
më të mirë të dinamikave të popullsisë në planet e
zhvillimit në nivel kombëtar dhe rajonal, në mënyrë
që të sigurohet një përgjigje gjithëpërfshirëse ndaj
ndryshimeve demografike (UNECE and UNFPA,
2017).
Për të shqyrtuar këto tematika u theksua dhe
nevoja për të dhëna të besueshme dhe sisteme të
dhënash që mbulojnë të gjitha grupet e popullsisë.
Sistemi i Monitorimit u zhvillua si pjesë e projektit
të përbashkët të UNECE dhe Zyrës Rajonale për
Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore të UNFPAsë. Qëllimi i sistemit të monitorimit reflekton
prioritetet dhe fushat tematike të shqyrtuara,
si dhe ndihmon ndjekjen e vazhdueshme të
Programit të ICPD, duke ofruar një metodologji dhe
strukturë për monitorimin e progresit kombëtar
dhe atij rajonal në mënyrë periodike, sistematike
dhe të vazhdueshme (UNECE and UNFPA, 2018).
Përcaktimi i treguesve që matin rezultatet dhe
progresin është realizuar në përputhje me sistemet
e tjera monitoruese si Axhenda 2030 dhe korniza
Globale e Monitorimit të ICPD. Hartimi i sistemit të
monitorimit në Rajonin e UNECE jo vetëm ndihmon
në vlerësimin e arritjeve, por edhe identifikon
boshllëqet dhe sfidat përtej vitit 2014. Ky sistem
monitorimi shërben si input për Raportin e Rajonit
të UNECE mbi ICPD+25. Ky raport është produkt
i Konferencës Rajonale të UNECE ‘Dinamika e
Popullsisë dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm’, duke
përfunduar kështu vlerësimin periodik pesëvjeçar
në tetor të vitit 2018 (UNECE and UNFPA, 2018,
Concept Note).
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3. KONTRIBUTI I TREGUESVE
STATISTIKORË NË SISTEMIN
E MONITORIMIT TË
PROGRAMIT TË ICPD DHE
BURIMET E PËRDORURA PËR
PËRZGJEDHJEN E TYRE

• Treguesi ka të dhëna të disponueshme për disa
pika në kohë për të kapur trendet.
• Treguesi ka të dhëna të disponueshme që i
përkasin vitit 2013 ose më të fundit.
• Treguesi duhet të jetë plotësi dhe jo i
mbivendosur. Një përjashtim nga ky rregull janë
treguesit e SDG për të cilat të dhënat nuk janë
të disponueshme, por ato kanë një ekuivalent
(zakonisht një model të estimuar).

Sistemi i monitorimit të Programit të ICPD bazohet
në një vlerësim sasior të progresit ndërmjet
treguesve. Sistemi i Monitorimit paraqet tregues
që lidhen me sjelljen e individëve, mënyrën e
jetesës dhe mundësitë. Rezultate të tilla maten
përmes treguesve të SDG apo tregues nga Kombet
e Bashkuara ose sisteme të tjera ndërkombëtare
raportimi. Për këtë, një rëndësi të veçantë përbën
matja e saktë dhe e besueshme e këtyre treguesve,
si dhe përditësimi i tyre.

Përzgjedhja e treguesve, duke iu përmbajtur
tematikave kryesore të Programit të ICPD, si dhe
këtyre kritereve, është realizuar duke hulumtuar
në databazat statistikore ose sisteme të tjera
monitorimi. Disa tregues dhe të dhëna janë në
dispozicion vetëm për një numër të vogël të
vendeve të rajonit të UNECE, më së shumti nga
vendet e Bashkimit Europian ose OECD. Shumë
vende të Evropës Lindore dhe Azisë Qendrore nuk
përfshihen në studime ose mbledhje të të dhënave
krahasuese.

Matja e zhvillimeve nuk realizohet vetëm
përmes këtyre treguesve, por një rëndësi të
veçantë paraqesin edhe treguesit që lidhen me
politikat. Monitorimi i zhvillimeve në këtë rast
realizohet përmes legjislacionit, politikave,
programeve, partneriteteve dhe bashkëpunimeve
ndërkombëtare. Shqyrtimi i progresit, duke
përdorur treguesit lidhur me politikat, ka kufizime
pasi nuk paraqiten raportime sistematike mbi
fushat e shqyrtuara në Programin e ICPD. Për këtë
arsye, treguesit që lidhen me politika në Sistemin
e Monitorimit të programit të ICPD janë kryesisht
tregues të SDG, për të cilat të dhënat mund të
mblidhen sistematikisht në të ardhmen (UNECE
and UNFPA, 2018).
Përzgjedhja e treguesve statistikorë, për të
kontribuar në Sistemin e Monitorimit, bazohet
në disa kritere, por në rast të disponibilitetit të
kufizuar të të dhënave janë pranuar tregues të cilët
plotësojnë të paktën tre nga katër kriteret e para të
mëposhtme (UNECE and UNFPA, 2018):
• Treguesi është listuar përmes treguesve SDG.
• Treguesi ekziston në sistemet kombëtare ose
sistemet e tjera relevante për grumbullimin e
të dhënave, duke mos krijuar nevoja të reja në
grumbullimin e të dhënave.
• Treguesi është i disponueshëm për pjesën më të
madhe të vendeve të Rajonit të UNECE.
• Treguesi është i disponueshëm në një format të
harmonizuar metodologjikisht, në vendet e rajonit
të UNECE, për llogaritjen e tij.
• Treguesi ka mbulim të mjaftueshëm të të dhëna
e në rajon (ky është një problem në mesin e
treguesve që përdorin të dhëna nga studime si DHS
(Studimi Demografik dhe Shëndetësor), kryesisht
të padisponueshme për vendet e UNECE).
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Një kontribut të veçantë në përzgjedhjen e
treguesve dhe burimin e tyre për sistemin e
monitorimit të programit të ICPD dha edhe grupi i
ekspertëve nga përfaqësues të qeverive kombëtare,
zyrave kombëtare të statistikave, organizatave
joqeveritare, akademia etj., që i përkisnin Rajonit
të UNECE. Puna e grupit të ekspertëve siguroi një
lidhje më të fortë të monitorimit dhe raportimit për
programin e ICPD dhe SDG në Evropën Lindore
dhe Azinë Qendrore. Një kontribut i vazhdueshëm
i grupit u dha si në takimin e parë në dhjetor 2017,
ashtu edhe gjatë vitit 2018, i cili shërbeu si input
për draftimin e Sistemit të Monitorimit të Programit
të ICPD. Shqipëria u përfaqësua nga eksperti i
fushës së statistikës.

Tabela 1 tregon numrin e treguesve sipas
temave dhe nën-temave të shqyrtuara në
Sistemin e Monitorimit. Vihet re që 61 nga 79
tregues, që janë të përfshirë në Sistemin e
Monitorimit, janë të disponueshme për Rajonin
e UNECE.
Për të krijuar një lidhje ndërmjet Axhenda
2030 dhe Sistemit të monitorimit të programit
ICPD janë marrë në konsideratë rreth 41
tregues të SDG.
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Tabela 1: Numri i treguesve sipas temave dhe nën-temave si pjesë e Sistemit të Monitorimit
të Programit të ICPD

Tema

Nën-tema

1. Dinamika e Popullsisë dhe Zhvillimi
i Qëndrueshëm

1.1. Zhvillimi i aftësive

1.2.1. Përmbushja e
potencialeve: Shëndeti dhe
mirëqenia gjatë gjithë jetës
1.2.a Përmbushja e
potencialeve: Shëndeti dhe
mirëqenia gjatë gjithë jetës
1.2.b Përmbushja e
potencialeve: Aksesi në
mundësitë e punësimit
1.2.c Përmbushja e
potencialeve: Pjesmarrja
në marrjen e vendimeve
1.3. Barazia ndërmjet
brezave
1.4. Lidhjet e popullsisë me
mjedisin: Përdorimi i
qëndrueshëm i burimeve
1. Dinamika e Popullsisë dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm Gjithsej
2. Familjet, shëndeti seksual dhe
2.1. Aksesi në
riprodhues gjatë gjithë jetës
informacionin për
shëndetin seksual dhe
riprodhues (SRH)
2.2. Përmbushja e nevojave
për shërbimet e shëndetit
seksual dhe riprodhues
(SRH)
2.3. Planifikimi familjar
2.4.a SRH: Parandalimi i
vdekjeve dhe
sëmundshmërisë amtare
2.4.b SRH: Parandalimi i
Infeksioneve të
transmetuara seksualisht
2. Familjet, shëndeti seksual dhe riprodhues gjatë gjithë jetës
Gjithsej
3. Pabarazia, përfshirja sociale dhe të
3.1. Barazia Gjinore dhe
drejtat
fuqizimi i grave
3.2. Varfëria dhe pabarazia
socio-ekonomike
3.3. Përjashtimi social i
grupeve të margjinalizuara
dhe vunerabël
3. Pabarazia, përfshirja sociale dhe të drejtat Gjithsej
4. Çështjet e ndërlidhura
4. Çështjet e ndërlidhura Gjithsej
Gjithsej

Gjithsej
6

Të dhëna të
disponueshme
6

1

1

9

9

3

2

2

1

4

4

3

1

Tema

1. Dinam
Qëndrue

1. Dinam
28
3

24
0

3

2

4
5

4
5

7

4

22

15

13

10

8

6

5

5

26
3
3
79

21
1
1
61

2. Fami
riprodhu

2. Fami
Gjithsej
3. Pabar
drejtat

3. Pabar

4. Çësht

4. Çësht

Gjithsej

Burimi: UNECE- UNFPA 2018 “UNECE Monitoring Framework for the ICPD Programme of Action beyond 2014”
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Tabela 2: Numri i treguesve SDG sipas temave dhe nën-temave si pjesë e Sistemit të
Monitorimit të Programit të ICPD

Tema

Nën-tema

1. Dinamika e Popullsisë dhe Zhvillimi i
Qëndrueshëm

1.1. Zhvillimi i aftësive

3

Të dhëna të
disponueshme
3

1

1

5

5

2

1

1

0

3

1

15

11

1

0

1

0

3
3

3
3

1

0

9

6

7

4

4

2

3

3

14

9

4. Çështjet e ndërlidhura

3

1

4. Çështjet e ndërlidhura Gjithsej

3

1

41

27

1.2.1. Përmbushja e
potencialeve: Shëndeti dhe
mirëqenia gjatë gjithë jetës
1.2.a Përmbushja e
potencialeve: Shëndeti dhe
mirëqenia gjatë gjithë jetës
1.2.b Përmbushja e
potencialeve: Aksesi në
mundësitë e punësimit
1.2.c Përmbushja e
potencialeve: Pjesmarrja
në marrjen e vendimeve
1.4. Lidhjet e popullsisë me
mjedisin: Përdorimi i
qëndrueshëm i burimeve
1. Dinamika e Popullsisë dhe Zhvillimi i Qëndrueshëm Gjithsej
2. Familjet, shëndeti seksual dhe
riprodhues gjatë gjithë jetës

2.1. Aksesi në
indormacionin për
shëndetin seksual dhe
riprodhues
2.2. Përmbushja e nevojave
për shërbimet e shëndetit
seksual dhe riprodhues
(SRH)
2.3. Planifikimi familjar
2.4.a SRH: Parandalimi i
vdekjeve dhe
sëmundshmërisë amtare
2.4.b SRH: Parandalimi i
Infeksioneve të
transmetuara seksualisht
2. Familjet, shëndeti seksual dhe riprodhues gjatë gjithë jetës
Gjithsej
3. Pabarazia, përfshirja sociale dhe të
3.1. Barazia Gjinore dhe
drejtat
fuqizimi i grave
3.2. Varfëria dhe pabarazia
socio-ekonomike
3.3. Përjashtimi social i
grupeve të margjinalizuara
dhe vunerabël
3. Pabarazia, përfshirja sociale dhe të drejtat Gjithsej

Gjithsej

Gjithsej

Burimi: UNECE- UNFPA 2018 “UNECE Monitoring Framework for the ICPD Programme of Action beyond 2014”
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Në tabelën 2 përfshihet numri i treguesve të
SDG sipas temave dhe nën-temave të Sistemit të
Monitorimit ku vetëm 27 nga 41 tregues kanë të
dhëna të disponueshme për Rajonin e UNECE.
Treguesit pa të dhëna të disponueshme, që janë
përfshirë në Sistemin e Monitorimit, janë paraqitur
meqenëse në të ardhmen e afërt të dhënat do jenë
të disponueshme. Burimet e përdorura në treguesit
e zgjedhur për monitorimin e Programit të ICPD
janë marrë nga baza e të dhënave nga Agjencitë
e Kombeve të Bashkuara, nga Organizata për
Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD), si
dhe të dhëna nga Bashkimi Evropian.

4. KONKLUZIONE
Sistemi i Monitorimit shërben si një mekanizëm
për të kontrolluar progresin e zbatimit të Programit
të ICPD në Rajonin e UNECE përtej vitit 2014 dhe
është hartuar në përputhje me Axhendën 2030
për Zhvillimin e Qëndrueshëm Global (SDG) dhe
sistemin Global të Monitorimit të programit të
ICPD.
Treguesit statistikorë luajnë një rol shumë të
rëndësishëm në Monitorimin dhe Zhvillimin e
Programit të ICPD. Pjesa më e madhe e treguesve
statistikorë të monitorimit të programit të ICPD
në Rajonin e UNECE janë tregues SDG. Për këtë
arsye, Autoritetet Statistikore Kombëtare, së
bashku me ato të Rajonit të UNECE, koordinojnë
përpjekjet e tyre për të siguruar të dhëna në kohë
dhe me cilësi në nivel kombëtar dhe rajonal për
Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG), si dhe
Monitorimit të Programit të ICPD.
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Abstrakt
Ndërsa Shqipëria është duke bërë rrugëtimin
drejt Integrimit Evropian, një sërë strategjish
janë miratuar për t’u përballur me sfidat që
lidhen drejtpërdrejt me këtë proces dhe fusha
të tjera të menaxhimit të interesit publik.
Së fundmi Shqipëria është angazhuar në
zbatimin e axhendës universale (Axhenda 2030)
që siguron progres në të gjitha sfidat e zhvillimit
global ose ndryshe Objektivat e Zhvillimit të
Qëndrueshëm. Artikulli trajton zbatimin e
objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm dhe
thekson rëndësinë e decentralizimit të këtij
procesi në nivel qeverisje lokale. Fokus i veçantë
vihet në analizën gjeohapësinore të mundësuar
nga Sistemi i Informacionit Gjeografik (GIS),
që ndihmon në lehtësimin e gjithë procesit
dhe sjell një perspektivë ndryshe menaxhimi.
GIS mundëson integrimin e gjithë statistikave
dhe të dhënave të disponueshme, duke i
vizualizuar nëpërmejt paraqitjes gjeohapsinore
për të ndihmuar në implementimin, si edhe
monitorimin e përparimit të bërë në zbatimin
e OZhQ-ve.
Procesi i decentralizimit të OZhQ-ve në nivel
qeverisje lokale është shumë i rëndësishëm
për të mundësuar njëherazi arritjen e dy
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standardeve ndërkombëtare mbi qytetet si
ISO37120 dhe ISO37122. Standardi i parë mat
performancën e shërbimeve të qytetit dhe
cilësinë e jetës, ndërsa i dyti mat treguesit e
nevojshëm në menaxhimin e të ashtuquajturave
qytete të zgjuara, “Smart Cities”.
Secili prej objektivave të paketës së OZhQ-ve
ka tregues të synuar dhe indikatorë të lidhur
direkt me politikat urbane, dhe ka ndikim të
qartë në qytetet dhe vendbanimet njerëzore,
por objektivi njëmbëdhjetë (OZhQ 11) është
plotësisht i dedikuar për të ndihmuar qytetet
dhe vendbanimet njerëzore të bëhen më
gjithëpërfshirëse, të sigurta, rezistuese dhe të
qëndrueshme.
Përveç rëndësisë së lokalizimit të OZhQ-ve,
artikulli do të sjellë një listë të projekteve
kryesore të planifikimit urban që konsiderohen
strategjike në OZhQ 11-të.

FJALË KYÇE:
Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm;
Lokalizim i OZhQ-ve; Planifikimi Urban;
GIS; Analiza Gjeohapsinore; Harta.

PSE DUHET DHE SI MUND TË ARRIHET QË QYTETET TË JENË PJESË E OBJEKTIVAVE TË ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM

1. HYRJE
Në drejtim të caktimit të prioriteteve dhe trajtimit
të çështjeve si uria, varfëria, diskriminimi,
degradimi i mjedisit, pabarazia gjinore, etj., pati
një mobilizim në nivel global. Me qëllim sigurimin
e bazave të përbashkëta të trajtimit të këtyre
sfidave, u ndoq një proces zbatimi dhe monitorimi
i standardizuar, dhe gjithë procesi u integrua në
një paketë objektivash të quajtura Objektivat e
Zhvillimit të Mijëvjeçarit (OZhM).
Në vazhdën e përparimeve thelbësore të bëra si
pasojë e këtij mobilizimi global, u pa e rëndësishme
të gjendej një mekanizëm për t’i bërë treguesit e
synuar të qëndrueshëm. Për rrjedhojë u kalua nga
Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit në Objektivat
e Zhvillimit të Qëndrueshëm. Edhe këtu, Shqipëria
është një nga vendet e angazhuara për zbatimin e
tyre.
Shqipëria ka arritur me sukses rezultate të
rëndësishme në zbatimin e OZhM-ve, veçanërisht
për eliminimin e varfërisë, sigurimin e barazisë
gjinore dhe fuqizimin e grave, si edhe zvogëlimin
e rrezikut të përjashtimit social. Së fundi, qeveria
shqiptare është angazhuar në Partneritetin Global
për zbatimin e Axhendës 2030 përmes Strategjisë
Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim dhe Procesit
të Integrimit Evropian. Fillimisht OZhM-të dhe tani
OZhQ-të janë objektiva të matshme në kohë, duke
lehtësuar mbledhjen e të dhënave të nevojshme në
monitorim dhe analizimin e tyre.
Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZhQve)1 janë një paketë prej 17 objektivash, ku secili
ka një numër treguesish të synuar (169) dhe një
numër indikatorësh që do të shërbejnë për matjen
e treguesve të synuar (gjithsej 241) dhe që duhet
të arrihen jo vetëm në nivel global dhe kombëtar,
por edhe në nivel lokal. Decentralizimi i procesit
fton qeverisjen lokale të luajë rol kyç në arritjen e
objektivave në nivel lokal dhe njëherazi kontribuon
në arritjen e tyre në nivel kombëtar dhe global.
Secila nga 17 objektivat përmban të paktën një
tregues të synuar që mund të lokalizohet. Përveç
kësaj, objektivi i njëmbëdhjetë për Zhvillimin
e Qëndrueshëm është dedikuar tërësisht për
të bërë qytetet dhe vendbanimet njerëzore
gjithëpërfshirëse, të sigurta dhe të qëndrueshme.

Një grup pune, i ngritur me pjesëmarrës të
qeverisjes lokale dhe rajonale në nivel global2,
së bashku me UNDP dhe UN Habitat, kanë
bashkëpunuar për të hartuar një plan për
Lokalizim OZhQ-ve3, duke shërbyer si mbështetje
për qeverisjen lokale për të zbatuar Axhendën
2030. Termi “Lokalizim” nënkupton marrëdhënien
e ndërsjellë se si qeverisja lokale mund të
mbështesë arritjen e OZhQ-ve dhe, gjithashtu, si
OZhQ-të mund të sigurojnë një kuadër për hartimin
e politikave në zhvillimin lokal.
Siç u theksua, secili objektiv ka një ose disa
tregues të synuar që mund të lidhen drejtpërdrejt
me qeverisjen lokale dhe, për të qenë më konkretë,
ka rreth 92 të tillë (ose 54 %). Treguesit e synuar të
Objektivit 11 janë të lidhura plotësisht (100 %) me
qeverisjen lokale dhe për këtë arsye ky artikull i
kushton vëmendje të veçantë.

2. PROGRESI I SHQIPËRISË NË
ZBATIMIN DHE LOKALIZIMIN E
OZHQ-ve
“The Voluntary National Review4” është një
dokument vetëvlerësimi i kryer vullnetarisht që
studion progresin e Shqipërisë në zbatimin e
OZhQ-ve për periudhën 2015-2017. Ky dokument
pasqyron iniciativat e ndërmarra dhe tregon
progresin që Shqipëria ka bërë ndaj OZhQ-ve.
Një tjetër dokument është “Baseline report” i cili
paraqet një fotografim të situatës momentale.
Rezultatet e raporteve tregojnë se 140 tregues të
synuar të OZhQ-ve (83 %5) janë në përputhje me
një komponent të veçantë të shtyllave kryesore të
Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim
2015-2020.
“Baseline Report” tregon se Objektivi 11 është
59 % në përputhje me politikat kombëtare dhe
veçanërisht me shtyllën e katërt të Strategjisë
Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Për të qenë
më konkretë, nga 10 tregues të synuar të OzhQ 11:
- Një tregues nuk është i aplikueshëm në Shqipëri
(11.c),
- Dy tregues janë plotësisht të përputhshëm (11.4,
11.a),

1 https://sustainabledevelopment.un.org
2 The Global Taskforce of Local dhe Regional Governments
3 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/commitments/818_11195_commitment_ROADMAP%20
Lokalizim%20OZhQ-ve.pdf
4 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/20257ALBANIA_VNR_2018_FINAL2.pdf
5 Raporti Bazë për Shqipërinë mbi OZhQ-të, Janar 2018, fq. 26.
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- Shtatë treguesit e tjerë janë pjesërisht të
përputhshëm (11.1, 11.2, 11.3, 11.5, 11.6, 11.7,
11.b).
Në fund të vitit 2013, qeveria shqiptare filloi
draftimin e parë të “Planit të Përgjithshëm
Kombëtar në Zhvillimin e Territorit të Shqipërisë
2015-2030” përmes një procesi ndërsektorial
në të gjitha nivelet e qeverisjes. Gjithashtu,
qeveria po vazhdon të luajë rol vendimtar dhe
shumë të dobishëm në drejtim të zhvillimit të
territorit, duke iniciuar instrumente të reja të
planifikimit të integruar dhe duke zbatuar politika
mbështetëse, të cilat kanë dhënë, kështu, kontribut
të drejtpërdrejtë në Objektivin 11 (Qytete dhe
Komunitete të Qëndrueshme).
Draftimi i Platformës Kombëtare të Monitorimit
është hapi tjetër në zbatimin e planit të
përgjithshëm kombëtar në zhvillimin e territorit, si
edhe të planeve kombëtare sektoriale apo për zona
të rëndësisë kombëtare. Kjo platformë ka një set
treguesish të organizuar në katër shtylla kryesore,
si më poshtë:
• Kohezioni Social dhe Cilësia e Jetës;
• Zhvillimi i Integruar Hapsinor;
• Menaxhimi i burimeve natyrore;
• Konkurrenca Ekonomike dhe Elasticiteti.
Niveli i shpenzimeve të kryera për Objektivin 11,
krahasuar me gjithsej buxhetin për OZHQ-të,
ishte rreth 1,4 % për 2015, rreth 1,6 % për 2016
dhe 3,4 % për 20176, bazuar në vlerësimet e bëra
nga Thesari pranë Ministrisë së Financave dhe
Ekonomisë.

3. PSE LOKALIZIMI I OZHQ-VE
ËSHTË I RËNDËSISHËM?
Një mësim i nxjerrë nga OZhM-të ishte zgjerimi i
procesit të monitorimit në nivel lokal, prandaj edhe
sugjerohet lokalizimi i OZhQ-ve.
Termi “Lokalizim” përdoret në kontekstin e
angazhimit të qeversisjes lokale për arritjen e
OZhQ-ve për Axhendën 2030. Procesi përfshin:
Identifikimin e objektivave dhe treguesve të synuar
që do lokalizohen; Përcaktimin e veprimeve të
nevojshme për t’u ndërmarrë për zbatim, si
edhe përdorimin e indikatorëve në matjen dhe
monitorimin e progresit të bërë në nivel lokal.
Procesi i lokalizimit ka kontribut të ndërlidhur!
OZhQ-të mund të ofrojnë një kuadër për politikat e
zhvillimit lokal dhe njëherazi qeverisja lokale mund
të mbështesë dhe punojë në drejtim të arritjes së
OZhQ-ve.
6 “Voluntary National Review” mbi OZhQ-të
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OZhQ-të kanë tregues të synuar të lidhur
drejtpërsëdrejti me përgjegjësitë e qeverive lokale,
veçanërisht me rolin e tyre në ofrimin e shërbimeve
bazë. Po aq e rëndësishme për qeverisjen vendore
është identifikimi dhe ndërtimi i sinergjive dhe
lidhjeve me strategjitë kombëtare të OZhQ-ve, si
dhe vendosja e prioriteteve lidhur me 92 treguesit e
synuar lokalë të 17 OZhQ-ve.

4. PSE OBJEKTIVI 11 KA
TRAJTIM TË VEÇANTË NË
ARTIKULL?
Një nga elementët e procesit të lokalizimit është
identifikimi dhe prioriteti i treguesve të synuar në
nivel lokal.
OZhQ 11 është i lidhur plotësisht me qeverisjen
lokale dhe do jetë pjesë themelore e procesit të
lokalizimit të OZhQ-ve. Zbatimi i OzhQ 11 jo vetëm
që ndikon ekskluzivisht performancën e qyteteve
mbi shërbimet e ofruara dhe cilësinë e jetës,
por është edhe objektivi që prek më së shumti
komunitetet lokale.

5. SI NDIKON PLANIFIKIMI
URBAN NË ARRITJEN E
OBJEKTIVIT 11?
Sfidat me të cilat ballafaqohet zbatimi i OzhQ 11
janë shumë të ngjashme me çështjet e zakonshme
të planifikimit urban të ditëve të sotme. Më poshtë
përmendim disa prej tyre:
• Shmangia/lehtësimi i efekteve të ndryshimeve
klimaterike për ta bërë qytetin një vend më të
shëndetshëm për të jetuar;
• Mundësimi i qyteteve dhe territoreve të
mirëintegruara dhe lidhura midis tyre;
• Promovimi i gjithëpërfshirjes sociale;
• Mbrojta e hapësirave apo monumenteve të një
rëndësie të veçantë për qytetin dhe banorët si zonat
e lira, bukuritë natyrore, monumentet me karakter
historik, hapësirat e gjelbra etj.;
• Reduktimin e limitimeve në përzgjedhjen
e strehimit ose ekzistenca e çmimeve të
papërballueshme të tyre;
• Shtimin e mundësive për përdorim të transportit
publik;
• Krijimin e strategjive mbi planifikimin e
kapaciteteve etj.
Krahas ngjashmërive ka dhe një lidhje shumë
të fortë mes çështjeve aktuale të komuniteteve
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dhe fushëveprimit të OZhQ-ve. Fushëveprimi
që mbulojnë OZhQ-të na siguron udhëzimet e
nevojshme për planifikimin urban me qëllim
përmirësimin e jetës së komuniteteve. Një nga
treguesit e synuar të OzhQ 11, që specifikisht i
adresohet planifikimit urban, është 11.3; “Deri në
vitin 2030, arritja e urbanizimit gjithëpërfshirës
dhe të qëndrueshëm, si edhe ngritja e kapaciteteve
për planifikim dhe menaxhim të pjesëmarrjes,
integrimit dhe të qëndrueshmërisë së
vendbanimeve njerëzore në të gjitha vendet”.

menaxhim urban të efektshëm, si dhe transparencë
përmes analizës gjeohapësinore.

Ajo që ne konsiderojmë si rol kryesor i
planifikimit urban është urbanizimi i shpejtë
dhe i qëndrueshëm dhe përballimi i sfidave të
ndryshimeve klimaterike.
Për të adresuar një zhvillim urban të qëndrueshëm
është e nevojshme që të ndërmerren veprime si:
- Zhvillimi i qyteteve duke shmangur krijimin e
lagjeve të varfëra-getove;
- Zhvillim i orientuar kryesisht në përballimin e
sfidave të tranzicionit të viteve të fundit;
- Integrimi i tokës së përdorur;
- Integrimi i infrstrukturës së trasportit;
Planifikim hapësinor strategjik;
- Planifikim infrstrukturor strategjik;
- Shpërndarja strategjike e sistemit të energjisë
dhe rrjetit të ujësjellësit etj.

Funksionalitetet e GIS që ndihmojnë në këtë
drejtim janë:
• Informacion gjithëpërfshirës fushash, rolesh dhe
përdoruesish;
• Menaxhimi i të dhënave;
• Analizimi dhe të kuptuarit të informacionit;
• Krijimi i hartave dhe analizave online;
• Vendimmarrje e mbështetur në mirëinformim;
• Dizajnimi dhe Planifikimi i Qëndrueshëm;

Veprimet e mësipërme tregojnë përpjekjet e
qeverisjes lokale për të pasur të njëjtën tipologji
urbanisitike, si edhe për të ofruar të njëjtat
shërbime njëkohësisht për të gjitha lagjet në qytet.
Planifikimi urban ka në vëmendje dy procese:
zbutjen/lehtësimin e efekteve të shkaktuara nga
zhvillimi urban i deritanishëm dhe përshtatjen për
ta përmirësuar më tej.

6. LEHTËSITË QË SJELL GIS NË
PROCESIN E LOKALIZIMIT
Përkufizimi i platformës nga ESRI2008 shpreh
[1]: “...GIS, integron pajisje fizike, programe
kompjuterike dhe të dhëna për sigurimin, shfaqjen,
menaxhimin dhe analizimin e të gjitha formave të
informacionit të referuar gjeografikisht.”
Pra si sistem, GIS ka aplikacione të ndryshme të
integruara brenda një platforme që lehtëson gjithë
procesin pavarësisht nga roli i përdoruesit. GIS
lejon përdoruesit së pari të trajtojnë ose mbledhin
informacionin e nevojshëm, së dyti të analizojnë
informacionin hapësinor dhe së fundi të paraqesë
rezultatet e këtyre operacioneve tek të gjitha palët
e interesuara për të mundësuar planifikim dhe

Platforma GIS ndihmon në vizualizimin e të
dhënave të grumbulluara për OZhQ-të, duke
mundësuar kështu analizimin se cili objektiv dhe/
ose tregues i synuar është realizuar ose ka shkuar
në drejtimin e duhur dhe cili jo, gjithashtu nëse ky
fenomen vërehet njëherazi në gjithë territorin apo
ka zona të veçanta që kanë sjellje të ndryshme nga
masa.

ESRI2018 [2] shpreh: “Me zhvillimet më të fundit
teknologjike si Web dhe Cloud computing, si edhe
hedhja dhe integrimi i të dhënave në platformë në
kohë reale përmes IOT7, GIS është bërë platformë
e rëndësishme për pothuajse çdo synim. Ndërsa
bota përballet me shtimin e popullsisë dhe
probleme me mjedisin dhe ndotjen, GIS do luajë
rol gjithnjë e më të rëndësishëm në mënyrën si i
kuptojmë dhe adresojmë këto çështje për zgjidhje
dhe siguron mjetet për t’i komunikuar ato duke
përdorur një gjuhë të përbashkët, atë të paraqitjes
hartografike.”
Pra platforma GIS do vazhdojë të luajë rol të
rëndësishëm, nëse jo më të rëndësishmin, për
të kuptuar të dhënat dhe përshkruar lidhjet që
ekzistojnë midis tyre, duke ofruar lehtësi në të
kuptuarit të situatave.

7. KONKLUZIONE
Artikulli tregoi rëndësinë e procesit të
decentralizimit në arritjen e objektivave të
Axhendës 2030. Angazhimi i qeverisë shqiptare në
përmbushjen e saj duhet të bëhet në bashkëpunim
të ngushtë me qeverisjen lokale, për dy arsye:
• Më shumë se gjysma e treguesve të synuar të
OZhQ-ve (92 nga 169 ose 54 %) janë të lidhura me
qeverisjen lokale;
• Objektivi i njëmbëdhjetë (OZhQ 11) është
plotësisht i dedikuar për të ndihmuar qytetet
dhe vendbanimet njerëzore të bëhen më
gjithëpërfshirëse, të sigurta, rezistuese dhe të
qëndrueshme.

7 IOT-internet of things
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Ushtrimi i funksioneve ekskluzive të qeverisjes
lokale, të përcaktuara në ligjin Nr.139/2015
“Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes
vendore”, luan rol vendimtar në arritjen e treguesve
të synuar të OZhQ-ve. Pra ekziston një korrelacion
matricor ndërmjet kompetencave ekskluzive dhe
dhjetë treguesve të synuar të OzhQ 11. Çdo tregues
i synuar mund të arrihet me ushtrimin e një ose
disa prej funksioneve ekskluzive, ndërkohë që
ushtrimi i një prej funksioneve ekskluzive ndikon në
arritjen e të paktën një prej treguesve të synuar të
OZhQ-ve.
Duke studiuar marrëdhënien midis funksioneve
ekskluzive dhe treguesve të synuar të OzhQ 11
njëherazi kemi treguar se planifikimi urban ndikon
pothuajse në të gjitha objektivat. Kjo është arsyeja
pse kemi zgjedhur planifikimin urban si instrument
për të filluar zbatimin e OzhQ 11 dhe shfrytëzimin
e GIS si mjet për të shpërndarë informacionet e
nevojshme për planifikimin, zbatimin, monitorimin
dhe ndjekjen e arritjes së treguesve të synuar.
Për të pasur një komunitetet gjithëpërfshirës,
të sigurt, rezistues dhe të qëndrueshëm është
e rëndësishme që strategjitë të përkthehen në
operacione dhe operacionet në aksione. Bashkia
e Tiranës ka ndërmarrë një numër aksionesh mbi
planifikimin urban, duke kontribuar drejtpërsëdrejti
ose tërthorazi në treguesit e synuar të OzhQ 11 si:
• Rritja e hapësirave të gjelbra në qytet;
• Rritja e sipërfaqes së pyllëzuar, si edhe krijimi i
pyllit Orbital;
• Disa hapësira të papërdorura të qytetit janë bërë
më tërheqëse, duke i konvertuar në hapësira të
gjelbra dhe duke i pajisur me infrastrukturën e
nevojshme për argëtim dhe ofrim shërbimesh;
• Zvogëlimi i ndotjes së ajrit, duke caktuar disa
ditë pa makinë gjatë vitit dhe kthimi i qendrës së
Tiranës në zonë pa makina;
• Testimi i linjave elektrike të autobusëve të
transportit publik për të qenë mjete miqësore
për mjedisin ose pajisje të gjelbra, si edhe kalimi
i pothuajse të gjitha taksive në elektrike përmes
politikave dhe incentivave të ndërmarra;
• Ristrukturimi i infrastrukturës rrugore për t’i
dhënë përparësi transportit publik, ndërtimit të
korsive të dedikuara për biçikletat si edhe ndërtimit
të rampave për t’i bërë rrugët e Tiranës më
lehtësisht të aksesueshme nga PAK;
• Ndërtimi i banesave sociale në zona të
kombinuara me banesa ekzistuese ose zona banimi
të ardhshme në mënyrë që të shmanget getonizimi
i lagjeve;
• “Projekti i Tiranës Policentrike” parashikon
zhvillimin e qytetit në 7 pole urbane të ndryshme,
të cilat do jenë të mirëlidhura midis tyre dhe do
mundësojnë rregullimin e raporteve të dendësisë,
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në mënyrë që qytetarët t’i marrin shërbimet sa më
pranë banesës;
• Ndërtimi i disa godinave shumëqëllimore për
të ofruar më shumë hapësira dhe shërbime ndaj
qytetarëve;
• Projekti i tarracave të gjelbra, etj.
Pavarësisht rëndësisë së aksioneve të
sipërpërmundura, ka dhe një sërë aksionesh të
tjera që sugjerojmë të ndërmerren në vazhdim mbi
zhvillimin urban dhe përmbushjen e OZhQ-ve:
• Platforma Web-GIS e përdorur aktualisht vetëm
për përdorim të brendshëm nga Bashkia duhet të
bëhet e përdorshme edhe për përdorues të tjerë
jashtë saj;
• Të shikohet mundësia e zhvendosjes në zona
periferike të industrive apo bizneseve që ndotin
mjedisin;
• Vendosja e paketave të veçanta tatimore për zona
të ndryshme të qytetit me qëllim impaktimin e
zhvillimit të ardhshëm të këtyre zonave, shembull
ulja e barrës së taksës për periferitë për t’u
zhvilluar i gjithë qyteti;
• Planifikime strategjike për zhvillim të zonave
rurale;
• Skema stimuluese për çdo inidivid ose shoqëri
që përdor pajisje miqësore për mjedisin, si për
shembull shoqëri ndërtimi që ndërtojnë ndërtesa
ekologjike etj.;
• Administratorët e godinave të nxitin mbjelljen e
pemëve dhe më shumë hapësira të gjelbra rreth
pallateve dhe hapësirave të banuara;
• Dhënie prioritet transportit publik për rrugët
kryesore në orare piku, gjatë mëngjesit dhe darkës;
• Infrastrukturë rrugore më e mirë për linjat që
bashkojnë zonat e banuara me zonat e biznesit si
autostrada Tiranë-Durrës, në mënyrë që qytetarët
të kenë si alternativë përdorimin e transportit
publik për të shkuar në punë;
• Një integrim në infrastrukturë dhe aktivitete të
zonave të zhvilluara me ato më pak të zhvilluara
për të favorizuar gjithëpërfshirjen sociale;
• Të propozohen politika shtesë në lidhje me
mbrojtjen e mjedisit, zonave me vlera historike ose
turistike etj.
Zhvillimi i qëndrueshëm ka të bëjë me efiçiencën
dhe efektivitetin në marrjen e vendimeve!
Pavarësisht nëse jemi duke analizuar zhvillimin
potencial, duke mundësuar menaxhim më të
mirë ose thjesht duke u përpjekur të përballojmë
sfidat e përditshme urbane, GIS ka rol jetësor në
vizualizimin e një të ardhmeje më të qëndrueshme
përmes hartave.
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Abstrakt
Zhvillimi i qëndrueshëm po merr gjithmonë e
më shumë rëndësi për shkak të natyrës së tij
gjithëpërfshirëse dhe vendosjes së theksit në
një të ardhme të sigurt. Matja e zhvillimit të
qëndrueshëm është shumë e nevojshme për
të parë ecurinë e vendeve dhe për të hartuar
politikat e duhura, por ende nuk ka një metodë
të vetme për ta vlerësuar atë. Ky artikull është
përshkrues dhe metodologjik. Në të paraqiten
mënyrat alternative të matjes së zhvillimit të
qëndrueshëm, objektivat e përcaktuara nga
organizata dhe institucione ndërkombëtare
që duhen përmbushur për të pasur zhvillim
të qëndrueshëm, si dhe indikatorët që zyrat
statistikore duhet të vlerësojnë. Së fundmi,
paraqiten indikatorët që maten në Shqipëri në
funksion të zhvillimit të qëndrueshëm, duke
vënë në dukje përputhshmërinë e tyre me
metodologjinë e përcaktuar nga organizatat
ndërkombëtare.
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1.HYRJE
Zhvillimi vjen si pasojë e nevojave aktuale
ekonomike apo sociale që mund të ketë një
shoqëri, por shpesh herë nuk merren parasysh
ndikimet në një periudhë afatgjatë. Pasojat e
këtyre praktikave zhvillimi janë prezente në forma
të ndryshme, duke filluar nga kriza financiare
që mund të hasin ekonomitë e vendeve e deri te
ndryshimet klimaterike dhe varësia e përdorimit
të burimeve të parinovueshme të energjisë. Për
të shmangur këto pasoja negative në të ardhmen,
këshillohet të hartohen politika sa më të orientuara
drejt zhvillimit të qëndrueshëm.
Zhvillimi i qëndrueshëm është përkufizuar si
zhvillimi që i shërben nevojave të gjeneratës
së sotme dhe nuk vendos në rrezik mundësinë
e përdorimit të tyre nga brezat e ardhshëm.
Përkatësisht, koncepti i qëndrueshmërisë është
formuluar: Qëndrueshmëri do të thotë vendosja e
burimeve shoqërore, ekonomike, shkencore dhe
ekologjike në mënyrë të tillë që sistemi të mbahet
në ekulibër në një shtrirje të gjatë në kohë dhe
hapësirë (WCWD, 1987).
Domosdoshmëria për marrjen e informacionit
mbi zhvillimin e qëndrueshëm i përket të gjithë
niveleve të vendimmarrësve, nga ato lokalë,
tek ato ndërkombëtarë (Ortrud, 2012). Sa më
të përfshira të jenë qeveritë në këtë proces, aq
më lehtë mund të koordinohen përpjekjet për
zhvillim të qëndrueshëm. Në kushtet e globalizimit
ndërvarësia e ekonomive është rritur ndjeshëm, e
cila sjell dhe një domosdoshmëri në koordinimin
e politikave të zhvillimit të qëndrueshëm në nivel
rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar.

2. PIKËPAMJET PËRTEJ
PBB-së
Produkti i Brendshëm Bruto ka qenë dhe vazhdon
të jetë ndër treguesit më të rëndësishëm të matjes
dhe krahasimit të ecurisë ekonomike të vendeve.
Mirëpo zhvillimi i qëndrueshëm nuk mund të matet
me modelin tradicional ekonomik të rritjes së të
ardhurave për frymë ose Produktit të Brendshëm
Bruto (PBB). Kjo, për arsye se mund të fshihen
pabarazitë ekonomike dhe situatat ku të varfrit
bëhen më të varfër, pavarësisht rritjes në PBB-së
(UN, 2008). Për të matur elementet e zhvillimit të
qëndrueshëm janë ndërmarrë qasje të ndryshme,
të cilat plotësojnë ose ofrojnë alternativa ndaj
PBB-së. Disa prej tyre përmenden në vijim.
Indeksi i Progresit Real (Genuine Progress Index)
është një indeks i cili mat mirëqenien e një vendi,

duke u bazuar në tregues të ndryshëm ekonomikë,
socialë dhe mjedisorë. Ky indeks konsideron
gjithçka që llogaritet në PBB, por shton edhe
tregues të tjerë që përfaqësojnë koston e efekteve
negative të aktivitetit. Pra ndërthur rezultatet
pozitive dhe negative të rritjes ekonomike për
të shqyrtuar nëse ka apo jo përfitim në tërësi.
(Kubiszewski, 2013).
Formula për vlerësimin e GPI është:
GPI =Cadadj +Gndnd +W – D – E − N
ku:
Cad j përfaqëson shpenzimet personale të konsumit;
Gnd përfaqëson shpenzimet qeveritare, përvec
atyre mbrojtëse (si shpenzimet për rrugë dhe
autostrada);
W përfaqëson kontributet jomonetare në mirëqenie
(si vlera e punëve të shtëpisë);
D përfaqëson shpenzimet private mbrojtëse;
E përfaqëson kostot e degradimit mjedisor;
N përfaqëson shterimin e burimeve natyrore.
Indeksi i Zhvillimit Human (Human Development
Index) u krijua për të theksuar se kriteri kryesor
për vlerësimin e zhvillimit të një vendi duhet të jenë
njerëzit dhe aftësitë e tyre, e jo vetëm treguesit
e rritjes ekonomike. Ky indeks fokusohet në tre
elementë kyç: Në jetën e gjatë dhe të shëndetshme,
arsimimin, si dhe mundësinë për të pasur akses në
burime që të sigurojnë një standard të mirë jetese.
HDI është një tregues statistikor, i cili përcakton
kufirin më të ulët (0) dhe më të lartë (1) të
zhvillimit, si dhe tregon pozicionin e një vendi midis
këtyre dy kufijve. Zhvillimi i një vendi klasifikohet
i lartë kur HDI merr vlera mbi 0.8, mesatar në
intervalin midis 0.5-0.8, dhe i ulët nën 0.5 (UNDP,
1999). Hapi i parë i llogaritjes së HDI është
krijimi i tre indekseve të ndara për secilin prej tre
dimensioneve. Këto indekse dimensionale (1 për
një jetë të gjatë dhe të shëndetshme, 1 për njohuri
dhe 1 për një standard të mirë jetese) përdoren më
pas për të llogaritur HDI globale. Formula me të
cilën llogaritet HDI është:
HDI = (indeksi i jetëgjatësisë + indeksi i arsimimit +
indeki i nivelit të jetesës) / 3 (UNDP, 2015).
PBB-ja e Gjelbër (Green GDP), për
qëndrueshmërinë mjedisore përshtat PBB-në për
të marrë parasysh kostot mjedisore të aktivitetit
ekonomik. PBB-ja bazohet në vlerën e tregut të
mallrave dhe shërbimeve, dhe kështu nuk merr
parasysh gjërat që janë të vlefshme, si ajri i
pandotur, por që nuk janë blerë dhe shitur.
Prandaj treguesi i Green GDP llogaritet si një
tregues tradicional i PBB-së, duke i zbritur koston
e konsumit të burimeve natyrore dhe koston e
keqpërdorimit të mjedisit (Tomić & Škare, 2017).
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Indeksi Happy Planet (HPI) kombinon katër
elementë për të treguar se me sa efikasitet banorët
e vendeve të ndryshme përdorin burime mjedisore
për të arritur një jetë të gjatë e të lumtur. Formula
e llogaritjes së këtij indeksi është:
HPI = ( mirëqenia + jetëgjatësia + pabarazia e të
ardhurave) / ecological footprint. (Happy Planet
Index, 2016)

3. INDIKATORËT E ZHVILLIMIT
TË QËNDRUESHËM
Për zhvillimin e qëndrueshëm nuk ekziston një
formulë e posaçme, por ka indikatorë të shumtë
në të cilët bazohet përcaktimi i tij. Komisioni
për zhvillimin e qëndrueshëm ka përcaktuar një
listë të gjerë indikatorësh të cilët nxjerrin në pah
karakterin shumëdimensional të tij (zhvillimi
ekonomik, zhvillimi social dhe mbrojtja e mjedisit).
Indikatorët e zhvillimit të qëndrueshëm janë të
mirëpërcaktuar në axhendën 211 (UNCED, 1992).
Edhe pse botimet e mëvonshme mund të mos
ndjekin të njëjtën strukturë me axhendën 21,
treguesit janë të lidhur në mënyrë të drejtpërdrejtë
ose të tërthortë me të. Këta tregues janë të
rëndësishëm për monitorimin e zhvillimit të
vendeve në nivel kombëtar, si edhe në angazhimet
dhe objektivat ndërkombëtare të tyre. Më poshtë
janë paraqitur shkurtimisht të gjitha tematikat dhe
indikatorët e zhvillimit të qëndrueshëm (UN, 2007).
Varfëria, me indikatorë: norma e varfërisë,
pabarazia e shpërndarjes së të ardhurave, norma
e familjeve pa akses në energji elektrike, norma e
popullsisë urbane që jeton në lagje të varfra.
Qeverisja, me indikatorë: korrupsioni (norma e
popullsisë që ka paguar ryshfet), krimi i organizuar
(numri i vrasjeve të qëllimshme të regjistruara për
100,000 banorë).
Shëndeti dhe jetëgjatësia, me indikatorë: norma
e vdekshmërisë nën moshën 5 vjeçare, norma
e jetëgjatësisë, jetëgjatësia e shëndetshme,
norma e popullsisë me akses ndaj shërbimeve
primare të kujdesit shëndetësor, imunizimi kundër
sëmundjeve infektive, prekja e sëmundjeve të
rrezikshme si HIV / AIDS apo malaria, prevalenca e
përdorimit të duhanit, norma e vetëvrasjeve.
Arsimimi, me indikatorë: norma e regjistrimit
në arsimin fillor, norma e ndjekjes së arsimit
sekondar, të mësuarit përgjatë jetës (norma e
populsisë 25 – 64 vjeç e angazhuar në arsimim ose

trajnime), analfabetizmi.
Biodiversiteti, që matet nga treguesit e
ekosistemeve natyrore dhe specieve.
Zhvillimi ekonomik, me indikatorë: Produkti i
Brendshëm Bruto, norma e investimeve, norma e
kursimeve, norma e inflacionit, norma e borxhit
publik, norma e punëzënies, norma e produktivitetit
të punës, norma e punësisimit të grave, norma
e përdorimit të internetit nga popullsia, norma e
përdorimit të telefonit fiks dhe celular, shpenzimet
për kërkim dhe zhvillim, norma e kontributit të
turizmit në PBB.
Partneriteti ekonomik global, me indikatorë: defiçiti
i llogarisë korente ndaj PBB-së, norma e importeve
nga vendet në zhvillim dhe vendet jo të zhvilluara,
barrierat tarifore ndaj eksporteve për vendet
në zhvillim dhe vendet jo të zhvilluara, norma e
investimeve të huaja direkte, norma e remitancave.
Demografia, me indikatorë: norma e rritjes së
popullsisë, norma e fertilitetit, raporti i banorëve
vendas ndaj turistëve në rajonet dhe destinacionet
kryesore turistike.
Rreziqet natyrore, me indikatorë: norma e
popullsisë që jeton në zona me rrezikshmëri
natyrore, norma e humbjeve humane dhe
ekonomike si pasojë e fatkeqësive natyrore.
Atmosfera, me indikatorë: emetimi i dioksidit të
karbonit, emetimi i gazeve greenhouse, konsumi
i substancave që ndikojnë në shtresën e ozonit,
norma e ndotjes në zonat urbane.
Toka, me indikatorë: norma e përdorimit dhe
norma e degradimit të tokës, sipërfaqja e tokës së
shkretuar, sipërfaqja e tokës së kultivuar, përdorimi
i pesticideve, norma e pyllëzimit, norma e zonave
pyjore të mbikëqyrura nga një manaxhim pyjor i
qëndueshëm.
Detet dhe oqeanet, me indikatorë: norma e
popullsisë që jeton në zonat bregdetare, cilësia e
plazheve, norma e rezervave të peshqëve brenda
kufijve biologjikë të sigurtë, norma e mbrojtjes së
marinave, sipërfaqja e ekosistemeve të koraleve.
Uji, me indikatorë: norma e përdorimit të burimeve
totale të ujit, intensiteti i përdorimit të ujit sipas
aktivitetit ekonomik, cilësia e ujit. (UN, 2007)

1 Është një plan veprimi i Kombeve të Bashkuara në lidhje me zhvillimin e qëndrueshëm, i përcaktuar nga Konferenca e
OKB-së për Mjedisin dhe Zhvillimin që u mbajt në Rio de Janeiro, Brazil, në vitin 1992.
94

ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM DHE INDIKATORËT PËRCAKTUES TË TIJ

4. SDG-të DHE INDIKATORËT
VLERËSUES NË SHQIPËRI
Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG-të)
janë një grup prej 17 qëllimesh globale, të hartuara
me kujdes dhe të pranuara globalisht nga të
gjitha qeveritë. SDG-të janë vazhdim i Objektivave
të Zhvillimit të Mijëvjeçarit, madje zgjerojnë dhe
më tej sfidat që duhen zgjidhur për të eliminuar
varfërinë dhe përfshijnë një gamë të gjerë temash
të lidhura me zhvillimin e qëndrueshëm. Këto
objektiva synojnë t’i japin fund varfërisë dhe
urisë, të arrihet siguria ushqimore, të promovohet
bujqësia e qëndrueshme, në mënyrë që të
sigurohet jetë e shëndetshme dhe mirëqenie për të
gjitha moshat. Arsimi cilësor dhe fuqizimi i grave
janë ndër objektivat më të rëndësishme. Prioritet
i është dhënë gjithashtu menaxhimit të ujërave,
aksesit në burime të energjisë, infrastrukturës dhe
inovacionit, reduktimit të pabarazive mes shteteve,
bashkëpunimit global dhe sigurimit të paqes.
Vendet i përcaktojnë treguesit e matjes së
zhvillimit në funksion të karakteristikave të vendit,

disponibilitetit të të dhënave dhe domethënies
së të dhënave. Në vendin tonë burimi kryesor
i të dhënave dhe matjes së këtyre indikatorëve
është Instituti i Statistikave (INSTAT). INSTAT i
referohet kornizës së pranuar ndërkombëtarisht
për monitorimin e SDG-ve në mënyrë që të
raportohen informacionet dhe të dhënat më të
fundit në dispozicion për të gjithë treguesit që
momentalisht monitorohen në Shqipëri. Të dhënat
e mbledhura dhe të publikuara nga INSTAT në
shumicën e rasteve janë në përputhje me kërkesat
e metodologjisë së përcaktuar nga OKB (UN,
2018). INSTAT publikon një pjesë të madhe të
indikatorëve të përcaktuar për matjen e zhvillimit
të qëndrueshëm. Për sa i përket përputhshmërisë,
34,8 % e këtyre indikatorëve janë në përputhje të
plotë me metodologjinë e kërkuar; 42,2 % janë në
përputhje të pjesshme, 11 % nuk janë në pëputhje
dhe 12 % nuk janë relevante për vendin tonë
(Baseline Report, 2018).
Konkretisht, indikatorët e matur për secilin objektiv
janë paraqitur në tabelën 1.

Tabela 1: Indikatorët e vlerësuar nga INSTAT

Objektivat e SDG
Eliminimi i varfërisë në të gjitha
format kudo

Indikatorët e vlerësuar nga INSTAT
-Treguesit e varfërisë dhe pabarazisë
-Numri i familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike
-Pensionet
-Aksesi në nevojat themelore sipas statusit ekonomik

Sigurimi i jetës së shëndetshme dhe
nxitja e mirëqenies për njerëzit e çdo
moshe

-Norma e vdekshmërisë së nënave gjatë lindjes
-Norma e lindjeve të ndjekura nga personel i kualifikuar
mjekësor
-Norma e vdekshmërisë foshnjore
-Norma e të infektuarve me HIV/ AIDS, tuberkuloz apo
sëmundjeve të tjera infektive të rrezikshme
-Norma e vdekshmërisë nga aksidentet rrugore
-Norma e lindjeve në moshën e adoleshencës

Sigurimi i arsimit cilësor,
gjithëpërfshirës dhe të barabartë

-Norma e përfshirjes në arsim
-Numri i nxënësve/studentëve sipas nivelit standard të
klasifikimit të arsimit
-Të diplomuarit e arsimit të lartë në matematikë, shkencë
dhe teknologji
-Norma e shkollave me akses në elektricitet, internet dhe
shërbime të tjera të ngjashme

Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i
grave dhe vajzave

Pjesëmarrja e grave në parlament

Sigurimi i aksesit në energji të
përballueshme, të besueshme, të
qëndrueshme dhe moderne për të
gjithë

-Norma e popullsisë që ka akses në energjinë elektrike
-Prodhimi i energjisë primare (qymyrit dhe linjitit, naftës
bruto, gazit natyror, etj)

Nxitja e rritjes ekonomike të
qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, si
dhe punësim të plotë, produktiv dhe të
denjë për të gjithë

-PBB për frymë me çmimet aktuale të tregut
-Norma e punësimit (sipas gjinisë dhe sipas grupmoshës)
-Punësimi sipas aktivitetit ekonomik
-Paga dhe paga mesatare mujore për çdo punonjës sipas
aktiviteteve ekonomike
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shërbime të tjera të ngjashme
Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i
grave dhe vajzave

Pjesëmarrja e grave në parlament

Sigurimi i aksesit në energji të
përballueshme, të besueshme, të
qëndrueshme dhe moderne për të
gjithë
Objektivat e SDG
Nxitja e rritjes
ekonomike
të
Eliminimi
i varfërisë
në të gjitha
qëndrueshme
dhe
gjithëpërfshirëse,
si
format kudo
dhe punësim të plotë, produktiv dhe të
denjë për të gjithë

-Norma e popullsisë që ka akses në energjinë elektrike
-Prodhimi i energjisë primare (qymyrit dhe linjitit, naftës
bruto, gazit natyror, etj)
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Sigurimi i jetës së shëndetshme dhe
nxitja e mirëqenies për njerëzit e çdo
moshe

Nxitja e infrastrukturës moderne,
industrializimit dhe inovacionit
Sigurimi i arsimit cilësor,
gjithëpërfshirës dhe të barabartë

Sigurimi i aksesit në energji të
përballueshme, të besueshme, të
qëndrueshme
dhegjinore
moderne
të
Arritja e barazisë
dhepër
fuqizimi
i
gjithë
grave dhe vajzave
Mbrojtja, irestaurimi
nxitja
Sigurimi
aksesit në dhe
energji
të e
përdorimit
të
qëndrueshëm
të
përballueshme, të besueshme, të
ekosistemeve, dhe
administrimi
i
moderne për
të
qëndrueshme
qëndrueshëm i pyjeve, lufta kundër
gjithë
kthimit të hapësirave të shkretuara
Nxitja e rritjes ekonomike të
dhe ndalimi dhe kthimi pas i procesit
qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, si
të degradimit të tokës dhe ndalimi i
dhe punësim të plotë, produktiv dhe të
humbjes së biodiversitetit
denjë për të gjithë

Indikatorët e vlerësuar nga INSTAT
-PBB për frymë
me çmimet
aktuale të tregut
-Treguesit
e varfërisë
dhe pabarazisë
-Norma
e
punësimit
(sipas
gjinisë
dhe sipas
grupmoshës)
-Numri i familjeve që përfitojnë ndihmë
ekonomike
-Punësimi sipas aktivitetit ekonomik
-Pensionet
-Paga dhe
mesatare
mujore
çdo punonjës
sipas
-Aksesi
në paga
nevojat
themelore
sipaspër
statusit
ekonomik
aktiviteteve ekonomike
-Norma e vdekshmërisë së nënave gjatë lindjes
-Norma e papunësisë (sipas gjinisë, papunësia e të rinjve
-Norma e lindjeve të ndjekura nga personel i kualifikuar
sipas gjinisë)
mjekësor
-Punësimi sipas aktivitetit ekonomik (bujqësia, industria
-Norma e vdekshmërisë foshnjore
dhe shërbimet)
-Norma e të infektuarve me HIV/ AIDS, tuberkuloz apo
sëmundjeve
të tjerakryesore
infektive të
të transportit
rrezikshme
-Gjatësia
e rrjeteve
-Norma
e vdekshmërisë
rrugore
-Dendësia
e rrjetit rrugornga
dheaksidentet
hekurudhor
-Norma e lindjeve
nëdetar
moshën
adoleshencës
-Transporti
tokësor,
dheeajror
i mallrave
-Abonimet në telefoninë celulare
-Norma e përfshirjes në arsim
-Abonimet në telefoninë fikse
-Numri i nxënësve/studentëve sipas nivelit standard të
-Ndërmarrjet që kanë akses në internet
klasifikimit të arsimit
-Përdorimi i internetit nga individët
-Të diplomuarit e arsimit të lartë në matematikë, shkencë
dhe teknologji
shkollave me
akses
në në
elektricitet,
dhe
-Norma e popullsisë
që ka
akses
energjinëinternet
elektrike
shërbime të
tjera të ngjashme
-Prodhimi
i energjisë
primare (qymyrit dhe linjitit, naftës
bruto, gazit natyror,
Pjesëmarrja
e grave etj)
në parlament
sipërfaqes që
së ka
tokës
e mbuluar
nga pyjet
-Norma e popullsisë
akses
në energjinë
elektrike
-Speciet
në
rrezik
zhdukjeje
-Prodhimi i energjisë primare (qymyrit dhe linjitit, naftës
bruto, gazit natyror, etj)

-PBB për frymë me çmimet aktuale të tregut
-Norma e punësimit (sipas gjinisë dhe sipas grupmoshës)
-Punësimi sipas aktivitetit ekonomik
-Paga dhe paga mesatare mujore për çdo punonjës sipas
Burimi: List of SDG indicators, 2016
aktiviteteve ekonomike
-Norma e papunësisë (sipas gjinisë, papunësia e të rinjve
Nëpërmjet këtyre treguesve monitorohet
sipas gjinisë)një listë e gjerë indikatorësh që grupohen
ecuria e zhvillimi të secilit prej objektivave në-Punësimi sipas
sipasaktivitetit
tematikave
të ndryshme.
Këtaindustria
indikatorë
ekonomik
(bujqësia,
nivel kombëtar dhe më tej krahasimi në niveldhe shërbimet)
vlerësohen dhe në vendin tonë, ku burimi kryesor
ndërkombëtar. Këta tregues përbëjnë një bazë
i të dhënave dhe matjes së tyre është Instituti
tëNxitja
mirë dhe
të besueshme moderne,
për politikëbërësit-Gjatësia
në
i Statistikave.
Pjesa
më e madhe e të dhënave
e infrastrukturës
e rrjeteve
kryesore
të transportit
hartimin
e
politikave
në
funksion
të
arritjes
së
një
të
mbledhura
dhe
të
publikuara nga Instituti i
industrializimit dhe inovacionit
-Dendësia e rrjetit rrugor dhe hekurudhor
zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik, social dhe
Statistikave
është
në
përputhje
me kërkesat e
-Transporti tokësor, detar dhe ajror
i mallrave
mjedisor.
metodologjisë
të
përcaktuara
nga
organizatat
-Abonimet në telefoninë celulare
ndërkombëtare.
-Abonimet në telefoninë fikse
-Ndërmarrjet që kanë akses në internet
5. KONKLUZIONE
-Përdorimi i internetit nga individët
Në fund të këtij punimi arrihet në përfundimin
se ekzistojnë dhe mënyra të tjera vlerësimi për
Sigurimi i aksesit në energji të
-Norma e popullsisë që ka akses në energjinë elektrike
zhvillimin e qëndrueshëm, të ndryshme nga ajo e
përballueshme, të besueshme, të
-Prodhimi i energjisë primare (qymyrit dhe linjitit, naftës
PBB-së. Ndër to përmendet indeksi HDI, indeksi
dhe
moderne
për
të
qëndrueshme
GPI, indeksi Happy Planet dhe Green GDP, të bruto,
cilët gazit natyror, etj)
gjithë
vlerësojnë zhvillimin në këndvështrimin ekonomik,
social
dhe mjedisor.
Mbrojtja,
restaurimi dhe nxitja e
-Norma e sipërfaqes së tokës e mbuluar nga pyjet
përdorimit të qëndrueshëm të
-Speciet në rrezik zhdukjeje
Për
të pasur një vlerësim
sa mëi të saktë të
ekosistemeve,
administrimi
zhvillimit të qëndrueshëm, është përcaktuar
qëndrueshëm i pyjeve, lufta kundër
kthimit të hapësirave të shkretuara
ndalimi dhe kthimi pas i procesit
dhe
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të degradimit të tokës dhe ndalimi i
humbjes së biodiversitetit
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