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SFIDA NË GJETJEN E  PRODUKTIVITETIT 
 TOTAL TË FAKTORËVE PËR FIRMAT 
 SHQIPTARE
LIDHJA MIDIS PRODUKTIVITETIT DHE 
 EKSPORTIT
Kladiola Gjini, Pedagoge, Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”
kladiola.gjini@uniel.edu.al

Abstrakt

Në këtë artikull1  do të vlerësohet produktiviteti  total 
i faktorëve për firmat në Shqipëri për periudhën 
 2003-2012, duke përdorur Anketimet e Performancës 
së Ndërmarrjeve dhe Mjedisit të Biznesit (BEEPS) nga 
EBRD dhe Banka Botërore.
Produktiviteti nënkupton se sa efiçient është prodhimi, 
pra se sa sasi outputi prodhohet me një set të  caktuar 
inputesh. Ai gjendet si mbetje (residual) nga  funksioni 
i prodhimit. Përdorimi i metodës së katrorëve më të 
vegjël (OLS) për vlerësimin e produktivitetit total të 
 faktorëve (TFP)  çon në zhvendosje endogjene dhe anim 
të koefiçientëve. Prandaj TFP në këtë artikull  është 
vlerësuar duke përdorur metodën gjysmë-parametrike 
të Levinsohn dhe Petrin (2003), të cilët  përdorin  inputet 
e ndërmjetme, si për shembull  energjia,  materialet, 
si një variabël alternativ  për të zgjidhur çështjen e 
 njëkohshmërisë. 
Gjithashtu, në këtë artikull është analizuar lidhja 
 eksport-produktivitet total i faktorëve në tri  drejtime: 
së pari në aspektin e eksport premium (diferenca 
 midis firmave eksportuese dhe joeksportuese); së 
dyti në  aspektin e vetselektimit  (sesi  produktiviteti 
i lartë  ndikon pozitivisht në eksport) dhe së treti në 
 aspektin e të mësuarit nga eksportimi  (sesi firmat, 
pasi  fillojnë eksportimin, përmirësojnë  produktivitetin 
e tyre).  Fakte nga shtete të ndryshme sugjerojnë se 

 mesatarisht  firmat eksportuese janë më produktive 
dhe kanë performancë më të mirë në krahasim me 
 firmat  joeksportuese. Nisur nga mostra e ulët, me pak 
vëzhgime, në mënyrë të kufizuar mund të  konfirmohet 
se firmat eksportuese kanë një performancë 
 ekonomike më të mirë sesa  firmat joeksportuese. 
 Gjithashtu,  rezultatet konfirmojnë se firmat më 
 produktive vetëselektohen në tregun ndërkombëtar, 
ashtu si dhe firmat, pasi hyjnë në tregun e jashtëm, 
pësojnë një  rritje në produktivitet. Në literaturë nuk 
gjenden shumë   artikuj rreth produktivitetit dhe sjelljes 
 eksportuese të firmave në Shqipëri, prandaj mendoj se 
ky artikull mund të sjellë një kontribut sado të vogël 
në literaturë. 

Fjalë kyçe: 

Produktivitet total i faktorëve; Eksport; SME; Të mësosh 
nga eksportimi; Vetë-selektim. 

1. Ky punim është pjesë e temës së doktoraturës me titull:  Eksporti dhe 
 produktiviteti i firmave: me fokus të veçantë SME-të:  Evidencë nga vende të 
rajonit. Departamenti Ekonomiks, Fakulteti i  Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. 
www.feut.edu.al
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1.HYRJE

Ambicia e këtij artikulli është të paraqesë nga njëra 
anë vështirësitë e hasura për gjetjen e produktivitetit 
 total të faktorëve për Shqipërinë dhe nga ana tjetër, të 
 trajtojë  lidhjen eksport-produktivitet për vendin tonë. 
 Sipas raportit të EBRD nga Sanfey dhe Milatovi´c (2018), 
 vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor karakterizohen 
nga  produktivitet i ulët, që pengon zhvillimin ekonomik të 
rajonit. Kjo  situatë reflekton probleme të  përbashkëta të 
këtyre shteteve si investime të ulëta, institucione të  dobëta 
dhe mjedis i vështirë i zhvillimit të biznesit. Në këtë raport, 
Sanfey dhe Milatovi´c (2018) shpjegojnë se produktiviteti 
i sektorit privat në këto shtete është rreth 60 % e nivelit 
të përgjithshëm të Bashkimit  Evropian, ku  produktiviteti 
në sektorin e prodhimit është  mesatarisht në 55 % të 
nivelit të produktivitetit të BE-së, ndërsa  produktiviteti në 
sektorin e shërbimeve është  mesatarisht në nivelin 70 %. 
Prandaj, analizimi i produktivitetit për Shqipërinë paraqet 
një sfidë për zhvillimin ekonomik të vendit.  Databaza 
 panel është përgatitur nga Anketimi i Performancës së 
 Ndërmarrjeve dhe Mjedisit të  Biznesit (BEEPS) nga EBRD 
dhe Banka Botërore. Nga  databaza janë eliminuar të gjithë 
outliers, vlerat  ekstreme për një  vëzhgim që bien shumë 
larg nga të gjitha vëzhgimet e tjera. Këto  outliers mund 
të tregojnë edhe një gabim  eksperimental ose ndryshime 
në mënyrën e matjes. Së pari, janë eliminuar vëzhgime të 
cilat  raportojnë vlera negative të variablave kapital,  aktive, 
punë dhe inpute materiale. Gjithashtu janë  eliminuar të 
dhënat që bien në 1 % e sipërm dhe  1 % e poshtëm të 
variablave të vlerës së shtuar, të  kapitalit, të punës dhe 
të inputeve të  ndërmjetme. Së fundi, janë eliminuar nga 
databaza firmat që operojnë në sektorin  financiar, që i 
përkasin  klasifikimit NVE nga 6700 deri në 6720, si dhe 
ato firma që i përkasin klasifikimit NVE më i madh se 
8411. Për Shqipërinë janë përdorur dy panele dataset të 
BEEPS: II-IV dhe IV-V ku në total databaza përbëhet nga 

675  vëzhgime për vitet 2002, 2005, 2007, 2009 dhe 2011. 
Në vitin 2009 nuk ka asnjë firmë që  anketohet për herë të 
parë. Tabela 1paraqet statistika përshkruese rreth numrit 
të firmave të reja të anketuara në çdo vit të klasifikuara 
sipas pronësisë, madhësisë, aktivitetit  eksportues dhe 
sektorit. 
Duke iu referuar kolonës së parë në Tabelën 1,  vërehet se 
numri më i madh i firmave të reja të anketuara është në 
vitin 2002 me rreth 170 firma, dhe numri më i ulët i  firmave 
të reja të anketuara është në vitin 2011. Në kolonën e dytë 
të Tabelës 1 jepet klasifikimi i firmave  sipas pronësisë së 
kapitalit. Variabli pronësi është  kategorik dhe nënkupton 
se pronësia e kapitalit është e huaj, vendase ose të dyja 
bashkë. Vërehet se,  përgjatë gjithë viteve, numri më i 
madh i firmave të anketuara ka qenë në  pronësi  vendase 
kapitali (në total rreth 75%), rreth 7,33 % e  firmave të 
 anketuara janë në  pronësi të huaj kapitali, rreth 6,37 % 
janë në pronësi të  dyanshme ,pra të huaj edhe vendase, 
dhe rreth 11,2 % e të dhënave për këtë variabël mungon. 
Në kolonën e tretë të Tabelës 1 jepet  klasifikimi i firmave 
sipas  madhësisë së tyre.  Klasifikimi sipas  madhësisë është 
përdorur duke iu  referuar  përkufizimit të  Komisionit 
 Evropian i dhënë në  rekomandimin 2003/361. Ky 
 përkufizim  përfshin tri  kritere të  lidhura me  njëra-tjetrën 
në mënyra të ndryshme: (i)  numrin e punonjësve, (ii) 
 xhiron vjetore dhe/ose (iii)  bilancin tregtar. Në artikull, 
për këtë  kategorizim është përdorur numri i  punonjësve. 
 Firma me më pak se 10  punonjës klasifikohen si mikro, 
 firma me më pak se 50 punonjës  konsiderohen firma të 
vogla dhe firma me më pak se 250 punonjës  konsiderohen 
të mesme. Firmat e vogla e të mesme (SME-të)  dominojnë 
me rreth 62,1 % të firmave të  anketuara, rreth 30 % 
janë mikro firma dhe rreth 7 % janë firma të mëdha. Në 
kolonën e  fundit të  Tabelës 1 jepet klasifikimi i firmave 
 sipas  sektorit të  operimit të tyre ku dominojnë firmat 
që operojnë në  sektorin e  shërbimit (rreth 65 %), ndërsa 
 firma që  operojnë në sektorin e prodhimit janë rreth 34 %. 

Pronësia Madhësia Eksporti Sektori

Viti Nr 
total

Vendase E 
huaj

Të 
dyja

Mikro E 
vogël

E 
mesme

E 
madhe

Jo-eksp Eksp Shërbim Prodhim

2002 170 105 15 11 49 72 31 18 78 36 106 64

2005 138 108 7 9 40 66 24 8 53 27 86 52

2007 156 129 13 10 50 77 22 7 76 22 114 42

2011 54 47 3 3 16 23 7 8 44 10 31 23
Total 518 389 38 33 155 238 84 41 251 95 337 181

Burimi: Databaza BEEPS, llogaritjet e autorit

Tabela	1:	Statistika	përshkruese	për	firmat
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Ekuacioni (1) shndërrohet si në ekuacionin (2);  rasti me 
vlerën e shtuar ku Vit  përfaqëson diferencën  midis  variablit 
të shitjeve Yit me variablin e inputeve të  ndërmjetme 
mit;  lit përfaqëson variablin punë; dhe kit përfaqëson 
 variablin e kapitalit. Termi i gabimit ϵit=ωit+ηit  paraqitet 
si shumë e produktivitetit total të faktorëve ωit (i cili 
është i  pavëzhgueshëm dhe ndikon vendimet e firmës për 
 përzgjedhjen e inputeve) dhe ηit  është një term gabimi që 
përfshin gabime në matje apo   luhatje të  paparashikuara 
në TFP dhe nuk ndikon  vendimmarrjen e firmës për 
 përzgjedhjen e inputeve. 

                                                                                            (2)

Ndryshe nga Olley dhe Pakes (1996) që përdorin   variablin 
investime, Levinsohn dhe Petrin (2003)  përdorin  inputet 
e ndërmjetme si variabël  alternativ (proxy) për të 
 kontrolluar se sa është i korreluar  termi i  gabimit me 
 inputet. Në  lidhjen midis strategjisë  vlerësuese dhe 
 teorisë  ekonomike, përdorimi i inputeve të  ndërmjetme 
është më i thjeshtë dhe inputet e ndërmjetme i  përgjigjen 
të gjithë termit të produktivitetit. Funksioni i kërkesës për 
inpute të  ndërmjetme jepet si funksion i  produktivitetit 
dhe  kapitalit mit=mt (ωit;kit), i cili nga kushti i monotonisë 
mund të  shndërrohet në ωit=ωt (mit;kit), duke bërë të 
 mundur që tashmë  produktiviteti të paraqitet si funksion i 
dy  inputeve të vëzhgueshme. Pra termi i  pavëzhgueshëm 
i  produktivitetit mund të  shprehet si një funksion i 
 inputeve të  vëzhgueshme.  Sipas Levinsohn dhe Petrin 
(2003)  produktiviteti ndjek një  proces Markov të rendit I 
ku produktiviteti gjendet ωit=E[ωit│ω(t-1) ]+ξit. 

Tabela 2: Vlerësimi i TFP me dy metoda

Për sa i takon aktivitetit eksportues, vërehet se databaza 
përbëhet në shumicë nga firma që nuk kryejnë aktivitet 
 eksportues (rreth 48,5 %), ndërsa për pjesën tjetër, 18,3 % 
e firmave kryejnë aktivitet eksportues dhe 33,2 % e  firmave 
nuk e raportojnë këtë të dhënë. 

2. VLERËSIMI I PRODUKTIVITETIT 
TOTAL TË FAKTORËVE

Produktiviteti total i faktorëve nuk matet  drejpërsëdrejti 
dhe në vetvete është një mbetje nga funksioni i 
 prodhimit. Një mbetje është diferenca midis vlerës së 
vëzhguar të  variablit të varur y dhe vlerës së  parashikuar 
të tij ŷ (ku  shuma dhe mesatarja e mbetjeve janë zero 
∑e=0 dhe e ̅=0 . Pra është thjesht diferenca në  output 
e cila nuk shpjegohet nga inputet e vëzhgueshme të 
 përdorura në prodhim (Comin, 2006). Nga rishikimi i 
literaturës është vëzhguar se përdorimi i metodës OLS 
për të  vlerësuar funksionin e prodhimit sjell koeficientë 
të  anuar.  Përdorimi i metodës OLS shkakton zhvendosje 
 endogjene që  nënkupton se  firma ka njohuri paraprake 
për  produktivitetin kur merr vendimet e përzgjedhjes së 
inputeve të saj. Prandaj  metoda gjysmëparametrike  synon 
të trajtojë  problemin e njëkohshmërisë  dhe  animit të 
 koeficientëve.  Përdorimi i produktivitetit   total të  faktorëve 
daton që nga  punimi i Solow (1957) dhe  vlerësimi i tij në 
nivel firme nuk është i lehtë, pasi  produktiviteti është 
i pavëzhguar nga  ekonometristi, por i  vëzhgueshëm 
nga firma. Për  vlerësimin e tij duhen të  dhëna në  nivel 
firme për  kapitalin, outputin, punën dhe inputet e 
 ndërmjetme. Nëse   inputet e   vëzhguara  përzgjidhen si një 
funksion i këtyre  përcaktuesve të pavëzhguar, atëherë 
do të  shkaktohej problemi i  endogjenit dhe koeficientët 
e  inputeve do të ishin të  anuar/zhvendosur. Për këtë 
 arsye, për të tejkaluar këtë problem, produktiviteti total i 
 faktorëve (TFP) është  vlerësuar si një mbetje e  funksionit 
të prodhimit Cobb-Douglas, duke përdorur metodën 
 gjysmëparametrike e Levinsohn dhe Petrin (2003). 
 Metoda Lev-Pet përfshin dy faza, ku në fazën e parë 
 përcaktohet koeficienti i variablit punë dhe në përfundim 
të fazës së dytë përcaktohet koeficienti i variablit kapital. 
Më poshtë jepet funksioni i prodhimit Cobb Douglas ku Yit 
është outputi i firmës në periudhën t,  Ait është efiçenca 
neutrale Hicksiane në nivel firme për periudhën t; ndërsa 
Kit;Lit  dhe Mit përfaqësojnë inputet e kapitalit, punës dhe 
inputeve të ndërmjetme. 

                                                                                                                    (1)

    OLS    TFP

β/p-value β/p-value

Ln_punë 0.420***

(0.000***)

0.238

(0.000***)

Ln_kapital 0.722***

(0.000***)

0.710***

(0.000***)

Konstante 4.371***

R-katror 0.773

N 228 97

Në kllapa paraqitet statistika p-value

* p<0.05 **p<0.01 *** p<0.001

Burimi: Databaza BEEPS, llogaritjet e autorit
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Pra produktiviteti përbëhet nga dy pjesë: 
(1) E[ωit│ω(t-1) ] që është vlera e pritshme e  produktivitetit 
nëse njihet  produktiviteti i mëparshëm ω(i;t-1)  dhe 
(2)  termi i risisë  ξit i cili nuk është i  korreluar as me 
 produktivitetin dhe as me kapitalin në periudhën 
 aktuale. Për Shqipërinë, TFP i vlerësuar me metodën 
e  Levinsohn dhe Petrin (LP) është gjetur duke përdorur 
 komandën prodest nga  Mollisi (2017) në STATA 12. Për 
arsye  krahasimore jepen edhe  koeficientët e vlerësimit të 
TFP-së nga regresioni i  katrorëve më të vegjël. Nisur nga 
rezultatet e  paraqitura në Tabelën 2, me anë të metodës 
LP vërehet se 1 %  ndryshim në variablin e pavarur punë 
ndikon me 23,8 % ndryshim në variablin e varur  output, 
ndërsa 1 % ndryshim në variablin e pavarur kapital 
 ndikon në 71 % ndryshim në variablin e varur output. Nga 
 vlerësimi i TFP-së, vërehet se të ardhurat e shkallës janë 
rritëse dhe kapitali është faktori i prodhimit me  koeficient 
më të lartë. Nga  krahasimi i dy metodave vërehet se 
 koeficientët e inputeve kapital dhe punë kanë vlerë më të 
lartë në metodën e parë sesa në metodën e dytë (jo sipas 
pritshmërive). Sipas Van Beveren (2012), nga krahasimi i 
dy metodave OLS dhe LP pritet që koeficientët e inputeve 
punë dhe kapital të kenë një vlerë më të lartë në rastin LP 
sesa në rastin OLS. 

3. EKSPORT PREMIUM

Eksport premium është përkufizuar si diferenca 
 sistematike midis firmave eksportuese dhe joeksportuese 
në terma të shitjeve, pagave, përdorimit të aktiveve 

dhe kapitalit. Në Tabelën 3 paraqitet vlerësimi i  eksport 
 premium në Shqipëri. Në punimin e Gjini (2018) paraqitet 
situata e eksport premium për shtetin e Kroacisë, ku 
 konfirmohet diferenca midis firmave eksportuese dhe 
atyre joeksportuese. Gjithashtu, fakte nga shtete të 
ndryshme sugjerojnë se mesatarisht firmat eksportuese 
janë më produktive dhe përdorin më shumë kapital, ato 
paguajnë paga më të larta dhe kanë një shkallë operimi 
më të gjerë. Firmat e orientuara drejt eksportit kanë një 
performancë më të mirë. Së pari, hyrja dhe operimi me 
sukses në tregun e eksporteve varet nga aftësia e firmës 
për të përballuar dhe kapërcyer konkurrencën nga ana e 
rivalëve të huaj. Një arsye tjetër për një performancë më 
të mirë nga ana e eksportuesve është ekzistenca e kostove 
të hyrjes (sunk costs), që do të thotë se eksportuesit duhet 
të jenë më produktivë sesa rivalët që operojnë në tregun 
vendas për të përballuar kostot fikse të hyrjes në një treg 
të jashtëm. Regresionet e katrorëve më të vegjël mund 
të kryhen vetëm për vitet 2005, 2007, 2009 dhe 2011, ku 
interes paraqet koeficienti i variablit eksport, i cili, përveç 
të tjerave, nuk tregon se cili është burimi i kësaj diference 
midis firmave eksportuese dhe joeksportuese. 

                                                                                             (1)

Xit përfshin nivelin e shitjeve, pagat, si dhe aktivet e 
 përdorura nga firma. Variabli exp është një  variabël  cilësor 
që kodohet 1 nëse firma eksporton dhe 0  përndryshe. 
Ndërsa tek variablat Controls përfshihen variabla si 
madhësia, sektori ku firma operon dhe  pronësia mbi 

 2005 2007

Xit ln shitje ln paga ln	aktive ln shitje ln paga ln	aktive

eksport 0.762** 0.730* 0.65 0.974** 1.001* 1.634**

R2 0.084 0.071 0.105 0.076 0.121 0.146

N 80 77 37 132 112 70

2009 2011

Xit ln shitje ln paga ln	aktive ln shitje ln paga ln	aktive

Eksport                          1.139                           0.963 2.765 1.567** 1.595*** 0.452

R2 0.111 0.067 0.218 0.095 0.153 0.002

N 27 27 14 103 103 17

Tabela 3: Eksport premium në Shqipëri

Burimi: Databaza BEEPS, llogaritjet e  autorit
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 kapitalin. Variabli madhësi është kategorik dhe kodohet 
1 për mikro firmat, 2 për firmat e vogla, 3 për firmat e 
mesme dhe 4 për firmat e mëdha. Variabli sektor merr 
vlerën 1 nëse firma operon në sektorin e prodhimit dhe 
0 nëse firma operon në sektorin e shërbimit. Ndërsa 
 variabli pronësi kodohet 1 për firmat në pronësi të huaj 
kapitali dhe 0 për firmat në pronësi vendase kapitali.  
Duke iu referuar Tabelës 3, në vitin 2005 vërehet se niveli 
i shitjeve për firmat eksportuese është rreth 76 % më i 
lartë sesa për firmat joeksportuese. Gjithashtu, vërehet 
se pagat dhe përdorimi i aktiveve janë respektivisht rreth 
73 % dhe 65 % më të larta për firmat eksportuese sesa 
për firmat joeksportuese. 
Edhe në vitin 2007, vërehet se niveli i shitjeve, i  pagave 
dhe i përdorimit të aktiveve është respektivisht më i lartë 
për firmat eksportuese sesa për firmat joeksportuese. 
Në vitin 2009, vërehet se niveli i shitjeve, i pagave dhe 
i  përdorimit të aktiveve është më i lartë për firmat 
 eksportuese  kundrejt atyre joeksportuese, por  variabli 
i pavarur eksport paraqitet me një vlerë të statistikës 
 p-value më të madhe se .05 në të tre rastet. Në vitin 
2011, niveli i shitjeve dhe pagat janë më të larta për 
 firmat  eksportuese krahasuar me firmat joeksportuese. 
Edhe përdorimi i aktiveve duket se është më i lartë në 
firmat eksportuese (krahasuar me firmat joeksportuese), 
por  koeficienti i variablit të pavarur eksport rezulton me 
një vlerë të statistikës p-value më të madhe se 0.05. 
 Figueiredo  Filho (2013) argumentojnë në punimin e tyre 
se përpara interpretimit të statistikës p-value kërkuesit 
duhet të analizojnë grafikisht të dhënat e tyre. Sipas 
tyre kjo statistikë është e parëndësishme në mostrat jo 
të  rastësishme dhe ndikohet shumë nga madhësia e 
mostrës. Së fundi, ata argumentojnë se statistika p-value 
është e parëndësishme kur punohet me të dhëna rreth 
 popullsisë. 
Sipas Gill (1999), “nga prezantimi i testimit të rëndësisë 
së hipotezës zero në kërkimet aktuale lehtësisht mund të 
ngatërrohet rëndësia statistikore me rëndësinë teorike 
ose të pavarur”. Figueiredo Filho (2013) sugjerojnë se 
kërkuesit duhet të jenë të vetëdijshëm për dallimin midis 
rëndësisë statistikore dhe rëndësisë praktike. Në Shqipëri, 
edhe pse nga analiza e eksport premium  rezulton se niveli 
i shitjeve, pagat dhe niveli i përdorimit të aktiveve është 
më i lartë në rastin e firmave eksportuese sesa në  rastin 
e firmave joeksportuese, sërish  numri i ulët i  vëzhgimeve 
ka qenë një problematikë dhe një sfidë.  Mostra e ulët 
e  analizuar për  Shqipërinë bën që  konkluzionet e 
këtij  punimi të jenë modeste dhe të nxisin studime të 
 mëtejshme. 

4. VETË-SELEKTIMI PËR  EKSPORT 
DHE TË MËSUARIT NGA 
 EKSPORTIMI

Gjatë 20 viteve të fundit, ekonomistët e kanë konsideruar 
çështjen e lidhjes midis tregtisë dhe produktivitetit si një 
pjesë mjaft të rëndësishme të teorisë së “tregtisë së re”. 
Nga analiza empirike, konkludohet se firmat eksportuese 
performojnë më mirë sesa firmat joeksportuese në 
shumë aspekte. Për më tepër, kur kjo diferencë ekzis-
ton përpara se firma të fillojë eksportimin, ky rast njihet 
në literaturë si hipoteza e vetë-selektimit. Bernard dhe 
 Jensen (1999), Girma, Greenaway dhe Kneller (2002), 
Baldwin dhe Gu (2004), Greenaway dhe Kneller (2005), 
Aw, Chung dhe Roberts (2000), Clerides, Lach dhe Tybout 
(1998), Wagner (2007), në studimet e tyre empirike kanë 
 adresuar  hipotezën e vetë-selektimit. 
Nëse diferenca midis firmave eksportuese dhe 
 joeksportuese krijohet pas hyrjes në tregun  ndërkombëtar, 
ky rast njihet në literaturë si hipoteza e të mësuarit nga 
eksportimi. 
Ndërkohë, edhe studiues të tjerë si  Isgut (2001), 
 Fafchamps, Zeufack dhe El Hamine (2007), Delgado, 
Farinas dhe Ruano (2002), Castellani (2002), De  Loecker 
(2007), Arnold dhe Hussinger (2005) dhe Castellani 
(2002), Girma, Greenaway dhe Kneller (2004), Bigsten  
(2004) etj., mbështesin hipotezën e “të mësuarit nga 
 eksportimi”.
Efektet e “të mësuarit nga eksportimi” kanë gjeneruar 
një interes të madh midis kërkuesve sepse implikimet nga 
politika janë të mëdha. Nëse vërehen efekte të të  mësuarit 
nga eksportimi, firmat mund të arrijnë  përmirësime në 
output dhe produktivitet në periudhën afatgjatë.
Në studimin e tyre, Hallward-Driemeier (2002) 
 argumentojnë synimin e firmave për të aksesuar tregun 
eksportues që në ditën e parë të funksionimit dhe se ato 
i marrin vendimet e tyre të investimit dhe vendimet për 
teknologjinë në një mënyrë të tillë që t’u lejojë atyre një 
rritje në produktivitet.
Në këtë pjesë paraqiten rezultatet nga modeli  probabilitar 
Probit për të testuar hipotezën e  vetë-selektimit të  firmave. 
Në regresionet probabilitare  interpretimet e koeficientëve 
nuk bëhen direkt si në rastin e  regresioneve lineare. 
 Koeficientët në regresionin Probit mund të  interpretohen 
si: një njësi rritje në variablin X,  korrespondon në një  
 rritje në z-score të probabilitetit për të eksportuar. Në 
një  model Probit vlera e βX   konsiderohet si z-score e një 
 shpërndarjeje normale. Sa më të larta vlerat e βX, aq më 
shumë mundësi ka që ngjarja të ndodhë. Në rastin  Probit 
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duhen interpretuar efektet marxhinale të variablave të 
pavarur. Pra sa është probabiliteti që variabli i varur të 
ndryshojë kur ndryshon vlera e një variabli të pavarur. 
Sipas Jann (2013), në modelet logjistike jo-lineare 
mund të ketë vështirësi në interpretimin e tabelave të 
 outputeve dhe prandaj paketa statistikore STATA ofron 
një numër  komandash që mundësojnë tejkalimin e këtyre 
 vështirësive si margins, contrasts dhe marginsplot. 
Për më tepër paraqiten edhe rezultatet nga  modeli OLS 
për të testuar hipotezën e të mësosh nga  eksportimi. 
Këto hipoteza janë testuar edhe për shtetin e 
 Bosnje-Hercegovinës si pjesë e punimit të doktoraturës 
nga Gjini (2017).  
Në modelin e parë që vlerësohet sipas ekuacionit (2) 
 variabli i varur është eksport (një variabël cilësor i cili 
 kodohet 1 nëse firma eksporton dhe zero  përndryshe). Në 
modelin e dytë që vlerësohet sipas ekuacionit (3)  variabli 
i varur është produktiviteti total i faktorëve, i cili është 
një variabël i vazhdueshëm. Variablat e tjerë të  përfshirë 
në dy modelet, të cilat janë përfshirë në  Controls, kanë 
të  bëjnë me produktivitetin total të  faktorëve të një 
 periudhe të mëparshme (lagtfp) i cili është një  variabël 
i  vazhdueshëm; sektori, pronësia mbi kapitalin dhe 
 madhësia. Sektori është një variabël  cilësor që merr vlerën 
1 nëse firma operon në sektorin e prodhimit dhe 0 nëse 
operon në sektorin e shërbimeve.  Pronësia mbi  kapitalin, 
edhe ky një variabël cilësor, i cili tregon nëse pronësia 
mbi kapitalin është e huaj (kodohet 1), nëse pronësia mbi 
 kapitalin është vendase (kodohet 0) apo nëse  pronësia 
mbi kapitalin është dyanshme  vendase dhe e huaj 
 (kodohet 2). Edhe madhësia është një  variabël  kategorik, 
i cili klasifikon firmat nisur nga numri i  punonjësve; mikro, 
të vogla, të mesme dhe të mëdha. Kodimi për to bëhet 1 
për mikro firmat (më pak se 10 punonjës), 2 për firmat e 
vogla (10 deri në 50 punonjës), 3 për firmat e mesme (50 
deri në 250 punonjës) dhe 4 për firmat e mëdha (me më 
shumë se 250 punonjës). Këto dy modele do të  përsëriten 
duke përfshirë vetëm SME-të.  Tabela 5 paraqet  vlerësimet 
Probit për testimin e  hipotezës së vetë-selektimit dhe OLS 
për testimin e hipotezës të mësosh nga eksportimi për 
Shqipërinë. 
                                              
        (2) 

                                               
       (3)

Të	gjitha	firmat SME

SS LBE SS LBE

β/p-value β/p-value β/p-value β/p-value

Lntfp	 0.307

(0.37)

0.435

(0.28)

Lagtfp -0.356

(0.40)

0.465*

(0.02)

-0.603

(0.46)

0.308

(0.27)

Sektori 1.074

(0.20)

-0.712

(0.09)

1.048

(0.31)

-0.776

(0.21)

Madhësia 0.342

(0.41)

Pronësia 0.416

(0.41)

-0.094

(0.79)

0.292

(0.57)

-0.136

(0.77)

Eksport 0.328

(0.46)

0.470

(0.45)

Konstante -2.215

(0.05)

1.055**

(0.01)

-1.517

(0.19)

1.191*

(0.04)

R katror 0.334 0.217

N 29 29 17 20
Në	kllapa	paraqitet	statistika	p-value

* p<0.05 **p<0.01 *** p<0.001

Databaza me numrin e vogël të firmave është një kufizim 
shumë i madh, prandaj dhe koeficientët e variablave 
 shpjegues marrin vlera të statistikës p-value më të madhe 
se .05. Por sipas Greenland (2016) vëzhgimi i një vlere të 
statistikës «p-value>.05” thjesht nënkupton që hipoteza 
zero është një ndër shumë hipotezat që kanë një vlerë 
të statistikës “p-value>.05”. Prandaj sipas tyre përveç 
rastit kur vlera e vëzhguar (lidhja e vëzhguar) barazon 
 ekzaktësisht hipotezën zero, është gabim të konkludohet 
se nëpërmjet një “p-value>.05” studimi “nuk gjen lidhje” 
apo “nuk gjen evidencë të një efekti”.
Në kolonën e dytë dhe të katërt të Tabelës 5 jepen 
 rezultatet nga regresionet OLS për vlerësimin e  hipotezës 
“të mësosh nga eksportimi”. Rëndësi këtu paraqet 
 koeficienti i variablit eksport. Në rastin e të gjitha firmave, 
firmat pasi eksportojnë kanë një rritje në TFP prej rreth 
33 %, ndërsa në rastin e SME-ve firmat pasi eksportojnë 
kanë një rritje në TFP prej rreth 47 %. Për Shqipërinë, 
 konfirmohen   hipoteza e të mësuarit nga eksportimi.  

Tabela	4:	Vetë-selektimi	dhe	të	mësosh	nga	eksportimi	në	
Shqipëri

Burimi: Databaza BEEPS, llogaritjet e autorit
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Në Tabelën 5 paraqiten efektet marxhinale (për dy 
 kategoritë e marra në studim, të gjitha firmat dhe 
 SME-të) të kryera pas vlerësimit Probit. Në këtë moment 
mund të analizohen koeficientët e përftuar dhe mund të 
 analizohet ndikimi që ka secili prej tyre në  probabilitetin 
për të  eksportuar. Nëse analizohet kategoria e të gjitha 
firmave, një rritje në variablin e produktivitetit total të 
faktorëve rrit probabilitetin e firmave për të  eksportuar 
me 0.079, ndërsa një rritje në produktivitetin e  vonuar me 
një  periudhë kohore (lagtfp) ul probabilitetin e  firmave 
për të eksportuar me 0.0914. Nga  koeficienti i variablit 
madhësi vërehet se nëse firma është SME apo e madhe, 
kjo ndikon në rritjen e probabilitetit për të eksportuar 
me 0.0897 në krahasim me mikrofirmat. Gjithashtu, nëse 
 firma ka pronësi të huaj kapitali, rritet probabiliteti i saj 
për të  eksportuar me 0.107 në krahasim me firmat në 
pronësi vendase kapitali. Për më tepër, nëse firma  operon 
në  sektorin e prodhimit rritet probabiliteti i saj për të 
 eksportuar me 0.276 në krahasim me firmat që  operojnë 
në  sektorin e shërbimit. Nëse analizohet  kategoria e 
 SME-ve,  rezultatet nga vlerësimi i efekteve  marxhinalë 
mbetet i njëjtë si në rastin e kategorisë së të gjitha 
 firmave. Pra në këtë mënyrë mund të  konfirmohet  efekti 
i vetë-selektimit të firmave në Shqipëri, ku firmat më 
 produktive fillojnë eksportimin në tregun  ndërkombëtar. 

Tabela 5: Efektet marxhinale

Të	gjitha	firmat SME

lntfp 0.079

(0.94) 

0.109

(1.21)

lagtfp -0.0914

(-0.88)

-0.151

(-0.78)

madhesia 0.0879

(0.85)

.

.

pronesia 0.107

(0.87)

0.0732

(0.59)

sektori 0.276

(1.38)

0.263

(1.13)

N 29 17

	Statistika	t	në	kllapa

*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001

Burimi: Databaza BEEPS, llogaritjet e autorit

5. KONKLUZIONE 

Gjetja e produktivitetit total të faktorëve për firmat në 
Shqipëri nëpërmjet metodës Levinsohn dhe Petrin nuk 
paraqitet në kërkime të tjera të ngjashme me këtë  fushë, 
prandaj mendojmë se ky artikull sjell një risi në literaturë. 
Mostra e vogël ka qenë një ndër vështirësitë e hasura 
gjatë punimit. Ky fakt nuk ka mundësuar  vlerësimin e 
TFP nëpërmjet metodës me efekte fikse, si dhe testimin 
e dy hipotezave të vetë-selektimit  nëpërmjet metodës 
Probit me efekte të rastësishme, dhe të të mësuarit nga 
eksportimi nëpërmjet metodës me  efekte fikse. Për më 
tepër, në regresione shpesh herë janë vërejtur edhe vlera 
të statistikës p-value më të mëdha se .05. Disa kërkues 
e konsiderojnë këtë statistikë si përcaktuese nëse një 
 variabël është statistikisht i rëndësishëm në model ose jo. 
Por, në të vërtetë, nëse vlera e statistikës  p-value është 
më e vogël se .05 atëherë hipoteza zero që  nënkupton 
se nuk ka diferenca midis mesatareve hidhet poshtë dhe 
konkludohet se një diferencë e tillë ekziston. Nëse vlera 
e statistikës p-value është më e madhe se .05, nuk mund 
të konkludohet se një diferencë e tillë e  rëndësishme 
 ekziston. Një vështirësi tjerër e hasur gjatë punimit ka 
qenë implementimi në paketën  statistikore STATA 12 
i komandës levpet nga Petrin (2004) për  vlerësimin 
e  produktivitetit total të faktorëve, prandaj është 
 përdorur komanda prodest nga Mollisi (2017). Ajo çfarë 
 rezultatet konfirmojnë ka të bëjë me diferencat midis 
eksportuesve dhe jo eksportuesve në terma të pagave, 
nivelit të  shitjeve dhe përdorimit të aktiveve. Sikurse 
shumë kërkues të tjerë, edhe në këtë artikull konfirmohet 
 eksport  premium, pra përgjatë viteve të marra në analizë 
vërehet se firmat që eksportojnë kanë një performancë 
më të mirë sesa firmat që nuk eksportojnë. Gjetjet për 
eksport  premium në Bosnje-Hercegovinë janë mikse, jo 
gjithmonë  firmat eksportuese kanë  performancë më të 
mirë në  krahasim me ato jo eksportuese (p.sh në nivelin 
e pagave,  shitjeve apo përdorimit të aktiveve).  Ndërsa 
për  Kroacinë  gjetjet janë robuste dhe në një linjë me 
 studime të tjera që  konfirmojnë performancën superiore 
të  firmave  eksportuese kundrejt atyre jo eksportuese. 
Për sa i takon dy hipotezave të tjera, të cilat nuk janë 
përjashtuese me njëra-tjetrën, ajo e vetë-selektimit dhe 
e të mësuarit nga eksportimi, gjetjet konfirmojnë se në 
Shqipëri firmat më produktive vetë-selektohen në tregun 
e eksporteve. Gjithashtu, gjetjet konfirmojnë se firmat 
përfitojnë edhe nga efekti i të mësuarit, pra pasi hyjnë 
në tregun ndërkombëtar vërehet se ato kanë një rritje në 
produktivitetin total të faktorëve. Rezultate nga punime 
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të mëparshme të ngjashme paraqiten edhe për shtetet e 
Bosnje-Hercegovinës dhe Kroacisë.
Për më tepër, nga gjetjet, vërehet se firmat që  operojnë 
në sektorin e prodhimit dhe kanë pronësi të huaj  kapitali 
kanë një probabilitet më të lartë për të eksportuar. Edhe 
në Bosnje-Hercegovinë dhe Kroaci janë firmat që  operojnë 
në sektorin e prodhimit dhe kanë pronësi të huaj  kapitali 
kanë probabilitet më të lartë për të filluar  aktivitetin 
 eksportues në tregun ndërkombëtar (Gjini, 2017, 2018). 
Ndërsa firmat që operojnë në sektorin e shërbimit dhe 
kanë pronësi vendase kapitali kanë efekte të mësuari nga 
eksportimi më të larta. 

Për promovimin e produktivitetit të firmave, ky  artikull 
i sugjeron politikëbërësve ndërmarrjen e nxitjeve të 
ndryshme si: promovimi i eksportuesve dhe lehtësi në 
 krijimin e firmave të reja. Pra të ndiqen politika në mënyrë 
që të rritet aftësia e firmave me pronësi vendase kapitali, 
në mënyrë që të tejkalohen barrierat në hyrje që krijon 
eksportimi. Gjithashtu, politikat nxitëse rreth  SME-ve 
duhet të fokusohen në formulimin dhe implementimin e 
suksesshëm të strategjive ndërkombëtarizuese. 
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Abstrakt

Ashtu si në shumë vende në zhvillim dhe në  tranzicion, 
remitancat zënë një pjesë të  konsiderueshme të 
 PBB-së në Shqipëri. Për këtë arsye është e nevojshme 
të  studiohet impakti që kanë remitancat në  indikatorë 
të caktuar ekonomikë dhe socialë në nivel mikro. 
Ky  studim hulumton mbi impaktin që  remitancat 
kanë në nxitjen e punësimit për familjet marrëse të 
 remitancave, duke përdorur të dhëna mikro në  nivel 
familjeje për Shqipërinë në vitet 2009 dhe 2014. 
Për të gjetur  rezultatet e kërkuara janë përdorur 
 metoda empirike bazuar në regresionet e Variablave 
 Instrumentale.  Rezultatet tregojnë që remitancat 
 ndikojnë  pozitivisht në mosdashjen për të punuar 
tek familjet marrëse të remitancave. Bazuar në këto 
 rezultate, për të  zbutur impaktin negativ që  remitancat 
kanë në nxitjet e  individëve për të punuar, është e 
 nevojshme që të ndërmerren politika që mbështesin 
dhe nxisin  zhvillimin e mikrosipërmarrjeve, në mënyrë 
që remitancat të investohen në aktivitete ekonomike 
produktive. 

Fjalë kyçe: 

Remitancat; Mosdashja për të punuar; Familjet; Të 
 dhëna mikro; Variabla Instrumentalë; Anketa e  Buxhetit 
të Familjes 2009 dhe 2014
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1. HYRJE

Qëllimi i këtij studimi është investigimi mbi  impaktin e 
 remitancave në (mos) dashjen për të punuar në Shqipëri. 
Ekzistojnë disa arsye për zgjedhjen e kësaj teme  studimore. 
Së pari, remitancat janë një ndër  komponentët kryesorë 
të PBB-së për shumë vende në zhvillim dhe në tranzicion. 
Statistikat e Bankës Botërore tregojnë se në vitin 2014 
hyrjet globale të remitancave ishin 580 bilionë dollarë 
dhe numri i emigrantëve ndërkombëtarë në vitin 2013 
ishte 247 milionë njerëz (World Bank, 2017). Duke pasur 
parasysh se emigracioni dhe remitancat janë një faktor 
i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendeve në 
 zhvillim dhe në tranzicion, shumë studiues e  konsiderojnë 
të rëndësishëm ndikimin që hyrjet e remitancave kanë 
në këto vende, ne të dyja aspektet: mikroekonomik dhe 
makroekonomik. 
Arsyeja e parë përse kam zgjedhur Shqipërinë si 
 vendin mbi të cilin të zhvilloj temën kërkimore është 
 disponueshmëria e të dhënave për Shqipërinë. Të dhënat 
që kam përdorur janë të dhëna mikro nga Anketa e 
 Buxhetit të Familjeve (ABF) për vitet 2009 dhe 2014, të cilat 
janë marrë në bashkëpunim me Institutin e  Statistikave të 
Shqipërisë. Një tjetër arsye përse e konsideroj këtë temë 
kërkimore si të aplikueshme në rastin e Shqipërisë është 
se Shqipëria është një ndër vendet që është përballur 
me norma të  larta emigracioni që pas rënies së regjimit 
komunist, dhe në ditët e sotme remitancat luajnë një rol 
të rëndësishëm në ekonominë e vendit. Pjesa mesatare 
që zënë  remitancat në PBB-në nga viti 2005 deri në vitin 
2014 është 8,91 % (Bank of Albania, 2017). Duke qenë 
se kjo pjesë është e konsiderueshme në PBB-në e  vendit, 
atëherë ngrihet një shqetësim i natyrshëm mbi rolin që 
kanë remitancat në aspekte të ndryshme të zhvillimit 
ekonomik.
Ky artikull ka për qëllim të studiojë impaktin që  hyrjet 
e  remitancave kanë në mosdashjen për të punuar për 
 individët në familjet që marrin remitanca. Fillesa e 
 zgjedhjes së kësaj teme studimore lidhet me normat e 
larta të  papunësisë me të cilat Shqipëria është përballur 
gjatë viteve. Këto norma papunësie kanë variuar nga  13,2 
% në 17,9 % gjatë periudhës 2007-2016 (INSTAT, 2017). 
Normat e larta të papunësisë janë tregues i një tregu 
pune problematik dhe ekonomie të pashëndetshme. Për 
këtë arsye, duke marrë parasysh këto shifra, si dhe faktin 
që për shumë familje remitancat janë një burim shtesë të 
 ardhurash, është me interes të studiohet nëse  remitancat 
ndikojnë në rritjen apo rënien e (mos) dashjes për të 
punuar tek individët që i përkasin familjeve marrëse. 

Veçoria e kësaj teme studimore është që në ndryshim me 
shumë studime të mëparshme, këtu vërehet impakti që 
remitancat kanë në nxitjen për të punuar (mosdashja për 
të punuar), në vend të pjesëmarrjes në tregun e punës.
Në mënyrë që të vlerësohen efektet e remitancave mbi 
mosdashjen për të punuar, ështëpërdorur metoda e 
Variablave Instrumentale (VI), si një përpjekje për të 
 gjetur një efekt shkakësor dhe për të evituar problemet 
e  endogjenitetit dhe zhvendosjes që shkaktohet nga 
 variablat e papërfshirë në regresion. 

2. PËRMBLEDHJE E LITERATURËS

Në përgjithësi, nuk mund të arrihet një marrëveshje e 
gjerë midis studiuesve mbi një impakt të qartë  pozitiv 
apo negativ që hyrjet e remitancave kanë në vendet 
 marrëse të remitancave. Ekzistojnë studime, rezultatet e 
të cilave  provojnë se remintancat kanë një efekt pozitiv në 
ekonominë e vendeve marrëse. Zakonisht këto studime 
tregojnë se remitancat ndihmojnë në uljen e varfërisë dhe 
rritjen e zhvillimit në vendet marrëse.
Megjithatë, studime të ndryshme kanë dalë në  rezultatin 
se përveç efekteve pozitive, remitancat  shoqërohen edhe 
me efekte negative në të dyja  aspektet;  makroekonomik 
dhe mikroekonomik. Studimet që  veçojnë efektet 
 pozitive të remitancave i gjejnë këto efekte kryesisht në 
terma të reduktimit të varfërisë dhe rritjes së  zhvillimit, 
kryesisht në vendet në zhvillim dhe në  tranzicion. Për 
shembull,  (Gupta, Pattillo, & Wagh, 2007) tregojnë në 
mënyrë  empirike se remitancat janë ndihmuese në 
 zbutjen e varfërisë, si dhe promovojnë  zhvillimin  financiar 
në Afrikën Sub-Sahariane. Parë nga një këndvështrim 
 makroekonomik, (Giuliano & Ruiz-Arranz, 2005) përdorin 
një bazë të dhënash mbi 30 ekonomi në zhvillim për 
 periudhën kohore 1975-2002 dhe gjetën se në vendet më 
pak të zhvilluara  financiarisht,  remitancat  promovonin 
rritjen. Në një tjetër studim, mbi 6 vende marrëse të 
 remitancave, ku përfshihet edhe Shqipëria, (Meyer & 
Shera, 2016), përdorin metodën e efekteve fikse dhe 
 gjejnë se remitancat ndikojnë  pozitivisht në  rritjen e 
 PBB-së.
Nga ana tjetër, ekzistojnë studime që konfirmojnë disa 
 aspekte negative të hyrjes së remitancave në vendet 
 marrëse. Këto aspekte kanë të bëjnë me vlerësimin e 
 kursit të këmbimit, rritjen e sektorit jo të  tregtueshëm 
dhe  konsumin e mallrave të huaj. Për më tepër, provat 
e  prezantuara në disa studime tregojnë se ka një rënie 
të ofertës së punës për familjet marrëse të  remitancave, 
të cilët janë të prirë të rritin konsumin e kohës së lirë, 
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të  zvogëlojnë punën, si dhe të rritin  pagat e tyre të 
 rezervimit1, duke qenë se remitancat janë një burim 
 shtesë dhe i  sigurt të ardhurash për ta.  (Acosta, Lartey, 
&  Mandelman, 2007) studiojnë  rastin e El  Salvadorit dhe 
gjejnë se  hyrjet e  remitancave  shoqërohen me dukurinë 
e njohur si  Sëmundja  holandeze, e cila  shoqërohet me 
 vlerësim të kursit të këmbimit dhe një rritje të sektorit 
jo të  tregtueshëm, relativisht me  sektorin e  tregtueshëm. 
Për më tepër, ata tregojnë se hyrjet e remitancave 
 zvogëlojnë ofertën e punës. Në një studim për Meksikën,  
(Airola, 2008) gjen se  remitancat  ndikojnë në vendimet 
për  pjesëmarrjen në tregun e punës, e cila  reflektohet në 
 reduktimin e orëve të punës së  kryefamiljarëve.  Madhësia 
e këtij  efekti është më e konsiderueshme tek femrat. I 
njëjti efekt gjendet edhe në studimin e (Kim, 2007), i cili 
 shqyrton rastin e Xhamajkës, një vend  marrës i  remitancave 
që përballet me norma të larta  papunësie përgjatë viteve. 
Familjet marrëse të  remitancave  rezultojnë të kenë paga 
më të larta  rezervimi, të cilat ndikojnë në vendimet e tyre 
për pjesëmarrjen në  tregun e punës. Në studimin e tyre 
mbi emigracionin e  përkohshëm, në rastin e  Filipineve, 
 (Rodriguez & Tiongson, 2001) gjejnë se  emigracioni 
 redukton ofertën e punës së anëtarëve të familjeve të 
emigrantëve (të cilët nuk kanë emigruar), dhe efektet 
variojnë sipas gjinisë, ndryshimeve në arsim dhe lidhjeve 
familjare midis  familjeve.
Studime të tjera hedhin dritë mbi impaktin e  emigracionit 
dhe remitancave, në veçanti për Shqipërinë. (Konica & 
 Filer, 2009) përdorin të dhëna nga pyetësori për vitin 1996 
dhe vëzhgojnë mbi lidhjen midis  remitancave dhe  fillimit 
të sipërmarrjeve individuale ose private, si dhe efektin 
që  remitancat e marra nga familjet kanë në  pjesëmarrjen 
e tyre në tregun e punës. Gjetjet e tyre tregojnë se 
 remitancat mbështesnin zhvillimin e  sipërmarrjeve 
 private dhe  reduktonin pjesëmarrjen e  femrave në  tregun 
e punës. Një tjetër studim i  hershëm nga (Gedeshi, 2002) 
prezanton statistika përshkruese  bazuar në  përgjigjet e 
emigrantëve shqiptarë të  intervistuar, kryesisht në  vendet 
fqinje. Një nga gjetjet kryesore të  këtij  studimi është se 
 remitancat janë përdorur kryesisht për të  “financuar 
 nevojat e menjëhershme të familjes në  vendin mëmë”, 
dhe një pjesë shumë më e vogël e të  intervistuarve 
i  përdornin remitancat si një “burim financimi për 
 investimet e tyre në Shqipëri”. Kjo tregon se  remitancat 
 luanin një rol madhor në reduktimin e varfërisë dhe 
 përmirësimin e kushteve të jetës, në vend që të 
 përdoreshin për  qëllime  investimi. Për më tepër, autori 
bën një  shtjellim mbi  trendet e  hyrjeve të  remitancave, si 

1. Paga më e ulët kundrejt së cilës individi është i gatshëm të punojë.

dhe faktorëve që kanë ndikuar në këto trende, por jo të 
gjithë faktorët mund të lidhen me  mjedisin   aktual, duke 
qenë se kanë ndodhur shumë  ndryshime në  mjedisin 
ekonomik dhe social përgjatë viteve. Në një studim 
më aktual empirik, ( Dermendzhieva, 2010)  shqyrton 
 impaktin që  remitancat kanë në ofertën e punës në 
Shqipëri.  Autorja  përdor të dhëna nga Anketa mbi Matjen 
e  Standardeve të Jetesës 2005 në Shqipëri, dhe kontrollon 
për problemet e  endogjenitetit, duke  përdorur Variablat 
Instrumentale (VI).  Rezultatet e VI tregojnë se remitancat 
kanë një  ndikim negativ dhe  statistikisht të rëndësishëm 
në probabilitetin për të punuar për femrat e martuara 
dhe meshkujt e grupmoshës 46-60 vjeç.
Në përgjithësi, këto studime tregojnë se remitancat janë 
ndihmëse në zbutjen e varfërisë dhe zhvillimin e disa 
 sektorëve në ekonomi, si për shembull sipërmarrjet e 
vogla familjare, por edhe efektet negative duhen marrë 
në konsideratë, në mënyrë që të jetë i mundur hartimi 
i politikave efektive që mund të ndihmojnë në zbutjen e 
këtyre efekteve negative.

3. TË DHËNAT DHE 
 METODOLOGJIA 

3.1 Të dhënat

Të dhënat janë marrë në bashkëpunim me Instituti i 
Statistikave të Shqipërisë, (INSTAT), i cili është institucioni 
zyrtar për grumbullimin dhe analizimin e të dhënave në 
Shqipëri. Këto të dhëna janë pjesë e  databazës së  Anketës 
së   Buxhetit të Familjes (ABF). Të dhënat janë  grumbulluar 
duke intervistuar familjet lidhur me të  ardhurat, 
 shpenzimet, statusin e punësimit, si dhe  karakteristika të 
tjera individuale, si mosha dhe  niveli i arsimit.  Databaza 
përmban të dhëna nga vitet 2009 dhe 2014, dhe  numri 
total i vëzhgimeve është 42,426  individë. Për arsye 
që do të shpjegohen më tej, kam përdorur  vëzhgimet 
vetëm për kryefamiljarët në analizat e  regresionit. Num-
ri  total i  vëzhgimeve për kryefamiljarët është 12,160, 
nga ku  numri i vëzhgimeve për 2009 është 5596 dhe 
numri i  vëzhgimeve për 2014 është 6565.  Zgjedhja e 
të  intervistuarve është bërë në mënyrë rastësore, që 
nënkupton se të  intervistuarit janë nga qarqet kryesore 
të Shqipërisë, nga zonat urbane dhe rurale. Në Shqipëri  
janë gjithsej 12 qarqe dhe nga secili qark janë intervistuar 
familje të ndryshme. Numri i të intervistuarve është më i 
lartë në zonat me një dendësi popullsie më të madhe. Për 
shembull, në qarkun e Tiranës, i cili  përfshin  kryeqytetin 
Tiranë dhe ka dendësinë më të madhe të popullsisë, 
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numri i vëzhgimeve është 2867, ndërsa në Kukës, që ka 
dendësinë më të vogël të popullsisë, numri i vëzhgimeve 
është 315. Tabela 1 paraqet përqindjen e vëzhgimeve 
për çdo qark. Sikurse tregohet në tabelë, përqindja më e 
lartë e vëzhgimeve është në Tiranë, qarkun e kryeqytetit, 
i cili është qyteti më i populluar në Shqipëri, ndjekur nga  
 Elbasani, Fieri dhe Durrësi. 

Tabela 1: Të dhënat sipas qarqeve

Emri i qarkut Frekuenca Përqindja

Berat 703 5,8

Dibër 553 4,6

Durrës 1044 8,6

Elbasan 1410 11,5

Fier 1460 12,0

Gjirokastër 472 3,9

Korçë 990 8,1

Kukës 315 2,5

Lezhë 546 4,4

Shkodër 1035 8,5

Tiranë 2,867   23,9   

Vlorë   765  6,2

Totali 12,160   100,0

Deri në këtë pikë cilësia e të dhënave duket e mirë, 
duke marrë parasysh zgjedhjen rastësore të tyre dhe 
 disponueshmërinë e variacionit kohor, si dhe  numrin 
 relativisht të lartë të vëzhgimeve totale. Gjithsesi, 
 vëzhgimet e të dy viteve nuk i përkasin të njëjtave familje. 
Fatkeqësisht, kjo nuk lejon për një analizë me të dhëna 
panel. Disponueshmëria e të dhënave panel do të më 
 lejonte përdorimin e metodave të vlerësimeve fikse ose 
rastësore, të cilat do të ishin shumë të dobishme për të 
zgjidhur problemin e variablave të hequra, si dhe do t’i 
afrohej vlerësimit të një efekti shkakësor. Duke qenë se kjo 
nuk është e mundur për shkak të natyrës së të dhënave, 
kam përdorur një variabël kohor për të kontrolluar mbi 
ndryshimet e ndodhura përgjatë kohës. Më pas,  analiza 
vazhdon duke përdorur treguesit për kryefamiljarët. 
 Arsyeja e zgjedhjes për  të përdorur vetëm të dhënat 
për kryefamiljarët është për shkak të pamundësisë për 
të kontrolluar efektet fikse brenda grupeve (familjeve). 
Në Tabelën 2 janë paraqitur statistika përmbledhëse mbi 
variablat e përfshira në regresion.
Variabli kryesor i interesit është shuma e remitancave 
që merr çdo familje. Kjo përfaqëson shumën  vjetore 
të  remitancave të marra shprehur në lekë të vjetra 
(bazuar në mënyrën e të shprehurit në databazë). Të 
 intervistuarit kanë deklaruar shumën e remitancave që 
kanë  marrë në 12 muajt e fundit. Mesatarja e këtij  variabli 

Variablat Numri i 
	vrojtimeve

Mesatarja Devijimi

Standard 

Vlera minimale Vlera maksimale

Shuma vjetore e remitancave 12,160 1,720,259 8,548,071 0 421,000,000

Mosdashja për punë 
(0=dëshirë për punë, 
 1=mosdëshirë për punë)

12,160 0.013 0.066 0 1

Mosha e kryefamiljarit 12,160   55.73   13.31   12 101

Vitet e shkollës së 
 kryefamiljarit

12,160 9.61   3.75 0 22

Kryefamiljari është femër 
(0=Mashkull, 1=Femër)

12,160 0.14 0.34  0 1

Kryefamiljari është i martuar

(0=i pamartuar, 1=i martuar)

12,160 0.38 0.49 0 1

Numri i personave në familje 12,160 3.89  1.72 1 19

Konsumi total (3-mujor) 42.426 739.542.7 522.074.9 28.000 8.776.090

Të ardhurat totale vjetore 42.426   4.352.559 17.100.000 0 1.510.000.000

Tabela	2:	Statistika	përmbledhëse	për	variablat	e	interesit	

Shënim: Shumat janë shprehur në lekë të vjetra shqiptare, 1 Euro=1350 lekë të 
vjetra
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është 1.720.259 lekë të vjetra, e cila është afërsisht e 
 njëvlershme me 1274 Euro. Kjo tregon se mesatarisht, një 
familje marrëse e remitancave merr 109 Euro ose 14.715 
lekë në muaj. Në terma të pagës minimale në Shqipëri, e 
cila është 230.000 lekë të vjetra në muaj, vlera mesatare e 
të ardhurave nga remitancat tejkalon gjysmën e një page 
mujore minimale.
Për variablin kryesor shpjegues “remitancat” ekzistojnë 
tri forma; e preferuara për t’u përfshirë në regresion është 
shuma e standardizuar e remitancave pasi kjo  bazohet 
në shumën e remitancave të marra, dhe  koeficientët 
beta të vlerave të standardizuara  përfaqësojnë 
 impaktin e një  rritjeje në shumën e remitancave me 
një  devijim  standard. Standardizimi i variablit mund të 
 interpretohet si një mënyrë për të bërë njësitë e matjes 
të  papërfillshme, duke lejuar kështu për një interpretim 
më të lehtë të  koeficientëve. Vlerat e standardizuara të 
një variabli mund të merren duke zbritur mesataren e  
variablit nga secili vëzhgim dhe duke e pjesëtuar vlerën 
e gjetur me  devijimin standard (Wooldridge, Introductory 
 Econometrics, A Modern Approach, 2013).
Variabli i varur në regresionin që do të prezantohet më 
tutje është mosdashja për të punuar dhe merr vlera midis 
0 dhe 1. Kjo tregon pjesën e njerëzve që nuk kanë dëshirë 
(nuk janë të gatshëm) të punojnë brenda një familjeje. 
Për të ndërtuar këtë njësi matëse, të intervistuarit janë 
pyetur nëse ishin të gatshëm për të punuar në rast se 
do t’u ofrohej një punë brenda 2 javëve nga momenti i 
 intervistës. 
Variabli “Mosha e Kryefamiljarit” tregon moshën që ka 
kryefamiljari. Mesatarja e këtij variabli është 55.7 vjeç. 
Variabli “Vitet e Shkollimit të Kryefamiljarit” prezanton 
numrin e viteve të shkollimit të kryefamiljarit. Mesatarja e 
këtij variabli është 9.6 ndërsa minimumi dhe maksimumi 
janë midis 0 dhe 22 vite shkollimi. Variablat   “Kryefamiljari 
femër” dhe “Kryefamiljari i martuar” janë variabla 
 binarë që tregojnë nëse kryefamiljari është femër apo 
i/e  martuar. Variabli i fundit në Tabelën 2 tregon numrin 
e personave në familje dhe ka një mesatare prej 3.8, që 
 tregon se mesatarisht një familje përbëhet nga 4 persona, 
ndërsa vlerat minimale dhe maksimale variojnë nga 0 në 
19 persona.
Në dy rreshtat e fundit të tabelës tregohen statistikat 
përmbledhëse për shpenzimet totale tremujore dhe 
të ardhurat totale vjetore. Për prezantimin e këtyre të 
dhënave është përdorur numrin total të vëzhgimeve 
në mënyrë që të krijohet një ide më e qartë lidhur me 
 nivelin e të  ardhurave dhe shpenzimeve. Mesatarja e 
 shpenzimeve totale tremujore është 739.542 lekë të 

vjetra, vlera minimale e shpenzimeve tremujore është 
28.000 lekë të vjetra dhe maksimumi 8.776.090 lekë 
të vjetra. Duke krahasuar mesataren e konsumit me 
 mesataren e  remitancave (në bazë të tremujorëve për 
familjet marrëse të remitancave), rezulton se remitancat 
mund të mbulojnë më shumë se gjysmat e shpenzimeve 
për konsum. Në kontekstin e temës së këtij artikulli, këto 
shifra tregojnë se familjet marrëse të remitancave janë 
më të prirë të mos dëshirojnë të punojnë, për arsye se 
më shumë se gjysmat e shpenzimeve të tyre të konsumit 
mund t’i mbulojnë me anë të remitancave. 

3.2 Metodologjia e përdorur

Për të kryer vlerësimin e lidhjes shkakësore midis 
 remitancave dhe mosdashjes për të punuar, dhe për 
të  evituar problemet e endogjenitetit, kam  zgjedhur 
të  përdor metodën e Variablave Instrumentale (VI). 
Por,  përpara se të shtjellohen më tej sfidat me të cilat 
 shoqërohet metoda e VI, si fillim shqyrtohet nëse 
 remitancat janë një variabël endogjen, çka do ta bënte 
përdorimin e VI të nevojshëm. Mënyra për ta bërë këtë 
është kryerja e testit Hausman për endogjenitetin. Ky test 
përdoret për të treguar nëse diferencat midis  vlerësuesve 
OLS dhe VI janë statistikisht të rëndësishme, dhe nëse 
 rezulton që janë, atëherë  arrihet në përfundimin se 
 variabli i  interesit, në këtë rast remitancat, është  endogjen 
(Wooldridge,  Introductory Econometrics, A Modern 
 Approach, 2009). Rezultatet e testit Hausman gjenden në 
Tabelën 1, në Shtojcë. Këto rezultate tregojnë se hipoteza 
bazë që thotë se  diferencat midis koeficientëve nuk janë 
sistematike, refuzohet në nivelin 1 %. Kjo do të thotë se 
variabli i remitancave është endogjen dhe për këtë arsye 
përdomi i VI është i  nevojshëm.
Sfida kryesore e përdorimit të metodës së VI është gjetja e 
një instrumenti që është ekzogjen dhe  lidhet me  variablin 
e varur “mosdashja për të punuar” vetëm nëpërmjet 
 remitancave. Treguesit gjeografikë si  distanca nga një pikë e 
caktuar, konsiderohen si  instrumente të mira nga kërkuesit, 
duke qenë se  kënaqin edhe  kushtin e  ekzogjenitetit, edhe 
kufizimin e  përjashtimit.  Megjithatë, nuk mund të  gjendet 
një zgjidhje e  përgjithshme për  zgjedhjen e  instrumenteve. 
Zgjedhja e  instrumentit  varet nga regresioni specifik që 
është duke u  vlerësuar nga  studiuesi. Për çdo ekuacion 
specifik që  kërkohet të vlerësohet, instrumenti duhet 
të jetë ekzogjen dhe të ndikojë në variablin e varur 
vetëm nëpërmjet  variablit të  instrumentuar. Gjetja e një 
 instrumenti të mirë është sfiduese jo vetëm sepse duhet 
kënaqur kushti i  ekzogjenitetit, i cili nuk duhet ngatërruar 
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me  eksternalitetin e variablit të  zgjedhur si instrument, 
por edhe sepse ky kusht nuk mund të testohet empirikisht 
(Deaton, 2009).
Ekuacioni për modelin e regresionit është:

(1) 

Në këtë regresion variabli i varur është mosdashja për 
të punuar. Variabli kryesor shpjegues është shuma e 
 standardizuar e remitancave. Sikurse u përmend edhe në 
seksionin e të dhënave, kjo mënyrë matjeje  preferohet 
kundejt shumës totale të remitancave sepse lejon që 
të evitohen problemet e lindura nga njësitë e matjes së 
variablave. 
Termi i dytë në anën e djathtë të ekuacionit përfaqëson një 
vektor të variablave të kontrollit të përfshira në  regresion. 
Variablat e kontrollit tregojnë “Moshën e  kryefamiljarit”, 
termin kuadratik të moshës, statusin  martesor të 
 kryefamiljarit, gjininë e kryefamiljarit, numrin e viteve të 
shkollimit të kryefamiljarit, si dhe numrin e personave që 
jetojnë brenda familjes. Termi i tretë në anën e djathtë të 
regresionit përfaqëson një variabël  kohor që merr vlerën 
0 nëse është viti 2009 dhe vlerën 1 për vitin 2014. Termi 
i gabimit përfaqësohet nga u_it + μ_it, ku μ_it, përfaqëson 
variablat ekzogjenë, ku  përfaqëson variablat ekzogjenë 
që nuk përfshihen në regresion dhe që mund të përdoren 
si instrumentë, dhe μ_it, përfaqëson faktorët e mbetur të 
pavëzhguar.
Në rastin konkret të këtij regresioni, një ndër variablat e 
mundshëm të pavëzhguar është paga e rezervimit:  pagat 
e rezervimit kanë shumë të ngjarë të jenë të lidhura 
 pozitivisht me mosdashjen për të punuar. Shpjegimi për 
këtë lidhje është intuitiv: me rritjen e pagës së  rezervimit 
të një individi, mosdashja e tij/saj për të punuar do të 
rritet gjithashtu, për arsye se ai/ajo do të kërkojë një pagë 
më të lartë që të marrë pjesë në tregun e punës.
Qëllimi kryesor në këtë studim është gjetja e efektit 
 shkakësor që remitancat kanë në mosdashjen për të 
punuar dhe kërcënimi kryesor për shkakësinë është 
 endogjeniteti i mundshëm i variablit të remitancave. 
Prandaj, një zgjidhje e mundshme është gjetja e një 
 variabli instrumental Z, i cili ndikon vetëm në shumën e 
remitancave, por jo në termin e gabimit. Matematikisht 
këto kushte mund të shprehen si më poshtë:

Metoda e VI konsiston në dy faza. Në fazën e parë  variabli 
i instrumentuar “shuma e remitancave”   regresohet mbi 

 instrumentin. Kjo është një mënyrë për të përdorur pjesën 
ekzogjene të variablit kryesor shpjegues.  Regresioni 
mund të shkruhet si:
(2) X=Zγ+ρ,
ku X është shuma e remitancave, Z është  instrumenti, 
y është koeficienti i instrumentit dhe p është termi i 
 gabimit. Kushtet kryesore për vlefshmërinë e fazës së 
parë janë që statistika F të jetë mbi 10, dhe y  statistikisht 
e  rëndësishme. Më tej, pasi filtrohet pjesa ekzogjene e 
 variablit të instrumentuar në fazën e parë, kjo pjesë 
 përdoret në fazën e dytë të regresionit, i cili është 
 regresioni që prezanton efektin e variablit X tek variabli Y.

4. METODA E VARIABLAVE 
 INSTRUMENTALE

4.1 Instrumentet

Në këtë nënseksion do të prezantohen instrumentet e 
përdorura dhe mënyra se si janë ndërtuar. Në  përpjekje 
për të gjetur një efekt shkakësor të remitancave mbi 
 mosdashjen për të punuar, kam përdorur instrumente 
për variablin shpjegues kryesor: remitancat, në mënyrë 
që të tejkalohen problemet e endogjenitetit. Gjithsej 
kam përdorur tre instrumente në ekuacionet me dy faza 
të  katrorëve më të vegjël. Instrumenti i parë është  kursi i 
këmbimit. Arsyeja e përdorimit të këtij  instrumenti është 
se kursi i këmbimit është lidhur me shumën e  remitancave 
të marra. Një rritje në shumën e  remitancave ndikon në 
kursin e këmbimit duke vlerësuar monedhën e brendshme 
Lekë, kundrejt monedhës së huaj, për shembull Euro. Kjo 
dukuri ndodh pasi hyrjet monetare në Shqipëri vijnë nga 
jashtë në monedhë të huaj (kryesisht në Euro, pasi  pjesa 
më e madhe e emigrantëve janë në Eurozonë). Kjo gjë 
çon në një rritje të ofertës monetare në monedhë të huaj, 
ndërsa oferta monetare në monedhë vendase mbetet e 
njëjtë. Ndërsa sasia e parave në monedhë të huaj rritet në 
vend relativisht me sasinë e parave në monedhë  vendase, 
monedha vendase vlerësohet kundrejt  monedhës së 
huaj. Ky është tregues i një marrëdhënieje midis shumës 
së hyrjeve të remitancave në vend dhe kursit të këmbimit. 
Për më tepër, kursi i këmbimit nuk lidhet me  mosdashjen 
për të punuar nëpërmjet ndonjë kanali tjetër përveç 
 remitancave. Kështu që, në një këndvështrim  teorik,  kursi 
i këmbimit pritet që të jetë një instrument i mirë për 
 zgjidhjen e problemit të endogjenitetit në regresionin e 
mosdashjes për të punuar mbi remitancat. Ndërtimi i këtij 
instrumenti është bërë duke i bashkëngjitur çdo muaji në 
databazë normën mujore të kursit të  këmbimit për vitet 
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2009 dhe 2014. Të dhënat mbi kursin mujor të  këmbimit 
janë marrë nga Banka e Shqipërisë (Bank of Albania, 
2017).
Instrumenti i dytë që përdor është distanca nga kufiri 
tokësor dhe portet detare të çdo prefekture.  Instrumentet 
e distancës kënaqin kushtin e ekzogjenitetit: distancat 
nga kufijtë tokësorë dhe portet detare janë të dhëna 
në mënyrë ekzogjene dhe nuk ndikojnë drejtpërdrejt 
në  variablin e varur. Nga ana tjetër, distanca nga  kufijtë 
tokësorë dhe portet detare është e lidhur pozitivisht 
me tendencën për emigrim, dhe për pasojë edhe me 
sasinë e remitancave që familjet në Shqipëri marrin prej 
 emigrantëve. Në mënyrë intuitive, prirja për të emigruar 
është më e lartë në zonat që janë më afër ose që lejojnë 
një akses më të lehtë në vendet fqinje. Së pari, njerëzit që 
jetojnë afër vendeve fqinje mund të emigrojnë më lehtë 
në këto vende, qoftë edhe për një periudhë afatshkurtër, 
ose për të pasur një punë të përkohshme atje.  Afërsia 
e vendbanimit të tyre me kufirin lehtëson  emigrimin 
e këtyre njerëzve dhe rrit nxitjet për të emigruar për 
 arsye se ata janë më të lidhur me vendet fqinje, jo vetëm 
nëpërmjet aktiviteteve ekonomike dhe tregtare, por edhe 
nëpërmjet shkëmbimeve kulturore. Gjithashtu, fakti që 
shumë nga anëtarët e familjes, të afërmit ose miqtë e 
këtyrë njerëzve, mund të kenë emigruar më herët krijon 
edhe më tepër nxitje për emigrim për shkak të lidhjeve 
dhe informacionit që ata kanë në lidhje me vendin e huaj.
Instrumentin e distancës e kam ndërtuar duke 
 bashkëngjitur distancën mesatare të çdo prefekture me 
kufirin, për çdo vëzhgim. E njëjta procedurë është  ndjekur 
edhe për ndërtimin e instrumentit të distancës detare. 
Më pas, kam ndërtuar instrumentin e distancës totale, si 
shumën e distancës tokësore dhe detare. Për  vlerësimet 
finale, kam përdorur distancën totale sepse njerëzit 
kanë emigruar masivisht dhe  vazhdojnë të  emigrojnë 
duke  përdorur të dyja rrugët. Në fund, kam ndërtuar 
një  instrument ndërveprimi, i cili është ndërveprimi i 
 instrumentit të kursit të këmbimit me  instrumentin e 
distancës totale. Arsyeja e ndërtimit të këtij instrumenti 
është fakti se të dy instrumentet lidhen me remitancat 
dhe mënyra e vetme e lidhjes që ato kanë me  mosdashjen 
për të punuar është nëpërmjet remitancave. Prandaj, 
përveç përdorimit më vete të çdo instrumenti, do të 
ishte me interes edhe studimi i ndërveprimit të të dy 
 i  nstrumenteve si një instrument i vetëm.

4.2 Rezultatet e fazës së parë 

Rezultatet e fazës së parë të regresioneve për secilin 
 instrument tregohen në Tabelën 3. Në këto regresione 
variabli i varur është shuma e standardizuar e  remitancave 
dhe variablat e pavarur janë instrumentet respektivë për 
secilin regresion. Për vlefshmërinë e fazës së parë të 
vlerësimit me VI duhen plotësuar dy kushte: Koeficienti i 
instrumentit duhet të jetë statistikisht i rëndësishëm dhe 
statistika F duhet të jetë më e madhe se 10 (Bosker, 2017). 

Tabela 3: Rezultatet e fazës së parë

(1) (2) (3)

Distanca totale

Kursi i këmbimit

Ndërveprimi

0.0014***

(0.00017)

  -0.02445***

(0.00198)

0.0000082***

(0.0000012)

Konstantja -0.2456***

(0.0315)

3.3356***

(0.2713)

-0.1970***

(0.0314)

Statistika	F

                   Numri      

66.15

12160

151.27

12160

42.91

12160

Shënim: Gabimet standarde në kllapa 
* I rëndësishëm në nivelin 10%, 
** I rëndësishëm në nivelin 5%, 

*** I rëndësishëm në nivelin 1%, pa yje tregon statistikisht i 
parëndësishëm.

Në kolonën 1 është paraqitur faza e parë e përdorimit 
të distancës totale si instrument. Lidhja midis distancës 
 totale dhe shumës së remitancave është pozitive dhe 
statistikisht e rëndësishme (statistika F: 66.15, pra më e 
madhe se 10). Kjo tregon se, bazuar në rezultatet e fazës 
së parë, në një këndvështrim statistikor, distanca totale 
 rezulton të jetë një instrument i mirë për  remitancat. 
 Kolona 2 tregon rezultatet e regresionit të kursit të 
 këmbimit mbi shumën e standardizuar të remitancave. 
Koeficienti i kursit të këmbimit është negativ dhe statis-
tikisht i rëndësishëm në nivelin 1 % si dhe statistika F 
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është shumë më e lartë sesa 10, që do të thotë se edhe 
ky instrument është i vlefshëm parë nga një këndvështrim 
statistikor. 
Në kolonën 3 paraqiten rezultatet e regresionit,  termit 
të ndërveprimit midis distancës totale dhe kursit të 
 këmbimit mbi shumën e standardizuar të remitancave. 
Koeficienti është pozitiv dhe statistikisht i rëndësishëm 
në nivelin 1 %, edhe pse madhësia e këtij koeficienti është 
shumë më e ulët, krahasuar me madhësitë e koeficientëve 
në rastin e distancës dhe kursit të këmbimit më vete. Edhe 
në këtë rast, statistika F është mjaftueshmërisht e lartë, 
që do të thotë se edhe ky instrument është i pranueshëm 
 nisur nga treguesit statistikorë.

4.3 Rezultatet e formës së reduktuar

Në këtë nënseksion do të prezantohen rezultatet e 
 vlerësuesve të formës së reduktuar. Forma e  reduktuar 
është regresioni i variablit endogjen mbi variablat e tjerë 
kontrollues të cilët janë të përfshirë në regresion. Në këtë 
rast, variabli i varur do të jenë remitancat dhe variablat 
e tjerë të kontrollit do të përfshihen në këtë  regresion 
si variabla të pavarur. Ekuacioni i formës së  reduktuar 
 përdoret për të testuar lidhjen pjesore.  Përfshirja e 
 instrumentit, së bashku me variablat e tjerë të  kontrollit në 
regresion, lejon që të vëzhgohet lidhja  midis  instrumentit 
dhe variablit endogjen, duke kontrolluar njëkohësisht për 
efektin që variablat e tjerë të kontrollit mund të kenë në 

(1-Ndërveprimi) (2-Kursi i këmbimit) (3-Distanca totale)

Instrumenti

 Mosha e kryefamilj.

0.000027***

(0.0000055)

0.0048

(0.0036)

0.0035

(0.0046)

0.0054

(0.0036)

0.0037***

(0.0007)

0.0047

(0.0035)

Mosha në katror krf. -0.00003

(0.00003)

-0.000037

(0.00003)

-0.00003

(0.00003)

 Kryef. i martuar                                                                                          -0.0194                                                       -0.0204                                                  (0.0555)

                                                                                                                      -0.00865                                                      (0.0562)                                                 (0.0564)

Kryef. Femër 0.1013***

(0.0360)

0.1045***

(0.0369)

0.1011***

(0.0360)

Arsimi i kryef.  -0.0031

(0.0027)

-0.0047*

(0.0027)

-0.0031

(0.0027)

Numri i anëtarëve në familje

Viti	2014

0.10411***

(0.0225)

-0.3858***(0.0755)

0.1082***

(0.0228)

-0.3227***(0.0668)

  0.104***

(0.0225)

-0.3485***(0.0709)

Konstante

R-katror 

  -0.5544***

(0.1947)

0.1345

-0.4194

(0.6226)

0.1263

-0.6182***

(0.2045)

0.1346

N 12160 12160 12160

Tabela 4: Rezultatet e formës së reduktuar, me tre instrumente

Shënim: Gabimet standarde në kllapa 
* I rëndësishëm në nivelin 10%, 
** I rëndësishëm në nivelin 5%, 

*** I rëndësishëm në nivelin 1%, pa yje tregon statistikisht i parëndësishëm
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këtë lidhje (Wooldridge, Introductory Econometrics, A 
Modern Approach, 2009).  
Në Tabelën 4, në kolonën 1, prezantohen rezultatet e 
formës së reduktuar ku variabli i ndërveprimit është 
 përdorur si variabli kryesor i kontrollit.  Koeficienti i 
këtij  variabli tregon se lidhja pjesore midis termit të 
 ndërveprimit dhe remitancave është pozitive dhe 
 statistikisht e rëndësishme në nivelin 1 %. R-katror  tregon 
se më shumë se 13 % e remitancave shpjegohet nga 
 variablat e përfshira në këtë regresion. Variablat e tjerë 
statistikisht të rëndësishëm në nivelin 1 % janë:   gjinia, 
numri i anëtarëve në familje dhe viti. Nga ana tjetër, 
 mosha e kryefamilarit, termi i saj kuadratik dhe arsimi i 
kryefamiljarit janë statistikisht të parëndësishëm. 
Në kolonën 2 tregohen rezultatet e formës së  reduktuar 
me kursin e këmbimit të përdorur si variabli  kryesor 
 shpjegues. Në ndryshim nga rezultatet e kolonës 
1,  koeficienti i kursit të këmbimit është pozitiv, por 
 statistikisht i parëndësishëm. Kjo tregon se, pavarësisht 
faktit se ekziston një lidhje midis kursit të këmbimit dhe 
 remitancave e cila është demonstruar në vlerësimet e 
fazës së parë, në rastin kur merret parasysh lidhja  midis 
variablave të tjerë shpjegues dhe remitancave lidhja  midis 
kursit të këmbimit dhe remitancave nuk është statistikisht 
e rëndësishme. Ky është një tregues se instrumenti i 
 kursit të këmbimit është një instrument i dobët dhe mund 
të jetë problematik për rezultatin final nëse përdoret si 
instrument.
Në kolonën 3 prezantohen rezultatet e formës së 
 reduktuar me distancën totale të përdorur si  variabli 
 shpjegues  kryesor. Koeficienti i distancës totale është 
pozitiv dhe afërsisht 137 herë më i lartë sesa  koeficienti 
i  ndërveprimit. Ky koeficient është statistikisht i 
 rëndësishëm në nivelin 1 %, që do të thotë se nuk është 
një instrument i dobët. Koeficientët e variablave të tjerë të 
kontrollit janë shumë të ngjashëm në shenjë,  madhësi dhe 
rëndësi   statistikore me koeficientët e formës së  reduktuar 
të paraqitur në kolonën 1. E  njëjta ngjashmëri mund të 
vërehet edhe në madhësinë e  R-katrorit. Në përgjithësi, 
vlerësimet e formës së  reduktuar me tre  tipet e ndryshme 
të  specifikimit tregojnë se lidhja  pjesore është e pran-
ishme midis remitancave dhe  termit të  ndërveprimit, si 
dhe remitancave dhe distancës  totale. Në rastin e kursit të 
këmbimit, kjo lidhje nuk është  statistikisht e rëndësishme, 
gjë që tregon se kursi i këmbimit duhet konsideruar si një 
instrument i dobët. 

4.4 Rezultatet e fazës së dytë

Në këtë nënseksion prezantohen rezultetet e 
 vlerësimeve të fazës së dytë, duke përdorur metodën e 
VI. Në Tabelën 5, kolona 1, tregohen rezultatet e fazës së 
dytë të VI, duke  përdorur ndërveprimin midis kursit të 
 këmbimit dhe  distancës totale si instrument.  Koeficienti i 
 remitancave është pozitiv dhe statistikisht i rëndësishëm 
në nivelin 5 %. Sikurse argumentohet në  (Wooldridge, 
 Introductory  Econometrics, A Modern Approach, 2009), 
ky është një rezultat i pritshëm, duke marrë parasysh 
përpjekjen për të pasur një vlerësues të mirë, pasi është 
supozuar  endogjeniteti i remitancave. 
Koeficienti i remitancave tregon se një rritje në shumën 
e remitancave të marra nga familja me 1 lek,  shoqërohet 
me një rritje me 0.027 njësish të mosdashjes për të 
punuar. Koeficienti i moshës së kryefamiljarit tregon 
se me rritjen e moshës së kryefamiljarit me 1 vit, rritet 
edhe  mosdashja për të punuar me 0.0014 njësi. Nga 
ana tjetër,  vlerësimet për treguesit si statusi martesor, 
arsimi dhe gjinia e kryefamiljarit, lidhen negativisht me 
 mosdashjen për të punuar, por janë jo të rëndësishëm 
statistikisht.  Koeficienti i fundit, i vitit 2014, është  negativ 
dhe  statistikisht i rëndësishëm në nivelin 5 %, gjë që 
 tregon se viti 2014 lidhet negativisht me mosdashjen për 
të punuar. Ky rezultat është i pritshëm pasi viti 2009 është 
 shoqëruar me hyrje të mëdha remitancash, vlerësim të 
kursit të këmbimit dhe rritje të mosdashjes për të punuar.
Në kolonën 2 prezantohen rezultatet e fazës së dytë të 
regresionit VI, me instrumentin e kursit të këmbimit. Të 
gjithë koeficientët në këtë regresion janë statistikisht të 
parëndësishëm, që tregon se kur instrumenti i kursit të 
këmbimit përdoret më vete, vlerësuesit e  regresionit 
bëhen të parëndësishëm, gjë e cila sjell rezultate 
 inefiçente. 
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Tabela 5: Rezultatet e fazës së dytë duke përdorur çdo  instrument 
veçmas 

(1-Instrumenti	
i ndërveprimit)

(2-Instru-
menti	i	

kursit të 
këmbimit)

(3-Instrumenti	i	
distancës)

Remitancat

Mosha e kryef.

Mosha në katror 
krf.

.0268**

(.0109)

.0014*** 

(.0003)

-.000013*** 

(.000003)

.3173

(.7866)

.00039 

(.0032)

-0.000005

(.000024)

.02504**

(.0097)

.0014***

(.00032)

-.000013***

(0.0000028)

Kryef. i martuar                          -.0041               -.0106                       -.00407

(.0028)             (.0218)                      (.00282)

Arsimi i kryef.                           -.00028                 .0019                       -.00029

(.00019)             (.0061)                      (.00019)

Kryef. femër

Viti	2014

Numri i anëtarëve 
të familjes

Konstante

                                  
N

 

-.0026 

(.0024)

 -.0088**

(.0034)

-.0013

(.0012)

-.0009

(.0102)

12160

-.0348

(.0877)

.0577

(.1807)

-.0340

(.0886)

.0426

(.1267)

12160

 -.0024

(.0024)

-.0092***

(.0034)

  -.0011

(.00116)

  -.00116

(.01012)

12160

Shënim: Gabimet standarde në kllapa 
* I rëndësishëm në nivelin 10%, 
** I rëndësishëm në nivelin 5%, 

*** I rëndësishëm në nivelin 1%, pa yje tregon statistikisht i parëndësishëm

Në kolonën 3 tregohen rezultatet e fazës së dytë 
të  regresionit VI duke përdorur distancën totale si 
 instrument. Koeficienti i remitancave është statistikisht 
i rëndësishëm në nivelin 5 % dhe madhësia e tij është 
shumë e ngjashme me atë të koeficientit respektiv në 
kolonën 1. Madhësia e koeficientit ka pësuar një rënie të 
lehtë, ashtu sikurse dhe gabimet standarde. Gjithashtu, 
koeficientët e tjerë të variablave të kontrollit janë shumë 
të ngjashëm me koeficientët e regresionit në rastin kur 
është përdorur instrumenti i ndërveprimit, si në terma të 
madhësisë, ashtu edhe në terma të rëndësisë statistikore. 
I vetmi ndryshim është në koeficientin e vitit 2014, i cili 
tashmë është statistikisht i rëndësishëm në nivelin 1 %, si 
dhe më i madh. Pra në rastin e përdorimit të  instrumentit 
të ndërveprimit dhe distancës, rezultatet janë të 
 qëndrueshme dhe të ngjashme, gjë që konfirmon efektin 
shkakësor pozitiv që remitancat kanë në  mosdashjen për 
të punuar tek familjet marrëse të remitancave.

5. KONKLUZIONE 

Ky artikull paraqet një përpjekje për të gjetur një  lidhje 
dhe ndikim të remitancave mbi mosdashjen për të punuar 
te individët. Në mënyrë që të gjej efektin  shkakësor të 
remitancave në mosdashjen për të punuar, si dhe për 
të evituar problemin e variablave të pavëzhguar dhe 
 endogjenitetit, kam vlerësuar modelin ekonometrik duke 
përdorur metodën e Variablave Instrumentalë.  Rezultatet 
e VI demonstrojnë një ndikim pozitiv dhe statistikisht 
të rëndësishëm të remitancave në mosdashjen për të 
punuar tek familjet marrëse të remitancave. Rezultati i 
qëndrueshëm i impaktit të remitancave mbi  mosdashjen 
për të punuar në familjet marrëse të remitancave në 
Shqipëri tregon se remitancat luajnë rolin e të ardhurave 
shtesë për këto familje. Për këtë arsye, kërkesa e tyre për 
konsumin e kohës së lirë rritet dhe opsionet alternative 
si kujdesi për fëmijët në veçanti apo familjen në tërësi, 
bëhen më tërheqëse sesa puna, gjë e cila shpjegon rritjen 
e mosdashjes për të punuar. 
Gjetja kryesore mund të shpjegohet edhe me anë të 
gjendjes së tregut të punës. Sikurse tregohet në  seksionet 
e mëparshme, Shqipëria është një vend me nivele të 
larta papunësie. Ky është një tregues i një tregu pune 
 problematik, ku oferta për punë është më e lartë sesa 
kërkesa për punë dhe për pasojë pagat nuk janë të  larta. 
Prandaj nxitjet për të punuar te individët që  marrin 
 remitanca janë të ulëta, duke marrë parasysh pagat e 
 ulëta të ofruara në tregun e punës. Fakti që remitancat 
shoqërohen me një rritje të mosdashjes për të punuar 
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mund të interpretohet në dy mënyra në kontekstin e 
ekonomisë shqiptare. Interpretimi i parë do të ishte që 
një rritje në mosdashjen për të punuar është një pasojë 
negative, e cila përkthehet në rënie të fuqisë punëtore të 
vendit. Nga ana tjetër, duke qenë se normat e papunësisë 
janë shumë të larta në Shqipëri, mbajtja e një pjese të 
njerëzve jashtë tregut të punës dhe sigurimi i të  ardhurave 
të tyre nëpërmjet remitancave, mund të konsiderohet 
si një “mundësi” për ta për të mos qenë të papunë. Në 
vend që të jenë vazhdimisht në kërkim të një pune dhe 
 mosgjetjes së saj, e cila do të shoqërohej me mungesë 
të  ardhurash dhe varfëri për këta persona, ata mund të 
 mbulojnë shpenzimet e tyre me anë të  remitancave, 
duke mos u përballur me kushte të këqija jetese dhe 
varfëri. Gjithsesi, në një këndvështirm afatgjatë, rritja e 
 mosdashjes për të punuar nuk është një tregues i mirë 
për ekonominë. Në mënyrë që të zgjidhet ky problem, 
mund të krijohen politika që rritin nxitjet e individëve 
për të krijuar dhe  zhvilluar mikrosipërmarrje. Një mjedis 
më i mirë për mikrosipërmarrjet do të krijonte nxitje për 
familjet marrëse të remitancave që t’i investonin shumat 
e remitancave dhe të krijonin më shumë të ardhura, si 
dhe për të ushtruar presion mbi tregun e punës.

Shtojcë
Tabela	1:	Testi	Hausman	për	endogjenitetin	e	remitancave 

(b)

all cats

(B) (b-B) diferenca Gabimet standarde

Mosha e kryefamiljarit

Mosha në katror e 
 kryefamiljarit

0.0036

-0.00003

0.0015

-0.000013

0.0021

-0.000013

0.0046

0.000041

Kryefamiljari i martuar 0.0223 -0.0037   0.02602 0.04103

Kryefamiljari Femër 0.1108 -0.00063 0.1114 0.0312

Arsimi i kryefamiljarit -0.0076 -0.00042 -0.0072 0.0026

Numri i anëtarëve të 
familjes

0.1126 0.00068 0.1119 0.0054
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Abstrakt

Politika fiskale është një nga instrumentet kryesore 
të përdorura nga qeveritë për të nxitur ekonominë. 
 Taksimi është një nga instrumentet më të  rëndësishme 
të përdorur për të nxitur ecurinë e ekonomisë së 
 vendit, si dhe për reduktimin e deficitit dhe borxhit 
të  buxhetit. Efikasiteti i politikave fiskale, bazuar në 
 tatimet dhe taksat, është i lidhur me nivelin e  evazionit 
fiskal. Njohja e këtij niveli është në parakusht për 
 ndërmarrjen e politikave të ndryshme fiskale dhe për 
administrim më të mirë të taksave në shërbim të të 
mirave dhe shërbimeve publike. Për vendet në zhvillim, 
ku bën pjesë edhe Shqipëria, Tatimi mbi Vlerën e Shtuar 
(TVSH) është një nga taksat kryesore që kontribuon me 
rreth 35 % të të ardhurave të përgjithshme tatimore 
në vend. Në mungesë të një analize gjithëpërfshirëse 
midis TVSH-së së mbledhur dhe asaj që duhej të ishte 
paguar, diferenca ndërmjet tyre mund të konsiderohet 
si evazion i TVSH-së ose i njohur si hendeku i TVSH-së.
Qëllimi i këtij artikulli është të vlerësojë hendekun 
e TVSH-së për vitet 2015 dhe 2018 për të treguar 
 efikasitetin e disa prej ndryshimeve kryesore në sistem. 
Llogaritjet do të bazohen në të dhënat e  llogarive 
 kombëtare (tabelat e burim-përdorimeve - TBP), më 
konkretisht në anën e përdorimeve të ekonomisë.
Të gjitha variablat e kërkesës finale trajtohen në një 
nivel të detajuar ku specifikohet raporti i TVSH-së 
 sipas produktit dhe kufiri i regjistrimit në TVSH për çdo 
 komponent të përdorimit final. Vlerësimet janë kryer 
për vitin 2015 dhe 2018 bazuar në strukturën e  tabelave 
të burim-përdorimeve të vitit 2015, si viti i  fundit që 
këto tabela janë të disponueshme.  Vlerësimi për vitin 

Fjalë kyçe: 

Hendeku i TVSH-së; TVSH-ja teorike; Metoda 
 lart-poshtë; Kufiri i regjistrimit në TVSH;  Tablat e 
burim-përdorimeve.

2018 bazohet në supozimin se nuk ka  ndryshime 
 strukturore në ekonomi dhe duke zbatuar vetëm 
 ndryshimet në legjislacionin e TVSH-së.  Rezultatet janë 
krahasuar edhe me vitin 2011 kur është bërë vlerësimi i 
parë për hendekun e TVSH-së për Shqipërinë.
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1. HYRJE

Diferenca midis detyrimit tatimor total që duhet mbledhur, 
i njohur gjithashtu si detyrimi total teorik dhe shumës që 
aktualisht është mbledhur, në literaturë njihet si hendeku 
i taksave. Ky hendek mund të lindë për shkak të boshllëkut 
legjislative apo sjelljeve ilegale që çojnë në evazion fiskal. 
Po kështu, nëse legjislacioni lë hapësirë   për mundësinë e 
 abuzimit nga administrata tatimore do të ç o nte në një 
 efikasitet të ulët. Është veçanërisht e r ë ndësishme të 
bëhet koordinimi ndërmjet sistemeve admin istrative dhe 
 legjislative sepse edhe në rastet kur kemi një sistem shumë 
të mirë tatimor, nëse nuk shoqërohet me zbatimin e duhur 
çon në një efikasitet të ulët.
Evazioni fiskal shtrembëron sistemin ekonomik të një 
 vendi. Ky fenomen shoqërohet me më pak të ardhura për 
 buxhetin e shtetit dhe rrjedhimisht më pak shpenzime për 
të mira publike, siç janë arsimi, shëndetësia,  infrastruktura 
etj. Shpenzimet e ulëta qeveritare kanë efekte zinxhir 
në të gjithë ekonominë, siç janë: punësimi më i ulët, më 
pak mundësi dhe cilësi për arsimin dhe shëndetësinë. Në 
 periudhën afatmesme dhe afatgjatë, këto lidhen me një 
 rritje më të ulët ekonomike dhe më së shumti në një  zhvillim 
të ulët dhe jo-gjithëpërfshirës të ekonomisë. Gjithashtu, 
konkurrenca në treg ndikohet sepse disa subjekte mund 
të përfitojnë nga kjo situatë, duke mos iu nënshtruar një 
konkurrence të ndershme në treg. Kjo situatë në afat të 
gjatë mund të çojë në sjellje të ngjashme nga subjektet e 
tjera ekonomike që veprojnë në të njëjtin treg, duke çuar në 
dështimin të gjithë tregut.
Evazioni fiskal ka një ndikim të drejtpërdrejtë në ekonomi. 
Niveli i ulët i mbledhjes së taksave çon në pamundësinë 
për të reduktuar deficitin buxhetor në periudhën aktuale 
dhe borxhit në periudhë afatgjatë. Të gjitha këto efekte 
 shumëfishuese bëhen gjithnjë e më të rëndësishme, sa i 
përket barrës së përgjithshme tatimore. Kjo do të thotë që 
konsolidimi fiskal kërkon miratimin e masave  konsoliduese 
në anën e shpenzimeve qeveritare. Evazioni fiskal dhe 
shmangia e detyrimeve tatimore reflektojnë  efektivitetin 
e sistemit tatimor. Njohja e mirë e fenomeneve mund të 
ndihmojë në përmirësimin e sistemit tatimor të vendit, si 
nga ana legjislative ashtu edhe ana administrative. Edhe 
pse ka diskutime rreth përcaktimit të evazionit fiskal, 
 kompleksiteti i të gjithë sistemit tatimor, si dhe intensiteti i 
rregullimit të qeverisë janë identifikuar në mënyrë empirike 
si çelësi për inkurajimin e aktiviteteve të tilla ilegale.
Sistemi tatimor përbëhet nga një sërë taksash, por në 
 shumicën e vendeve tatimi mbi vlerën e shtuar është pika 
kryesore. TVSH-ja gjeneron të ardhura të konsiderueshme 

me më shumë se një të pestën e të ardhurave totale  tatimore 
në botë dhe është futur në rreth 140 vende. Niveli i  TVSH-së 
ndryshon nga një vend në tjetrin, por gjithashtu brenda një 
vendi ndryshon midis sektorëve apo  produkteve. Ai luan 
një rol të rëndësishëm në sigurimin e stabilitetit financiar 
në shumë vende, sidomos për ekonomitë në zhvillim. Në 
këtë kontekst, trajtimi i tij si një rast i veçantë i kategorive të 
taksave ka një interes të veçantë.
Në këtë artikull, fokusi ynë do të jetë në mënyrë specifike në 
vlerësimin e hendekut të TVSH-së, duke u mbështetur në të 
dhënat e tabelave të burim-përdorimeve. Përdorimi i këtyre 
tabelave është një nga metodat kryesore për të vlerësuar 
nivelin e taksimit teorik të një vendi.

2. VLERËSIMI I HENDEKUT TË 
TVSH-së

Hendeku i taksave përfshin një numër të madh të 
 transaksioneve dhe aktiviteteve që duhet të tatohen, por 
për arsye të ndryshme nuk janë tatuar. Nuk ka një mënyrë 
të duhur për të vlerësuar hendekun tatimor mbi të cilën 
mund të mbështetemi. Në këto kushte janë zhvilluar disa 
metoda për ta vlerësuar atë, që variojnë nga vlerësimet 
e drejtpërdrejta të bazuara në anketime të modeleve të 
sofistikuara dinamike ekonometrike. Të gjitha këto metoda 
kanë avantazhe dhe disavantazhe (Schneider, 2000a dhe 
2000b; Schneider dhe Enste, 2000; Lippert dhe Walker, 
1997; Feige, 1989). Sipas Schneider (2000) dhe Thomas 
(1992), këto metoda mund të grupohen si më poshtë:
• Modelet mikro bazuar në të dhënat e mbledhura nga 

anketat midis tatimpaguesve dhe auditimit tatimor 
(Isachsen, Klovland dhe Strom, 1982; Mogensen, Kvist, 
Körmendi dhe Pedersen, 1995). Këto metoda janë të 
njohura si metoda nga poshtë-lart në shumicën e 
 literaturës.

• Modelet makroekonomike ku janë përdorur disa 
 nënmetoda. Këto metoda mund të bazohen në 
 mospërputhjet midis të ardhurave dhe shpenzimeve 
statistikore (MacAfee, 1980, Del Boca, 1981); forcat 
zyrtare dhe aktuale të punës (Contini, 1981); qasja 
monetare e bazuar në ekuacionin e sasisë së Fisherit 
(Feige, 1979, 1996); metoda popullore e kërkesës së 
monedhës për matjen e korrelacionit midis kërkesës 
së parasë dhe presionit tatimor (Tanzi, 1982);  metoda 
e inputeve fizike duke vrojtuar lidhjet (zyrtare dhe 
jozyrtare) midis PBB-së dhe konsumit të energjisë 
elektrike (Kaufmann dhe Kaliberda, 1996, Johnson, 
Kaufmann dhe Schleifer, 1997, Lacko, 1998).
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• Modelet dinamike të cilat marrin parasysh faktorë 
të ndryshëm makroekonomikë për krijimin e një 
ekonomie hije dhe përpiqen të shpjegojnë efektet e 
tyre në zhvillimin e tregjeve të prodhimit, të punës 
dhe të parave në të njëjtën kohë (Aigner,  Schneider 
dhe Ghosh, 1988, Schneider, 2000a, Frey dhe 
 Weck-Hannemann, 1984).

Të gjitha metodat kanë avantazhe dhe disavantazhe, por në 
të gjitha rastet metoda e aplikuar varet nga mundësitë dhe 
disponueshmëria e të dhënave. Në rast të  shmangies së 
TVSH-së mund të aplikohen të gjitha metodat, por në shumë 
raste vlerësimi nga modelet e ndryshme ka  përparësinë e 
krahasimeve.
Por përse është kaq e rëndësishme për të  vlerësuar 
 shmangien e TVSH-së? Sistemi i TVSH-së në  dekadat e  fundit 
ka qenë nën sulme të ndryshme nga  mashtruesit, të cilët kanë 
përbërë kërcënimin më serioz për  funksionimin e të gjithë 
sistemit (Šemeta, 2011).  Mekanizmi tipik i zbritjes ka qenë 
vetë burimi i mashtrimeve të  sofistikuara  ndërkombëtare 
(Keen dhe Smith, 2007). Megjithëse  autoritetet tatimore 
kanë luftuar shumë për të  ndaluar këtë fenomen, ajo ende 
zë një pjesë të lartë që  ndryshon nga  vendi në vend. Lufta 
kundër shmangies së  TVSH-së mbështetet nga shumë 
 direktiva legjislative dhe në  përgjithësi në  përputhje me 
 objektivat afatgjata të  ekonomisë.
Është e rëndësishme të dimë se ku dhe si krijohen  shmangiet 
e TVSH-së. Elementi thelbësor i  mashtrimit është blerja e 
mallrave, që i mundëson mashtruesit të  blejnë pa  paguar 
TVSH-në tek furnizuesi dhe në hapin tjetër të  rimbursojnë 

të gjithë shumën e TVSH-së të  debituar ndaj palës tjetër. 
Forma të tjera të mashtrimit janë skemat  karousel në 
importet nën tranzitin doganor, përdorimi i  magazinave 
doganore dhe nënfaturimi i importeve. Këto skema janë 
shumë më të rrezikshme sepse përfshijnë vëllime të 
mëdha të tregtisë ndërkombëtare; ato janë të shpejta, të 
sofistikuara dhe të vështira për t›u zbuluar duke përdorur 
mjete standarde.

2.1 Metoda lart-poshtë

Metodat lartposhtë në shumë raste janë referuar si qasje 
indirekte pasi për vlerësimin e hendekut tatimor përdoren 
të dhëna jo domosdoshmërisht të lidhura  drejtpërdrejt 
me procesin e taksave. Në këtë rast vlerësohet tatimi 
 teorik ose i njohur si hendeku i TVSH-së, i cili më pas 
 krahasohet me të ardhurat aktuale të TVSH-së. Vlerësimi 
i hendekut të  TVSH-së sipas metodës lart-poshtë, bazuar 
në të dhënat e llogarive kombëtare, përdoret më shumë 
për shkak të informacionit që mund të gjendet në tabelat 
e burim- përdorimeve (TBP) ose llogarive kombëtare dhe 
këto  vlerësime janë përshtatur si bazë e TVSH-së. Këto 
 tabela kanë dy komponentë kryesorë; të gjithë burimet e 
një vendi të cilët mund të jenë nga prodhues vendas ose 
prodhues të huaj që hyjnë në vend në formë të importeve, 
dhe përdorimeve që mund të jenë konsumi i familjeve, 
 administratës publike, formimit të kapitalit bruto,  eksportet 
ose ndryshimet në inventar. Më konkretisht, TBP  përbëhet 
nga komponentët siç tregohen në tabelën 1.

Burimi: Manuali i Eurostat mbi Tabelat Burim, Përdorimeve dhe Input-Output, 
faqe 22

Tabela 1: Tabelat e burim-përdorimeve
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TBP-të ofrojnë portretin më të detajuar të një  ekonomie 
në nivelet e produktit, duke njohur të gjitha regjimet 
 tatimore të vendit dhe produktet ku është aplikuar 
tatimi është e mundur të vlerësohet shmangia  tatimore 
 bazuar në ato tabela. Në veçanti, statistikat dhe të dhënat 
për  konsumin të familjeve dhe qeverisë,  konsumin e 
 ndërmjetëm dhe investimet e bizneseve dhe qeverive 
qendrore e lokale duket se luajnë rolin më të rëndësishëm 
për vlerësimin e vlerësimit të hendekut të  TVSH-së. Siç 
mund të shihet nga matricat, mundësitë për të  vlerësuar 
madhësinë e shmangies tatimore varen  direkt nga 
 disponueshmëria e të dhënave të detajuara. Në rastin 
e TVSH-së, është e rëndësishme që vektori  tatimor të 
 trajtohet sipas  produkteve dhe sipas kategorive  (kryesisht 
si matricë). Në këto kushte, norma përkatëse e TVSH-së 
mund t’i  caktohet saktësisht produktit përkatës. Kjo është 
veçanërisht e rëndësishme nëse ka disa  norma të TVSH-së 
në sistemin e vendit ose përjashtime të ndryshme bëhen 
nga  rregullat e përgjithshme.
Problemi me këtë qasje është i lidhur kryesisht me 
të dhënave statistikore të llogarive kombëtare. Nëse 
 vlerësimet e komponentëve të ndryshëm të përdorimit 
nuk janë të sakta, automatikisht do të ndikojë në vlerën 
e TVSH-së. Në të njëjtën kohë, kur një pjesë e ekonomisë 
është ekonomi e pavrojtuar, kjo do të thotë se  vlerësimi 
i kësaj pjese në llogaritë kombëtare do të ketë një 
 mospërputhje të drejtpërdrejtë statistikore në hendekun 
e TVSH-së. Sa më e lartë të jetë ekonomia e pavrojtuar 
dhe supozimet e bëra në llogaritë kombëtare, aq më të 
larta janë edhe dyshimet për vlerësimin e hendekut të 
TVSH-së.

2.2 Metoda poshtë-lart

Metoda poshtë-lart bazohet në përdorimin e të dhënave 
mikro për individët dhe ndërmarrjet. Vlerësimet bëhen 
së pari në nivelin elementar dhe pastaj përmblidhen 
për gjithë popullatën dhe ekonominë. Sigurisht që të 
gjitha hapat ruhen në konceptet statistikore nga grupet 
e  tatimpaguesve me të njëjtat karakteristika. Me fjalë 
të tjera, kjo metodë bazohet në një studim që përfshin 
një vrojtim të rastësishëm të tatimpaguesve për të gjitha 
 kategoritë të cilat analizohen dhe pastaj ekstrapolohet 
për të gjithë popullsinë.
Në këtë pikë është e qartë se cilësia e rezultateve do të 
jetë shumë e lidhur me madhësinë e zgjedhjes,  kriteret 
 statistikore të aplikuara dhe njohuritë e sistemit nga 
 elementët e anketuar. Rezultatet e një analize të tillë 
nuk mund të ekstrapolohen plotësisht për të gjithë 

 tatimpaguesit ose për ekonominë në tërësi sepse 
 ndikimi i tyre do të  mbivlerësohej. Ndërsa një zgjedhje e 
 rastësishme mund të konsiderohet përfaqësuese, në këtë 
rast të veçantë kampioni nuk është përfaqësues sepse 
fokusohet në një grup të zgjedhur të  tatimpaguesve. Kjo 
metodë, krahasuar me atë të mëparshmen, ka  përparësinë 
që bazohet në informata më të sakta, por nga ana tjetër 
ka shumë vlerësime statistikore të cilat  sigurisht kanë 
 kufijtë e tyre të gabimit. Në përgjithësi mund të thuhet 
se  metoda e tërthortë bazuar në anën e shpenzimeve të 
PBB-së zakonisht merret për të treguar trendin e  evazionit 
fiskal sesa nivelin e tij (Keen dhe Smith, 2007). Metodat e 
drejtpërdrejta përdoren kryesisht për të marrë një ide të 
nivelit të evazionit fiskal dhe për të kontrolluar vlerësimet 
nga lart-poshtë.
Përkundër metodës së përdorur, disponueshmëria dhe 
plotësia e të dhënave është një çështje e rëndësishme në 
vlerësimin e shmangies së TVSH-së. Një problem tjetër 
në vlerësim është i lidhur me natyrën  jokonsistente të 
shmangieve. Mënyrat e shmagjeve ndryshojnë me  kalimin 
e kohës për shkak të legjislacionit dhe  objektivave të 
 auditimit, kështu që metodat në fund të fundit në mënyrë 
të pashmangshme bëhen të vjetëruara. Për më tepër, 
meqenëse të dhënat nuk merren në «zgjedhje të  rastit» 
dhe vijnë nga auditimet tatimore që janë planifikuar në 
bazë të treguesve të rrezikut tatimor, çdo përfundim 
statistikor lehtë mund të përfundojë në një mbivlerësim 
të mashtrimeve të TVSH-së. Një vlerësim i duhur është 
edhe më i vështirë në rastin e mashtrimeve të blerjes. Në 
këtë rast mashtruesi redukton çmimet për konsumatorët 
finalë në mënyrë që të mashtrojë konkurrentët.

3. RASTI I SHQIPËRISË

Hendeku i TVSH-së përkufizohet si diferenë mes  detyrimit 
tatimor total të TVSH-së (VTTL, ndonjëherë i njohur 
gjithashtu si detyrimi total teorik i TVSH-së) dhe shumës 
së TVSH-së që aktualisht është mbledhur. Ne  llogarisim 
VTTL me metodën “lart-poshtë” duke marrë detyrimin e 
TVSH-së nga të dhënat e vrojtuara të  l logarive  kombëtare, 
siç janë Tabelat e Burim, Përdorimeve dhe  Input-Output, 
20151. Në veçanti, detyrimi i TVSH-së vlerësohet për 
shpenzimet finale të familjeve,  shpenzimet  qeveritare 
dhe OJF-të, TVSH-në jo të zbritshme nga konsumi i 
 ndërmjetëm dhe TVSH-në nga FBKF në sektorët e 
 përjashtuar. Gjithashtu llogarisim rregulla specifike 
 tatimore, të tilla si përjashtimet për biznesin e vogël 

1. Instituti i Statistikave, (2018): Tabelat e Burim, Përdorimeve dhe 
 Input-Output, 2015
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nën pragun e TVSH-së dhe shpenzimet e biznesit jo të 
 zbritshëm për naftën, ushqimin, pijet dhe akomodimin. 
Problemi është se shmangien tatimore si pjesë e  ekonomisë 
së pavrojtuar e përfaqësojnë aktivitete,  vëllimi i të cilave 
nuk mund të vlerësohet saktësisht dhe për këtë çështje i 
kushtohet shumë vëmendje nga  institucionet kombëtare 
dhe ndërkombëtare. Ky artikull paraqet  vlerësimin e dytë 
të këtij fenomeni për Shqipërinë pas vlerësimeve për vitin 
2011 (Shahini dhe Malaj, 2015), ndonëse ka një ndryshim 
në metodologjinë në lidhje me TVSH-në e mbledhur. Në 
studimin e mëparshëm,  TVSH-ja e mbledhur u vlerësua 
në bazë cash nga statistikat e Ministrisë së Financave, por 
ky informacion është objekt i rishikimeve pasi një pjesë 
e këtyre të ardhurave shkon si rimbursimi për biznesin 
që kanë paguar më shumë. Analiza e rishikimeve të të 
dhënave të TVSH-së dhe metodologjia e sugjeruar çoi në 
vlerësimet accrual të TVSH-së, të llogaritur si diferencë 
midis TVSH-së mbi shitjet dhe TVSH-së mbi blerjet.
Bazuar në Ligjin mbi Tatimet në Vlerën e Shtuar në vitin 
2015 dhe 2018, specifikohen subjektet ekonomike që 
janë nën regjimin e TVSH-së dhe raportet e TVSH-së  sipas 
produkteve. Në të njëjtën kohë është e rëndësishme të 
identifikohen të gjitha transaksionet që janë subjekt i 
TVSH-së që nuk mund të zbritet.
Shumica e produkteve janë nën regjimin 20 % që 
është shkalla standarde dhe ka disa kategori të cilat 
janë të  përjashtuara nga TVSH-ja ose jashtë fushës së 
 TVSH-së. Shërbimet e akomodimit dhe agroturizmi 
kishin  ndryshime në regjimin e TVSH-së në vitin 2018, ku 

janë futur  lehtësime fiskale për këto aktivitete, me një 
ulje të normës së TVSH-së në 6 %. Një ndryshim tjetër 
në  legjislacionin e TVSH-së për vitin 2018 është ulja e 
 pragut të regjistrimit të TVSH-së për bizneset me xhiro 
mbi  2  milionë lekë dhe të gjitha profesionet e lira janë të 
 detyruara të  raportojnë, duke rritur numrin e bizneseve 
që janë të detyruar të raportojnë dhe të paguajnë TVSH.
Reduktimi i pragut të regjistrimit në TVSH ndikon në 
 sjelljen e biznesit, duke kufizuar qarkullimin e tyre për 
të  mbetur nën pragun apo më keq duke filluar një treg 
 informal të TVSH-së nëse autoritetet tatimore nuk janë 
efikase.  Pavarësisht nga disanvantazhet e  përjashtimit, 
kufijtë e regjistrimit në TVSH janë një çmim që vlen të 
 paguhet për të shmangur shpenzimet  joproporcionale 
 administrative për bizneset e vogla. Mund të ketë 
gjithashtu aplikime të skemave të thjeshtuara të  sheshta 
për bizneset e vogla. Skemat opsionale u bëjnë  thirrje 
tregtarëve që të  shohin se cili opsion është më i mirë 
për ta, duke llogaritur  detyrimet e tyre në të dy skenarët 
 potencialë.
Para se të shpjegohen vlerësimet e bëra është e 
 rëndësishme të bëhet një përshkrim i përgjithshëm mbi 
nivelin e TVSH-së në raport me PBB-në dhe të ardhurat 
 totale tatimore në Shqipëri. Në grafikun 1 janë paraqitur 
këto krahasime nga ku shihet se TVSH-ja për periudhën 
pas vitit 2000 është në intervalin 7 % deri në 10 %. Për 
 periudhën pas vitit 2010 raporti i TVSH/ PBB është afër 9 
% ndërsa totali i të ardhurave nga taksat ka rënë në 34,2 % 
nga 39,5 % në vitin 2010.

Tabela 2: Sistemi i TVSH

Norma e TVSH 2015 2018

Kufiri	i	regjistrimit	në	TVSH 5 million (lekë) 2 million (lekë)

0 (lekë) profesionet e lira

20 % Shkalla standard Shkalla standard

6 % Akomodimi (Sektorin e Turizmit) Agroturizmi

0 % Eksporte Eksporte

Furnizime të përjashtuara

Shërbimi postar 

Barnat dhe shërbimeve 
 shëndetësore

Shërbimet	financiare	dhe	siguri-
meve

Edukimi

Librat, gazetat, etj..

Lojrat	e	fatit

Institucionet	Jofitimprurëse	(OJF);

Shërbimit postar 

Barnat dhe shërbimeve shëndetësore

Shërbimet	financiare	dhe	sigurimeve

Edukimi

Librat, gazetat, etj..

Lojrat	e	fatit

Institucionet		Jofitimprurëse	(OJF);

Burimi: Ligj Nr. 92/2014, “Për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar”
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Në terma absolutë, TVSH-ja është rritur për të gjithë 
 periudhën përveç viteve 2012 dhe 2013 ku trendi është 
negativ edhe pse rritja e PBB-së ka qenë pozitive.
Në vitin 2018, rritja reale e PBB-së ishte 4,06 për qind nga 
3,82 për qind në 2017 dhe 3,31 për qind në vitin 2013. Në 
të njëjtën kohë, rritja e TVSH-së në vlerësim accrual për 
vitin 2018 ishte 3,06 për qind duke ndjekur ciklin normal 
të biznesit, pra duke mos shprehur ndryshimin në uljen 
e pragut të TVSH-së dhe rritjen e numrit të bizneseve që 
janë futur në skemën e TVSH-së.
Siç u përmend më lart, vlerësimi i hendekut të TVSH-së do 
të fokusohet vetëm në metodën lart-poshtë bazuar në të 
dhënat e llogarive kombëtare, ku të gjithë komponentët e 
përdorimeve trajtohen në nivel individual, duke përdorur 
informacionin më të detajuar të mundshëm.
Konsumi final i familjeve trajtohet tërësisht si  objekt i 
TVSH-së jo të zbritshme, ndërsa kategoritë e tjera të 
përdorimit janë të ndara për të përcaktuar një normë 
 jo-zbritshmërie. TVSH-ja llogaritet bazuar në  legjislacionin 
aktual dhe procedurat e TVSH-së për  periudhën e  studimit. 
Në rastin e Shqipërisë, vlerësimet janë paksa më të lehta 
pasi ekzistojnë vetëm katër  kategori dhe në  shumicën e 
produkteve aplikohet norma 20 %, por gjithashtu janë 
identifikuar produktet me 0 % dhe të përjashtuar në 
përputhje me legjislacionin e TVSH-së. Për llogaritjen e 
TVSH-së teorike për vitin 2018 aplikohet raporti 6 % për 

shërbimet e akomodimit dhe agroturizmit (akomodimi 
dhe ushqimi).
Për të vlerësuar hendekun e TVSH-së fillimisht për 
secilën NP2 2-shifrore merret konsumi i familjeve dhe 
i  administratës dhe specifikohet kategoria nëse është 
e  përjashtuar apo jo. Së dyti, për çdo produkt është 
 specifikuar raporti i TVSH-së dhe në të njëjtën kohë 
është llogaritur raporti i vlerës që është nën kufirin e 
 regjistrimit. Raporti i kufirit të regjistrimit në TVSH është 
vlerësuar ashtu siç tregohet në ekuacionin 1.

                 (eq.1)

Ku:
i –NVE3  respektive e aktiviteteve ekonomike në nivel 
 dyshifror
thr – kufiri i regjistrimit në TVSH për i aktivitet në nivel 
dyshifror
VATT – vëllimit të xhiros vjetore për ndërmarrjet në 
 sistemin e TVSH-së për çdo aktivitetNVE në nivel  dyshifror
TotT – vëllimit të xhiros vjetore për të gjitha ndërmarrjet 
për çdo aktivitet NVE në nivel dyshifror

2. Nomenklatura e Produkteve ekujvalent i CPA në nivel Europian
3. Nomeklatura e veprimtarisë Ekonomike ekuljavlent i NVE në nivel 
Europian
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Grafiku	1:	Totali	i	të	ardhurave	nga	taksat,	të	ardhurat	nga	TVSH,	normat	e	rritjes	së	PBB	dhe	TVSH-së

Burimi: Instituti i Statistikave dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë
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Në hapin tjetër vlerësohet Formimi Bruto i  Kapitalit Fiks 
(FBKF) dhe ndryshimi në inventar në sektorët e  përjashtuar. 
Para së gjithash është e nevojshme të  përmendet se  pjesa 
më e madhe e FBKF, përveç  ndërtimit, përbëhet nga 
makineritë dhe pajisjet të cilat kryesisht importohen në 
Shqipëri. Për këtë qëllim, nga totali i  importit të importuar 
nga FBKF janë të lidhura ato që janë bërë nga ndërmarrjet 
të cilat janë nën sistemin e TVSH-së dhe diferenca është 
konsideruar si FBKF për grupin e ndërmarrjeve nën këtë 
kufi. Për ndërtim është përdorur informacioni nga Anketa 
Strukturore e Ndërmarrjeve (ASN), nga e cila është marrë 
pjesë e ndërtesave të reja për apartamente ose shtëpi. 
Për këtë kategori paguhet TVSH, kështu që është marrë në 
konsideratë pjesa tjetër e ndërtimit si rrugët ose  punimet 
inxhinierike të cilat janë të përjashtuara nga vlerësimi.
Kategoria tjetër e përdorimeve ka të bëjë me vlerësimin e 
imputeve për produktet e përjashtuara dhe ndërmarrjet 
nën kufirin e regjistrimit. Për këtë qëllim merren vetëm 
ndërmarrjet e vogla të cilat supozohet të mos jenë në 
sistemin e TVSH-së dhe është vlerësuar raporti i  konsumit 
të ndërmjetëm ndaj prodhimit në secilin produkt nivel 
NVE Rev. 2, dyshifror.
Një çështje tjetër e rëndësishme është llogaritja e të 
dhënave të TVSH-së në bazë accrual si diferencë  midis 
TVSH-së totale të shitjeve duke zbritur TVSH-në për 
 blerjet. TVSH-ja në bazë accrual jep një vlerësim më 
të mirë të të ardhurave totale të TVSH-së që duhet të 
 mblidhen nga xhiro aktuale e faturuar.
Vlerat e agreguara të vlerësimit të hendekut të TVSH-së 
tregohen në tabelën 3. Në rreshtin e parë është  paraqitur 
konsumi total i familjeve dhe qeverisë të marra nga  tabela 
e përdorimeve dhe në të dytin është vlera për pjesën e 
përjashtuar nga TVSH për këto komponentë. Në  rreshtin 
e tretë janë paraqitur vlerësimet për formimin bruto 
të kapitalit fiks dhe grupi i fundit ka të bëjë me  inputet 
e  përdorura në procesin e prodhimit të përfshirë në 
 sistemin e TVSH-së.
Për vitin 2015, detyrimi total teorik i TVSH-së llogaritet 
duke shumëzuar Shpenzimet e Konsumit Final të  përfshirë 
në sistemin e TVSH-së me normën e TVSH-së 20 %, dhe 
TVSH-ja teorike e vlerësuar është rreth 129.781 milionë 
lekë. Shuma e TVSH-së së mbledhur në bazë accrual 
 (shitjet e TVSH-së-blerësit e TVSH-së) arriti në 115.361 
milionë lekë. Në terma nominalë, hendeku i TVSH-së i 
vlerësuar si diferencë u vlerësua 14.420 milionë lekë dhe 
në terma relativë, hendeku i TVSH-së ishte 11,11 %.
Duke aplikuar të njëjtat raporte të sektorëve dhe 
 produkteve të përjashtuara me supozimin se nuk ka 
ndryshime strukturore në ekonomi vlerësohet hendeku i 

TVSH-së për vitin 2018, ndryshimet në vlerësimet mund 
të interpretohen nga ndryshimet legjislative në formën 
e bazës së tatueshme dhe ndryshimeve në normat e 
taksave, përkatësisht uljen e pragut dhe futjen e taksës 
prej 6 % për Akomodimin dhe Agroturizmin dhe sjelljen 
e autoriteteve tatimore. Hendeku i  vlerësuar është e 
barabartë me 10.900 milionë lekë dhe në terma relativë 
është 7,75 %.

Tabela 3: Vlerësimi i hendekut të TVSH-së (milionë lekë)

2015 2018

Konsumi Total i Familjeve dhe 
Qeverisë 1.311.638  1.477.069 

Konsum i përjashtuar  (725.422)  (816.976)

FBKF	në	aktivitetet	nën	kufirin	e	TVSH  53.656  58.403 

Inpute	të	përdorura	në	aktivitetet	nën	
kufirin	e	TVSH  138.816  155.506 

Shpenzime të Konsumit Final të 
 përfshira në TVSH  778.689  874.003 

20% TVSH  129.781  138.415 

6% TVSH  -    2.176 

TVSH teorike  129.781  140.590 

Totali  pa TVSH  648.907  733.412 

TVSH mbledhur_accrual (TVSH shitje 
– TVSH blerje)  115.361  129.691 

Hendeku i TVSH  14.420  10.900 

Hendeku i TVSH (%) 11,11 % 7,75 %
Burimi: Llogaritje të autorëve

Bazuar në rezultatet e tabelës, hendeku i TVSH-së mund 
të paraqitet si:

ku:
VATes – TVSH teorike
VATaccr – TVSH accrual
Në të njëjtën kohë mund të vlerësojmë hendekun e 
 TVSH-së në përqindje paraqitur në ekuacionin 4 dhe 5:

Vlerësimi i të ardhurave totale teorike të TVSH-së është 
ndarë në 3 pjesë bazuar në komponentët e përdorimeve. 
Të ardhurat teorike të TVSH-së nga konsumi i familjeve 
dhe sektorit publik, përfshirë institucionet jofitimprurëse, 
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zënë pjesën më të madhe në të ardhurat totale teorike 
të TVSH-së, 75,28 %. Ky vlerësim llogaritet të marrë në 
vlerësim 45 % të shpenzimeve finale, pasi secilit produkt 
i caktojmë përqindjen e përjashtimit nga TVSH bazuar në 
analizën e të dhënave.
Të ardhurat e TVSH-së nga konsumi i ndërmjetëm i 
 ndërmarrjeve poshtë kufirit të regjistrimit dhe  produktet 
me TVSH jo të mbledhshme, përfaqësojnë 17,83 % të 
TVSH-së totale teorike. Përjashtimet për biznesin e vogël 
nën pragun e TVSH-së dhe shpenzimet e biznesit që nuk 
janë të zbritshme vlerësohen në nivelin 13 %  të totalit të 
konsumit ndërmjetës.
Pjesa e tretë që është llogaritja e të ardhurave teorike 
të TVSH-së nga formimi i kapitalit fiks bruto (FBKF) të 
 ndërmarrjeve që janë poshtë kufirit të regjistrimit,  përbën 
6,89 % të ardhurave totale nga TVSH. Pjesa e produkteve 
që kanë TVSH jo të zbritshme në totalin e FBKF vlerësohet 
në nivelin 14 %. 

Tabela 4: Totali i të ardhurave teorike të TVSH-së (milionë lekë)

Viti

Totali i të 
ardhurave 
 teorike të 
TVSH nga 
konsumi 

Totali i të 
 ardhurave 
 teorike të 

TVSH nga KN

Totali i të 
 ardhurave 
teorike të 
TVSH nga 

FBKF

Totali i të 
ardhurave 
teorike të 

TVSH

2015  97.703  23.136  8.943  129.781 

2016  101.079  23.895  8.969  133.943 

2017  104.392  24.723  9.384  138.499 

2018  104.939  25.918  9.734  140.590 
Burimi: Llogaritje të autorëve

Në periudhën 2015-2018, detyrimi total teorik i TVSH-së 
(VTTL) dhe TVSH-ja e mbledhur në bazën accruale kanë 
një trend rritës, por TVSH-ja teorike është rritur më shpejt 
se TVSH-ja e mbledhur deri në vitin 2016, duke treguar një 
hendek në rritje të TVSH-së. Në vitet 2017-2018,  vërehet 
një rënie e hendekut të TVSH-së për shkak të rritjes së 
TVSH-së së mbledhur.

Tabela 5: Vlerësimi i hendekut të TVSH-së, 2015-2018 (në %)

Viti
Detyrimi 

teorik i TVSH 
(VTTL) 

TVSH 
 mbledhur_

accrual

 Hendeku i 
TVSH

 Hendeku i 
TVSH (% e 

VTTL)

2015  129.781  115.361  14.420  11,11 

2016  133.943  116.260  17.683  13,20 

2017  138.499  125.845  12.654  9,14 

2018  140.590  129.691  10.900  7,75 
Burimi: Llogaritje të autorëve

4. KONKLUZIONE

Taksimi është një nga instrumentet më të rëndësishme 
fiskale dhe në shumë vende është zëri kryesor në të 
 ardhurat buxhetore. Tatimi mbi vlerën e shtuar gjeneron 
të ardhura të konsiderueshme, më shumë se një e pesta 
e të ardhurave totale tatimore në botë, dhe është futur 
në rreth 140 vende. TVSH-ja paguhet vetëm për vlerën 
e shtuar në çdo fazë të prodhimit dhe shpërndarjes. Në 
këtë mënyrë, çmimi përfundimtar i produktit është i 
barabartë me shumën e vlerave të shtuara në secilën fazë 
të mëparshme.
Në Shqipëri, TVSH-ja është zbatuar për herë të parë në 
tremujorin e katërt të vitit 1995, duke zëvendësuar tatimin 
mbi xhiron që ishte më parë. Ekonomia  shqiptare është 
e vogël dhe e ndërvarur nga importet, pjesa  kryesore e 
TVSH-së paguhet për importet, afërsisht 75 për qind dhe 
pjesa e mbetur mblidhet nga vlera e shtuar e brendshme.
Regjistrimi në skemën e TVSH-së shpesh imponon kosto 
administrative dhe financiare për bizneset dhe pragu më 
i lartë i regjistrimit të TVSH-së ndihmon në  inkurajimin e 
rritjes ekonomike sepse i mban bizneset e vogla larg këtyre 
kostove. Ky përjashtim për  bizneset e vogla e bën më të 
lehtë nisjen e sipërmarrjeve të reja ose startup-et, por ka 
evidenca se kufiri i TVSH-së  siguron një frenim të rritjes 
ndërsa bizneset i afrohen atij. Nga ana tjetër, zvogëlimi i 
kufirit të regjistrimit në TVSH mund të çojë në  ndryshimin 
e sjelljes nga biznesi, duke e  zvogëluar  artificialisht 
 deklarimin e xhiros për të  qëndruar nën  kufirin, por 
ky është një çmim që vlen të paguhet për shmangien 
e shpenzimeve  disproporcionale  administrative për 
 bizneset, edhe pse biznesi i vogël  paguan një pjesë të 
vogël të të ardhurave totale, ku mund të aplikohet një 
normë e thjeshtuar ose 0 %, por duhet futur nën skemën 
e TVSH-së.
Vlerësimi i hendekut të TVSH-së është bërë sipas metodës 
lart-poshtë bazuar në të dhënat e llogarive  kombëtare, 
më saktësisht të tabelave të burim-përdorimeve. 
 Bazuar në metodën lart-poshtë, të gjithë komponentët 
e  përdorimeve trajtohen në nivel individual duke 
 përdorur informacionin më të detajuar të mundshëm. 
Nga  rezultatet, TVSH-ja e pambledhur në Shqipëri, apo 
 hendeku i TVSH-së, ishte rreth 11,11 % e TVSH-së totale 
për vitin 2015. Pjesa më e madhe në të ardhurat totale 
teorike të TVSH-së (75,28 %) e zë konsumi final, konsumi 
ndërmjetës në sektorët e përjashtuar përfaqëson 17,83 % 
të të ardhurave totale teorike të TVSH-së dhe pjesa tjetër 
(6,89 %) përfaqësohet nga FBKF e ndërmarrjeve nën kufi. 
Hendeku i TVSH-së i vlerësuar për vitin 2015  krahasuar 
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me vitin 2011, u rrit me rreth 4.8 pikë përqindje, për  shkak 
edhe të ndryshimit të vlerësimit të TVSH-së së mbledhur 
në accrual.
Në vitin 2018, hendeku i vlerësuar është i barabartë me 
10.900 milionë lekë dhe në terma relativë është 7,75 %. 
Llogaritjet bazohen në të njëjtat raporte të sektorëve 
dhe produkteve të përjashtuara si në vitin 2015, me 
supozimin se nuk ka ndryshime strukturore në ekonomi 
dhe  ndryshimet në vlerësimet mund të interpretohen 
nga ndryshimet legjislative të prezantuara në paktetën 
fiskale të vitit si ulja e pragut të regjistrimit në TVSH,  futja 
e TVSH-së 6 % për Akomodimin dhe Agroturizmin dhe 
sjelljen e autoriteteve tatimore.

Ndryshimi në kufirin e regjistrimit në TVSH nuk ka sjellë të 
ardhurat e pritura nga ndryshimi në bazën e tatueshme, 
TVSH-ja accruale është rritur vetëm 3,06 % dhe hendeku 
ka rënë me rreth 1.39 pikë përqindje krahasuar me vitin 
e mëparshëm. Efekt negativ në të ardhurat e TVSH-së 
kishte gjithashtu lehtësimi fiskal në sektorin e turizmit 
dhe zhvlerësimi i kursit të këmbimit.
Ky vlerësim i hendekut të TVSH-së bazuar në të dhënat 
makro të llogarive kombëtare duhet të konsiderohet 
si një vlerësim i përafërt dhe natyrisht ka kufizimet e 
tij. Përveç mashtrimit prej TVSH-së dhe evazionit fiskal, 
 hendeku i TVSH-së mund të ndikohet nga falimentimet, si 
dhe  probleme në vlerësimet e llogarive kombëtare. 
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ANEKSE
Tabela 6: Vlerësimi i hendekut të TVSH-së për vendet  antare të Bashkimit Europian (EU-27)
 

MS
2014 2015

Hendeku i TVSH (%) Hendeku i TVSH (%) 

BE 9,77 10,76

BG 23,59 20,58

CZ 16,62 16,48

DK 10,47 10,83

DE 10,92 9,56

EE 8,7 4,88

IE 8,76 9,94

 EL 25,29 28,27

ES 8,3 3,52

FR 12,9 11,71

HR 4,33 3,92

IT 28,3 25,78

CY  ..* 7,44

LV 19,03 17,97

LT 27,57 26,42

LU 2,35 5,56

HU 17,04 13,74

MT 39,6 22,54

NL 9,23 7,94

AT 9,61 8,24

PL 24,89 24,51

PT 13,2 11,46

RO 42,85 37,18

SI 7,51 5,52

SK 30,52 29,39

FI 6,01 6,95

SE 0,28 -1,42

UK 10,62 10,88

Totali 
EU-27 14,09 12,77

Burimi: Raport i Përditësuar i Studimit për vlerësimin sasior dhe analiza të  hendekut të TVSH në EU-27 Vendet Anëtare, faqe 19
*Nuk ka vlerësim
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Abstrakt

Përgjatë viteve, Kërkimi Shkencor dhe Zhvillimi 
kanë ndikuar ndjeshëm në zhvillimin e shoqërive 
njerëzore dhe mjedisin rreth tyre. Kërkimi dhe  zhvillimi 
 eksperimental (K&Zh) është puna krijuese dhe 
 sistematike e ndërmarrë për të rritur njohuritë dhe për 
të shpikur aplikime të reja nga njohuritë e fituara.
Shpenzimet bruto të realizuara për K&Zh në një vend 
ndaj Produktit të Brendshëm Bruto (PBB),  shpenzimet 
bruto të kryera nga institucionet  qeveritare, nga 
 ndërmarrjet dhe industritë, si dhe nga  organizatat 
 private jofitimprurëse, së bashku me  personelin 
e  dedikuar ndaj këtij aktiviteti, janë indikatorë 
të  rëndësishëm për politikëbërjen, duke siguruar 
 informacion për rritjen ekonomike, produktivitetin, si 
dhe krahasueshmërinë statistikore midis vendeve. 
Në vendin tonë, kërkesa për treguesit statistikorë të 
Kërkimit Shkencor është e lartë, duke qenë se Kërkimi 
Shkencor, Teknologjia dhe Inovacioni konsiderohen si 
prioritete të rëndësishme kombëtare për   zhvillimin e 
sektorëve socialë, ekonomikë dhe kulturorë të  vendit. 
Në këtë artikull do të parashtrohen vlerësimet e 
 vrojtimeve të zhvilluara nga Instituti i Statistikave 
 (INSTAT) në sektorin publik, në sektorin e bizneseve 
dhe të organizatave private jofitimprurëse, duke marrë 
parasysh parimin e cilësisë statistikore për të dhënat e 
prodhuara.
 

Fjalë kyçe: 

Kërkimi Shkencor dhe Zhvillimi; Shpenzimet bruto të 
K&Zh ndaj PPB; Personeli i angazhuar në K&Zh; Cilësia 
statistikore
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1. HYRJE

Themelet e para të përkufizimeve dhe të matjes së 
Kërkimit Shkencor nisën në vitin 1963 nga  Organizata 
për  Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD), e cila 
 publikoi edhe Praktikën Standarde të Propozuar për 
 Vrojtimet e Kërkimit dhe Zhvillimit. Në këtë vit u  publikua 
Manuali i Frascatit, i cili shërben edhe sot e kësaj dite si 
udhëzues teknik mbi të cilat janë vendosur  standardet 
bazë që mat Kërkimin dhe Zhvillimin  nga vendet pjesëtare 
të OECD, të Bashkimit Evropian, por edhe nga vende të 
tjera (OECD, 2015). 
Sipas këtij manuali, K&Zh përbëhet nga puna krijuese 
dhe sistematike e ndërmarrë me qëllim rritjen e bazës 
së  njohurive - duke përfshirë njohuritë për shoqërinë, 
 kulturën, njerëzimin - dhe për të krijuar aplikacione të 
reja nga njohuritë e fituara. Një grup karakteristikash të 
përbashkëta të cilat synojnë të arrijnë objektiva specifike 
ose të përgjithshme identifikojnë aktivitetet e K&Zh.
Që një aktivitet të konsiderohet si K&Zh, duhet të 
 plotësojë pesë kritere thelbësore:
• Të jetë krijues
• Të sjellë risi
• Të jetë sistematik
• Të jetë i papërcaktuar
• Të jetë i transferueshëm dhe / ose i riprodhueshëm. 

(OECD, 2015, fq. 45)
Po sipas Manualit të Frascati-it, termi K&Zh mbulon tre 
lloje të aktivitetit: Kërkim i zbatuar, Kërkim bazë, dhe 
 Zhvillim eksperimental. Kërkimi i zbatuar është  hulumtimi 
origjinal i ndërmarrë për të fituar njohuri të reja. Ky 
lloj kërkimi është i orientuar kryesisht drejt një qëllimi 
konkret ose/dhe praktik. Kërkimi bazë është një punë 
 eksperimentale ose teorike e ndërmarrë kryesisht për të 
fituar njohuri të reja të bazës themelore të  fenomeneve 
dhe fakteve të vëzhgueshme, pa ndonjë zbatim apo 
 përdorim të veçantë. 
Zhvillimi eksperimental është një punë sistematike, duke u 
mbështetur në njohuritë e fituara nga hulumtimi,  përvoja 
praktike dhe duke prodhuar njohuri shtesë, i cili është i 
orientuar në prodhimin e produkteve ose  proceseve të 
reja ose në përmirësimin e produkteve ose proceseve 
ekzistuese. (OECD, 2015, fq. 45).

2. MËNYRAT E MATJES SË 
 TREGUESVE TË KËRKIMIT 
 SHKENCOR 
Shpenzimet bruto që kryhen brenda një ekonomie për 
 aktivitetin e Kërkimit Shkencor gjatë një periudhe të 
 caktuar janë treguesi më i rëndësishëm i K&Zh të një 
 vendi (OECD, 2015). Ky tregues shpreh konkurruencën 
e një vendi dhe llogaritet duke mbledhur shpenzimet 
gjithsej të kryera për aktivitetin e K&Zh nga secili sektor 
institucional.
Për këtë arsye, nevojitet të maten shpenzimet gjithsej 
të realizuara në secilin nga sektorët institucional si 
 ndërmarrjet ekonomike, sektori qeveritar,  institucionet 
e arsimit të lartë dhe organizatat private  jofitimprurëse 
me qëllim që të prodhohen të dhëna statistikore të cilat 
 shërbejnë për krahasimin mes vendeve. Për të  matur 
shpenzimet e K&Zh duhet mbajtur parasysh  logjika 
 ekonomike dhe parimet kryesore të kontabilitetit. 
Gjithashtu, shpenzimet që financohen nga jashtë, por 
alokohen në vend për aktivitetin e K&Zh përfshihen në 
sektorin e pestë të ashtuquajtur “pjesa tjetër e botësˮ. 
Nuk duhet të përfshihen në matjen e këtij treguesi 
 shpenzimet e realizuara për K&Zh jashtë vendit.
Sigurimi i të dhënave të detajuara për secilin nga sektorët 
institucional mbi përbërjen dhe natyrën e shpenzimeve 
të K&Zh do të mundësonte prodhimin e statistikave 
për shpenzimet e Kërkimit dhe Zhvillimit sipas  burimit 
të  financimit, sipas tipit të shpenzimeve, sipas llojit të 
 aktivitetit, sipas sektorit zbatues, sipas llojit të Kërkimit, 
sipas qarqeve, etj.
Treguesi tjetër statistikor i rëndësishëm në nivel  vendi 
për krahasimin e vendeve midis njëri-tjetrit është edhe 
 personeli kërkimor i cili kontribuon në realizimin e 
 aktivitetit të Kërkimit Shkencor që sipas Manualit të 
 Frascati-it, duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:
• Të realizojë punë kërkimore dhe teknike për 

 aktivitetin e Kërkimit dhe Zhvillimit
• Të planifikojë dhe menaxhojë aktivitetin kërkimor
• Të përgatisë raporte për ecurinë dhe arritjet e këtij 

aktiviteti
• Të sigurojë shërbime të brendshme për aktivitetin 

dhe projektet e K&Zh
• Të sigurojë ndihmë për administrimin e aspektit 

 financiar dhe të personelit për aktivitetin e K&Zh
Personeli kërkimor i cili merr pjesë në aktivitetin e 
 Kërkimit Shkencor ndahet në tre tipe:
Kërkues shkencor - personeli profesionist i angazhuar në 
konceptimin ose krijimin e njohurive të reja,  sistemeve, 
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metodave, produkteve, proceseve, gjithashtu në 
 manaxhimin e projekteve në fjalë. Personeli me  arsim 
pasuniversitar (PhD) të përfshirë në K&Zh duhet të 
 konsiderohet kërkues shkencor.
Teknikë - personeli i cili ka eksperiencë dhe njohuri 
 kryesore teknike në një apo më shumë fusha si: shkencat 
shoqërore dhe humane, shkencat inxhinierike apo fizike. 
Ata marrin pjesë në K&Zh duke kryer detyra teknike dhe 
vrojtime shkencore që përfshijnë zbatimin e koncepteve 
dhe metodave operative, zakonisht nën mbikqyrjen e 
 hulumtuesit (kërkuesit shkencor); p.sh., personeli që 
 përgatit programet kompjuterike, teston të dhënat, i 
analizon ato, etj.
Personeli mbështetës - përfshin personelin e kualifikuar 
dhe të pakualifikuar pjesëmarrës në K&Zh ose të lidhur 
drejtpërdrejt me të; p.sh., personeli administrativ si: 
 sekretarja, operatorët etj. Mund të ndodhë që në  orarin 
e tij të punës, personeli të mos kryejë vetëm  aktivitet 
K&Zh, por edhe aktivitete të tjera brenda njësisë. Kohën 
që ai i kushton vetëm aktivitetit të K&Zh përcaktohet 
si  “punonjës ekuivalent me kohë të plotë”. Punonjës 
 ekuivalent me kohë të plotë nënkupton kohën për të cilën 
një punonjës është i përqendruar vetëm në  aktivitetin e 
K&Zh-it. Kohën tjetër mund ta shpenzojë për aktivitete 
të tjera brenda njësisë përgjegjëse.  Për kategoritë e 
 personelit dhe kohës së shpenzuar për K&Zh, mund të 
llogariten statistika lidhur me:
• Numrin e personelit të angazhuar në K&Zh sipas 

 kategorive të tij,
• Punonjësit ekuivalent me kohë të plotë,  pra numri 

i personelit të përqendruar vetëm në  aktivitetin e 
K&Zh-it.

Tregues të tjerë të rëndësishëm për personelin e 
 angazhuar në K&Zh janë: numri i personelit për tre 
 kategoritë sipas nivelit arsimor, sipas disiplinës, sipas 
nivelit arsimor, numri i punonjësve ekuivalent me kohë të 
plotë për tre kategoritë dhe sipas nivelit arsimor. 
Prodhimi i statistikave të K&Zh bëhet në përputhje me 
 klasifikimet statistikore ndërkombëtare si:  Klasifikimi 
Statistikor i Aktiviteteve Ekonomike në Komunitetin 
 Evropian (NVE Rev.2, 2008), Klasifikimi i Teknologjisë 
dhe Fushës së Shkencës (FOS 2007), Nomenklatura 
për  analizën dhe krahasimin e programeve shkencore 
dhe buxhetet (NABS 2007) dhe Klasifikimi Standard 
 Ndërkombëtar i Arsimit (ISCED 2011).
Përcaktimi i sektorëve institucional bëhet në bazë të 
Sistemit të Llogarive Kombëtare (SLLK), me dallimin se 
sektori i arsimit të lartë është vendosur të jetë si një 
 sektor i veçantë dhe njësitë familjare janë bashkuar me 

sektorin e organizatave private jofitimprurëse.
Njësitë statistikore të përdorura për të prodhuar  statistikat 
e K&Zh janë: (a) Ndërmarrjet për statistikat e prodhuara 
në nivel kombëtar dhe (b) Njësitë vendore për  statistikat 
e prodhuara në nivel rajonal sipas Nomenklaturës së  
 Njësive Territoriale për Statistikat (NUTS 2).
Njësia institucionale është një koncept kontabël  kombëtar 
dhe përcaktohet si «një njësi ekonomike që është e 
aftë të zotërojë aktive, të cilat krijojnë përgjegjësi dhe 
 angazhohen në aktivitete ekonomike dhe transaksione 
me subjekte të tjera».
Statistikat e shpenzimeve të realizuar për K&Zh  sipas 
 aktiviteteve prodhohen për të gjithë ekonominë e një 
vendi. Këto të dhëna lidhen me popullatën e të gjitha 
ndërmarrjeve që kryejnë K&Zh të klasifikuar në  Seksionet 
A deri në U të Klasifikimit Statistikor të Aktiviteteve 
Ekonomike në Komunitetin Evropian (NVE Rev.2, 2008). 
 Krahasuar me aktivitetet e tjera ekonomike,  aktiviteti 
i K&Zh është një ngjarje e rrallë dhe e përqendruar 
 relativisht në një numër të vogël të njësive  institucionale. 
Për këtë popullsi, ku njësitë e mëdha përbëjnë një pjesë të 
konsiderueshme në vlerësimin e përgjithshëm, duhet të 
krijohet një shtresë e veçantë në kampion. Kësaj shtrese 
i referohen si shtresa «zgjidh të gjitha», ku këto njësi të 
mëdha përzgjidhen me siguri. Njësi të tilla kanë peshat 
e kampionit 1. Njësitë më të vogla mund të  përzgjidhen 
me një probabilitet përzgjedhjeje më të vogël se 1. Për 
të shtresuar kampionin, zgjidhet variabli i madhësisë që 
 përfaqëson më së miri popullsinë. Një kampion i shtresuar 
mund të përmbajë shtresa «zgjidh të gjitha» dhe «duhen 
marrë» ku njësitë përzgjidhen me një probabilitet 100 %. 
Njësitë e përzgjedhura me siguri pritet të jenë financuesit 
ose zbatuesit më të rëndësishëm të K&Zh (OECD, 2015).

3. ROLI I AKTIVITETIT TË  KËRKIMIT 
SHKENCOR NË ZHVILLIMIN 
EKONOMIK

Kërkimi dhe Zhvillimi shkencor kontribuon në rritjen 
ekonomike dhe në konkurrencën teknologjike të  vendit. 
Ky aktivitet është pikë kyçe për ndërtimin e  mirëqenies 
së një vendi dhe përmirësimin e të ardhmes dhe  cilësisë 
së jetës së qytetarëve të saj. Njohja e shtrirjes së 
 aktivitetit të K&Zh është i rëndësishëm, pasi ky aktivitet 
ka  potencial për të dhënë një kontribut domethënës në 
rritjen  ekonomike dhe prosperitetin e vendit.  Njohuritë 
e reja që rezultojnë nga K&Zh mund të përdoren për të 
 përmirësuar  mirëqenien e përgjithshme sociale, si dhe 
për të  plotësuar nevojat kombëtare dhe sfidat globale. 
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Prezantimi i ideve të reja në treg ndihmon në  krijimin e 
vendeve të punës, produktivitetin e punës dhe  përdorimin 
efikas të  burimeve. Individët, institucionet, sektorët 
ekonomikë dhe vendet janë të prekura nga  rezultatet e 
K&Zh.
Për nga rëndësia që ka ky aktivitet, si pjesë e  Strategjisë 
së Evropës 2020, ku vendet anëtare duhet të rritin  nivelin 
e investimeve për Kërkimin shkencor në 3 % të PPB deri 
në vitin 2020, si edhe si pjesë e Objektivave të  Zhvillimit 
të Qëndrueshëm, të gjitha vendet e botës kanë  marrë 
 përsipër të rritin ndjeshëm shpenzimet publike dhe 
 private të K&Zh, po ashtu numrin e kërkuesve deri në 
vitin 2030. Strategjia e Evropës 2020 për K&Zh  përcakton 
objektivin e «përmirësimit të kushteve për inovacion, 
kërkim dhe zhvillim», në veçanti me qëllim të «rritjes së 
investimeve të kombinuara publike dhe private në K&Zh 
në 3 % të PBB-së» deri në vitin 2020 (RCC, 2013).
Në grafikun e mëposhtëm paraqiten shpenzimet për 
Kërkim Shkencor dhe Zhvillim si përqindje ndaj PBB-së 
për 28 vendet anëtare të BE-së.

Grafiku	1:	Përqindja	e	shpenzimeve	për	Kërkim	dhe	Zhvillim	si	
raport ndaj PBB-së për 28 vendet e BE-së, 2016-2017  
   

          %

Burimi: Eurostat

Suedia është vendi evropian me përqindje më të lartë 
të shpenzimeve ndaj PBB-së të realizuara për Kërkim 
 Shkencor për të dyja vitet (3,5 % në vitin 2017). Austria 
(3,16%), Danimarka (3,06%) dhe Gjermania (3,02%) janë 
tre vendet që pasojnë Suedinë lidhur me këtë tregues për 
vitin 2017. Këto vende kanë realizuar shpenzime mbi 3 % 
të PBB-së që është edhe objektivi për t’u arritur deri në 
vitin 2020,  ndërsa Finlanda (2,76 %), Belgjika (2,58 %) dhe 
 Franca (2,25 % në 2016) realizuan shpenzime për K&Zh 
mes 2,0 % dhe 3,0 % të PBB-së. Ndërsa tetë shtete anëtare 
 realizuan nën 1 % të shpenzimeve të realizuara ndaj 
 PBB-së: Rumania (0,5 %), Letonia (0,51 %), Malta (0,55 %), 
Qipro (0,56 %),  Bullgaria (0,75 %), Kroacia  (0, 86%), Lituania 
dhe Sllovakia (secila 0,88 %). 
Në grafikun e mëposhtëm paraqitet përqindja e 
 shpenzimeve për Kërkim dhe Zhvillim në sektorin e 
 bizneseve si raport ndaj PBB-së për 28 vendet e BE-së për 

vitet 2016-2017.

Grafiku	2:	Përqindja	e	 shpenzimeve	për	Kërkim	dhe	Zhvillim	
në sektorin e bizneseve si raport ndaj PBB-së për 28 vendet e 
 BE-së, 2016-2017                                        
         %

Burimi: Eurostat

Vihet re se përqindja e shpenzimeve për K&Zh në  sektorin 
e bizneseve ndaj PBB-së për të dyja vitet nuk kalon 2,5 %. 
Edhe nga ky grafik, vihet re se Suedia dhe Austria janë 
vendet që kanë shpenzimet më të larta në raport me 
 PBB-në edhe për këtë sektor, ndërsa Gjermania paraqitet 
me një pozicion të përmirësuar.
Në grafikun e mëposhtëm, paraqitet përqindja e 
 shpenzimeve për Kërkim dhe Zhvillim në sektorin 
 qeveritar si raport ndaj PBB-së për 28 vendet e BE-së për 
vitet 2016-2017.

Grafiku	3:	Përqindja	e	shpenzimeve	për	Kërkim	dhe	Zhvillim	në	
sektorin qeveritar si raport ndaj PBB-së për 28 vendet e BE-së, 
2016-2017

Burimi: Eurostat

Qeveritë kanë shpenzuar më pak se bizneset në raport 
me PBB-në për këtë aktivitet. Qeveria që ka shpenzuar 
më shumë për këtë aktivitet është Gjermania me 0,41 % 
ndaj PBB-së për vitin 2017. Qeveritë janë mbështetësit 
 kryesorë për zhvillimin e aktivitetit të K&Zh në 
 bashkëpunim me sektorin privat dhe njohuritë e  fituara 
nga kërkimi  shkencor sjellin përfitime të  pallogaritshme 
për shoqërinë në tërësi sa i përket arsimit,  kujdesit 
 shëndetësor dhe mjedisit. Në përgjithësi, bizneset 
 private investojnë në kërkimin shkencor të zbatuar dhe 
 zhvillimin  eksperimental me qëllim krijimin e  produkteve 
dhe  proceseve të reja ose të përmirësuara, ndërsa 
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 universitetet dhe institutet kërkimore të financuara nga 
publiku janë aktive në kërkimet bazë.

4. HAPAT E NDËRMARRË NGA 
 INSTAT

INSTAT, që prej vitit 2013, ka nisur vrojtimin e  Kërkimit 
Shkencor dhe Zhvillimit, si dhe Inovacionit në katër 
 sektorët e mbuluar nga aktiviteti i K&Zh. Të dhënat e 
grumbulluara kanë rezultuar me një cilësi të dobët si prej 
numrit të ulët të përgjigjes të njësive raportuese, ashtu 
dhe të parregullsive logjike në plotësimin e pyetësorëve. 
Të dhënat e përpunuara kanë qenë jopërfaqësuese dhe 
me një koeficient variancioni të lartë. Për rrjedhojë, nuk 
janë publikuar tregues statistikorë për këtë aktivitet.
Gjatë tremujorit të katërt të vitit 2018, INSTAT realizoi 
katër vrojtime për të matur aktivitetin Kërkimor në vend 
në këto sektorë: Sektori i ndërmarrjeve, sektori  qeveritar, 
institucionet e arsimit të lartë dhe organizatat private 
 jofitimprurëse. 
Për sektorin publik u përzgjodh një listë e  institucioneve 
të cilat mund të kryejnë aktivitet kërkimore. Për të 
 rritur  shkallën e përgjigjes dhe cilësinë e të dhënave të 
 raportuara u krye një trajnim i njësive  institucionale 
 publike. U  përzgjodhën gjithsej 37 institucione. Ky  vrojtim 
u përzgjodh si një kampion «i qëllimshëm» i përbërë nga të 
gjitha institucionet kryesore të sektorit publik në Shqipëri. 
Mbledhja e të dhënave për sektorin e  ndërmarrjeve dhe 
organizatave private jofitimprurëse u krye nëpërmjet  
 anketuesve, me intervistim të  drejtpërdrejt. Kampioni me 
njësitë raportuese u zgjodh nga sektori i  metodologjisë 
nëpërmjet metodës SSRS (Kampionimi i Përzgjedhjes 
së Rastësishme të Stratifikuar). Sektori i ndërmarrjeve 
dhe organizatat private jofitimprurëse ishin pjesë e të 
 njëjtit kampion të përzgjedhur, por  identifikoheshin nga 
 forma e ndryshme ligjore. Për këtë vrojtim u  përzgjodh 
një  kampion prej 1,566 ndërmarrjesh dhe OJF nga 
një  popullatë prej rreth 3,628 ndërmarrjesh brenda 
 fushës së veprimit, bazuar në Regjistrin e Statistikor të 
 Ndërmarrjeve (RSN) aktive deri në fund të vitit 2017. 
Nga 1,566 njësi institucionale të intervistuara, 1,265 iu 
 përgjigjën vrojtimit, duke shënuar një normë përgjigjeje 
prej 80,8 %. Vetëm 3,1 % e njësive raportuese deklaruan 
se kanë ndërmarrë K&Zh brenda vendit. Ky tregues është 
i nevojshëm për të vlerësuar shpenzimet bruto për K&Zh 
(GERD) të realizuara brenda vendit, të kërkuara sipas 
Rregullores Detyruese të Komisionit Evropian.

Tabela 1: Shkalla e përgjigjes për njësitë raportuese nga 
	kampioni	që	ndërmarrin	K&ZH	brenda	vendit	në	vitin	2017

Sektorët
Numri i 

njësive të 
vrojtuara 

Shkalla e 
përgjigjes 

(%)

Prania e 
Aktivitetit	
të K&Zh 

(%)

 Mungesa 
e 

	Aktivitetit	
të K&Zh 

(%)

Sektori privat 1566 80,8 3,1 96,9

Sektori Publik 41 46,3 36,8 63,2

Institucionet	
private jo 
	fitimprurëse,	
OJF

71 26,8 15,8 84,2

Burimi: Llogaritje të autorëve, 2019

Siç tregohet në tabelën 1, vetëm 3,1 përqind e  ndërmarrjeve 
që u përgjigjën nga sektori privat deklaruan se kishin 
ndërmarrë K&Zh brenda vendit, në kampionin prej 1,566 
 njësive të vrojtuara.
Njësitë raportuese nga ky vrojtim, të klasifikuara me formë 
ligjore si “institucione të sektorit publikˮ, iu  bashkuan 
 rezultateve të vrojtimit të sektorit publik, gjithashtu iu 
 bashkuan rezultateve të këtij sektori ato të klasifikuara 
me formë ligjore “OJFˮ. Ndër shpenzimet e raportuara 
për K&Zh nga sektori privat janë identifikuar një numër 
 mospërputhjesh në dy të dhënat kryesore të shqyrtuara: 
në shpenzimet gjithsej të kryera brenda  ndërmarrjeve për 
K&Zh dhe numrin gjithsej të personelit të përfshirë në K&Zh. 
Në sektorin e institucioneve të arsimit të lartë u  sigurua një 
numër shumë i vogël i përgjigjeve nga njësitë raportuese 
dhe vetëm një njësi raportoi të dhëna për këtë  aktivitet. 
Për këtë arsye, numri i njësive të  përgjigjura ishte i 
 pamjaftueshëm për t’u marrë në konsideratë  në llogaritjet 
e mësipërme.

4.1 Rezultate dhe vlerësimi i cilësisë së të 
dhënave

Nga përpunimi dhe vlerësimi i të dhënave që u mblodhën 
nga tre sektorët institucional (në llogaritje nuk u  përfshi 
sektori i institucioneve të arsimit të lartë) u arrit në 
 përfundimin se këto të dhëna nuk paraqesin pamjen e 
plotë të këtij aktiviteti për të gjithë ekonominë.  Gjithashtu, 
duhet mbajtur parasysh që koeficienti i variacionit për 
 treguesin e shpenzimeve të realizuara për K&Zh si raport 
i PBB-së rezultoi i lartë (18,3 %) me interval besimi 95 %, 
midis kufijve +/-36 %. Duke qenë se vlerësimet për këtë 
tregues cenonin parimin e cilësisë statistikore, të dhënat 
e vlerësuara nuk mund të jenë të besueshme dhe për këtë 
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arsye nuk mund të jenë të aksesueshme për përdoruesit.
Lidhur me llojet e Kërkimit shkencor të realizuar nga tre 
sektorët e vrojtuar, vlerësimet paraqiten sipas grafikut 4,  
më poshtë:
Grafiku	 4:	 Aktiviteti	 i	 K&Zh	 sipas	 llojit	 (%	 ndaj	 shpenzimeve	
gjithsej)

Burimi: Llogaritje të autorëve, 2019

Lidhur me treguesin e llogaritur të personelit të  angazhuar 
në aktivitetin e Kërkimit, u konstatuan të njëjtat çështje 
të cilësisë si për treguesin e shpenzimeve.  Ndërmarrjet 
raportuese që zhvillonin aktivitet K&Zh deklaruan se 
pjesa më e madhe e këtij aktiviteti kryhej nga kërkues 
të jashtëm të kontraktuar prej tyre. Personeli i këtyre 
ndërmarrjeve angazhohet më së shumti në zbatimin 
e koncepteve dhe metodave operative, të cilat janë të 
 përcaktuara nga personeli Kërkues Shkencor, si dhe në 
aktivitetet mbështetëse të K&Zh. Ky fakt vihet re edhe në 
vlerësimet e llogaritura për personelin sipas kategorive të 
cilat paraqiten në grafikun 5.

Grafiku	 5:	 Personeli	 i	 K&Zh	 sipas	 kategorisë	 të	 përfshirë	 në	
këtë	aktivitet

Burimi: Llogaritje të autorëve, 2019

Nga vlerësimet dhe analiza e cilësisë së të dhënave, 
 treguesit e llogaritur për shpenzimet dhe numrin e 
 personelit të angazhuar në K&Zh janë të një cilësie jo të 
kënaqshme për shkak të:

• Numrit të vogël të njësive statistikore që ndërmarrin 
një aktivitet të tillë, të vështirësisë në perceptimin e 
saktë të këtij aktiviteti, dhe për të identifikuar nëse 
aktiviteti i vetë njësisë përbën një aktivitet tëK&Zh. 
Aktiviteti i K&Zh është në vetvete një ngjarje e rrallë 
për të tre sektorët e vrojtuar dhe si pasojë treguesit 
e vlerësuar paraqesin variancë të lartë.

• Mungesës së të dhënave administrative për këtë 
 aktivitet, të cilat do të lejonin krahasueshmërinë 
e të dhënave të siguruara nga vrojtimi me ato 
 administ rative.

• Mospërcaktimit si zë më vete në bilancin e njësive 
raportuese statistikore të shpenzimeve të kryera 
për K&Zh, si dhe të personelit të angazhuar në këtë 
 aktivitet. Ky aktivitet shpesh kryhet si veprimtari 
 shtesë mbi  aktivitetin e përditshëm të njësisë dhe të 
personelit.

 
5. KONKLUZIONE

Fuqizimi dhe përmirësimi cilësor i politikave për Kërkimin 
shkencor, teknologjinë dhe inovacionin rrit mundësitë e 
zgjidhjeve për zhvillimin social-ekonomik të vendit, si dhe 
lehtëson transferimin dhe përmirësimin e teknologjive në 
shërbim të sipërmarrjes.
Në vendin tonë, nevoja për treguesit e Kërkimit  Shkencor 
është e lartë, por deri tani publikimi nuk ka qenë i  mundur 
për shkak të mungesës së cilësisë statistikore. Për të 
 siguruar një pamje të saktë mbi investimet në K&Zh dhe 
përpjekjet që ndërmerren për K&Zh, vrojtimet kombëtare 
janë thelbësore. 
Nëpërmjet vrojtimeve të tilla bëhet i mundur: 
• Sigurimi i të dhënave statistikore të cilat nevojiten për 

hartimin e politikave zhvillimore, si dhe përdorimin e 
tyre nga bota akademike dhe grupet e ndryshme të 
interesit.

• Hartimi i Stategjisë Kombëtare për Shkencën, 
 Teknologjinë dhe Inovacionin

• Raportimi i tyre në Komisionin Evropian apo në 
 institucione të tjera ndërkombëtare, e cila vjen si 
kërkesë e këtyre institucioneve për aderimin e vendit 
tonë pranë BE-së. 

Nga vlerësimet e kryera për vrojtimet e realizuara deri tani 
nga INSTAT është konstatuar se të dhënat e  vlerësuara 
cenojnë parimin e cilësisë statistikore dhe rrjedhimisht 
nuk paraqesin në mënyrë të besueshme, të saktë dhe 
 koherente realitetin. Këto të dhëna nuk janë publikuar 
dhe vënë në dispozicion për përdoruesit.

 

Kërkim bazë, 

7,7 % 

Kërkim i 

zbatuar, 

57,8% 

Zhvillim 
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34,6% 
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Teknikë, 

43,20 % 

Personeli 

mbështetës, 

39,60 % 
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Abstrakt

Regjistri i Grupeve të Ndërmarrjeve (RGN) përmban 
 informacion mbi strukturën ekonomike të grupeve të  
ndërmarrjeve, njësitë e tyre ligjore dhe  ndërmarrjet 
përbërëse të grupit. Grupet e ndërmarrjeve janë 
 kryesisht grupe shumëkombëshe, pra që kanë të 
 paktën një njësi ligjore të vendosur në një shtet tjerër.
Instituti i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT) po 
punon për të zgjeruar Regjistrin e Bizneseve, duke 
përfshirë lidhjen e ndërmarrjes me njësitë ligjore (siç 
 përcaktohet në Rregulloren 177/2008), ashtu dhe me 
krijimin e grupeve të ndërmarrjeve. 
Qëllimi i këtij studimi është identifikimi i grupeve të 
ndërmarrjeve, e në veçanti grupet e ndërmarrjeve 
shumëkombëshe, matja e impaktit që kompanitë e 
huaja kanë në tregun shqiptar, pra në ekonominë në 
tërësi. Në fokus janë ndërmarrjet, në të cilat  aksioneri 
i huaj zotëron mbi 50% te aksioneve, pra është 
 vendimmarrësi. 
Ky artikull do të prezantojë rezultatet bazuar në 
 Regjistrin e Grupeve të Ndërmarrjeve. Rezultatet do 
të japin një informacion mbi karakteristikat e tyre si: 
aktivitetet ekonomike me të cilën operojnë grupet e 
ndërmarrjeve, origjinën e grupeve dhe shtetet ku janë 
përqendruar vendimmarrësit. 

Fjalë kyçe: 

Ndërmarrje Shumëkombëshe; Regjistri i Grupeve të 
Ndërmarrjeve; Njësi ligjore
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1. HYRJE

Instituti i Statistikave, me mbështetjetjen e Eurostat, 
 ndërtoi në vitin 2017 regjistrin e grupeve të  ndërmarrjeve. 
Në fokus për ndërtimin e RGN ishin ndërmarrjet me 
 pronësi të huaj e të përbashkët në regjistrin statistikor 
të ndërmarrjeve, viti 2016. Shumë e rëndësishme për 
 ndërtimin dhe përditësimin e grupeve të ndërmarrjeve 
është identifikimi i lidhjeve midis njësive ligjore apo/
edhe financiare. Kjo u arrit nëpërmjet kontrolleve  online 
në faqet e internetit të ndërmarrjeve apo kërkime të 
tjera. Përcaktimi i ndërmarrjeve pjesë të grupit dhe 
 lidhja ndërmjet tyre është themeli i krijimit të grupeve të 
 ndërmarrjeve. 

1.1 Çfarë është “Grupi i ndërmarrjeve”

Një grup ndërmarrjesh është një grup njësish ligjore të 
lidhura së bashku nga lidhje ligjore dhe/ose financiare 
nën të njëjtin kontroll. 
Grupet e ndërmarrjeve janë një nga mjetet më të 
 rëndësishme të rritjes së bizneseve. Ato lejojnë një 
 kombinim të avantazheve e strukturave fleksibël,  përbërë 
nga një grup i njësive juridike autonome, me ato që 
 rrjedhin nga mundësia e përqendrimit të disa funksioneve 
të veçanta brenda grupit për të përfituar nga ekonomitë e 
shkallës dhe fushëveprimi. Aktivitetet e grupit zgjerohen 
në mbarë botën, pasi vendndodhja e njësive është një 
pikë strategjike për të fituar avantazhe krahasuese ndaj 
konkurrentëve.
Arsyet kryesore përse ndërmarrjet formojnë një grup 
janë:
   (a) Të mbulojnë një treg më të gjerë;
   (b) Të rrisin produktivitetin përmes drejtimit më 
 efikas të biznesit.
Rregullorja e Këshillit të Evropës (EEC) Nr 696/93 për 
njësitë statistikore e përcakton Grupin e ndërmarrjeve 
si: “Një bashkim të ndërmarrjeve të lidhura së bashku 
 ligjërisht edhe/apo financiarisht. Grupet e  ndërmarrjeve 
mund të kenë një apo më shumë se një qendër 
 vendimmarrjeje”. 
Ndërsa ndërmarrja është një aktor kryesor në ekonomi 
në nivelin e procesit të prodhimit, me autonomi relative 
në lidhje me shpërndarjen dhe përdorimin e burimeve 
aktuale, grupi i ndërmarrjeve është një aktor në një nivel 
më strategjik duke marrë vendime strategjike në emër të 
ndërmarrjeve të tij përbërëse (për shembull në politikat e 
produkteve, në zgjerimet e mëdha etj.). 

1.2 Vendimmarrja/Kontrolli

Diversiteti në rritje i strukturave të biznesit në ekonomi 
çon në shqyrtimin e rolit të ndërmarrjes si pjesë e një 
njësie më të madhe, ku strategjitë dhe objektivat  afatgjatë 
 përcaktohen dhe menaxhohen në mënyrë të centralizuar 
(përqendruar).
Kontrolli mbi njësinë ligjore përcaktohet si aftësia për 
të përcaktuar politikën e përgjithshme të ndërmarrjes. 
 Kontrolli përcaktohet nëse: 
• zotëron më shumë se gjysmën e aksioneve me të 

 drejtë vote;
• ka të drejtën të emërojë ose të largojë shumicën e 

anëtarëve të menaxhimit; 
• ka të ketë të drejtën të ushtrojë një ndikim dominues 

mbi të;
• kontrollon më shumë se gjysmën e fuqisë votuese të 

aksionarëve të një njësie tjetër juridike në mënyrë të 
drejtpërdrejtë ose të tërthortë;

• provon se ekziston de facto kontrolli i ushtruar. 
Kontrolli indirekt i referohet kontrollit të një njësie  ligjore 
nëpërmjet një njësie tjetër ligjore. Kjo përfshin,  gjithashtu, 
kontrollin kumulativ, domethënë kontrollin e dy ose më 
shumë njësive ligjore që së bashku kanë më shumë se 
gjysmën e aksioneve me të drejtë vote të  njësisë ligjore në 
fjalë.
Grupi i ndërmarrjeve kontrollohet nga qendra e grupit e cila 
mund të jetë person juridik ose person fizik, i cili  kontrollon 
të gjitha njësitë ligjore të grupit dhe nuk  kontrollohet 
nga ndonjë njësi tjetër ligjore. Një grup  ndërmarrjesh 
 kontrollohet gjithmonë nga një qendër e vetme. 
Qendra e grupit të ndërmarrjeve nuk është 
 domosdoshmërisht subjekt i detyrimeve të  kontabilitetit 
(rasti i personit fizik) dhe janë shumë të vështira të 
 identifikohen nga burimet administrative.
Njësia që kryen menaxhimin e grupit të ndërmarrjeve 
quhet qendra vendimmarëse e në disa raste nuk është 
identike me qendrën e grupit.
Kontrolli është një koncept kompleks në aspektin 
 ekonomik. Prandaj mjafton që të paktën njëra nga  situatat 
e mëposhtme të ndodhë për të identifikuar një lidhje të 
kontrollit të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në mes të dy 
njësive ligjore:
• Njësia ligjore zotëron drejtpërdrejt më shumë se 50% 

të të drejtave të vendimmmarjes të një njësie tjetër 
ligjore (kontrolli direkt);

• Njësia ligjore zotëron në mënyrë indirekte më shumë 
se 50% të të drejtave të vendimmmarjes të një njësie 
tjetër ligjore, përmes filialeve (kontrolli indirekt).
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2. BURIMET ADMINISTRATIVE E 
 STATISTIKORE  PËR NDËRTIMIN DHE 
PËRDITËSIMIN E RGN

2.1 Qendra Kombëtare e Biznesit

Qendra Kombëtare e Biznesit është institucioni publik 
ku biznesi ka detyrimin ligjor të regjistrohet. QKB për-
ditëson regjistrin tregtar i cili shërben si burimi  kryesor 
 administrativ për përditësimin e SBR dhe së fundmi 
 ndërtimin dhe përditësimin e RGN.
Informacioni i siguruar nga QKB shërben si bazë 
për  identifikimin e investitorëve të huaj. Kërkimet e 
 mëtejshme janë të detyrushme dhe shpeshherë manuale.
Dokumetet e QKB mbi investitorët mund të gjenden në 
formatin JPEG ose TIF. 
INSTAT duhet të kërkojë në faqen zyrtare të QKB dhe të 
shkarkojë ekstraktet, ku brenda tyre duhet të lexojë për të 
ndërtuar lidhjet e njësive ligjore brenda grupit.

2.2 Banka e Shqipërisë

Banka e Shqipërisë, në rolin e agjencisë statistikore, 
 organizon vrojtimin statistikor mbi Investimet e  Huaja 
 Direkte, me frekuencë vjetore. Të dhënat nga IHD 
janë burim shumë i rëndësisishëm për përditësimin e 
 pronësisë, përqindjen e kapitalit  dhe shtetin e  investitorit 
direkt. Përqindja e kapitalit është indikator shumë i 
 rëndësishëm për popullimin e RGN.

2.3 Anketa e Regjistrit të Ndërmarrjeve

INSTAT organizon Anketën e Regjistrit të  Ndërmarrjeve 
(ARN) me frekuencë vjetore. Në ARN u shtua një 
 seksion i posaçëm për RGN. Qëllimi i këtij seksioni 
është të  identifikohen ndërmarrjet që bëjnë pjesë në 
 grupet e ndërmarrjeve (kombëtar apo ndërkombëtar), 
 lidhja  direkte ndërmjet tyre, të dhënat e kontaktit dhe 
 demografike, të dhënat mbi numrin e të punësuarve. Nga 
anketa mund të përcaktojmë vetëm lidhjen direkte të 
ndërmarrjes së intervistuar. Puna e mëtejshme fokusohet 
në përcaktimin dhe sigurimin e të dhënave mbi qendrën 
e vendimmarrjes.

2.4 Kërkimet online

Kërkimet online janë shumë të rëndësishme për  ndërtimin 
e RGN dhe ndërtimin e lidhjeve ndërmjet njësive ligjore. 

Të tilla mund të përmendim: 
• Shtypi;
• Informacioni i publikuar në raporte financiare;
• Informacion mbi biznesin e publikuar në internet;
• Kontaktet me ndërmarrjet.

3. REGJISTRI EVROPIAN I GRUPEVE 
TË NDËRMARRJEVE (RGN)

RGN është një regjistër qendror i cili mirëmbahet dhe 
 përditësohet nga Eurostat. Instituti Kombëtar Statistikor 
i vendeve anëtare të  BE-së janë kontribuesit kryesorë me 
të dhëna mikro, të cilat integrohen në RGN. Pra RGN, në 
këtë mënyrë, përbën rrjetin  ndërkombëtar të regjistrave. 
RGN siguron të dhëna të integruara dhe të përditësuara 
mbi ndërmarrjet  shumëkombëshe.
Në takimet e mëparshme të Grupit të Punës të BRSU 
 (Regjistrit të ndërmarrjeve dhe njësive statistikore) 
në maj 2017 dhe 2018, INSTAT ka kërkuar akses në 
 shkëmbimin e të dhënave, të paktën për njësitë ligjore, 
që kryejnë aktivitetin ekonomik në Shqipëri. Eurostat ka 
përgatitur një projekt-marrëveshje e cila do t’u dërgohet 
Shteteve Anëtare të BE-së dhe EFTA-s për miratim në bazë 
 vullnetare. 
Në rast të përgjigjeve pozitive, procesi do të zbatohet për 
ato raste që autorizohen e më pas Eurostat do të zbatojë 
kërkesat për autorizime individuale.

4. VARIABLAT (ATRIBUTET)

Variblat e regjistrit të ndërmarrjeve shumëkombëshe 
janë të detyrueshme të përputhen me regjistrin e 
 ndërmarrjeve që INSTAT mirëmban. Por ajo që është më 
e rëndëshishme është se pas plotësimit nga ana e INSTAT 
me të dhënat për vendimmarjen, duhet të konfirmohen 
edhe nga NSI e shtetit që ka qendrën e vendimmarrjes 
së grupit.
Variablat e regjistrit të grupeve të ndërmarrjeve ndahen 
në:
I. Variablat e njësisë ligjore (lidhja direkte) 
• Karakteristikat identifikuese (numri identifikues, 

emri, të dhënat e kontaktit);
• Numri identifikues i grupit (ID statistikore);
• Lloji i grupit:

- Grup rezident
- Grup ku qendra e vendimmmarjes është në NSI 

që mirëmban SBR
- Grup ku qendra e vendimmarrjes është në një 

shtet tjetër.
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• Karakteristikat ekonomike (xhiro vjetore, të  punësuar, 
aktiviteti ekonomik kryesor dhe NVE rev.2);

• Karakteristikat demografike (data e krijimit të grupit, 
data e mbylljes së grupit).

II. Variablat e njësisë ligjore/Person Fizik (qendra e 
 vendimmarjes)
• Karakteristikat identifikuese (numri identifikues, 

emri, të dhënat e kontaktit)
• Numri identifikues i grupit (ID statistikore)
• Karakteristikat ekonomike të konsoliduara (xhiro 

vjetore, të punësuar, aktiviteti ekonomik kryesor dhe 
NVE rev.2)

• Karakteristikat demografike (data e krijimit të grupit, 
data e mbylljes së grupit).

5. REZULTATET 

Ndërmarrjet e huaja e të përbashkëta që operojnë në 
territorin e Republikës së Shqipërisë në vitin 2017 janë 
6.295, nga të cilat ndërmarrjet me origjinë nga shtetet 
e Bashkimit Evropian zënë 2,5 % të ndërrmarjeve aktive 
gjithsej në Shqipëri, dhe 66,7 % të ndërmarrjeve të huaja 
dhe të përbashkëta, siç shihet në figurën 1.
Ndërmarrjet me pronësi 100 % të huaj dhe ndërmarrjet 
e huaja e të përbashkëta përfaqësojnë 76,5 %  të  totalit 
të ndërmarrjeve me investitorë të huaj të cilët kanë të 
drejtë vendimmarrje. Këto ndërmarrje janë edhe pjesë 
e  regjistrit të grupeve të ndërmarrjeve si ndërmarrje 
shumëkombëshe.

Figura 1: Struktura e ndërmarrje të huaja e të përbashkëta si-
pas shteteve, 2017

Personat fizikë që kanë të drejtë vendimmarje 
 përfaqësojnë 94,7 % të totalit të grupeve të  ndërmarrjeve, 
siç shihet në tabelën 1 dhe figurën 2. Ndërmarrjet, 
 vendimet e të cilave merren  nga persona juridikë edhe 
pse përfaqësojnë 5,6 % në numër, punësojnë 51,8% të të 
punësuarve në regjistrin e grupeve të ndërmarrjeve.

Tabela 1: Ndërmarrjet në regjistrin e ndërmarrjeve 
 shumëkombëshe sipas formës ligjore

Figura 2: Ndërmarrjet në regjistrin e ndërmarrjeve 
 shumëkombëshe sipas formës ligjore 

Tabela 2:  Ndërmarrjet shumëkombëshe dhe njësitë që varen 
nga	individë	të	huaj	sipas	aktivitetit	ekonomik
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 11,8 %  
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Shtetet e BE-së

Ballkani Perëndimor

Shtetet e tjera
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Forma ligjore Numër %

Gjithsej                                      4,747           100 

Person Fizik                                       4,496          94.7 

Person Juridik                                          251            5.6 
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 Numër  % 
                             4,747         100 
                             1,298        27.3 

A Bujqësia, pyjet 
dhe peshkimi

                                  54          1.1 

B Industria nxjerrëse                                   99          2.1 
C Industria përpunuese                                 629        13.3 
D Energjia elektrike, gazi, 

avulli dhe  furnizimi me 
ajër të kondicionuar                                  113           2.4 

E Furnizimi me ujë, ak�vitetet
te traj�mit dhe menaxhimit 
të mbeturinave, mbetjeve                                   34          0.7 

F Ndër�mi                                 369          7.8 
                             3,449        72.7 

G Treg�a me shumicë dhe 
me pakicë; riparimi i 
automjeteve dhe motorçikletave                              1,327        28.0 

H Transpor� dhe magazinimi                                 106          2.2 
I Akomodimi dhe shërbimi ushqimor                                177          3.7 
J Informacioni dhe komunikaioni                                 242          5.1 
K Ak�vitete financiare dhe të sigurimit                                  95          2.0 
L Ak�vitete të pasurive të paluajtëshme                                123          2.6 
M Ak�vitete profesionale, shkencore 

dhe teknike                                 514        10.8 
N Shërbime administrtaive dhe 

mbështetëse                                 323          6.8 
O Administrata publike dhe mbrojtja;                           

sigurimi social i detyrueshëm                                     8          0.2 
P Arsimi                                   43          0.9 
Q Shënde� dhe ak�vitete të punës sociale                                113          2.4 
R Arte, argë�m dhe çlodhje                                   32          0.7 
(S +T+U)Ak�vitete të tjera shërbimi                                 346          7.3 

Ak�vite� ekonomik
Total

Prodhuesit e  të mirave

Prodhuesit e shërbimeve
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Përqindja  e ndërmarrjeve që janë pjesë e grupeve 
shumëkombëshe dhe që e kanë qendrën e vendimmarjes 
në shtetet e Bashkimit Evropian është 64 %, dhe vetëm 
32 % është nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, siç shihet 
në figurën 3. 

Figura 3: Ndërmarrjet shumëkombëshe sipas qendrës së 
 vendimmarjes

 

6. KONKLUZIONE

Globalizimi i vazhdueshëm ekonomik  paraqet sfida për 
prodhimin e statistikave për ndërmarrjet  shumëkombëshe, 
shtrirjen dhe kontributin e tyre, jo vetën në shtetet ku ato 
janë përqendrruar, por edhe në prodhimin e statistikave 
të konsoliduara për grupet  e ndërmarrjeve. 
Regjistri i grupeve të ndërmarrjeve, ku pjesë e 
 rëndësishme janë ndërmarrjet shumëkombëshe është 
mjeti kryesor statistikor për hartimin e të dhënave mbi 
 ndikimin e ndërmarrjeve shumëkombëshe në ekonominë 
e një vendi dhe prodhimin e statistikave zyrtare si: 
• Statistikat mbi filialet e huaja (FATS);
• Statistikat e investimeve të huaja direkte (IHD);
• Statistikat e tregtisë brenda grupit;
• Kontributet e grupeve shumëkombëshe në tregtinë 

 ndërkombëtare.
Për përditësimin dhe mirëmbajtjen e regjistrit të 
 grupeve të ndërmarrjeve dhe regjistrit të ndërmarrjeve 
 shumëkombëshe kërkohet angazhimi dhe  bashkëpunimi 
me Eurostat dhe institucionet kombëtare statistikore, 
dhe me institucionet vendase të cilët janë burimi kryesor 
administrativ: Qendra Kombëtare e Biznesit dhe Banka 
e Shqipërisë. Eurostat, si lideri dhe  zotëruesi i Regjistrit 
Evropian të Grupeve të Ndërmarrjeve, ka  ndërmarrë ini-
ciativën për unifikimin e terminologjisë dhe përcaktimin e 
rregullave operacionale për mirëmbajtjen dhe trajtimin e 
unifikuar të regjistrit të ndërmarrjeve shumëkombëshe.
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Abstrakt

Shumica prej nesh, që janë angazhuar  profesionalisht 
në prodhimin e statistikave zyrtare, jo pak herë 
 ndeshen me pyetje që përdoruesit, kryesisht ata që 
nuk i përkasin botës akademike, bëjnë në lidhje me 
rritjen dhe zhvillimin ekonomik. Disa prej tyre  pyesin 
për rritjen ekonomike, por në fakt qëllimi i tyre është 
i fokusuar në zhvillimin ekonomik, ndërsa disa të tjerë 
kërkojnë informacion mbi zhvillimin ekonomik kur 
në fakt pyesin vetëm për rritjen ekonomike. Rritja 
dhe zhvillimi ekonomik nënkuptojnë një ekonomi që 
përparon, zgjerohet duke u bërë më e larmishme dhe 
më fitimprurëse.
Ky artikull informues i vjen në ndihmë publikut të 
gjerë për të kuptuar më mirë të dhënat  statistikore, 
 nëpërmjet paraqitjes së anëve pozitive dhe  negative që 
ka  përdorimi i Prodhimit të Brendshëm Bruto  (PBB-së) 
si një tregues normativ i zhvillimit  ekonomik dhe 
 social. në mënyrë që të vlerësojnë më mirë  problemet 
me të cilat përballet shoqëria sot.  Gjithashtu, mund 
t’i  shërbejë gazetarëve dhe medias si përgjegjës 
për informimin e publikut për të qenë më efiçent në 
 përdorimin e treguesve statistikorë në funksion të 
 analizimit të problemeve ekonomike dhe sociale. 
 Informacioni statistikor është një e mirë publike dhe 
si e tillë ne duhet të tregohemi të kujdesshëm që të 
përdoret në mënyrën më efiçente të mundshme.
 

Fjalë kyçe: 

Produkti i Brendshëm Bruto; PBB për frymë; Sistemi 
i Llogarive Kombëtare; Rritja ekonomike; Produkti i 
Brendshëm Kombëtar
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1. HYRJE

Produkti i Brendshëm Bruto është treguesi i vetëm i 
 pakrahasueshëm që mat aktivitetet e ekonomisë dhe 
 rritjen ekonomike, pasi nuk ka tjetër të ngjashëm me 
të. Në vitin 1999,  Departamenti Amerikan i Tregtisë, 
 paralelisht me cilësimin e Sistemit të Llogarive Kombëtare 
(SLLK), si arritjen më të madhe të shekullit të 20-të në 
drejtim të matjes  ekonomike,  deklaroi edhe mangësitë që 
e shoqërojnë këtë sistem.
Llogaritë kombëtare janë shtylla kryesore e analizës 
 moderne makroekonomike, duke lejuar politikëbërësit, 
ekonomistët dhe komunitetin e biznesit që të  analizojnë 
ndikimin e planeve tatimore dhe të shpenzimeve,  ndikimin 
e ndryshimeve të çmimeve të produkteve specifike, 
si nafta,  ndikimin e politikës monetare, jo vetëm në 
ekonomi në tërësi, por edhe në komponentët të kërkesës 
agregate, të të ardhurave, industrive dhe  rajoneve. 
 Trajtimi i këtij treguesi deri në nivelin kur  qëllimi përse 
u krijua përputhet me përdorimin,  konsiderohet korrekt 
dhe efiçent. Ajo çka realisht ka ndodhur dhe  vazhdon të 
ndodhë është se PBB-ja trajtohet si një tregues pozitiv 
makroekonomik dhe si tregues normativ i mirëqenies 
ekonomike dhe sociale.
Përdorimi ose jo i PBB-së si një tregues i mirëqenies së 
përgjithshme sociale dhe ekonomike është një  çështje, 
debati mbi të cilën si në qarqet ekonomike, por dhe në ato 
politike duket sikur nuk ka të mbaruar. Në një dokument 
të Statistikave të Kanadasë të vitit 1974 mbi mundësitë 
e modifikimit të treguesit të Produktit  Kombëtar Bruto 
(PKB), Oli Hawrylyshyn vë në dukje se: “Në të kaluarën, 
PKB –ja ka shërbyer mirë me “qëllimin e  menaxhimit të 
kontabilitetit”, duke  siguruar informacion mbi aktivitetin 
ekonomik të vendit tek  politikëbërësit dhe të dhënat mbi 
variablat e përdorur në modelet e  analistëve të  kërkimit 
shkencor. Në ditët e sotme  publiku po kërkon  gjithnjë 
e më shumë të dijë si po shkon  ekonomia e  vendit. 
Është pikërisht ky presion nga ana e tij që po detyron 
 shmangien e përdorimit të PBB–së apo PKP–së, si tregues 
të  mirëqenies së individëve”.
Dëshira dhe përpjekjet për të matur nivelet dhe 
 ndryshimet në mirëqenie janë të pafundme.  Projekte 
të shumta organizohen në nivel rajonal, kombëtar dhe 
ndërkombëtar në përpjekje të përcaktimit të përkufizimit 
të “mirëqenies”. Shumë prej tyre përpiqen të adresojnë 
shqetësimet që PBB-ja nuk është krijuar për të përfshirë 
zhvillimin e qëndrueshëm (i cili dallon nga llojet e tjera 
të zhvillimit) dhe ndotjen apo degradimin e mjedisit, si 
dhe cilësinë e jetesës. Qeveritë e vendeve të ndryshme 

parashikojnë në projektbuxhetet e tyre vlera monetare 
disa milionëshe për të përmirësuar treguesit e zhvillimit 
mjedisor dhe të qëndrueshëm.

2. SISTEMI I LLOGARIVE 
 KOMBËTARE 

2.1 Pak histori

Prodhimi i të dhënave statistikore, me qëllim  përshkrimin 
e ekonomisë kombëtare në botën perëndimore,  daton 
të paktën në 1665-ën dhe Anglia ishte ndër të parat 
vende që prodhuan të dhënat e para statistikore për këtë 
 qëllim. Sistemi i Llogarive Kombëtare u krijua në Shtetet 
e  Bashkuara në vitin 1930 për të plotësuar dy nevoja të 
 ngutshme:  maksimizimin e prodhimit në  ekonomi dhe 
 nxjerren e ekonomisë nga Kriza Botërore  (Depresioni i 
Madh).  Ndryshe nga çfarë ofron sot Sistemi i  Llogarive 
 Kombëtare (SLLK 2008), para mesit të viteve 1930 
 politikëbërësit dhe analistët kishin vetëm qasje në të  dhëna 
jo të plota dhe sporadike mbi ekonominë. Ata  hartonin 
politika për të luftuar krizën mbështetur në të dhëna të 
 tilla si treguesit e çmimeve të aksioneve dhe  indekset jo të 
plota të industrisë së prodhimit. 
Të dhënat e para të llogarive kombëtare u përgatitën nga 
Simon Kaznets (Laureat i ardhshëm Nobel në Ekonomi) 
dhe iu paraqitën qeverisë së SHBA-së në vitin 1937. Në 
të njëjtën kohë, në Britani, ekonomisti John Maynard 
Keynes, idetë e të cilit formuan rendin e ri ekonomik të 
pasluftës,  zhvilloi “Teorinë e Përgjithshme Ekonomike” 
e cila  theksonte rolin ndërhyrës së qeverisë në  politikën 
ekonomike. Sipas  ekonomistit Robert Solow, fitues i çmimit 
Nobel, puna e Kaznets është “anatomia” për fiziologjinë e 
Keynes .
Sistemi i Llogarive Kombëtare, themeli i PBB-së, ka 
 udhëhequr politikat ekonomike të pasluftës, duke u  bazuar 
në Keynesianizëm. William M. Daley, Sekretari i Tregtisë 
së SHBA-së, thotë se «që nga përfundimi i Luftës së Dytë 
Botërore, kur llogaritë e PBB-së ishin më të  plota, më të 
zhvilluara dhe në përdorim më të gjerë, luhatjet ndërmjet 
rritjes dhe uljes ekonomike ishin më pak të  rënda. Ato kanë 
pasur një efekt shumë pozitiv në  mirëqenien ekonomike të 
Amerikës, duke siguruar një  rrjedhë të qëndrueshme dhe 
të dobishme të të dhënave ekonomike”. 
Suksesi i PBB -së dhe SLLK-së mund të shihet në tërësinë 
e tyre. SLLK është kthyer në standard ndërkombëtar nën 
kujdesin e Kombeve të Bashkuara, ndërsa PBB-ja është 
kthyer në një tregues kryesor i mirëqenies ekonomike 
dhe sociale.
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2.2 Saktësia e Llogarive Kombëtare

Kushdo që i referohet treguesve të Llogarive Kombëtare 
duhet gjithmonë të përdorë shprehjen “statistikat e 
 llogarive kombëtare” pasi në të kundërt përdoruesit 
apo publiku i gjërë do të mendojnë se  besueshmeria 
në atë çka ato tregojnë dhe saktësia e tyre është e 
 padiskutueshme.  Kjo nuk është e vërtetë. Cilësia e 
 treguesve të llogarive kombëtare të një vendi është 
 tërësisht e varur nga  cilësia e gjithë Sistemit Statistikor të 
tij. Një sistem statistikor e ka të pamundur të  përfshijë të 
gjitha njësitë e  nevojshme teorikisht për të matur saktë 
të gjithë  treguesit e sistemit të llogarive kombëtare dhe 
për të analizuar një pjesë të  treguesve përdoren për-
shtatje ose rregullime.  Treguesit e llogarive kombëtare 
dhe në veçanti PBB-ja, nuk janë  rezultate të një vrojtimi 
statistikor për cilësinë e  rezultateve të të cilit mund të 
përdorësh intervalin e besimit. Ato janë rezultat i kom-
binimit të të dhënave nga shumë burime, ku një pjesë e 
tyre kërkojnë  rregullime për t’i  integruar në një bazë të 
dhënash të llogarive  kombëtare. Por nuk mbaron këtu. 
Për të  përmirësuar koherencën, kjo  databazë e  integruar 
është objekt i  përshtatjeve  statistikore. Në kushte të 
mosndryshimeve konceptuale të treguesve është e 
 rëndësishme të dihet se PBB-ja është gjithmonë objekt 
rishikimesh dhe se  ndryshimet nga 1 % në 3 % e vlerave të 
saj si pasojë e përfshirjes në llogaritje të  burimeve të reja 
të  informacionit janë ndryshime që duhet të priten nga 
përdoruesit dhe jo të keqinterpretohen. 

3. PRODHIMI I BRENDSHËM 
 BRUTO – PBB
 
Produkti i Brendshëm Bruto mat vlerën gjithsej të 
 llogaritur në monedhën kombëtare të të gjithë prodhimit 
të aktivitetit ekonomik në një vend. 
Tri janë mënyrat e llogaritjes së këtij treguesi: (i) duke 
shtuar vlerën e të ardhurave dhe fitimeve të  përfituara 
nga prodhimi i mallrave dhe shërbimeve; (ii) duke  shtuar 
vlerën e shpenzimeve të realizuara për mallra dhe 
 shërbime (duke shtuar paratë e shpenzuara për  eksportet 
dhe duke zbritur paratë e shpenzuara për importet); (iii) 
dhe duke shtuar vlerën e shtuar nga puna dhe kapitali 
kur inputet e blera nga prodhuesit e tjerë shndërrohen 
në prodhim. Ajo nuk mat transaksionet financiare apo 
dhuratat të cilat nuk qarkullojnë, por vetëm ndryshojnë 
zotëruesit e tyre.
Por krahas këtij treguesi, i cili mat aktivitetin ekonomik të 
një vendi, ekziston dhe treguesi i Produktit të Brendshëm 

Kombëtar (PBK) i cili mat të ardhurat gjithsej të individëve 
të një vendi. Ai llogaritet duke i shtuar PBB–së vlerën e 
qirasë, interesat, fitimet dhe dividentët që rrjedhin në 
vend, dhe duke i zbritur qiratë, interesat, fitimet dhe 
 dividentët e paguar për të huajt. 
PBB-ja reale për frymë përdoret shpesh si tregues i 
 zhvillimit të standardit të jetesës së popullsisë. Ajo 
 llogaritet si raport i vlerës gjithsej të prodhimit të  mallrave 
dhe shërbimeve ndaj numrit të popullsisë.

3.1	Anët	pozitive	të	përdorimit	të	PBB–së

Matës i aktivitetit ekonomik të një vendi. PBB-ja mund të 
konsiderohet si treguesi më i mirë në pasqyrimin e nivelit 
ekonomik dhe ndryshimeve ekonomike të një  vendi 
pasi ai përmbledh gamën më të gjerë të  informacionit 
 ekonomik në një numër të vetëm. Një PBB e detajuar  sipas 
 aktiviteteve ekonomike, e cila evidenton pikat e  forta dhe 
të dobëta të sektorëve të ndryshëm  ekonomikë, është një 
mjet lehtësisht i përdorshëm nga ana e  politikëbërësve 
dhe analistëve në ndihmë të hartimit dhe drejtimit të 
politikës ekonomike të një vendi.
PBB-ja është një barometër i saktë i klimës së biznesit. 
Teknikisht, një rritje negative e PBB-së dy tremujorë 
 radhazi konsiderohet si një rënie ekonomike e thjeshtë, 
por për bizneset dhe qeverinë ky është një sinjal për të 
rishikuar politikat e tyre.
Tregues i thjeshtë i mirëqenies. Rritja e PBB-së është një 
kontribues i rëndësishëm për mirëqenien e përgjithshme 
pasi ajo ndikon në rritjen e të ardhurave dhe punësim. Por 
a shpreh rritja e PBB–së qartësisht se sa ka ndryshuar ose 
do të ndryshojë niveli i mirëqenies sociale dhe ekonomike 
të individit?
Përgjigja e kësaj pyetje varet nga qëllimi i përdorimit të 
treguesit të PBB–së. Nëse jemi të interesuar në matjen e 
ndryshimeve në mirëqenie, rritja apo ulja e PBB-së mund 
të shërbejë si tregues i përshtatshëm vetëm nëse faktorët 
e tjerë që ndikojnë në mirëqenie mbeten të pandryshuar. 
Individët  në vendet e pasura nuk ndiejnë më përfitimet e 
rritjes ekonomike. Ata ndjejnë pasiguri lidhur me punën, 
pensionet, kursimet e tyre dhe po përballen gjithnjë e 
më shumë me vështirësitë për të balancuar familjen dhe 
punën. Nga ana tjetër, ndryshimet klimatike dhe humbja 
e biodiversitetit janë kthyer në kërcënim për qytetërimin 
modern. Por pavarësisht këtyre problemeve duket sikur 
zgjidhja e vetme është rritja ekonomike pasi në qarqet 
politike dhe ekonomike normat e larta të rritjes ende 
 konsiderohen si një parakusht për zhvillimin ekonomik.
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3.2	Kufizimet	në	përdorimin	e	PBB-së

Shumica e ekonomistëve, duke filluar nga Simon 
Kuznets, krijuesi i SLLK, deri tek ekonomistët laureant të 
 Çmimit  Nobel në shkencën e ekonomisë, kanë theksuar 
rëndësinë e kujdesit që duhet të tregohet në  përdorimin 
e PBB–së si tregues i zhvillimit ekonomik dhe social. 
 Sipas  Greenspan, PBB-ja “është treguesi më i mirë i 
vlerës së tregut të mallrave dhe shërbimeve, megjithëse 
nuk është  domosdoshmërisht tregues i mirëqenies apo 
edhe i  standardit të jetesës”.  Kuznets, në prezantimin e 
 mbajtur para Kongresit të SHBA-së në vitin 1934 deklaroi 
se:  “Qëllimi për të pasur ritme rritjeje të larta duhet të 
specifikojë qartësisht: rritje të kujt dhe për çfarë”.
Më lart u përmend rëndësia që ka qëllimi i përdorimit të 
PBB–së. Për ata që dëshirojnë të përcaktojnë nivelin dhe 
ndryshimet e mirëqenies ekonomike mjafton të shikojnë 
komponentët që përfshihen në llogaritjen e PBB–së për 
të kuptuar se ky tregues nuk përfshin disa faktorë me 
 interes si ndryshimet mjedisore, ndryshimet sociale etj. 
Sa më shumë që këta faktorë të ndryshojnë me një normë 
të ndryshme nga PBB-ja, aq më shumë ulet besueshmëria 
e përdorimit të tij si tregues i mirëqenies. 
PBB përfshin vetëm transaksionet e tregut. Të gjitha 
 aktivitetet jotregtare janë aktivitete që nuk ndodhin 
në ekonominë e tregut. Ato përfshijnë prodhimin dhe 
 konsumin e të mirave dhe shërbimeve jashtë  ekonomisë 
së tregut. Aktivitete si puna e papaguar e shtëpisë,  kujdesi 
për fëmijët, ofrimi i shërbimeve në formë  vullnetare janë 
aktivitete të cilat në ekonominë e tregut blihen, pra kanë 
çmim. PBB-ja, si matës i aktivitetit të tregut,  përjashton 
çdo aktivitet i cili nuk ka “çmim”, përfshirë këtu dhe  “tregun 
e zi” apo teknikisht tregun informal. Puna e  papaguar e 
shtëpisë, puna vullnetare, kujdesi për  fëmijët, shkëmbimi 
dhe tregtia ilegale e drogës janë vetëm disa kontribues në 
ekonomi që nuk përfshihen në PBB,  megjithëse shumica 
e tyre mund të blihen teorikisht në treg.
Në nivel makroekonomik, tregues i rëndësishëm është 
niveli i përgjithshëm i të mirave dhe shërbimeve të 
 ofruara nga aktivitetet tregtare dhe jotregtare. Në këtë 
kuptim, PBB-ja paraqet  vetëm një pamje të pjesshme të 
realitetit.
Jo të gjitha shpenzimet të përfshira në PBB impaktojnë 
zhvillimin social. Nëse do të kërkonim të dinim në një 
periudhë të caktuar kohe si na ka ndryshuar mirëqenia 
jonë do të arrinim në konkluzione jo të sakta nëse do 
t’i referoheshim vetëm normave të rritjes apo uljes së 
 PBB-së për atë periudhë dhe nuk do të merrnim parasysh 
fenomenet apo ngjarjet e ndodhura në jetën reale të cilat 

në terminologjinë ekonomike quhen eksternalitete. Për 
ta thjeshtëzuar, shembulli konkret dhe aktual është zjarri 
që përfshiu Katerdralen Notre Dame në Paris, e cila për 
nga përmasat e dëmit të shkaktuar mund të renditet si 
“fatkeqësi natyrore”. Shpenzimet në vlerë monetare për 
rindërtimin e saj do të ndikojnë në rritjen e PBB–së së 
Francës. Por a mund të themi se francezët do të jenë më 
të lumtur dhe mirëqenia e tyre do të rritet? 
Presidenti Emmanuel Macron deklaroi se “shkatërrimi i 
Notre Dame ishte shkatërrimi i një ndërtese frymëzuese 
që mishëronte zemrën e Parisit për më shumë se 800 vjet. 
Notre Dame është historia jonë, është literatura jonë, 
është imazhi ynë, është vendi ku ne jetuam momentet 
tona më të mëdha, nga luftërat deri te çlirimet. Kjo histori 
800–vjeçare u dogj. Djegia e saj rriti trishtimin e të gjithë 
francezëve anembanë botës”. 
Duke u mbështetur vetëm në ecurinë e PBB-së si një 
tregues normativ, në kushte të tilla do të rezultonim në 
“mospërputhje” ndërmjet ndryshimeve të PBB-së dhe 
ndryshimeve sociale  sepse nuk marrim parasysh  ngjarjen 
negative që shkaktuan rritjen e aktivitetit ekonomik. 
“Edhe pse ‹natyrore› dhe ‹njerëzore› fatkeqësitë, krimet 
dhe aksidentet, të gjitha kontribuojnë në PBB në mënyrë 
pozitive, pasi këto aktivitete gjenerojnë rritje të prodhimit 
“por ato nuk shtojnë mirëqenien e shoqërisë”. 
Mospërfshirja e “Stokut të të mirave” në PBB. PBB-ja 
mat vetëm qarkullimin e të mirave dhe jo stokun e tyre. 
Për shembull, konsumi i burimeve natyrore, si nafta, 
 llogaritet në PBB, ndërsa rezervat e naftës nuk përfshihen 
në  vlerësime pasi trajtohen si stok. Rezervat e burimeve 
natyrore përfshihen në PBB kur ato futen në përdorim, 
pra marrin vlerën e tregut. 
Megjithëse ato nuk përfshihen në PBB, Sistemi i Llogarive 
Kombëtare përmban disa llogari të quajtura “satelitore” 
të cilat trajtojnë rezervat e burimeve me arsyetimin se 
këto rezerva, së bashku me kapitalin dhe forcat e punës, 
janë pjesë përbërëse e pasurisë së një vendi.
Shpërndarja e pabarabartë e të ardhurave të 
 disponueshme dhe konsumit. Një nga treguesit e 
 mirëqenies dhe zhvillimit të një vendi është edhe niveli 
i barazisë së shpërndarjes së të ardhuarve dhe  konsumit. 
Treguesi i PBB-së për frymë nga pikpamja teorike  tregon 
raportin e PBB-së kundrejt numrit të popullsisë dhe  ofron 
një vlerësim të përafërt të kontributit të ekonomisë së 
tregut tek çdo individ. Në realitet nuk ndodh kështu pasi 
treguesi i PBB-së për frymë për kategori të ndryshme 
 individësh është i ndryshëm, duke treguar pabarazinë në 
shpërndarjen e të ardhurave dhe konsumit. Në qoftë se 
do t’i referohemi ritmeve të ndryshimit të PBB-së, nuk 
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do kuptonim përqindjen e ndryshimit të varfërisë apo 
 ndryshimin e normës së të ardhurave të disponueshme.

4. KONKLUZIONE

Nëpërmjet paraqitjes në mënyrë të thjeshtuar dhe shumë 
të përmbledhur të anëve pozitive dhe kufizimeve që ka 
treguesi thelbësor i Sistemit të Llogarive Kombëtare, 
Prodhimi i Brendshëm Bruto, duket qartë se ky tregues i 
vetëm nuk mund t’i tregojë asnjërit prej nesh,  pavarësisht 
statusit social në shoqëri, se sa të shëndetshëm 
 ekonomikisht jemi. PBB-ja është qarkullim i prodhimit 
dhe përjashton fitimet kapitale dhe humbjet. Kur dëgjoni 
se standardi i jetesës suaj është rritur si pasojë e rritjes së 
PBB-së, pyesni veten se çfarë ka ndodhur me kohën e lirë; 
po punoni më shumë apo më pak për të fituar të njëjtat 
të ardhura? 
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Abstrakt

Për prodhimin e statistikave të krimeve, çdo shtet 
 bazohet në legjislacionin e tij penal, në koncepte dhe 
në rregulla kombëtare të numërimit të veprave penale 
dhe personave të përfshirë në sistemin e  drejtësisë. 
Statistikat e krimeve në Shqipëri  bazohen në  Kodin 
Penal të Republikës së Shqipërisë. Këto statistika 
 ndryshojnë jo vetëm ndërmjet shteteve, por edhe 
brenda të njëjtin juridiksion, nga njëra fazë e sistemit 
të drejtësisë te tjetra, edhe pse bazohen në  standarde 
kombëtare. Statistikat brenda të njëjtit juridiksion janë 
të vështira për t’u bashkanalizuar pasi çdo  institucion 
mbledh dhe përpunon statistika në bazë të  nevojave 
të veta,  rregullat e numërimit ndryshojnë, si dhe 
të dhënat mund të kenë rrjedhur nga periudha të 
ndryshme kohore.
Për të unifikuar prodhimin e të dhënave për krimet, 
është i nevojshëm dhe i domosdoshëm zbatimi i 
një  klasifikimi ndërkombëtar të standardizuar. Ky 
 klasifikim ndërkombëtar është i rëndësishëm si në  nivel 
ndërkombëtar, ashtu edhe kombëtar. Zyra e Kombeve 
të Bashkuara për Krimet dhe Drogën (UNODC), në vitin 
2015 përgatiti një klasifikim ndërkombëtar të krimeve 
për qëllime statistikore, klasifikim i cili bazohet në 
sjellje/ngjarje që përbëjnë akte kriminale dhe jo në 
dispozita ligjore. 
Ky artikull informues vë në dukje nevojën për zbatimin 
e një klasifikimi ndërkombëtar për statistikat e  krimeve 
në Shqipëri, në mënyrë që këto statistika të jenë të 
qëndrueshme dhe të krahasueshme në vend dhe në 
nivel ndërkombëtar.

 Fjalë kyçe: 

Krime; Klasifikim kombëtar; Standarde; Klasifikim 
ndërkombëtar për qëllime statistikore (ICCS)
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1. HYRJE

Statistikat zyrtare të krimeve dhe drejtësisë penale 
 pasqyrojnë të dhëna duke u fokusuar në hallkat kryesore 
të sistemit të drejtësisë dhe në anketime të ndryshme të 
fushës. Këto statistika paraqesin rëndësi për komunitetin 
dhe ligjvënësit pasi shërbejnë për:
• monitorimin, analizimin dhe vlerësimin e sistemit të 

drejtësisë;
• informojnë publikun, mediat dhe grupe të ndryshme 

interesi mbi gjendjen e kriminalitetit në vend dhe më 
gjerë;

• hulumuntime dhe analiza të thelluara në fushën e 
krimeve;

• raportim ndërkombëtar të statistikave të krimeve.

Klasifikimi i përdorur për prodhimin e statistikave të 
 krimeve bazohet në legjislacionin kombëtar penal të 
çdo shteti, specifikë kjo e cila vështirëson krahasimin 
e  drejtpërdrejt të veprave penale dhe personave të 
përfshirë në sistemin e drejtësisë ndërmjet vendeve. 
Gjithashtu, organizimi i sistemeve të drejtësisë penale, 
përkufizimet e veprave penale, periudha e referencës, 
mbulimi gjeografik dhe mënyra se si këto statistika 
mblidhen dhe paraqiten variojnë shumë midis vendeve.1 
 Pavarësisht se këto dallime po vijnë duke u ngushtuar, 
është e paarsyeshme të mendohet se mund të zbatohet 
një e drejtë unike në të gjithë vendet; kjo për arsye të 
dallimeve kulturore, shoqërore, juridike të cilat janë dhe 
do jenë pengesë edhe për shumë kohë.2

Bazuar në domosdoshmërinë e krijimit të një  metodologjie 
dhe klasifikimi të standardizuar, Komisioni Statistikor 
i Kombeve të Bashkuara, në sesionin e tij të  46-të në 
mars 2015, dhe Komisioni për Parandalimin e Krimit dhe 
 Drejtësisë Penale (CCPCJ) në sesionin e tij të 24-të në 
maj të vitit 2015, miratuan Klasifikimin  Ndërkombëtar të 
Krimeve për Qëllime Statistikore (ICCS) dhe konfirmuan 
Zyrën e Kombeve të Bashkuara për Krimet dhe Drogën 
(UNODC) si kujdestare të ICCS. Në vitet në vijim, UNODC 
ka hartuar manuale, të cilat paraqesin të gjitha  procedurat 
e nevojshme për implementimin e kësaj nomenklature.
Angazhimi i Shqipërisë për zbatimin e indikatorëve të 
 zhvillimit të qëndrueshëm (SDG), thekson edhe më shumë 
domosdoshmërinë e një klasifikimi të standardizuar, i cili 
do të shërbejë si mjet i rëndësishëm për përmirësimin 
e cilësisë së të dhënave në fushën e drejtësisë, si edhe 

1. https://ec.europa.eu/eurostat/web/crime/overview
2. E drejta penale Europiane, Jean Pradel, Geert Corstens, Gert 
 Vermeulen

për të mbështetur nismën e vendeve në monitorimin 
e  objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm në fushën e 
sigurisë dhe sigurisë publike, trafikimit, korrupsionit dhe 
qasjes në drejtësi (target 16).

2. STATISTIKAT E KRIMEVE DHE 
KLASIFIKIMI KOMBËTAR 

Të dhënat mbi krimet dhe drejtësinë penale janë pjesë e 
Programit të Statistikave Zyrtare 2017-2021, si pjesë e një 
moduli më vete. Burimi që përdor Instituti i  Statistikave 
(INSTAT) për përpunimin dhe analizimin e statistikave 
të krimeve është administrativ; të dhënat  sigurohen 
nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë, Prokuroria e 
 Përgjithshme, Ministria e Drejtësisë dhe Drejtoria e 
 Përgjithshme e Burgjeve, siç shihet në skemën 1.  

Skema	1:	 Institucionet	që	funizojnë	INSTAT	me	të	dhëna	mbi	
krimet dhe drejtësinë

Për prodhimin e statistikave të krimeve, Instituti i 
 Statistikave bazohet në Ligjin e Statistikave  Zyrtare, 
 Programin e Statistikave Zyrtare, si edhe në  Memorandume 
Bashkëpunimi me Drejtorinë e Përgjithshme të  Policisë 
dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve. 
Statistikat e krimeve në INSTAT datojnë që nga viti 1991 në 
botimin “Vjetari Statistikor 1991-1999”, ku pasqyroheshin 
të dhëna mbi veprat penale dhe personat e dënuar. Ndër 
vite, cilësia e statistikave të krimeve është përmirësuar, 
objekti i fushës është zgjeruar dhe tashmë në gamën e 
treguesve janë shtuar edhe të dhëna nga prokuroria dhe 
burgjet. Sot, këto statistika mbulojnë të dhëna mbi veprat 
penale të evidentuara, persona të dyshuar, të dhëna për 
personat e dëmtuar, procedime penale të regjistruara dhe 
dërguar për gjykim, të dhëna mbi persona të pandehur, të 
dënuar, si edhe të dhëna për të burgosurit. Treguesit e 
statistikave të krimeve dhe drejtësisë penale publikohen 
në botimet vjetore të INSTAT, si Burra dhe Gra në Shqipëri, 
Shqipëria në Shifra, Vjetari Statistikor Rajonal dhe Vjetari 
Statistikor. Gjatë vitit 2017 dhe 2018 janë botuar të dhëna 
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me frekuencë tremujore mbi veprat penale dhe autorë. 
Në tetor 2018, u botua për herë të parë një publikim i 
detajuar në fushën e drejtësisë, “Statistikat e Krimeve 
dhe Drejtësisë Penale, 2018”, i cili përfshin të dhëna për 3 
vitet e fundit dhe për të gjitha fazat e drejtësisë.
Vlen të theksohet se këto statistika pasqyrojnë  rastet që 
janë të njohura në sistemin e drejtësisë dhe jo gjendjen 
reale të veprave të ndodhura apo personave që  kryejnë 
vepra penale. Kështu, ndryshimi në vite i gjendjes 
së  kriminalitetit varet nga hyrjet dhe  ndryshimet, 
në  përpjekjet dhe burimet në sistemin e drejtësisë. 
Gatishmëria për raportim të krimeve, ndryshimet në 
 perceptim dhe tolerancë të veprave penale përbëjnë disa 
 faktorë që shpjegojnë gjendjen e kriminalitetit në një 
vend. Një vend që inkurajon njerëzit në mënyrë  proaktive 
për të raportuar krimet, në mënyrë që problemet të mund 
të adresohen, mund të duket se ka performancë më të 
dobët, krahasuar me një vend që nuk i inkurajon viktimat 
të raportojnë,  duke bërë që problemi të mos njihet.3

Klasifikimi i përdorur për prodhimin e statistikave të 
 krimeve bazohet dhe është në përputhje me nenet 
dhe krerët e Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë. Të 
gjitha hallkat e sistemit të drejtësisë penale, njëkohësisht 
edhe burim i të dhënave për këto statistika bazohen në 
 legjislacionin penal kombëtar për prodhimin e statistikave 
të krimeve. Çdo institucion mbledh, prodhon dhe rapor-
ton të dhëna bazuar në nevojat e tyre, duke paraqitur 
edhe specifika krahasuar me institucionet e tjera. Pra, 
edhe pse klasifikimi i përdorur kombëtar është i njëjtë, 
mënyra e mbledhjes së të dhënave dhe ndyshimet në 
rregullat e numërimit të veprave penale dhe personave 
vështirësojnë bashkanalizimin e të dhënave brenda të 
njëjtit juridiksion. Kështu:

• Numri i personave të dyshuar të regjistruar gjatë 
një viti nuk mund të krahasohet me numrin e të 
 pandehurve të regjistruar për të njëjtin vit pasi 
disa nga të pandehurit mund të jenë paraqitur si 
 persona të dyshuar në vitin e kaluar. E njëjta situatë, 
 periudha të ndryshme kohore mund të vështirësojnë 
 krahasimin e personave të pandehur dhe të dënuar 
për vepra specifike penale.

• Njësia e numërimit dhe rregullat e  numërimit 
të  veprave penale dhe personave të përfshirë 
në  sistemin e drejtësisë ndryshojnë ndërmjet 
 institucioneve. Për shembull, ndërkohë që policia 
regjistron dhe numëron të gjitha veprat penale të 

3. https://www.statisticsauthority.gov.uk/wp-content/uploads/temp-
docs/report-30--crime-statistics---user-perspectives.pdf

ndodhura në një vit, prokuroria dhe gjykata numëron 
veprën kryesore.

Pra është shumë e rëndësishme që statistikat e  krimeve 
të shihen në një perspektivë më të gjerë dhe më të 
 përgjithshme, për shembull në krahasimin e periudhave 
kohore, në vend që të krahasohen numrat specifikë 
përkundrejt njëri-tjetrit4. Nga pikëpamja e analizës së 
të dhënave do të ishte me vlerë ngritja e një sistemi 
 elektronik për regjistrimin e veprave, personave të 
 dëmtuar dhe autorëve. Në këtë mënyrë çdo çështje,  autor 
dhe person i dëmtuar do të shoqërohej me një numër 
unik, duke e bërë analizën e rezultateve më cilësore dhe 
duke gjurmuar çështjen pavarësisht vitit të regjistrimit.

3. RËNDËSIA E NJË KLASIFIKIMI 
NDËRKOMBËTAR

Ekzistenca e një klasifikimi të standardizuar i shërben 
statistikave të krimeve si në kontekstin ndërkombëtar, 
ashtu edhe kombëtar. Krijimi i një standardi metodologjik 
dhe statistikor, si dhe krijimi i një kornize të përbashkët 
definimi mundëson:
1. Krahasimin e statistikave të krimeve midis vendeve 

dhe krahasimin në kohë;
2. Krijimin e një kornize statistikore për prodhimin e 

statistikave brenda të njëjtit juridiksion;
3. Mat hyrjet dhe krijon lidhje midis fazave të ndryshme 

të sistemit të drejtësisë, ndjekjen e një vepre dhe 
personi në të gjitha fazat e tij;

4. Lehtëson matjet dhe analiza të thelluara në fushën e 
statistikave të krimeve;

5. Përmirëson qëndrueshmërinë dhe cilësinë e të 
dhënave
a. krijimi i një strukture të njëjtë për prodhimin e 

statistikave nga faza të ndryshme të sistemit të 
drejtësisë brenda një juridiksioni; 

b. të dhënat nga burime të ndryshme, anketa apo 
burim administrativ duke lehtësuar matjen e 
 hendekut midis krimeve të raportuara në sistem 
dhe të dhënave nga vrojtimet;

6. Ofron mbështetje për hartimin e politikave dhe të 
programeve në fushat e parandalimit të  kriminalitetit;

7. Monitorimin e objektivave specifike të zhvillimit të 
qëndrueshëm në fushën e drejtësisë, targeti 16.

Raportimi ndërkombëtar i statistikave në fushën e 
 drejtësisë thekson edhe më shumë rëndësinë dhe  nevojën 
e zbatimit të një klasifikimi të standardizuar. 

4.http://www.instat.gov.al/al/publikime/librat/2018/statistikat-e- 
krimeve-dhe-drejtësisë-penale-2018/
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Eurostat në bashkëpunim me UNODC, kanë  zhvilluar një 
 pyetësor të përbashkët mbi trendet e krimit  (UN-CTS), 
ku  k ërkohen të dhëna në faza të ndryshme të sistemit të 
 drejtësisë.  INSTAT plotëson dhe raporton në  EUROSTAT 
për këtë  pyetësor, i cili me krijimin e ICCS është  përshtatur 
 sipas nevoja të tij dhe zhvillimit të indikatorëve të 
 qëndrueshëm.  Përshtatja e pyetësorit dhe kërkimi i të 
dhënave sipas ICCS,  EUROSTAT dhe UNODC përmbushën 
qëllimin e parë. Ndërkohë qëllimi i dytë konsiston në 
zbatimin e klasifikimit ndërkombëtar nga të gjithë vendet 
për prodhimin e statistikave zyrtare.5

4. KLASIFIKIMI NDËRKOMBËTAR 
I KRIMEVE DHE ZBATIMI I TIJ NË 
SHQIPËRI 

Klasifikimi ndërkombëtar i krimeve për qëllime  statistikore 
(ICCS) është një nomenklaturë e hartuar nga  UNODC, e cila 
klasifikon veprat penale bazuar në koncepte,  përkufizime 
dhe parime të pranuara  ndërkombëtarisht për të   rritur 
konsistencën dhe krahasueshmërinë  ndërkombëtare 
të statistikave të krimeve në nivel  kombëtar dhe 
 ndërkombëtar. 
Ky klasifikim ndërkombëtar grupon në mënyrë  sistematike 
të gjitha ngjarjet të përcaktuara si “vepra penale” në 
 kategori diskrete dhe hierarkike, duke i etiketuar ato me 
terminologjinë e përdorur zakonisht (si “vjedhje”, ose 
“rrëmbim personi”) dhe duke i përcaktuar qartë ato  sipas 
sjelljeve që përbëjnë veprat penale përkatëse6.  Kështu, 
objekti i përdorur për klasifikimin është sjellja, akti, 
 ngjarja që përbën vepër penale dhe përshkrimi i përdorur 
për veprën penale bazohet në sjellje dhe jo në dispozita 
ligjore.
Klasifikimi ndërkombëtar i krimeve ka një strukturë 
 hierarkike që përfshin 4 nivele. Ky klasifikim ka 11  kategori 
të mëdha të veprave penale, të cilat ndahen më tej në 
ndarje, grupe dhe klasa. Për çdo kategori janë listuar 
 përjashtimet dhe përfshirjet e veprave penale në kategori, 
të cilat vendosin kufijtë ndërmjet kategorive, në mënyrë 
që një vepër penale të jetë pjesë vetëm e një kategorie. 
Përfshirjet tregojnë shembuj të akteve të cilat duhet të 
jenë pjesë në atë kategori, ato nuk janë shteruese dhe 
lista mund të zgjerohet në të ardhmen. Përjashtimet 
tregojnë raste të akteve të cilat janë të klasifikuara në 
kategori të tjera pavarsisht ngjashmërisë me kategorinë 
në fjalë. Në aneks janë paraqitur dy tabela, e para me 11 
5. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/8305054/KS-
GQ-17-010-EN-N.pdf/feefb266-becc-441c-8283-3f9f74b29156
6. http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/
crime/ICCS/ICCS_English_2016_web.pdf

kategoritë e mëdha të veprave penale sipas ICCS dhe 11 
krerët e Kodit Penal të Shqipërisë; tabela e dytë paraqet 
një pasqyrë të detajuar të kategorisë së parë, së bashku 
me përfshirjet dhe përjashtimet e veprave penale.
Ky klasifikim është i lidhur edhe me klasifikime të tjera 
ndërkombëtare si ICD7, klasifikimi ndërkombëtar i 
 sëmundjeve, për ato vepra që synojnë të  shkaktojnë 
dëmtime fizike dhe vdekje. Gjithashtu, ka lidhje edhe 
me ISIC8; kjo lidhje është reflektuar në variablat e 
 disagregimit të viktimave, sipas sektorit ekonomik, biznes 
dhe  institucione, si viktima të mundshme.
INSTAT-i ka filluar implementimin e klasifikimit 
 ndërkombëtar në Shqipëri nëpërmjet një procesi  gradual, 
i cili kërkon një proces hartëzimi të veprave penale të 
Kodin Penal të Shqipërisë në klasifkimin ndërkombëtar 
(ICCS). Në fund të këtij procesi, klasifikimi duhet të 
paraqitet për miratim edhe në Këshillin e Nomeklaturave.

5. KONKLUZIONE

Zbatimi i një klasifikimi ndërkombëtar për krimet do 
ketë një impakt pozitiv në krahasueshmërinë dhe 
 qëndrueshmërinë e statistikave të krimeve, do sigurojë 
një kornizë të përbashkët për të dhënat si nga burime 
 administrative dhe anketa të viktimizimit, duke  ngushtuar 
boshllëkun ndëmjet krimeve të raportuara nga policia 
dhe krimeve të përjetuara nga viktimat. 
Ky klasifikim, për shkak të rëndësisë që paraqet, është i 
rekomandueshëm të zbatohet në çdo vend, edhe pse nuk 
është i detyrueshëm.
Nga pikëpamja e analizës së statistikave të krimeve, do 
të ishte me vlerë ngritja e një sistemi elektronik për 
 regjistrimin dhe ndjekjen e veprave dhe personave në çdo 
fazë të sistemit të drejtësisë.
Sot ka një varietet të madh të rregullave të numërimit, të 
cilat ndryshojnë ndërmjet vendeve dhe shpesh varen nga 
sistemet kombëtare të regjistrimit të të dhënave në fushën 
e drejtësisë. Një klasifikim i standardizuar si ICCS  nënkupton 
koncepte dhe përkufizime të standardizuara, por nuk 
 përcakton rregullat e numërimit, të cilat duhet të ndjekin 
vendet për mbledhjen e të dhënave9. Zyra e Kombeve të 
Bashkuara për Krimet dhe Drogën synon në të ardhmen të 
ofrojë udhëzime dhe praktika më të mira lidhur më njësimin 
e rregullave të numërimit në fushën e drejtësisë.

7. International Classification of Deaths
8. International Standard Industrial Classification of all Economic Activ-
ities
9.http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/
crime/ICCS/ICCS_English_2016_web.pdf
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ANEKS
Tabela 1: Kategoritë e mëdha të veprave penale në Kodin Penal 
dhe	në	Klasifikimin	Ndërkombëtar	për	qëllime	statistikore

Kodi Penal i Shqipërisë (Krerët)
ICCS - Niveli 1

Krime kundër njerëzimit 
Akte që shkaktojnë vdekjen ose kanë për qëllim të shkaktojnë vdekjen 

e një personi

Vepra penale kundër personit
Akte	që	shkaktojnë	dëmtime	ose	kanë	për	qëllim	të	shkaktojnë	

dëmtime	te	një	person

Vepra penale kundër pasurisë dhe në sferën ekonomike Akte me natyrë seksuale

Vepra penale kundër mjedisit Akte kundër pronës që përfshijnë dhunë dhe kërcënim ndaj një personi

Krime kundër pavarësisë dhe rendit kushtetues Akte kundër pronës 

Krime që cenojnë marrëdhëniet me shtetet e tjera Akte	rreth	substancave	psiko-aktive	dhe	drograve	të	tjera

Vepra me qëllime terroriste Akte	rreth	mashtrimit,	fallsifikimit	dhe	korrupsionit

Krime	kundër	autoritetit	të	shtetit Aktet		kundër	rendit	publik	,	autoritetit	dhe	dispozitave	të	Shtetit

Vepra penale kundër drejtësisë Akte	kundër	sigurisë	publike	dhe	sigurisë	së	shtetit

Vepra penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin
demokratik	të	zgjedhjeve Akte kundër mjedisit natyror

Vepra penale të kryera nga banda e armatosur dhe
organizata kriminale Akte	të	tjera	kriminale	jo	të	klasifikuara	diku	tjetër
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Tabela 2: Struktura e detajuar e nivelit të parë të ICCS me 
	përfshirjet	dhe	përjashtimet	e	veprave

Niveli  01  Akte që çojnë në vdekje ose që synojnë të shkaktojnë vdekjen

0101 Vrasje me dashje

 +
Përfshirja: Vrasje, vrasje të nderit, sulme serioze që çuan në vdekje, vdekje si pasojë 
e	aktiviteteve	terroriste,	vrasje	të	lidhura	me	pajime

 -
Përjashtimet:	Vdekja	për	shkak	të	ndërhyrjeve	ligjore,	vrasje	të	justifikueshme	në	
vetëdeklarimin,	tentim	vrasje	me	dashje	(0102);	vrasja	pa	elementin	e	qëllimit	është	
vrasje	me	dashje	(0103);

0102
 Vrasje me dashje mbetur në 

tentativë									                                             

 +
Përfshirje:	Vrasje	në	tentativë;	përpjekje	për	të	shkaktuar	vdekjen	si	rezultat	i	
veprimtarive	terroriste,	tentativë	për	vrasje

 - Përjashtimet:	Konspiracion	për	të	blerë	ose	kryer	vrasje	të	foshnjës	(0106)

0103 Vrasje nga pakujdesia

 +
Përfshirja:	vrasja	e	pavullnetshme,	duke	shkaktuar	vdekjen	me	ngarje	të	rrezikshme;	
aplikoni të gjitha përfshirjet e listuara në 01031 - 01032  

 - 	Përjashtimet:	Sulmi	i	rëndë	që	çon	në	vdekje	(0101);	vrasje	vullnetare

0104
 Ndihma ose nxitja e 

vetëvrasjes

 + Përfshirja: Aplikoni të gjitha përfshirjet e listuara në 01041 - 01049

 -

0105
 Eutanasia  

Vdekje e vullnetshme

 + Përfshirja:	eutanazinë	jo-vullnetare;	eutanazinë	e	pavullnetshme

 - Përjashtimet:	Lehtësimi	i	vdekjes	së	një	personi	që	dëshiron	të	vdesë		(0104)

0106
 Vraasje e paligjshme e 

fetusit 

 +
Përfshirja:	Aborti	i	paligjshëm;	veprat	e	abortit	siç	përcaktohet	nga	legjislacioni	
kombëtar;	fshehjen	e	lindjes	duke	fshehur	fshehurazi	trupin;	dështimet	e	
qëllimshme	dhe	ende	lindjet;

- 
Përjashtimet:	Aborti	ligjor	aborti	i	kryer	nga	një	person	i	cili	nuk	ka	aftësi	mjekësore	
(02071);

0107
Vrasje të paligjshme që 
lidhen	me	konfliktin	e	

armatosur

 +
Përfshirja:	Vrasja	nga	një	luftëtar	i	cili	konsiderohet	vepër	penale	në	shtet	por	nuk	
përbën	krim	lufte

 -
Përjashtimet:	vrasja	gjatë	konfliktit	të	armatosur	konsiderohet	vrasje	me	dashje	
(0101);	

0109
Veprime të tjera që çojnë 

në vdekje ose që synojnë të 
shkaktojnë vdekjen

 + Përfshirja:	Dështimi	për	të	ofruar	ndihmë	që	çon	në	vdekje

 - Përjashtimet:	Zbatoni	të	gjitha	përjashtimet	e	renditura	në	0101	–	0107
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