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VVËËSSHHTTRRIIMM  II  PPËËRRGGJJIITTHHSSHHËËMM  

 
 

Punësimi është një nga problemet shqetësuese imediate për Shqipërinë. Ashtu si 
për shumicën e ish ekonomive të planifikuara, edhe për Shqipërinë modeli i kalimit nga 
një punësim totalisht i garantuar në një model punësimi mbi baza tregu është parë si i 
vështirë. Krjimi i vendeve të reja të punës në sektorin privat ka qenë në nivele të ulta. 
Sipas vlerësimeve të reja të parashtruara në këtë raport, në vitin 2004 ishte e punësuar 
vetëm 60% e popullsisë në moshë pune, shifër kjo më e ulët nga shumë vende të tjera të 
rajonit. Nivelet e papunësisë për vitin 2004 ishin mbi 13%, nga të cilat dy të tretat e 
këtyre personave kishin qenë të papunë gjatë së paku 12 muajve të fundit. Gjendja e 
tregut të punës është një faktor përcaktues i mirëqënies ekonomike dhe të qënit i  papunë 
ose në një “punë të keqe” lidhet ngushtësisht me të qënit i varfër.  

 
Shqetësimi kryesor në lidhje me situatën e tregut të punës përqëndrohet në 

efektet e rritjes së punësimit informal dhe niveleve të larta të migracionit. Këto janë 
çështje serioze dhe janë pjesë e problemit më të gjerë të hapjes së vendeve të punës në 
tregun formal. Tre e katërta e krahut të punës është e punësuar  në sektorin informal, 
ndërsa punësimi informal është i rëndësishëm si për ekonominë ashtu edhe për 
mirëqënien e shumë familjeve, këta të punësuar janë veçanërisht vulnerabël dhe shpesh 
janë të varfër. Për më tepër, shumë shqiptarë janë larguar nga atdheu për të gjetur një 
punësim fitimprurës. Remitancat që vijnë nga punësimi janë një burim vital të ardhurash, 
por emigrantët përfaqësojnë gjithashtu edhe fenomenin e “largimit të trurit” për vendin. 
Si informalizimi ashtu edhe migracioni janë pasoja të problemit fondamental që punësimi 
në përgjithësi nuk po vjen duke u rritur, dhe në veçanti kjo është më vërtetë për sektorin 
formal.  
 

Këto të dhëna mbi punësimin 
janë në veçanti zhgënjyese sidomos 
duke patur parasysh kontekstin e një  
zhvillimi ekonomik relativisht të 
shëndoshë. Rritja vjetore reale e GDP-
së arriti mesatarisht në pothuajse 8% 
gjatë periudhës nga viti 1998 në vitin 
2004. Megjithatë, ky zhvillim 
ekonomik nuk solli në vetvete rritje të 
nivelit të punësimit. Megjithëse 
mungesat e të dhënave, apo të dhënat 
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jo të sakta gjithmonë e bëjnë të vështirë një vlerësim të saktë të panoramës së tregut të 
punës të përpara vitit 2001, sipas të dhënave të INSTAT-it, totalit i punësimit (formal dhe 
informal) ishte vetëm 11,000 persona më shumë në vitin 2004 nga ç’kishte qënë vetëm 
tre vjet më parë. 

 
Krahu i punës ende po rritet dhe mund të përfaqësojë një burim të rëndësishëm 

të zhvillimit ekonomik në të ardhmen. Por n.q.s Shqipëria nuk arrin të përmirësojë 
nivelin e krijimit të vendeve të reja të punës, kjo “dhuratë demografike” potenciale 
mund ta agravonte edhe më tej problemin e papunësisë. Gjatë dekadës së ardhshme, 
popullsia në moshë pune do të rritet me afërsisht 5% në vit dhe në vitin 2015 do të 
pëfaqësojë dy të tretat e gjithë popullsisë. Nivelet rezultuese të ulta të dipendencës do të 
krijojnë një “dhuratë potenciale demografike”. Megjithatë, realizimi i këtij potenciali do 
të kërkojë përmirësime sinjifikative në kapacitetin e ekonomisë për hapjen e vendeve të 
reja të punës. 
 

Nxitja e punësimit është një sfidë komplekse për çdo qeveri sepse hapja e 
vendeve të reja të punës është një fenomen multisektorial që përfshin politika të 
zbatueshme në mënyrë të ndërsjellë në një numër fushash. Politikat e shëndosha 
makroekonomike dhe kushtet e favorshme të biznesit janë elementë esencialë për rritjen 
ekonomike që nevojitet për nxitjen e punësimit. Politikat arsimore dhe një kuadër efikas i 
mbrojtjes sociale janë gjithashtu elementë kritikë për të siguruar një krah pune të aftë 
profesionalisht dhe të përshtatshëm për profesionet që nevojiten.  
 
 Ndërsa ky raport bën një përmbledhje të konstatimeve ekzistuese në këto fusha 
duke u bazuar në raportet e fundme të Bankës Botërore,  analizat dhe rekomandimet e 
reja fokusohen në tregun e punës dhe politikat e tregut të punës.1  Kontributi unikal i 
këtij raporti është sigurimi i një analize sasiore dhe të azhurnuar  të tregut të punës, 
bazuar në Sondazhin për Matjen e Standardeve të Jetesës/Panelin e Sondazheve për 
Shqipërinë (LSMS/APS) të kryera gjatë periudhës 2002- 2004. Këto anketime së paku në 
mënyrë të pjesshme mbulojnë një pjesë të boshllëkut të madh në informacionin në lidhje 
me tregun e punës. Me të dhënat e LSMS/APS-së, rezultatet e fundit të tregut të punës 
mund të përshkruhen me detaje, jo vetëm nga pikëpamja ndërsektoriale, por edhe 
nëpërmjet një analize dinamike që na mundëson të ndjekim punëtorët që hyjnë dhe dalin 
nga tregu i punës dhe midis punëve të ndryshme. Këto themele analitike janë esenciale 
për identifikimin e çështjeve madhore të tregut të punës dhe për marrjen në shqyrtim dhe 
konsideratë se cilat janë prioritetet për hartuesit e politikave. 

                                                 
1 Ky raport është në vazhdën e një sërë raportesh të fundit të Bankës Botërore që kanë trajtuar 
probleme/çështje jashtë tregut të punës, por shumë  me rëndësi në kontekstin e punësimit. Këtu përfshihen 
Vlerësimi i Varfërisë për Shqipërinë (2003), Ruajtja e Rritjes së Qendrueshme përtej Tranzicionit: 
Memorandumi Ekonomik për Shqipërinë (2004) dhe Rishikimi i Rrjetit të Sigurisë Sociale në Shqipëri 
(2004). Raporti Doing Business 2006 i Bankës Botërore dhe Anketimi për Mjedisin e Biznesit dhe 
Performancën e Ndërmarrjeve (së bashku me EBRD-në) janë gjithashtu dokument shumë të rëndësishme 
komplementare.
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 Pjesëmarrja e krahut të punës 
dhe punësimi kanë mbetur shumë pas 
rritjes së popullsisë.  Si krahu i punës 
dhe punësimi (duke përfshirë punësimin 
në sektorin formal dhe informal) kanë 
ecur me hap më të ngadaltë se popullsia 
në moshë pune.2 Me fjalë të tjera, numri 
i personave të rritur që as nuk punojnë 
dhe as nuk kërkojnë për një vend pune 
ka ardhur në rritje.  
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 Punësimi në sektorin publik ra në mënyrë të jashtëzakonshme gjatë periudhës 
së tranzicionit, por hapja e vendeve të punës dhe ritmet e saj në sektorin privat kanë 
qenë tepër të ngadalta për ta kompensuar këtë situatë. Përmirësimi i performancës së 
krjimit të vendeve të punës është sfida numër një e tregut të punës. Rënia e numrit të 
punëve/profesioneve në sektorin publik ka qenë dramatike, edhe shumica e saj ka 
ndodhur gjatë viteve të para të tranzicionit. Tashmë, më pak se 20% e totalit të punësimit 
vjen nga sektori publik. Megjithatë, krijimi i vendeve të reja të punës në sektorin privat 
nuk ka qenë aq i fortë sa për të kompensuar humbjen e punësimit në sektorin publik. 
Sipas të dhënave të INSTAT-it, punësimi në sektorin privat u rrit vetëm me 23,000 gjatë 
periudhës 2001-2004, duke shtuar vetëm 2.5% të totalit të punësimit gjatë kësaj periudhe. 
 
 Niveli i punësimit në 
vitin 2004 ishte 60%; ky nivel 
është shumë më poshtë objektivit 
evropian të Lisbonës që është 
70%. Analiza e bazuar tek 
LSMS-ja, tregon se përqindjet e 
punësimit në Shqipëri në vitin 
2004 ishin 60%.  Kjo shifër 
është pas vendeve me 
performancë më të mirë në 
Evropën Lindore dhe shumë më 
                                                 
2 Tendencat afatgjata nuk mund të përcaktohet me saktësi për shkak të mungesës ose pasaktësisë të të 
dhënave, në veçanti për periudhën përpara vitit 2001. Në vitin 2001, Rregjistrimi i Popullsisë nxorri të 
dhëna mbi tregun e punës të cilat ishin shumë më poshtë përllogaritjeve të INSTAT-it përpara atij viti. 
Duke qenë se këto statistika të hershme nuk janë rishikuar për të marrë parasysh konstatimet e Rregjistrimit 
të Popullsisë, viti 2001 duhet konsideruar si një ndërprerje në serinë e të dhënave. Qysh nga viti 2001, 
LSMS-ja ka siguruar të dhëna më të sakta.  
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pas standardit të Lisbonës të miratuar nga Bashkimi Evropian.  Analiza e  LSMS-së e 
bërë për këtë raport përdor standardet ndërkombëtare (d.m.th ILO) por gjithashtu përfshin 
përafritë e “relaksuara” të  papunësisë dhe pjesëmarrjen e krahut të punës që merr në 
konsideratë punëtorët e shkurajuar. Këto përafri të relaksuara përshkruajnë më me saktësi 
situatën reale të tregut të punës. Ato rrisin pjesëmarrjen e matur dhe nivelin e 
papunësisë.3  
 
Treguesit kryesore të  tregut të punës, Moshat 15-64 vjeç, LSMS, 2002-2004 
 

 2002 2003 2004 
Përqindja e pjesëmarrjes në 
krahun e punës  (e relaksuar) 70.8 69.9 69.4 
Përqindja e pjesëmarrjes në 
krahun e punës (standard) 65.2 65.4 63.7 
Niveli i papunësisë (e relaksuar) 17.3 12.9 13.4 
Niveli i papunësisë (standard) 10.2 6.9 5.6 
Papunësia aftagjatë 58.3 73.4 68.4 
Nivelet e punësimit 58.5 60.9 60.1 
Burimi: LSMS-ja 
 
 Niveli i papunësisë ra gjatë periudhës së viteve 2002- 2004, por përqindjet 
tregojnë një nivel të lartë shkurajimi në  krahun e punës. Papunësia afatgjatë është në 
nivele të larta dhe ka ardhur në rritje.  Në vitin 2004, (sipas përkufizimit të relaksuar) 
niveli i papunësisë ishte 13.4%, mbi dyfishin e nivelit standard, duke reflektuar një numër 
të madh personash të papunë të cilët kanë hequr dorë së kërkuari për një punë. Dy të 
tretat e punëtorëve të papunë në vitin 2004 kishin së paku një vit që kërkonin punë; 
përqindja e nivelit të papunësisë afatgjatë është afërsisht 10 pikë përqindjeje më e lartë 
seç ishte në vitin 2002.  
 
 Brenda për brenda statistikave kombëtare ka diferenca sinjifikative në 
përqindjet rajonale. Nivelet më të larta të punësimit janë në rajonin qendror (64.9 në 
vitin 2004). Rajoni i Tiranës kishte nivelet më të ulta (50.1), plus nivelin më të lartë të 
papunësisë (19.2% sipas përkufizimit të relaksuar). Këto rezultate tregojnë se zonat rurale 
të vendit, ku predominon bujqësia, kanë në përgjithësi tregues më pozitivë të tregut të 
punës sesa zonat urbane. Kjo nuk është për shkak se ekonomitë rurale dhe tregu rural i 
punës funksionojnë më me efikasitet sesa ato urbane. Në fakt, ato reflektojnë dallimet në 
dy sfera të aktivitetit ekonomik, ku bujqësia  bazohet në punën e anëtarëve të familjes si 
faktori kryesor (dhe shpesh i papaguar) i prodhimit. Nga ana tjetër, kërkesa e ulët për 
krah pune çon në mungesë aktiviteti dhe papunësi në tregun urban të punës.  

                                                 
3 Në kontekstin e përkufizimit të relaksuar, individët që nuk kanë një punë konsiderohen si të papunë dhe 
përfshihen në krahun e punës në rast se kanë qenë duke kërkuar për një vend pune gjatë katër javëve të 
fundit (që është kërkesa standarde) ose nuk kanë kërkuar për punë por do të ishin të gatshëm të punonin 
gjatë dy javëve në vijim.  Duke përfshirë përllogaritjet e bazuara në përkufizimin e relaksuar njihet 
vlefshmëria e efektit të  “punëtorit të shkurajuar” – d.m.th. duke hamendësuar që disa individë janë pjesë e 
krahut të punës, por nuk kërkojnë punë sepse mendojnë se për ta nuk ka vende pune.  
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 Struktura e punësimit 
reflekton faktin që ekonomia është 
ende e dominuar nga bujqësia dhe 
aktivitete të tjera tradicionale; 
sektori “modern” i punësimit është 
shumë i vogël. Pothuajse 60% e 
totalit të punësimit është ende në 
bujqësi ku prodhimi është në shkallë 
të vogël dhe siç përmendet më lart 
është tipikisht i organizuar rreth 
njësisë shtëpiake. Duke patur 
parasysh këtë, nuk është për tu 
çuditur që sektori “modern” me pagë është shumë i vogël. Në vitin 2004, të 
vetëpunësuarit përfaqësonin 61% të punësimit, ku tre të katërtat e vetëpunësimit ishin në 
bujqësi. Punonjësit me pagë përfaqësonin vetëm 38% të të gjithë punësimit në vitin 2004.  

Most employment is self-employment

Self-employed agr
Self-employed non-agr
Employer
Wage formal
wage informal

Source: LSMS 2004

 
 Punësimi informal perdominon tregun e punës, ku tre nga katër punëtorë/të 
punësuar janë të punësuar në tregun informal. Ndërsa shumë prej tyre janë të 
vetëpunësuar ose punëtorë të nënpaguar në bujqësi, informaliteti ende përbën një pjesë 
të qenësishme të sektorit jobuqjësor. Në sektorin jobujqësor, 55% e punësimit 
klasifikohet si informal, sipas përkufizimit të përdorur në këtë raport.4 Edhe midis të 
punësuarve me pagë, nivelet e informalitetit janë të larta (42% e të punësuarëve me 
pagë). Në krahasim me punëtorët me pagë në sektorin zyrtar, të punësuarit në sektorin 
informal marrin paga të ulta (diferenca me 16% pas kontrollit të karakteristikave të tjera 
personale), punojnë me orë të zgjatura (8 orë më shumë në javë) dhe (sipas përkufizimit) 
nuk kanë akses zyrtar për mbrojtje sociale. Për më tepër, ka pak lëvizshmëri midis 
sektorëve formalë dhe informalë. Shumica dërmuese e punëtorëve në sektorin informal 
qëndrojnë në këtë sektor nga një vit deri tek tjetri. Personat më pak të arsimuar, të varfrit 
dhe të rinjtë janë edhe ata që janë të mbipërfaqësuar në sektorin e punësimit informal.  
 
 Ekziston një problem i përgjithshëm në rritje i përjashtimit nga tregu i punës. 
Rezultatet e tregut të punës janë në veçanti të pafavorshme për gratë dhe minoritetet 
etnike. Gratë kanë nivele të ulta pjesëmarrjeje dhe punësimi dhe nivele shumë të larta 
papunësie. Në fakt, gratë në zonat urbane ishin në nivele papunësie tek rreth 30% në vitin 
2004. Mesatarisht, pagat për femrat janë 35%  më të ulta sesa ato për meshkujt, duke 
patur parasysh këtu edhe moshën, arsimimin dhe karakteristika të tjera personale. Niveli i 
papunësisë në komunitetet e romëve dhe evgjitëve është afërsisht 70% dhe pjesa e atyre 
që janë të punësuar përgjithësisht marrin paga shumë të ulta dhe shpesh janë të punësuar 
në punë me shumë rrezik në sektorin informal. 

                                                 
4 Punëtorët informalë në sektorin jobujqësor quhen  të punësuarit më pagë që nuk janë të rregjistruar me 
sigurimet shoqërore dhe të vetëpunësuarit dhe punëtorët e papaguar që kanë përfunduar arsimin e mesëm. 
Kjo e fundit është vendosur për të përjashtuar  të vetëpunësuarit e kualifikuar dhe profesionistë. 
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 Ata më pak të shkolluarit gjithashtu provojnë  dhe ndeshen me probleme të 
konsiderueshme në tregun e punës. Me 
zhvillimin e mëtejshëm ekonomik, ky grup 
do të ndjehet dhe do të jetë edhe më i 
përjashuar nga tregu i punës. Rezultatet e 
tregut të punës varen shumë nga niveli i 
arsimimit. Midis individëve në moshë pune 
në vitin 2004, vetëm 57% me më pak se 
shkollën fillore morrën pjesë në krahun e 
punës dhe vetëm 49% arritën të punësohen. 
Përqëndrimi i personave të paarsimuar në 
sektorin informal është përmendur dhe më 
parë. Edhe të ardhurat gjithashtu varen në 
mënyrë të ndjeshme nga shkalla e arsimimit. Mesatarisht, personat e punësuar që kanë 
më pak se arsimin fillor fitojnë 30% më pak se të punësuarit që kanë përfunduar shkollën 
e mesme (në rast se të gjithë faktorët e tjerë mbeten konstantë). 

Education matters in the labor market 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

< primary < Secondary Secondary Postsecondary 

Participation
rate
Employment

Source: LSMS 2004

 
PPPëëërrrssseee   kkkaaa   eeecccuuurrr   mmmeee   rrr iii tttmmmeee   ttëëë   nnngggaaadddaaallltttaaa   kkkrrr iii jjj iiimmmiii    iii    vvveeennndddeeevvveee   tttëëë   rrreeejjjaaa   tttëëë   pppuuunnnëëësss???   t

 
 “Rritja ekonomike 
pa krijuar vende të reja 
pune” përbën një problem 
rajonal, por Shqipëria del 
në pah mes vendeve në  
tranzicion duke patur 
nivele të ulta të hapjes së 
vendeve të reja të punës 
për shkak të rritjes së fortë 
të prodhimit. Me 
stabilizimin e ekonomive të 
Evropës Lindore dhe 
rimëkëmbjen e tyre pas 
tranzicionit, punësimi në 
përgjithësi ka mbetur shumë pas rritjes së prodhimit. Shumë vende të rajonit, duke 
përfshirë edhe Shqipërinë, pothuajse nuk kanë patur asnjë hapje neto të vendeve të reja të 
punës, por asnjë prej tyre nuk ka patur përvojën e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë.  
Nga pikëpamja sektoriale, zhvillimi ekonomik, sidomos i shërbimeve, ka qenë i fuqishëm 
vitet e fundit; megjithatë, në këtë sektor nuk pati asnjë hapje neto të vendeve të reja të 
punës gjatë periudhës midis viteve 2001 dhe 2004. 
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 Pengesa më e madhe për krijimin e vendeve të reja të punës është klima e 
pafavorshme e biznesit. Faktorët e tregut të punës janë më pak kufizes, megjithëse 
kostot e krahut të punës dhe rregulloret luajnë një rol të rëndësishëm. Klima e biznesit 
në përgjithësi nuk çon në zhvillim ekonomik dhe krijim vendesh të reja të punës. Kjo 
është edhe pengesa më e rëndësishme për punësimin. Megjithatë, brenda tregut të punës, 
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kostot dhe rregulloret kanë pjesën e tyre. Ndërsa kostot e krahut të punës mbeten 
relativisht të ulta, taksat e larta ndaj pagave dhe shpërblimit (payroll taxes) për financimin 
e sigurimeve shoqërore përbëjnë një shkurajim për punësimin në sektorin zyrtar. Disa 
rregullore kufizuese të tregut të punës, në veçanti në lidhje me rregullat e punësimit kanë 
një ndikim të ngjashëm.  
 
 Përvoja e vendeve në tranzicion gjatë këtyre 15 vjetëve ka treguar edhe një herë 
rolin shumë të rëndësishëm që ka një klimë pozitive biznesi për hapjen e vendeve të 
reja të punës. Studime të ndryshme kanë evidentuar probleme serioze me mjedisin e 
biznesit në Shqipëri. Vendet që kanë patur një farë suksesi në hapjen e vendeve të reja të 
punës kanë qenë gjendje të zhvillojnë sektorin e tyre privat përmes krijimit të firmave të 
reja dhe zgjerimit të atyre ekzistuese.  Anketime të ndërmarrjeve dhe perceptimet e tyre 
në lidhje me mjedisin e biznesit në Shqipëri nxjerrin në pah shqetësime në një sërë 
fushash. Anketimi i përbashkët i EBRD-së dhe Bankës Botërore për Mjedisin e Biznesit 
dhe Performancën e Ndërmarrjeve (BEEPS) identifikoi shkelje të kontratave, praktika 
antikonkurrence, korrupsion, probleme në dogana, tregti, nivelet e tatimeve dhe 
problemet në furnizimin me energji elektrike si probleme sinjifikative për ndërmarrjet në 
Shqipëri. Raporti Doing Business 2006 i Bankës Botërore e rendit Shqipërinë në vendin e 
117 nga 155 vende të përfshira përsa i përket lehtësisë së bërjes biznes.  
 
 Kostot e krahut të punës në Shqipëri mbeten të ulta në krahasim me vendet e 
tjera të rajonit. Megjithatë, ato duket se janë rritur ndjeshëm vitet e fundit. Shqipëria 
është një ekonomi me paga të ulta në krahasim me vendet e tjera të Evropës Juglindore. 
Parashikime krahasimore të mbledhura nga Banka Botërore tregojnë se paga neto në 
Shqipëri (në Euro, vetëm për sektorin publik) ishte 73.5% e mesatares rajonale (e 
paponderuar) për vitin 2004. Kjo reflekton nivelet relativisht të ulta të produktivitetit të 
punës që ende karakterizojnë Shqipërinë. Megjithatë, gjatë periudhës së viteve 2000-04, 
paga neto e Shqipërisë duket të jetë rritur me afërsisht 70%, që është një shifër shumë më 
e lartë nga mesatarja rajonale prej 48.5%.5 Ujdisjet kolektive të punës (collective 
bargaining) janë kryesisht të kufizuara tek sektori publik dhe nuk duket të ketë një ndikim 
të madh tek pagat apo kostot e përgjithshme të krahut të punës. Faktikisht, ujdisjet 
kolektive të punës nuk janë shumë efektive dhe kontratat kanë një tendencë të mos jenë të 
zbatuara siç duhet. 
 
 Si shumica e vendeve të tjera të ECA-s, Shqipëria ka vendosur taksa të larta për 
të punësuarit dhe punëdhënësit për financimin e programeve të sigurimeve shoqërore. 
Pyka rezultuese e taksës (tax wedge) kufizon hapjen e vendeve të reja të punës, 
veçanërisht në sektorin zyrtar. Kontributet e kombinuara të sigurimeve shoqërore midis 
të punësuarëve dhe punëdhënësve përfaqësojnë afërsisht 42%  të pagës bruto. Kur këto 
taksa për pagesën dhe shpërblimet kombinohen me tatimin mbi të ardhurat personale, 
“pyka e taksës (tax wedge)” (që mat barrën e taksave të vendosura mbi punën) për një të 
punësuar mesatar është afërsisht 33% e kostos totale të krahut të punës. Megjithëse, kjo  
pykë e taksës është relativisht e ulët në krahasim me vendet e tjera të rajonit, ajo 

                                                 
5 Megjithatë duhet theksuar se saktësia dhe mbulesa e të dhënave mbi pagat mbetet një shqetësim. 
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gjithësesi është e lartë po të krahasohet me shumicën e vendeve të tjera me të ardhura të 
ulta jashtë ECA-s.   
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 Punëdhënësit shmangin pagesën e taksës së punës duke mos raportuar 
punësimin dhe borderotë në nivelet reale. Kjo nxit informalizimin e tregut të punës. 
Kur kostot që lidhen me punësimin në sektorin formal janë të larta, punëdhënësit 
ndërmarrin një sërë strategjish për tu 
bërë ballë atyre. Ndër më të hasurat 
është shmangia ose minimizimi i këtyre 
kostove përmes mungesës ose 
përputhshmërisë së pjesshme (non- or 
partial compliance). Kjo është në veçanti 
e mundshme kur kapacitetet e 
administratës publike janë të kufizuara 
dhe zbatimi nuk është në nivelet e dëshiruara. Sigurisht që pasoja është rritja e punësimit 
informal. Në Shqipëri, non-compliance duket se është një strategji që haset rëndom. Sipas 
BEEPS-it të vitit 2005, përqindja e krahut aktual të punës të raportuar nga ndërmarrjet që 
morrën pjesë në anketim në Shqipëri ishte shumë më e ulët sesa në të gjithë vendet e 
SEE-së dhe ECA-s në tërësi. Po kështu, të anketuarit shqiptarë u shprehën se në fakt 
raportonin përqindje shumë më të ulta të borderove të tyre, sesa në ndërmarrjet në vendet 
e tjera të rajonit. 
 
 Në krahasim me pagat mesatare, paga minimale në Shqipëri është shumë e 
lartë sipas standardeve rajonale. Megjithatë, ajo duket të jetë tepër e ulët për patur 
ndonjë ndikim tek punësimi në shkallë të ndjeshme. Paga minimale është rritur në 
mënyrë të ndjeshme qysh nga viti 2000 (me përjashtim të vitit 2004). Në vitin 2004, ajo 
ishte 46% e pagës mesatare. Kjo e renditi Shqipërinë vetëm pas Lituanisë dhe Bosnje-
Hercegovinës në rajon. Megjithëse pagat minimale mund të jenë fitimprurëse për disa 
punonjës, ato gjithashtu mund të jetë shkurajuese për punësimin e krahut të pakualifikuar 
të punës po të vendoset shumë lart. Sipas të dhënave të LSMS-së së vitit 2004, “paga e 
tregut” për krahun e pakualifikuar të punës duket që ketë qenë goxha lart mbi pagën 
minimale. Megjithatë, për vitin 2005 nevojitet një vështrim i ri duke qenë se paga 
minimale u rrit me 19% që ka gjasa të jetë shumë mbi rritjet e pagave në përgjithësi. 
Axhustimet e ardhshme duhet të bëhen vetëm duke mbajtur parasysh efektet e mundshme 
tek punësimi. 
 
 Legjislacioni shqiptar për mbrojtjen e punësimit (EPL) është i krahasueshëm 
me rregullat/rregulloret e vendeve të tjera të Evropës Juglindore. Megjithatë, ato janë 
më kufizuese se rregullat në vendet më të përparuara të Evropës. Rregulloret e tregut 
shqiptar të punës janë relativisht fleksibël në krahasim me vendet e tjera të SEE-së, por 
disi më kufizuese sesa në vendet e Evropës Qendrore dhe Lindore dhe në ato të OECD-
së. Kjo është në veçanti e vërtetë në rastin e rregullave të punësimit të punonjësve për të 
punësuarit jo permanentë.  
 
Treguesit EPL të OECD-së, Shqipëria dhe vendet e përzgjedhura nga ECA dhe 
OECD-ja1 
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1. Sa më të larta vlerat e indeksit, aq më i ngurtë legjislacioni.  

Burimi: OECD dhe Banka Botërore 

  
 Rregullat ekzistuese të punësimit kufizojnë përdorimin e formave fleksibël të 
punësimit. Krahasimet midis vendeve të ndryshme tregojnë se rregullat e punësimit në 
Shqipëri përbëjnë një fushë ku EPL-ja vepron kundër objektivit të hapjes së vendeve të 
reja të punës. Kontratat fikse të punësimit lejohen vetëm për arsye “objektive” d.m.th aty 
ku natyra e vendit të punës është për një periudhë kohore të kufizuar. Shumë vende të 
tjera, duke përfshirë pothuajse të gjitha vendet e OECD-së, i lejojnë kontratat fikse edhe 
në ato raste kur vendi i punës nuk ka një kohëzgjatje të kufizuar. Ka gjithashtu kufizime 
për punë të përkohëshme në agjenci të ndryshme që lejohet vetëm për arsye “të 
justifikuara” që përfshijnë mbulim të përkohshëm për punonjës që mungojnë në punë për 
arsye paaftësie dhe shkaqe shëndetësore, detyrime familjare etj.  
 
 Rregullat për orët e punës janë gjithashtu shumë kufizuese në krahasim me 
vende të tjera të rajonit. Sipas raportit Doing Business, përsa i takon indeksit të 
“ngurtësisë së orëve”, Shqipëria ka më shumë rregulla kufizuese për punësimin sesa 
vendet e tjera të SEE dhe ECA-s. Kjo reflekton kufizime në orarin e punës dhe orët jashtë 
orarit, për shpërblimet për punë jashtë orarit dhe kufizimet për punë natën dhe gjatë 
fundjavës.  
 

SSSii   iii   bbbëëëjjjnnnëëë   bbbaaallllllëëë  pppuuunnnëëëtttoorrrëëëttt   mmmuuunnngggeeesssëëësss   sssëëë   i  o
mmmuuunnndddëëësssiiivvveee   pppëëërrr   pppuuunnnëëësssiiimmm???   

 
 Punëtorët dhe familjet e tyre mbahen/varen nga një sërë strategjish për tu bërë 
ballë risqeve të papunësisë dhe të ardhurave të ulta. Rrjeti i sigurisë publike ofron 
mbështetje relativisht të ulët për një grup relativisht të vogël individësh dhe shumica e 
familjeve bëjnë si bëjnë sipas mundësive që u paraqiten dhe me ç’u del përpara. 
Programet e ndihmës ekonomike, sigurimeve shoqërore dhe të tregut aktiv të punës 
ekzistojnë, por janë të një shkalle të vogël. Nga kjo pikëpamje, Shqipëria nuk është rast i 
veçantë për një vend në stadin e vet të zhvillimit. Strategjitë më të rëndësishme të kësaj 
natyre kanë qenë emigracioni dhe kërkimi fleksibël për punë, që shpesh do të thotë 
punësim në sektorin informal. 
 

 ix



 

 Migracioni dhe 
emigracioni kanë qenë fenomene 
masive për Shqipërinë që nga 
tranzicioni. Qysh nga viti 1990, 
afërsisht një e pesta e të gjithë 
popullsisë së vendit është larguar 
dhe jeton jashtë shtetit. 
Emigracioni i përkohshëm është 
edhe më i përhapur sesa migracioni 
permanent. Edhe brenda për brenda 
vendit ka patur lëvizje në shkallë të 
gjerë të popullsisë nga zonat rurale, 
kryesisht nga zona veriore malore në drejtim të Tiranës dhe qendrave të tjera urbane dhe 
rajoneve qendrore dhe bregdetare.  
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 Motivimi si për migracionin, ashtu edhe për emigracionin ka qënë i lidhur me 
punësimin dhe shumica dërmuese e migrantëve kanë qenë të suksesshëm në gjetjen e 
një pune. Mbi 90% e rasteve të para të emigracionit nga viti 1990 deri në vitin 2002 ishin 
të lidhura me punësimin, ku pothuajse 85% e këtyre migrantëve arritën të gjenin një 
punë.  Për emigrantët përsëritës, nivelet e punësimit duket të jenë edhe më të larta -- 95% 
gjatë periudhës 2002-2003. Midis migrantëve permanentë në vitin 2002, 90% e 
meshkujve migronin për arsye punësimi; shumë gra gjithashtu emigrojnë në mënyrë 
permanente për arsye punësimi (33%), megjithëse më e lartë është shifra e atyre që 
emigrojnë për arsye martese apo bashkëjetese (51%).  
 
 Remitancat përfaqësojnë një burim të rëndësishëm të ardhurash për shumë 
familje. Afërsisht 55% e emigrantëve i dërgojnë remitancat në familjen e tyre të origjinës 
dhe mesatarisht remitancat përfaqësojnë 13% të totalit të të ardhurave të familjeve. 
Gjithashtu, remitancat janë një instrument efikas për lehtësimin e varfërisë. Ato janë 
shumë më mirë të targetuara për familjet e varfra dhe ato shumë të varfra sesa transfertat 
publike.  
 
 Megjithatë, duke qenë se individët që kanë emigruar kanë qënë edhe pjesa më e 
arsimuar e shqiptarëve, emigracioni ka çuar në “largimin e trurit”. Emigracioni ka 
qenë një instrument i dobishëm për manaxhimin e riskut, por ka sjellë me vete humbjen e 
pjesës më të arsimuar të burimeve njerëzore shqiptare. Midis atyre që kanë emigruar 
përgjithmonë gjatë periudhës 1990- 2002, 47% kishin mbaruar shkollën e mesme ose 
edhe të lartë, në krahasim me 31% midis jo-migrantëve. Për shkak të emigracionit, 
popullsia me shkollë të mesme dhe dhe të arsim të lartë ka rënë që nga viti 1990.  
 
 Një strategji për punëtorët e papunë është gjetja e një pune në sektorin 
informal. Kur punëtorët e papunë punësohen, tranzicioni rallë është në një vend pune 
me pagesë në sektorin zyrtar. Të dhëna paneli nga LSMS-ja tregojnë se ka rrugë të 
ndryshme tranzicioni në punësim. Shumica e personave që gjejnë një punë pasi kanë qenë 
jashtë krahut të punës bëhen të vetëpunësuar apo punojnë pa pagesë në bujqësi. Ky lloj 
tranzicioni është veçanërisht i vërtetë për gratë, personat e paarsimuar dhe personat nga 
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40 vjeç e lart. Gjatë periudhës së viteve 2002-04, vetëm 10% kaluan nga pasiviteti në 
punë të paguar; kjo rrugë e tranzicionit ishte më e zakonshme për personat e 
mirëarsimuar. Tranzicioni në punësim është disi më i ndryshëm për personat që kishin 
qenë të papunë – një grup më urban me një lidhje më të fortë me tregun e punës. Rruga 
më e zakonshme për të dalë nga rradhët e papunësisë është në punësimin me pagë në 
sektorin informal; kjo është në veçanti e vërtetë për meshkujt dhe personat mbi 40 vjeç. 
Edhe këtu vetëm një pjesë e vogël (15.2%) gjejnë punë me pagesë në sektorin formal.  
 

Nga jashtë krahut të punës në …  Nga papunësia në … 
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         Burimi: LSMS-ja 
 
 Rrjeti i sigurisë publike për të punësuarit përfshin sigurimin për papunësinë 
dhe programe aktive të tregut të punës. Këto janë programe të vogla që sigurojnë një 
farë mbështetjeje për një grup relativisht të vogël të punësuarish. Politikat aktive dhe 
pasive të punësimit nuk ishin të nevojshme në kuadrin e një modeli  të punësimit të plotë 
në ekonominë e planifikuar. Në vitin 1995, qeveria shqiptare aprovoi Ligjin për Nxitjen e 
Punësimit, që siguronte përfitime papunësie dhe politika aktive të tregut të punës. Këto 
mbeten ndërhyrje të një shkalle të vogël për shkak të stadit të zhvillimit ekonomik, 
financimeve të pakta dhe kapaciteteve të kufizuara ose të munguara për ofrimin e tyre. 
 
 Programi i sigurimit të papunësisë është një program i manaxhuar në mënyre 
publike, në trajtën e një plani kontribues që ofron përfitime fikse për të punësuarit e 
siguruar për një periudhë deri 12 muaj. Përfitimet janë relativisht të ulta dhe nuk 
përbëjnë shqetësim për shkurajimin nga puna. Përfitimi i papunësisë ishte 43% e pagës 
minimale (2004) dhe 20% i pagës mesatare të raportuar nga INSTAT-i (2003). Periudha 
maksimale e përfitimit prej 12 muajsh është e nivelit të mesëm po të krahasohet me 
vende të tjera të rajonit.  
 
 Punëdhënësit kontribuojnë 5% të pagës bruto për sigurimin e papunësisë që 
është një përqindje shumë më e lartë nga ç’nevojitet për të financuar. Megjithatë, 
përfitimet tashmë financohen nga buxheti qendror dhe kontributet UI përdoren për të 
financuar lloje të tjera të sigurimeve shoqërore. Përqindja e kontributeve për UI është 
relativisht e lartë sipas standardeve rajonale, sidomos kur merren në konsideratë niveli 
aktual i përfitimeve dhe numri i përfituesëve. Ndërsa punëdhënësve u kërkohet të 
kontribuojnë 5% të shumës bruto të pagës për financimin e UI, të ardhurat përdoren për 

 xi



 

plotësimin e detyrimeve të tjera në programet e sigurimeve shoqërore, zakonisht 
pensionet urbane. Përfitimet UI për pasojë financohen nga buxheti qendror. Megjithatë, 
kjo nuk përbën praktikë të mirë në financat publike ku kontributet dhe pagesat në një 
fond të dedikuar për sigurimet duhet të lidhen ngushtësisht dhe të jenë plotësisht 
transparente për anëtarët e programit. 
 
 Sigurimi për papunësinë aktulisht sjell përfitime vetëm për një përqindje shumë 
të vogël të të papunëve. Disa nga të punësuarit e papunë nuk janë të regjistruar dhe 
shumë prej atyre që janë i kanë ezauruar kushtet bazë për përfitim. Sipas LSMS-së të 
vitit 2004, më pak se 3% e familjeve me punëtorë të papunë kanë marrë përfitim 
papunësie. Sigurisht që shumë punëtorë nuk janë të regjistruar në sistemin e sigurimeve 
shoqërore. Edhe midis punëtorëve të papunë që janë të mbuluar, përqindja e përfitimit 
është shumë e ulët. Në vitin 2004, përfitonin vetëm 7% e punëtorëve të papunë të 
regjistruar; kjo përqindje ka rënë me afërsisht një të katërtën në mes të viteve 90-të. 
Niveli i ulët i mbulimit midis të papunëve të regjistruar reflekton përqindjen e lartë të 
ezaurimit të përfitimeve: mbi 90% e të papunëve të regjistruar kanë qenë të papunë për 
një periudhë që e kalon periudhën një vjeçare maksimale të përfitimit. 
 
 Politikat aktive të tregut të punës 
janë përgjegjësi e Shërbimit Kombëtar të 
Punësimit (NES). Shumica e 
punëkërkuesëve nuk mbështeten më tek 
NES-i për të gjetur punë; kjo është sidomos 
e vërtetë për punëtorët e kualifikuar. Gjatë 
periudhës së viteve 2002-2004, afërsisht një 
e pesta e punëtorëve të papunë u shprehën se 
metoda e tyre më e rëndësishme për të 
kërkuar një punë ishte përmes zyrave të 
punës. Shpërndarja e zyrave të punës është 
kryesisht e kufizuar në zonat urbane. 
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 Vetë fakti i varësisë së ulët tek zyrat e punës nuk përbën shqetësim në tregun e 
hapur të punës. Megjithatë, zyrat e NES-it nuk arrijnë të përmbushin funksionet e tyre 
më të rëndësishme që janë pikërisht ofrimi i infromacionit të saktë për kushtet e tregut 
të punës dhe asistencë efektive përsa i përket kostos dhe të targetuar siç duhet përsa i 
përket kërkimit për punë. Agjencitë private të punësimit mund të luanin një rol të 
rëndësishëm, por ato ende nuk janë të zhvilluara mirë. Ekonomia shqiptare është ende 
me karakter shumë informal dhe madje edhe në vende më të zhvilluara në tranzicion, 
zyrat e punës nuk shihen si mekanizmi më efektiv për gjetjen e një pune. Megjithatë, të 
gjitha format e kërkimit të punës – përmes ose jo zyrave të punës – janë më efikase në 
rast se do të kishte patur informacion të saktë mbi tregun e punës. Një shqyrtim i kohëve 
të fundit i ILO-s del në konkluzionin se Shërbimit Kombëtar të Punësimit i mungojnë 
kapacitetet për të ofruar këtë shërbim informacioni. Agjencitë private të punësimit në 
shumë vende po luajnë një rol gjithmonë e më të rëndësishëm. Në Shqipëri, ekzistojnë 

 xii



 

këto lloj agjencish private, por roli i tyre është kryesisht i kufizuar në dërgimin e 
punëtorëve jashtë shtetit. 
 
 Programet e Nxitjes së Punësimit janë ndërhyrje në shkallë të vogël që 
subvencionojnë punësimin dhe mbështesin trajnimin e punëtorëve të papunë. Nuk ka 
evidenca empirike në lidhje me impaktin e tyre apo efektivitetin e kostos. Burimet e 
akorduara për këto programe janë shumë të vogla dhe kanë ardhur në rënie qysh nga viti 
2000. Nuk ka patur vlerësime shkencore  për evidentimin e impaktit të tyre tek punësimi 
dhe tek të ardhurat e përfituesëve. Megjithatë, përvoja ndërkombëtare ka treguar se 
efektet pozitive të ALMP-ve janë pa dyshim të garantuara. Pa këtë informacion mbi 
programin, politikë-bërësit nuk mund ta dinë sesi fondet e kufizuara duhen akorduar për 
të sjellë një impakt maksimal dhe sesi programet mund të përmirësohen për të rritur 
efektshmërinë e tyre. Gjithashtu evidenca e vlerësimit tregon se këto programe – kur 
hartohen dhe zbatohen me kujdes – mund të ndihmojnë grupet e targetuara siç duhet, por 
nuk do të zgjidhin problemet e niveleve të larta të papunësisë.  
 

NNNjjjëëë   ppprrrooogggrrraaammm   rrreeefffooorrrmmmaaassshhh   iii   tttrrreeeggguuuttt   tttëëë   pppuuunnnëëësss   pppëëërrr   nnnjjjëëë   
kkkrrriiijjjiiimmm   mmmëëë   tttëëë   mmmiiirrëëë   tttëëë   vvveeennndddeeevvveee   tttëëë   pppuuunnnëëësss   dddhhheee   

mmmbbbrrrooojjjtttjjjeennn   eee   kkkrrraaahhhuuutt   tttëëë   pppuuunnnëëësss   
r
e t

 
 Hapja e vendeve të punës dhe hapja e vendeve të punëve me më shumë 
produktivitet dhe pagë më të lartë janë elementë të rëndësishëm për uljen e varfërisë 
dhe përmirësimin e standardeve të jetesës. Kjo është një nga sfidat kryesore të 
Shqipërisë. Përballimi i kësaj sfide do të jetë kritik për nxitjen e zhvillimit ekonomik nga 
njëra anë dhe uljen e varfërisë dhe vulnerabilitetit nga ana tjetër. Ulja e “deficitit aktual të 
vendeve të punës” do të jetë një sfidë për të ardhmen – kur oferta e krahut të punës do të 
rritet me shpejtësi për shkak të demografisë dhe modernizimit që do ta çojnë aktivitetin 
ekonomik në aktivitete që kërkojnë më pak krah pune jashtë sektorit të bujqësisë. 
 
 Përballimi i kësaj sfide të punësimit kërkon një strategji komprehensive që 
përfshin sektorë të ndryshëm politikash. Fusha më e rëndësishme që ka nevojë për t’u 
reformuar është përmirësimi i klimës së biznesit. Programi i politikave për hapjen e 
vendeve të reja të punës përfshin përmirësimin e klimës së biznesit, politikat 
makroekonomike, arsimin, politikat e tregut të punës dhe mbrojtjen sociale. Në rastin e 
Shqipërisë, klima e biznesit është edhe pengesa më e rëndësishme. Megjithëse 
rekomandimet në lidhje me këtë fushë nuk janë synim i këtij raporti, studime të Bankës 
Botërore dhe të tjerëve kanë nxjerrë në pah nevojën për reforma gjithëpërfshirëse që do të 
forcojnë më tej rregullat e kontraktimeve, do të ulin rastet e praktikave anti-konkurruese, 
do të përmirësojnë administratën tatimore, do të rrisin kapacitetet dhe transparencën e 
administratës publike, do të ulin korrupsionin dhe do të përmirësojnë zbatimin e 
rregulloreve. Reformat e tregut të punës që diskutohen më poshtë në këtë raport do të 
kontribuojnë gjithashtu në përmirësimin e mjedisit të biznesit.  
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 xiv

 Prioriteti numër një për reformat e politikave të tregut të punës është trajtimi i 
problemit të ngadalësisë në hapjen e vendeve të reja të punës, sidomos në sektorin 
formal. Reforma duhet të trajtojë gjithashtu përjashtimin nga tregu i punës me të cilin 
ndeshen disa grupe, si edhe mungesën e efikasitetit të mbrojtjes sociale për punëtorët. 
Veprimet dhe opsionet e politikave për trajtimin e këtyre problemeve përmblidhen në 
tabelën e mëposhtme. 
 
 
Problemi Konstatimet kryesore Veprimi (në tregun  e 

punës) 
Opsionet e politikave 
(në tregun e punës) 

    
Përmirësimi i klimës në 
tërësi për të siguruar 
rritje ekonomike dhe 
vende pune përmes: 

 

(i) rregulloreve më pak 
kufizuese dhe të 
zbatuara me mirë të 
tregut të punës 

• Rregulla fleksibël 
kontraktimi 
• Rregulla më pak 

kufizuese për 
punësimin 

• Përmirësimi i 
zbatimit 

(ii) sigurimit që kostot 
e krahut të punës nuk 
përbëjnë një shkurajim 
për hapjen e vendeve të 
reja të punës 

• Të merret në 
konsideratë ulja e 
kontributeve të 
sigurimeve 
shoqërore 

• Reformimi i 
praktikave të 
financimit të UI 

1. Hapja e vendeve të 
reja të punës ka ecur 
me ritme të ngadalta, 
sidomos në sektorin 
zyrtar 

• Punësimi në total 
është rritur vetëm 
me 11,000 persona 
midis viteve 2001-04 

• Përqindja e 
punësimit është 60% 
në përgjithësi dhe 
vetëm 49% në zonat 
urbane 

• 55% e punësimit 
jobujqësor është 
informal 

• Klima e biznesit 
është një kufizim i 
madh, por edhe 
politikat e tregut të 
punës janë gjithashtu 
pengesa 

• Niveli i krahut të 
punës është i dobët 
dhe të arsimuarit 
emigrojnë 

(iii) përmirësimit/rritjes 
së cilësisë së krahut të 
punës 

• Reforma arsimore 
dhe trajnim 

• Inkuarjimi i kthimit 
të emigrantëve 

Zgjerimi i aksesit 
përmes: 

 

(i) më shumë mundësi 
për punësim fleksibël 
të grave 

• Rregulla fleksibël 
kontraktimi 

2. Tregu i punës 
përjashtim 

• Niveli i papunësisë 
tek gratë është 
pothuajse 30% 

• Gratë fitojnë 35% 
më pak se burrat 

• Minoritetet etnike 
kanë nivele 
jashtëzakonisht të 
larta papunësie dhe 
të ardhura shumë të 
ulta 

(ii) përmirësimi i 
aksesit në arsim dhe 
trajnim 

• Reforma arsimore 
dhe trajnim 

Përmirësimi i mbrojtjes 
sociale përmes: 

 3. mbrojtja sociale për 
punëtorët është e 
kushtueshme/joefikase 

• Instrumentat 
formalë ofrojnë pak 
mbrojtje 

• Mungojnë 
(i) mbulim më i mirë 
dhe efikasitet i 

• ALMP sipas 
performancës 
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kapacitetet për 
analizimin e 
impakteve dhe 
efektivitetit të 
kostos 

• Mbulesë shumë e 
kufizuar e 
programeve aktive 
dhe pasive të 
punësimit 

programeve aktive dhe 
pasive të punësimit 
brenda kuadrit fiskal. 

• Punë publike me 
kosto efektive 

 
1. Përmirësimi i klimës për hapjen e vendeve të reja të punës, sidomos në sektorin 
formal 
 
 Sigurimi i rregullave më pak restriktivë për marrjen në punë do të përmirësonte 
fleksibilitetin e tregut të punës dhe do të nxiste hapjen e vendeve të reja të punës në 
sektorin zyrtar. Rregulloret e tregut të punës në Shqipëri janë më “favorizuese ndaj 
punësimit” sesa rregulloret në shumë vende të tjera të ECA-s. Megjithatë, format 
fleksibël të punësimit janë ende tepër të kufizuara. Kontrat fikse duhet të jenë të lejuara 
edhe për punë me kohëzgjatje të limituar. Po kështu, puna e përkohshme me agjenci 
duhet të zgjerohet përtej listës aktuale të arsyeve të justifikuara që janë kryesisht të 
kufizuara në zëvendësimin e të punësuarve ekzistues. Është e vërtetë që disa punëdhënës 
do të përfitojnë nga avantazhi i këtyre rregullave më liberale për t’iu shmangur 
detyrimeve të kontratave të punësimit permanent.  
 
 Rregullat për orët e punës duhen rishikuar me qëllim uljen e kufizimeve. 
Rregullat shqiptare për orët e punës janë ndër më striktet, sipas studimit të Bankës 
Botërore të titullar Doing Business. Kjo aplikohet për orët maksimale, për kufirin e orëve 
të punës jashtë orarit dhe punën natën apo gjatë fundjavës. Rregullimi i orëve të punës 
është një burim i rëndësishëm mbrojtjeje për punëtorët. Megjithatë, në ato raste kur këto 
rregulla janë tepër kufizuese mund të kenë ndikim negativ jo vetëm në 
konkurrueshmërinë e firmave, por gjithashtu në rritjen ekonomike dhe mundësitë e fitimit 
për punëtorët. Qeveria dhe partnerët socialë duhet të rishikojnë rregullat aktuale me 
objektivin e sigurimit të përputhshmërisë së tyre me ato të vendeve të tjera të rajonit. 
 
 Këto propozime për më shumë fleksibilitet do të kishin një impakt relativisht 
modest, por pozitiv për punësimin në përgjithësi, duke rritur stimujt për  formalizimin e 
vendeve të punës.  Sipas anketimit të BEEPS-it, rregulloret e punës kufizojnë punësimin, 
por më pak se në ndërmarrjet e tjera në rajon. Kjo pjesërisht për shkak të vetë 
rregulloreve në vetvete, që janë relativisht fleksibël (me përjashtimet e mësipërme); 
Propozimet e bëra për modifikimin e rregullave të pajtimit dhe largimit nga puna do të 
nxisnin formalizimin e punës fleksibël që tashmë bëhet sipas aranxhimeve informale.  
 
 Përmirësimi i zbatimit gjithashtu do të nxiste formalizimin e tregut të punës, si 
edhe do të ulte rastet e formave të dëmshme të punësimit. Dobësitë e zbatimit janë pjesë 
e shqetësimeve më përgjithësuese në lidhje me qeverisjen. Niveli i lartë i informalitetit 
edhe në sektorin me pagë tregon se ka nevojë të ndërmarren hapa të mirëkoordinuar për 



 

përmirësimin e zbatimit të ligjeve të punës. Një çështje që lidhet me këtë është edhe 
niveli i lartë i trafikimit dhe forma të tjera të dëmshme të punësimit–pavarësisht nga fakti 
që Shqipëria ka miratuar ligje kundër këtyre praktikave dhe ka ratifikuar konventat 
përkatëse kryesore të ILO-s.  
 
 Opsionet për reduktimin e taksave të pagave dhe shpërblimeve (payroll taxes) 
duhet të konsiderohen si një mjet tjetër për përmirësimin e hapjes së vendeve të reja të 
punës në sektorin formal; megjithatë, çdo ndryshim duhet të shihet në kuadrin e një 
konteksti më të gjerë të situatës fiskale të fondeve të sigurmeve sociale. Barra tatimore 
për krahun e punës është relativisht e lartë dhe frenon hapjen e vendeve të reja të punës 
në sektorin e mbuluar. Ulja e masës së kontributeve për sigurimet shoqërore do të kishte 
impakt pozitiv tek punësimi, megjithëse nuk ka analiza për vlerësimin e rëndësisë të këtij 
efekti. Përfitimet e tregut të punës duhen vlerësuar, por çdo heqje nga përqindjet e 
kontributeve duhet bërë në kuadrin e pozitës financiare të sistemit të sigurimeve 
shoqërore.    
 
 Sidoqoftë, financimi i përfitimeve të papunësisë ka nevojë për reformim. 
Kontributet e mbledhura për sigurimin e papunësisë duhet të përdoren për financimin e 
përfitimeve të papunësisë dhe jo për lloje të tjera të sigurimeve shoqërore. Sigurimi i një 
lidhjeje të ngushtë dhe transparente midis aktiveve dhe pasiveve në një program 
sigurimesh është praktikë e mirë. Duke patur parasysh nivelin e ulët të pagesave të 
përfitimeve në përjgithësi, përqindjet e kontributeve UI janë shumë më të larta nga 
ç’nevojitet për financimin e pasiveve dhe në këtë kuadër duhet marrë në konsideratë një 
reduktim i ndjeshëm i këtyre përqindjeve.  
 
 Përmirësimi i cilësisë së krahut të punës në Shqipëri gjithashtu do të inkurajojë 
punësimin, sidomos në punë me produktivitet të lartë që nevojiten për përmirësimin e  
të ardhurave dhe standardeve të jetesës. Reformat në arsim dhe trajnim që do të sillnin 
një krah më të kualifikuar pune do të ishin me rëndësi kritike. Produktiviteti i krahut të 
punës ka ardhur në rritje, por ende është shumë i ulët. Së bashku me rritjen e investimeve, 
kualifikimi i mëtejshëm i krahut të punës do të jetë shumë i rëndësishëm për arritjen e 
produktivitetit që nevojitet për përmirësimin e të ardhurave. Arsimimi dhe trajnimi nuk 
janë në fokusin e këtij raporti; ato mbulohen nga studime të tjera të Bankës. Me rritjen e 
modernizimit dhe liberalizimit, krahu i punës në Shqipëri do të duhet të bëhet më i aftë 
dhe më i adaptueshëm. Megjithatë vlerësime të ndryshme në mënyrë uniforme flasin për 
cilësi dhe akses relativisht të dobët si karakteristika të sistemit arsimor. Rregullimi i kësaj 
situate do të kërkonte reforma gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet. 
 
 Një element tjetër kyç për përmirësimin e krahut të punës është marrja e 
masave që Shqipëria të mos humbë shumë nga kapitali i saj i rrallë njerëzor për të 
shkuar drejt vendeve të tjera. Ndonëse emigracioni është një burim shumë i 
rëndësishëm të ardhurash për familjet shqiptare, ai gjithashtu nxit fenomenin e 
“largimit të trurit.” Qeveria duhet të shikojë opsione të ndryshme për inkurajimin e 
kthimit eventual të emigrantëve të arsimuar.  Ky “qarkullim i trurit” ofron përfitime 
potenciale për të ardhmen nga  azhurnimi i aftësive dhe përvoja e fituar nga të punësuarit 
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jashtë atdheut. Një opsion do të ishte të shihej sesi kontributet e sigurimeve shoqërore të 
emigrantëve mund të transferoheshin nga vendet ku ato punojnë në Shqipëri. Një tjetër 
variant do të ishte të shiheshin marrëveshje me këto vende për lëvizje emigracioni 
zyrtare, por të përkohshme dhe mbështetje për arsimin dhe trajnimin në Shqipëri.  
 
2. Ulja e përjashtimit nga tregu i punës 
 
 Gratë, të paarsimuarit dhe disa grupe etnike përballen me problemin e madh të 
përjashtimit nga mundësitë për punësim. Kjo ka pasoja negative për punësimin në 
përgjithësi, si edhe për mirëqënien sociale të këtyre grupeve. 
 
 Rekomandimet e lartpërmendura për sigurimin e rregullave më fleksibël për 
punësim do të ndihmonin në përmirësimin e situatës. Përveç sigurimit të stimujve më të 
mirë për formalizimin e vendeve të punës, kontraktimi fleksibël do të ndihmonte në 
mënyrë të veçantë të punësuarit më vulnerabël. Përvoja ndërkombëtare ka treguar se 
grupe si gratë dhe fëmijët -- shpesh “të huaj” nga rregjimet mbrojtëse të punësimit – do të 
ishin ata që do të përfitonin më shumë nga këto reforma. 
 
 Zgjerimi i aksesit për arsimim dhe trajnimin është gjithashtu me shumë rëndësi. 
Megjithatë, për uljen e përjashtimit duhen kapërcyer dhe ulur gjithashtu edhe barriera 
të tjera sociale. Rezultatet e tregut të punës lidhen ngushtësisht me arritjet arsimore. Në 
të ardhmen me urbanizimin e ekonomisë dhe largimin e saj nga sektori bujqësor, kapitali 
njerëzor do të marrë edhe me shumë rëndësi.  Aksesi në mundësi për arsim me cilësi të 
lartë do të bëhet më universal.  Megjithatë, barrierat sociale duhet të ulen në rast se 
kërkohet që disavantazhet me të cilat përballen gratë dhe grupet e tjera në tregun e punës 
të eleminohen.  
  
3. Përmirësimi i mbulimit dhe efiçiencës së mbrojtjes sociale për të punësuarit 
 
 Politikë-bërësit duhet të mendojnë për reforma më gjithëpërfshirëse për 
mbrojtjen e të punësuarëve. Sistemi aktual i sigurimit për papunësinë u vjen në ndihmë 
shumë pak personave për shkak të masës së punësimit të pasiguruar dhe për shkak të 
ezaurimit të përfitimeve si pasojë e rasteve shumë të larta të papunësisë afatgjatë. 
Qeveria, së bashku me partnerët socialë duhet të marrë në konsideratë modele alternative 
për mbrojtjen e të ardhurave përsa i takon aplikimit të tyre në kontekstin shqiptar ku 
informaliteti është i lartë dhe kapacitetet financiare dhe administrative janë të kufizuara. 
Për të punësuarit me të ardhura të ulta, sidomos në zonat rurale ose që nuk kanë qenë të 
mbuluar me sigurime shoqërore, punët publike mund të jenë mënyra më e mira për të 
siguruar një farë mbështetjeje. Shqipëria së fundmi ka futur në mënyrë pilote punësimin 
për disa kategori që përfitojnë ndihmë ekonomike duke i kushtëzuar këto përfitime me 
pjesëmarrjen në skema publike punësh në komunitet të organizuara nga pushteti vendor. 
Deri tani nuk ka asnjë vlerësim në lidhje me këtë përvojë. Kështu, një hap i parë do të 
ishte vlerësimi me kujdes i kësaj  përvoje përpara përgjithësimit të futjes së konceptit të 
punëve në komunitet. 
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 Programe aktive të tregut të punës, duke përfshirë shërbimet e ofruara nga 
Shërbimi Kombëtar i Punësimit duhet të vlerësohen dhe monitorohen me kujdes dhe 
fondet të akordohen sipas performancës. Kapacitetet e Shërbimit Kombëtar të Punësimit 
(NES) janë të kufizuara dhe  NES-i siguron shërbime vetëm për një pjesë të vogël të 
punëkërkuesëve. Programet aktive të tregut të punës gjithashtu po luajnë një rol shumë të 
kufizuar; për më tepër, impakti i tyre dhe efektshmëria e kostos nuk dihen. Fondet e 
kufizuara disponibël për shërbimet e punësimit dhe ALMP të tjera duhet të akordohen për 
aktivitete që demonstrojnë një ndikim pozitiv dhe kanë leverdi përsa i takon kostos. 
Agjencitë private të punësimit dhe trajnimit duhet të nxiten të konkurrojnë për ofrimin e 
programeve. Përmirësimi i sistemit të informacionit, duke përfshirë monitorimin e 
performancës është i nevojshëm për futjen e politikave aktive të tregut të punës të 
bazuara tek rezultatet. 
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Përmirësimi i të dhënave të tregut të punës 
 
Të dhëna më të sakta do të sjellin si rezultat rritjen e efikasitetit të formulimit të politikave dhe 
marrjen e vendimeve të mirëinformuara nga punëtorët dhe punëdhënësit. Kjo kërkon një 
informacion në kohën e duhur dhe të saktë nga anketimet familjare, anketimet me ndërmarrjet 
dhe nga të dhënat administrative shtetërore dhe sektori i arismit. Nevojiten të dhëna familjare 
përmes një moduli të tregut të punës në LSMS apo një anketim mbi krahun e punës për të 
përshkruar kushtet bazë të punësimit dhe për të evidentuar problemet që kërkojnë vendim-marrje 
për politikat. Me kalimin e kohës, INSTAT-i duhet të synojë hartimin e anketimeve tremujore me 
qëllim ofrimin e informacionit në kohën e duhur. Statistikat e sakta, gjithëpërfshirëse dhe të 
azhurnuara mbi pagat janë gjithashtu prioritare. Në momentin e përshtatshëm duhet të lançohet 
një anketim për ndërmarrjet, me module për punësimin dhe pagat. Të dhëna administrative mbi 
programet e punësimit dhe sistemin e arsimit janë  gjithashtu pjesë integrale e një sistemi 
informacioni kombëtar mbi tregun e punës. Këtu duhet të përfshihen si treguesit e inputit ashtu 
edhe ato të autputit. Shpërndarja publike e të dhënave të tregut të punës është me rëndësi në 
mënyrë që individët, punëdhënësit, sindikatat dhe institucionet arsimore të marrin vendime të 
informuara. Së fundi, të dhënat mbi tregun e punës dhe arsimin duhet të bëhen të krahasueshme 
deri në shkallën ku është e mundur me informacionin nga vendet e tjera, në mënyrë që Shqipëria 
ta pozicionojë veten kundrejt standardeve të përshtatshme/duhura ndërkombëtare.  
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KKAAPPIITTUULLLLII  11::  KKOONNTTEEKKSSTTII  
 
 

AAA...   HHHyyyrrrjjjeee   
 

1. Punësimi përbën një shqetësim imediat për Shqipërinë. Si shumica e ish 
ekonomive të planifikuara, për Shqipërinë tranzicioni nga një punësim plotësisht i 
garantuar drejt një modeli punësimi bazuar tek tregu ka qenë i vështirë.  

• Sipas vlerësimeve të reja të paraqitura në këtë raport, vetëm 60% e popullsisë në 
moshë pune ishte e punësuar në vitin 2004, shifër kjo poshtë shumë vendeve të 
tjera të rajonit. Shumica e personave që punojnë janë të punësuar në sektorin 
informal. 

• Pavarësisht zhvillimit të fortë ekonomik, hapja e vendeve të reja të punës nuk ka 
qenë në nivele të larta. Sipas të dhënave të INSTAT-it, totali i punësimit (si në 
sektorin formal ashtu edhe në atë informal) ka qenë vetëm 11,000 më i lartë në 
vitin 2004 nga ç’kishte qenë tre vjet më parë.  

• Niveli i papunësisë në vitiv 2004 ishte mbi 13%, ku dy të tretat e të papunëve 
kishin së paku 12 muaj që kërkonin punë. 

• Ekziston një problem i përgjithshëm i përjashtimit nga tregu i punës për disa 
grupe të caktuara. Kështu, p.sh gratë në zonat urbane paraqesin një nivel 
papunësie tek afërsisht 30%. Një në çdo dy të rritur që nuk ka përfunduar filloren 
është i papunë.  

• Statusi i tregut të punës është një determinant i rëndësishëm i mirëqënies 
ekonomike dhe i të qënit i papunë në sektorin informal, ose punësimi në të 
ashtuquajturat “punë të këqia” lidhet ngushtësisht me të qënit i varfër (shih Kutinë 
1.1).  

• Shumë shqiptarë nuk kanë patur rrugëzgjidhje tjetër veçse të largoheshin nga 
Shqipëria për të gjetur punë. Midis emigrantëve personat me arsim të lartë janë 
mbipërfaqësuar.  

2. Trajtimi i këtyre problemeve përbën një sfidë komplekse për çdo qeveri sepse 
punësimi është një fenomen multisektorial ku përfshihen politika zbatuese për një sërë 
fushash. Politika të shëndosha makroekonomike dhe një mjedis i favorshëm për biznesin 
janë elementë të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik që nevojitet për punësimin. 
Politikat arsimore dhe një kuadër efikas i mbrojtjes sociale janë gjithashtu elementë 
kritikë për të siguruar një krah pune të kualifikuar dhe të adaptueshëm ndaj kushteve të 



 

tregut. Ky raport sjell informacionin ekzistues në këto fusha, duke u bazuar në veçanti në 
raporte të tjera të Bankës Botërore.6  

Kutia 1.1: Statusi i tregut të punës është i lidhur me varfërinë 
 

Raporti i fundit i Bankës Botërore për Vlerësimin e Varfërisë merrte në analizë faktorët 
përcaktues të varfërisë në Shqipëri dhe konstatoi një lidhje të ngushtë midis tregut të punës dhe 
statusit të punësimit (Banka Botërore 2003). Sipas të dhënave të LSMS-së për vitin 2002, fakti 
nëse kryefamiljari ishte i punësuar ose jo ishte element vital për shmangien e varfërisë. Varfëria 
ishte pothuajse dy herë më e lartë në ato familje ku kryefamiljari ishte i papunë në krahasim me 
familjet ku kryefamiljari ishte i punësuar. Edhe fakti që në një familje janë disa persona të 
punësuar përbën gjithashtu një dallim. Varfëria në familje me dy ose më shumë pjesëtarë të 
punësuar ishte më e ulët (24.5%) sesa në ato familje me një anëtar të punësuar (27.2%) ose pas 
asnjë anëtar të punësuar (28.2%). Megjithatë, këto përqindje tregojnë se punësimi, madje edhe 
fakti që disa anëtarë të familjes janë të punësuar nuk përbën garanci përkundrejt faktit të të qënit 
të varfër. 
 
Sigurisht që niveli i të ardhurave është një faktor shumë i rëndësishëm për përcaktimin e faktit 
nëse punësimi e ul ose jo varfërinë. Në të gjithë sektorët, të varfërit marrin paga shumë më të ulta 
sesa jo të varfërit, me një rrogë mesatare mujore prej 46% të asaj që fitojnë jo të varfërit. Të 
punësuarit e varfër janë të përqëndruar në bujqësi, ku mbi 70% janë të punësuar në këtë sektor; 
krahasimisht 50% e jo të varfërve ishin të punësuar në bujqësi. 
 
Burimi: Banka Botërore (2004a) 
 
 

3. Megjithatë, risia e këtij raporti qëndron në një analizë të azhurnuar të tregut të 
punës dhe në diskutimin e politikave që fokusohen në mënyrë specifike tek reformat e 
tregut të punës. Kuptimi i çështjeve të punësimit në Shqipëri është penguar gjithmonë 
nga mungesa të theksuara në të dhëna.7 Faktikisht, realisht nuk është e mundur të bëhet 
një vlerësim i situatës të tregut të punës përpara vitit 2001 me shumë besim. Kontributi 
unikal që sjell ky raport është ofrimi i një analize empirike të tregut të punës, bazuar në 
Anketimet e LSMS/ dhe Panelit të APS-së që bëhen çdo viti midis 2002 dhe 2004. Me të 
dhënat e LSMS/APS-së, rezultatet e fundit të tregut të mund të përshkruhen në mënyrë të 
detajuar, jo vetëm nga pikëpamja ndërsektoriale, por gjithashtu me një analizë dinamike 
që na bën të mundur të ndiqen punëtorët tek hyjnë dhe dalin nga tregu i punës dhe midis 
punëve të ndryshme. Ky themel analitik është esencial për evidenditimin e çështjeve 

                                                 
6Ky raport është në vazhdën e një sërë raportesh të fundit të Bankës Botërore që kanë trajtuar 
probleme/çështje jashtë tregut të punës, por shumë  me rëndësi në kontekstin e punësimit. Këtu përfshihen 
Vlerësimi i Varfërisë për Shqipërinë (2003), Ruajtja e Rritjes së Qendrueshme përtej Tranzicionit: 
Memorandumi Ekonomik për Shqipërinë (2004) dhe Rishikimi i Rrjetit të Sigurisë Sociale në Shqipëri 
(2004). Raporti Doing Business 2006 i Bankës Botërore dhe Anketimi për Mjedisin e Biznesit dhe 
Performancën e Ndërmarrjeve (së bashku me EBRD-në) janë gjithashtu dokument shumë të rëndësishme 
komplementare.
7 Përpara LSMS-së, Shqipëria nuk kishte anketime të rregullta që mblidhnin statistika të tregut të punës. 
Shifrat vjetore janë bazuar në përllogaritjet më të mira të INSTAT-it përmes një sërë burimesh. Rregjistrimi 
i Popullsisë ofronte informacion për vitin 2001. 
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kryesore të tregut të punës dhe për të marrë parasysh se cilat janë prioritetet për politikë-
bërësit. 

4. Raporti është i organizuar si më poshtë vijon. Pjesa tjetër e këtij kapitulli hedh një 
vështrim të shkurtër tek mjedisi ekonomik, që përcakton kontestin e gjerë për hapjen e 
vendeve të reja të punës. Në Kapitulli 2 shqyrtohen tendencat kryesore të punës, duke u 
përqëndruar në veçanti tek periudha midis viteve 2002-2004 duke përdorur të dhëna të 
LSMS-së. Pyetja që motivon Kapitullin 3 është përse ka qenë kaq e ngadaltë hapja e 
vendeve të reja të punës; analiza merr në konsideratë një gamë faktorësh jashtë tregut të 
punës dhe pastaj i kthehet në mënyrë më të detajuar rolit potencial të  kostos së krahut të 
punës dhe rregullimit të tregut të punës. Kapitulli 4 merr në shqyrtim sesi të punësuarit 
dhe familjet e tyre manaxhojnë riskun e papunësisë dhe të ardhurave të ulta, analizon 
rolet e migracionit, strategjive të punësimit alternativ dhe rrjetin e sigurimeve shoqërore. 
Kapitulli 5 paraqet një analizë të punësimit informal, që është një tipar i rëndësishëm i 
tregut të punës in Shqipëri. Së fundi, çështjet që kanë të bëjnë me gratë dhe pjesëmarrjen 
e tyre në tregun e punës përbëjnë fokusin e Kapitullit 6. Një përmbledhje e analizës dhe 
rekomandimet për politikat paraqiten në një përmbledhje ekzekutive. 

BBB..   MMMjjjeeedddiiisssiii   eeekkkooonnnooommmiiikkk      .
 

5. Mjedisi ekonomik është përcaktuesi më i rëndësishëm i rezultateve të tregut të 
punës. Në këtë seksion përmbledhim shkurtimisht tendencat e përgjithshme të zhvillimit 
ekonomik, duke prezantuar modelet e autputit të zhvillimit ekonomik në periudhën e 
post-tranzicionit dhe shqetësimet në lidhje me zhvillimin ekonomik në të ardhmen.8 Kjo 
është e rëndësishme për përcaktimin e kontekstit për analizën e mëposhtme të tregut të 
punës. 

6. Zhvillimi ekonomik kumulativ i Shqipërisë qysh nga tranzicioni ka qenë ndër 
më të lartët në rajon. GDP-ja tani është pothuajse 35% më e lartë nga ç’ishte në vitin 
1990. Siç dokumentohet në Memorandumin e fundit Ekonomik për Shqipërinë (Banka 
Botërore 2004a), kjo tendencë e përgjithshme e zhvillimit ekonomik ka parë një numër 
tkurrjesh dhe zgjerimesh. Që nga rikuperimi prej krizës së shkaktuar nga rënia e skemave 
piramidale në vitin 1998, rritja reale ekonomike vjetore ka qenë në mënyrë konsistente 
midis 5-10%,duke arritur mesatarisht tek 8% (Figura 1.1 dhe Tabela 1.1). 

 
Figura 1.1: Përqindjet e rritjes së GDP-së në Shqipëri, vitet 1990-2004 

                                                 
8 Ky kapitull bazohet në pjesën dërmuese të konstatimeve në CEM-in e fundit (Banka Botërore 2004a), me 
azhurnimet përkatëse. 
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Burimi: Treguesit e Zhvillimit Botëror (WDI) 

7. Memorandumi Ekonomik i Bankës Botërore për Shqipërinë nxorri në pah tre 
faktorë që shpjegojnë performancën e fortë të rritjes ekonomike qysh nga viti 1998 – 
stabilizimin makroekonomik dhe reformat strukturore, totalin e faktorëve të 
produktivitetit të prodhimit (total factor productivity) dhe remitancat. Reformat 
makroekonomike dhe strukturore përfshijnë konsolidimin fiskal, politikat e shëndosha 
monetare, liberalizimin e tregtisë dhe privatizimin e ndërrmarjeve të vogla dhe të mesme. 
Të gjitha këto së bashku kanë krijuar një mjedis që çon drejt zhvillimit ekonomik. 

8. Rritja ekonomike gjatë tranzicionit ka ardhur kryesisht nga përmirësime në 
akordimin e fondeve që reflektohen në  high rates of total factor produktivitetit growth. 
Fondet janë rialokuar nga sektorë me prodhimtari të ulët si bujqësia në sektorë me 
prodhimtari të lartë (p.sh. shërbimet, ndërtim). Analiza e Memorandumit Ekonomik në 
lidhje me arsyet e rritjes ekonomike gjatë periudhës midis viteve 1993-2003 shpjegonte 
pothuajse të gjithë zhvillimin ekonomik -- 6.1% e mesatares vjetore të rritjes ekonomike 
të GDP-së prej 6.3%. 

9. Zhvillimi ekonomik gjithashtu është nxitur nga remitancat e  punëtorëve 
emigrantë. Kjo reflekton emigracionin në shkallë të lartë drejt Greqisë, Italisë dhe 
vendeve të tjera evropiane; qysh nga viti 1990, afërsisht një e pesta e popullsisë është 
larguar dhe jeton jashtë shtetit. Siç do ta shohim në Kapitullin 4, emigracioni ka qenë një  
strategji tejet e rëndësishme për ti bërë ballë mungesës së vendeve të punës dhe 
mundësive për një jetë normale në vend. Shifrat e përafërta zyrtare tregojnë se remitancat 
janë burimi më i madh i valutës dhe përbëjnë afërsisht 14% të GDP-së (Tabela 1.1). Kjo 
ka nxitur kërkesën vendase, sidomos për aktivitet jo të tregtueshme si ndërtimi dhe 
shërbimet. 

10. Megjithatë, historia e zhvillimit ekonomik ka kaluar përmes një sërë 
shqetësimesh duke përfshirë qendrueshmërinë e zhvillimit ekonomik, varfërinë dhe 
mungesën e vendeve të reja të punës. Kjo e fundit përbën edhe fokusin kryesor të këtij 
raporti. Në kapitullin tjetër do të flasim për problemet e punësimit dhe pastaj në 
Kapitullin 3 për shkaqet që kanë çuar në ritmet e ngadalta të rritjes së punësimit. 
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11. Faktorë të ndryshëm sugjerojnë se mund të jetë e vështirë të ruhen nivelet e 
larta të rritjes ekonomike në të ardhmen. Faktet tregojnë se përfitimet nga një akordim 
më i mirë i fondeve tashmë po zbehen dhe rritja e totalit të produktivitetit të faktorëve të 
prodhimit tashmë është ngadalësuar. Do të duhet të gjenden burime të reja të zhvillimit 
ekonomik. Megjithatë, akumulimi i kapitalit është rritur vetëm pak. Mungesa e një 
komponenti të vetëqendrueshëm të drejtuar nga eksportet (self-sustaining export-driven 
component) e lë ekonominë vulnerabël ndaj deficiteve të mëdha tregtare dhe të llogarisë 
korrente, afërsisht 20% dhe 6% e GDP-së përkatësisht dhe e bën të varur nga remitancat 
si burim i financimeve të jasthme. Këto janë shenja të një tendence në rënie të nivelit të 
remitancave (Tabela 1.1). Sidoqoftë, remitancat nuk përbëjnë një themel të shëndoshë për  
rritjen ekonomike afatgjatë.   

12. Krahu i punës ende po rritet dhe mund të jetë një burim i rëndësishëm i rritjes 
së ardhme ekonomike. Por nëse Shqipëria nuk arrin të përmirësojë krijimin e vendeve 
të reja të punës, kjo “dhuratë potenciale demografike” mund ta agravonte edhe më tej 
problemin e papunësisë. Gjatë dekadës në vijim, popullsia në moshë punë do të rritet 
afërsisht me 5% në vit dhe në vitin 2015 do të përbëjë dy të tretat e të gjithë popullsisë. 
Përqindjet rezultuese të ulta të raporteve të varësisë do të krijojnë një “dhuratë potenciale 
demografike”. Megjithatë, realizimi i këtij potenciali do të kërkojë përmirësime 
sinjifikative në cilësinë e  krahut të punës dhe në efiçiencën e tregut të punës. Në këtë 
raport këto përbëjnë temat qendrore. 

13. Një element i rëndësishëm për ruajtjen e rritjes ekonomike dhe përmirësimin e 
rezultateve të punësimit do të jetë bërja e mjedisit të biznesit më të favorshëm. Shqipëria 
ka bërë progres në këtë fushë. Megjithatë, ende mbetet shumë për tu bërë. Sipas Raportit 
të Tranzicionit të EBRD-së (2005), Shqipëria nuk është në dritë pozitive në krahasim me 
shumicën e vendeve të Evropës Juglindore përsa i takon progresit në përgjithësi në lidhje 
me reformat strukturore (Tabela 1.2).9 Çështja e klimës së biznesit do të trajtohet me më 
shumë detaje në Kapitullin 3.  

14. Ndërsa të ardhurat e regjistruara për frymë janë rritur në mënyrë të 
qendrueshme, Shqipëria ende mbetet një nga vendet më të varfra të Evropës. Në vitin 
2003, GDP-ja për frymë ishte $1,938. Kjo e vendosi Shqipërinë mbi Bosnje-
Hercegovinën dhe Moldavinë, por më poshtë vendeve të tjera në Evropën Juglindore. 
Sipas raportit për Vlerësimin e Varfërisë të hartuar nga Banka Botërore në vitin 2003, 
niveli i varfërisë i Shqipërisë (2002), duke përdorur matjen $2 PPP në ditë ishte 10.8%, 
disi më lart nga Bullgaria dhe Rumania, por më poshtë nivelit të varfërisë të vendeve të 
Kaukazit si Gjeorgjia dhe Azerbaixhani (Banka Botërore 2004a).  

15. Së fundi, hapja e vendeve të reja të punës ka qenë e ngadaltë pavarësisht nga 
rritja e fortë ekonomike e GDP-së. Edhe me rritjen e qendrueshme të produktit (output 

                                                 
9 Nëntë faktorët e analizuar në Raportin mbi Tranzicionin janl privatizimet e mëdha dhe të vogla, qeverisja 
dhe ristrukturimi i ndërmarrjve, liberalizimi i çmimeve, tregtia dhe sistemi i valutës, politikat e 
konkurencës, reforma bankare dhe liberalizimi i përqindjeve të interesit, tregjet e letrave me vlerë dhe 

institucionet financiare jobankare, si edhe reforma në infrastrukturë. 
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 6

growth) qysh nga viti 1998, ekspansioni i punësimit ka qenë në stanjacion. Përmirësimi i 
krijimit të vendeve të reja të punës do të jetë kritik për shpërndarjen e përfitimeve të 
zhvillimit ekonomik dhe për uljen e mëtejshme të varfërisë. Në kapitullin tjetër do të 
shohim më me detaje tendencat e punësimit dhe në Kapitullin 3 do të shikohen lidhjet 
midis performancës makroekonomike dhe punësimit. 
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Tabela 1.1: Tregues të Mjedisit ekonomik, 1993-2004 

      1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Rritja vjetore e GDP-s (vjetore %) 9.6 9.4 8.9 9.1 -10.2 12.7 10.1 7.3 7.6 4.7 6.0 6.2 
GDP për frymë (konstante 2000 US$) 

 
725 802 889 983 891 1008 1110 1187 1269 1321 1392 1470 

Popullsia, total (në milionë) 3.28            
             

         
            

3.24 3.19 3.14 3.12 3.10 3.10 3.11 3.13 3.15 3.17 3.19
Popullsia urbane (% e totalit) 37.8 38.4 39.0 39.6 40.2 40.8 41.4 42.0 42.6 43.2 43.8 44.4
Bujqësi, vlerë e shtuar (% e GDP) 54.6 53.6 55.8 33.0 33.6 32.6 29.5 29.1 26.0 25.4 24.7  
Remitancat e punëtorëve (% e GDP) 22.38 13.34 15.88 16.58 12.34 16.52 10.34 14.37 15.0 14.3 13.6  
Balanca e jashtme (% e GDP) -46.9 -27.6 -22.0 -22.9 -26.3 -23.6 -16.3 -19.9 -20.4 -24.5 -24.8 -22.9

 FDI, prurjet neto (% eGDP) 4.7 2.7 2.9 3.0 2.2 1.6 1.2 3.9 5.1 3.0 3.1
Rritja e punësimit ( % vjetore)     -1.98 -1.93 -0.81 -1.99 -1.84 0.28 -13.9 0.00 0.65 0.54 

Tabela 1.2: Rezultatet e Treguesve të Tranzicionit, EBRD 2005 

Country Average Score
Albania 2.48
BiH 2.51
Bulgaria 3.37
Croatia 3.44
FYR Macedonia 2.96
Moldova 2.74
Romania 3.18
Serbia and Montenegro 2.48
Source: EBRD April 2005
* Highes indicator score possible: 4.33

Transition Indicator Scores
Average of Nine EBRD Transition Scores*

 

 

 
Burimi: Banka Botërore, WDI dhe GDF Central (gusht 2005). 
 
 



 

KKAAPPIITTUULLLLII  22::  TTEENNDDEENNCCAATT  EE  
TTRREEGGUU  TTËË  PPUUNNËËSS  

 

16. Ky kapitull jep një panoramë të zhvillimeve të tregut të punës. Fatkeqësisht, 
mungesa e të dhënave ose të dhënat e paplota  e bëjnë të vështirë vlerësimin e saktë të 
tendencave të përpara vitit 2001. Fatmirësisht, të dhënat e Regjistrimit të Popullsisë 
dhe Banesave dhe LSMS/APS e kanë përmirësuar ndjeshëm situatën. Pjesëmarrja e 
krahut të punës dhe punësimi janë shumë më pas ritmeve të rritjes së popullsisë. 
Punësimi në sektorin publik ka rënë në mënyrë të jashtëzakonshme gjatë periudhës së 
tranzicionit dhe hapja e vendeve të reja të punës në sektorin privat ka qenë tepër e 
ngadaltë për ta kompensuar këtë situatë. Struktura e punësimit reflekton faktin që 
ekonomia është ende e dominuar nga bujqësia dhe aktivitete të tjera tradicionale; 
sektori “modern” i punësimit është ende shumë i vogël dhe shumica e punësimit është 
në sektorin informal. Papunësia afatgjatë është shumë e përhapur dhe shumë punëtorë 
të papunë kanë reshtur së kërkuari punë. Ka një problem të përgjithshëm të 
përjashtimit nga tregu i punës, për gratë, minoritetet etnike dhe të paarsimuarit që 
hasin proleme të mëdha për të gjetur një punë.  

AAA...   TTeeennndddeeennncccaaattt   aaafffaaatttgggjjjaaatttaaa      T
17. Popullsia po moshohet, por Shqipëria ende ka një popullësi relativisht të re, 
sidomos sipas standardeve evropiane. Ritmet e rritjes së popullsisë kanë qenë 
substanciale për grupin 65 vjeç e sipër dhe parashikimet tregojnë se kjo tendencë do të 
vijojë për tre dekadat në vijim (Tabela 2.1). Profili demografik do të jetë shumë më i 
moshuar nga ç’është aktualisht. Megjithatë, përqindja e përgjithshme e individëve mbi 65 
vjeç do të mbetet relativisht e vogël (d.m.th më pak se 10%) gjatë dekadës tjetër. Nga ana 
tjetër, segmenti i popullsisë nën 15 vjeç, që ka ardhur në rënie qysh nga vitet 90-të do të 
vazhdojë të bjerë ndjeshëm në terma absolute dhe si përqindje e gjithë popullsisë. 
Megjithatë, e parë në kontekstin evropian, Shqipëria ka një popullësi relativisht të re.10  

18. Raporti i përgjithshëm i varësisë në Shqipëri ka ardhur në rënie; me fjalë të 
tjera, popullsia në moshë pune po rritet si përqindje e totalit të popullsisë.  Raporti i 
varësisë, që mat përqindjen e popullsisë jashtë moshës së punës (d.m.th 0-14 vjeç dhe 65 
vjeç e sipër) ka ardhur në rënie. Kjo për shkak se rënia në raportin e varësisë së rinisë 
është më substanciale sesa rritja e raportit të varësisë për të moshuarit. Në vitin 1995, 
raporti i varësisë në përgjithësi në Shqipëri ishte 61, 11 pikë më lartë sesa mesatarja 
evropiane prej 50; kjo sepse Shqipëria ka një përqindje shumë të madhe të popullsisë në 

                                                 
10 Në vitin 2005, mosha mesatare në Shqipëri ishte 28.3 në krahasim me 39.0 që ishte mosha mesatare në 
Evropë. Parashikimet për vitin 2015 (UN 2004, varianti mesatar) janë përkatësisht 30.9 dhe 41.8. Burimi 
është marrë nga http://esa.un.org/unpp/
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moshë të re. Në vitin 2005, kjo diferencë është 7 pikë (54 krahasuar me 47) dhe në vitin 
2015 Shqipëria do të jetë tek mesatarja evropaine (49 krahasuar me 48).    

Tabela 2.1: Tendencat demografike, vitet 1985-20501 

 

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

0-14 6.5 5.7 -7.9 -7.3 -8.4 -7.1 -1.9 1.0 -2.2 -6.3 -7.7 -5.5 -2.4 -2.5

15-64 13.2 14.3 -4.5 -1.3 5.6 5.6 4.1 1.7 0.1 0.4 0.6 0.4 -1.0 -3.4

65 + 11.5 12.9 11.4 13.8 17.1 12.7 12.3 14.6 20.7 14.9 9.4 3.7 2.9 9.2

0-14 34.5 32.8 31.7 30.1 27 24.4 23.1 22.7 21.8 20.3 18.7 17.7 17.3 17.1

15-64 60.2 61.9 62.1 62.7 64.7 66.5 67 66.2 65.1 64.8 65.1 65.5 65.2 63.6

65 + 5.3 5.3 6.2 7.3 8.3 9.1 9.9 11 13.1 14.9 16.2 16.9 17.5 19.3

5- year Growth Rates

Shares

1. Përqindjet e rritjes ekonomike janë për intervale pesë vjeçare, d.m.th viti 1985 shërben për përiqndjen e  
zhvillimit ekonomik nga viti 1980 në vitin 1985. 
         Burimi: Parashikimet e Kombeve të Bashkuara. http://esa.un.org/unpp/
 

19. Kjo rritje e popullsisë në moshë pune përbën në të njejtën kohë mundësi edhe 
sfida për tregun e punës. Midis viteve 2005-15, numri i shqiptarëve nga mosha 15- 64 
vjeç do të rritet me mbi 200,000. Kjo situatë ka një numër implikimesh. Me një raport 
varësie që do të vazhdojë të bjerë edhe për dy dekada, Shqipëria ka mundësinë e 
përfitimit nga ajo që është quajtur “dhurata demografike”.11 Nga ana tjetër, këto tendenca 
mund të përbënin sfida serioze. Ky potencial produktiv do të realizohet vetëm në rast se 
do të krijohen mundësi të përshtashme punësimi. Kjo do të kërkonte jo vetëm një rritje në 
vijim të zhvillimit ekonomik, por edhe një treg efikas të punës dhe krah të kualifikuar 
pune me qëllim që  zhvillimi ekonomik të sjellë vende të reja pune.  

20. Historiku i punësimit në Shqipëri qysh nga periudha e tranzicionit ka reflektuar 
në mënyrë të ndjeshme  përvojën rajonale të Evropës Lindore.12 Ndryshimet historike 
makroekonomike dhe strukturore të viteve 90-të rezultuan në humbje masive të vendeve 
të punës në sektorin publik, që solli një tërheqje të madhe nga krahu i punës dhe nivele të 
larta papunësie. Me rikuperimin e zhvillimit ekonomik nga fundi i dekadës, edhe fillimi i 
shekullit të ri, fatkeqësisht nuk ka sjellë përmirësime ekuivalente në punësim.   

21. Detajimi i këtyre modeleve afatgjata të krahut të punës dhe punësimit 
komplikohet nga mungesa serioze në të dhëna. Sigurisht që nuk është e mundur të 
bëhet një vlerësim i saktë i tendencave përpara vitit 2001. Për pjesën më të madhe të 

                                                 
11 Sipas punonjësve shekncorë “faza dhuratë” e tranzicionit demografik mund të kontribuojë ndjeshëm në 
rritjen dhe zhvillimin ekonomik. Në regresionet e rritjes ekonomike në vende të ndryshme, sipas Bloom 
dhe Williamson (1998) dhe Kelley dhe Schmidt (1995) parashikohen koeficientë pozitivë për variablet e 
popullsisë në moshë pune. Sipas Bloom dhe Williamson zhvendosja demografike përgjigjej/përbënte mbi 
një të tretën e performancës së rritjes ekonomike të Azisë Lindore në vitet 70-të dhe 80-të. 
12 Tendencat rajonale janë dokumentuar në një raport të fundit të Bankës Botërore për tregun e punës në 
Evropë dhe Azinë Qendrore. Shih Banka Botërore (2005a). 
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periudhës pas tranzicionit, në Shqipëri mungojnë statistikat për krahun e punës dhe 
punësimin dhe shifrat vjetore janë bazuar në përllogaritje nga burime të ndryshme (shih 
Kutinë 2.1). Përkufizimet e koncepteve kryesore jo gjithmonë kanë qenë në përputhje me 
normat ndërkombëtare. INSTAT-i ka patur progres në analizën sasiore të tendencave të 
tregut të punës, por zakonisht është penguar nga informacioni disponibël që ka qenë i 
kufizuar. Regjistrimet e Popullsisë në vitet 1989 dhe 2001 kanë qenë me shumë rëndësi 
për të vendosur standarde dhe objektiva për të “ankoruar” tendencat e INSTAT-it. 
Megjithatë, siç tregohet në Figurat 2.1 dhe 2.2 dhe në Tabelën 2.2, kjo ka sjellë si rezultat 
shkëputje në përllogaritjet me kalimin e kohës. Në mënyrë të veçantë, përllogaritjet 
ndryshojnë ndjeshëm në vitin 2001, me bërjen disponibël të të dhënave të Regjistrimit të 
fundit të Popullsisë. Duke qenë se shifrat e përafërta të përpara vitit 2001 nuk janë 
rishikuar mbi bazën e rezultateve të Regjistrimit të fundit të Popullsisë, viti 2001 duhet 
konsideruar si një shkëputje në serinë e krahut të punës dhe punësimit. Çështa tjetër është 
që përllogaritjet e INSTAT-it  për vite të ndryshme është dashur të bazohen në burime të 
ndryshme. Analiza e situatës nga viti 2002-2004, që diskutohet në seksionin e dytë të 
këtij kapitulli, përfiton nga disponibiliteti i të dhënave krahasueshme nga më shumë se 
një burim, nga LSMS-ja dhe anketimet e tjera që pasojnë.  

 
Kutia 2.1: Probleme të të dhënave të tregut të punës 

 
Baza statistikore për vlerësimin e serive konsistente të të dhënave gjatë gjithë kohës është 
kufizuar nga disa faktorë, duke përfshirë ngjarjet që lidheshin me tranzicionin dhe pasojat e tij. 
Shumë prej tyre patën implikime direkte për matjen e tregut të punës duke përfshirë 
transformimin e ekonomisë nga një ekonomi e planifikuar në një ekonomi tregu, si edhe valën e 
madhe të migracionit. Gjatë periudhës midis dy Regjistrimeve të Popullsisë në vitet 1989 dhe 
2001, i vetmi anketim familjar i kryer në vitin 1996, nuk e përfshiu Tiranën dhe i mungonte një 
kuadër i përshtatshëm për kampionet që mund të sillnin të dhëna përfaqësuese. 
 
INSTAT-i ka bërë një analizë sasiore të zhvillimeve të tregut të punës gjatë periudhës së 
tranzicionit duke përdorur burime të ndryshme informacioni:  
Papunësia i refeohet papunësisë së regjistruar nga zyrat e punësimit në çdo rreth; Punësimi në 
sektorin privat jobujqësor deri në vitin 2000 ishte bazuar në Regjistrin e Biznesit (INSTAT, 
bazuar në të dhënat nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve) dhe qysh nga viti 2001 është bazuar 
në të dhënat e Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale; 
Punësimi në sektorin publik mblidhet nga Programi Kombëtar i Statistikave që zbatohet nga 
INSTAT-i; 
Punësimi në sektorin privat bujqësor përbëhet nga llogaritjet deri në vitin2000, në Regjistrimin e 
Popullsisë dhe Banesave në vitin 2001 dhe në LSMS-të qysh nga viti 2002. 

 
Seritë kohore për këto variable kryesore të tregut të punës karakterizohen nga shkëputje. 
Standardet e reja të bazuara në regjistrimin e popullsisë së vitit 2001 nuk janë reflektuar në 
rishikimet për vitet e mëparshme që do të shmangnin apo do t’i zbusnin këto shkëputje. Kjo 
mendohet që ndodh sepse mungonin të dhënat e sakta për të saktësuar rishikimet. Rrjedhimisht, 
mungesat dhe problemet me të dhënat e zbehin panoramën e disa aspekteve të zhvillimeve dhe 
tendencave të tregut të punës deri në vitin 2001. Regjistrimi i Popullsisë i vitit 2001 dhe 
LSMS/APS-të ofruan të dhëna dhe standarde shumë të rëndësishme nga të cilat mund të 
siguroheshin llogaritje më të sakta për variablat e tjera.  
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Ekzistojnë gjithashtu çështje të ndryshme të definicioneve të përfshira në përdorimin e serive 
disponibël të të dhënave. Statistikat zyrtare të tregut të punës e kanë përkufizuar  popullsinë në 
moshë pune në përputhje me politikën kombëtare të moshës për daljen në pension (deri në vitin 
2002), por jo në përputhje me praktikën dhe standardet ndërkombëtare. Përkufizimi për 
popullsinë shqiptare në moshë pune i përdorur nga INSTAT-i ka qenë 15-54 vjeç për gratë dhe 
15-59 vjeç për burrat. Ndonëse ne i riprodhojmë shifrat duke përdorur përkufizimet e këtij 
seksioni, ne përdorim  standardin ndërkombëtar prej 15-64 vjeç (burra dhe gra) në seksionin tjetër 
kur prezantojmë analizën e LSMS-së.  

 
Të dhënat e  INSTAT-it të përdorura në këtë kapitull janë marrë nga faqja e internetit e Institutit 
http://www.instat.gov.al/. 

22. Gjatë dekadës së fundit, pjesëmarrja e krahut të punës dhe punësimi kanë 
mbetur pas rritjes së popullsisë.  Kjo përmblidhet në Figurën 2.1 që mbulon periudhën 
nga viti 1994 deri në vitin 2004. Problemet në lidhje me të dhënat janë shumë evidentë në 
figurë: çdo seri bie ndjeshëm në vitin 2001 me disponibilitetin e informacionit nga 
Regjistrimi i Popullsisë dhe Banesave. Megjithëse parashikimet vjetore duhen bërë me 
shumë kujdes për periudhën përpara vitit 2001, tendencat përmbledhëse janë tepër 
evidente. Si krahu i punës, ashtu edhe punësimi kanë ecur me një ritëm më të ngadaltë 
sesa popullsia në moshë pune. Me fjalë të tjera, numri i të rriturve që nuk punojnë dhe që 
nuk janë duke kërkuar punë ka ardhur në rritje.  

Figura 2.1: Pjesëmarrja e krahut të punës dhe punësimi kanë mbetur pas rritjes së 
popullsisë 
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Burimi: INSTAT-i 

 

23. Të dhënat mbi nivelin e papunësisë në anketime fatkeqësisht kanë munguar 
gjatë pjesës dërmuese të dekadës së kaluar dhe vlerësimet e tendencave të papunësisë 
me kalimin e kohës duhet të bazohen në nivelin e regjistruar të papunësisë. Shumica e 
analizave ndërkombëtare të tregut të punës ka treguar se anketimet familjare, sipas një 
metodologjie standarde, mund të japin edhe përllogaritjet më të sakta të papunësisë në 
tregun e punës. Ndërsa shumë vendeve, duke përfshirë Shqipërinë, u është dashur të 
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bazohen (ose në disa raste kanë zgjedhur të bazohen) tek regjistrimet si masë e 
papunësisë, shpesh ky është një burim jo i besueshëm. Në shumë vende, niveli i 
papunësisë së regjistruar ndikohet nga faktorët institucionalë apo të sjelljes që mund të 
mos kenë shumë të bëjnë me kushtet reale të tregut të punës (shih Kutinë 2.2). Në 
Kapitullin 4 do të shohim se shumë punëtorë të evidentuar si të papunë në LSMS nuk 
regjistrohen në zyrat e punës. Sidoqoftë, përqindjet e anketimit nuk ishin disponibël 
përpara LSMS-së dhe çdo tendencë afatgjatë në lidhje me papunësinë duhet të bazohet 
tek shifrat e personave të regjistruar si të papunë në zyrat e punës.  
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Kutia 2.2: Matja e papunësisë 
E thënë thjeshtë “papunësia” duhet të mbulojë personat në moshë pune që nuk janë të punësuar 
(qoftë në sektorin zyrtar, qoftë në atë informal), por që do ta dëshironin një gjë të tillë. Shumë 
vendeve të cilave u kanë munguar anketimet me të dhëna të besueshme dhe të shpeshta për 
familjarët iu është dashur të bazohen tek regjistrimet e zyrës së punës për të matur papunësinë. 
Kjo është diçka që ndodh rëndom në vendet në zhvillim dhe në disa prej vendeve në tranzicion. 
Megjithatë, ka disa vende të cilat ende vazhdojnë të bazohen tek regjistrimet si masa kryesore për 
matjen e papunësisë edhe në ato raste ku papunësia mund të llogaritej me saktësi nga anketimet 
familjare.  
 
Për arsye të ndryshme, papunësia e regjistruar mundet ose të mbivlerësojë ose të nënvlerësojë 
papunësinë aktuale. Kjo ndodh për shkak se të punësuarit kanë tendenë të marrin vendime në 
lidhje me faktin nëse duhet të regjistrohen apo jo si të papunë mbi bazën e mënyrsë sesi i 
perceptojnë përfitimet në lidhje me kostot. Kështu, p.sh. punëtorët mund të regjistrohen me 
qëllim që të mund të përfitojnë nga përfitime që nuk lidhen me tregun e punës (si p.shs. sigurimet 
shëndetësore). Në këtë rast, shumë “të papunë të regjistruar” mundet që aktualisht të mos jenë 
duke kërkuar për punë – mundet të jenë jashtë krahut të punës ose mund të jenë të punësuar në 
sektorin informal. Në rast se kapacitetet ekzekutuese/zbatuese janë të dobta ose qeveritë nuk duan 
të mohojnë përfitimet, këta punëtorë nuk do të numërohen si të papunë edhe në qoftë se janë 
aktualisht. Në këtë rast, niveli i regjistruar i papunësisë do të jetë më i lartë sesa niveli i vërtetë i 
saj. Nga ana tjetër, në disa raste niveli i regjistruar i papunësisë mund të jetë më i ulët sesa niveli 
real i papunësisë. Kështu, p.sh. punëtorët që nuk janë duke punuar dhe kërkojnë punë mund të 
mos regjistrohen në rast se për ta kjo nuk përbën ndonjë avantazh (d.m.th nuk ka përfitim për 
papunësinë ose nuk paguhet një përfitim i tillë; përfitime të tjera sociale nuk kanë lidhje me 
regjistrimin; programet aktive të tregut të punës ose mungojnë ose nuk janë të dobishme).  
 
Niveli i papunësisë sipas anketimeve që ndjekin standarde ndërkombëtare duhet të kapin në 
mënyrë të saktë papunësinë e vërtetë – d.m.th të rriturit në moshë pune që nuk janë duke punuar, 
por që kërkojnë punë në mënyrë aktive. Duhet theksuar se sipas metodologjive përkatëse, puna në 
këto anketime përkufizohet të mbulojë aktivitetet si në sektorin zyrtar dhe në atë informal. Më 
vonë në këtë kapitull do të përshkruhen përkufizimet e “papunësisë” sipas kontekstit të LSMS-së. 
 

24. Niveli i papunësisë së regjistruar ka mbetur në kufirin 12-18% gjatë dekadës së 
kaluar. Megjithatë, kur kjo statistikë kombinohet me fakte të tjera, bëhet e qartë se 
“plogështia” e tregut të punës është e lartë dhe ka gjasa të rritet. Niveli i papunësisë së 
regjistruar ka qenë stabël gjatë dekadës së kaluar, ne kufirin midis 12%-18% (Tabela 
2.2). Sipas INSTAT-it, papunësia afatgjatë – e përkufizuar si përqindja e të papunëve të 
regjistruar që janë pa punë për së paku 12 muaj – është tepër e lartë dhe është rritur 
ndjeshëm dhe tashmë kalon 90%. Për më tepër, siç është përmendur edhe më lartë, 
nivelet e pjesëmarrjes dhe përqindjet e punësimit kanë mbetur pas ritmeve të rritjes së 
popullsisë, sipas parashikimeve të INSTAT-it. Kur merren parasysh të gjitha këto 
tendenca së bashku, është e qartë që plogështia e tregut të punës është shumë e lartë dhe 
ka ardhur në rritje.  

25. Ndërsa panorama e vështirë e tregut të punës është e vërtetë për të dyja gjinitë, 
situata e punësimit  për femrat përbën një shqetësim i veçantë. Pjesëmarrja e femrave 
dhe nivelet e punësimit kanë qenë më të ulta sesa tek meshkujt. Niveli i papunësisë së 
regjistruar gjithashtu ka qenë shumë më i lartë tek gratë sesa tek burrat. Në vitin 2004, 
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përqindja e grave të regjistruara ishte 5 pikë përqindjeje më e lartë sesa tek meshkujt. Një 
analizë më e detajuar për gratë në tregun e punës do të jetë fokusi i Kapitullit 6. 

Tabela 2.2: Treguesit kryesorë të tregut të punës, periudha 1994-20041

 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
            

Popullsia në moshë 
pune2 (000s) 1,786 1,820 1,850 1,861 1,888 1,911 1,939 1,773 1,767 1,826 1,850 

  – Meshkuj 900 916 931 928 945 957 971 906 903 943 944 
  – Femra 886 904 919 933 943 954 968 867 864 907 906 

            
Përqindja e 

pjesëmarrjes në 
krahun e punës 80% 72% 69% 70% 70% 68% 66% 62% 62% 60% 59% 

  – Meshkuj 90% 85% 82% 86% 85% 83% 78% 74% 74% 71% 70% 
  – Femra 69% 59% 55% 54% 55% 54% 55% 49% 49% 47% 47% 

            
Përiqndja e Punësimit 65% 63% 60% 59% 57% 56% 55% 52% 52% 51% 50% 

  – Meshkuj 75% 75% 73% 74% 72% 69% 66% 64% 64% 61% 61% 
  – Femra 55% 50% 48% 45% 43% 42% 44% 39% 40% 38% 39% 

            
Papunësia e 
regjistruar3 18% 13% 12% 15% 18% 18% 17% 16% 16% 15% 14% 
  – Meshkuj 17% 12% 12% 14% 16% 16% 15% 14% 14% 13% 12% 

  – Femra 20% 15% 14% 17% 21% 21% 19% 20% 19% 18% 18% 
1. Llogaritjet për vitin 2001 (dhe ato pas vitit 2001) ndryshojnë ndjeshëm me ato përpara vitit 2001. Siç 

diskutohet edhe gjatë materialit, kjo shkëputje e serive ul besimin në shifrat e përpara vitit 2001 për 
popullsinë në moshë pune, pjesëmarrjen e krahut të punës dhe punësimin. 

2. Përkufizuar si 15-54 vjeç për gratë dhe 15-59 vjeç për burrat. 
3. Përqindja e të papunëve si të tillë me 12 muaj ose më shumë.  
Burimi: INSTAT. 

26. Një tipar dominues i tregut të punës së pas tranzicionit ka qenë kalimi 
strukturor në natyrën e punësimit duke u larguar nga sektori publik dhe në një shkallë 
më të ulët edhe nga bujqësia (Figura 2.2). Rënia e punësimit në sektorin publik ka qenë 
dramatike, duke rënë nga 850,000 në vitin 1991 në 176,000 në vitin 2004. Shumica e 
kësaj rënieje ndodhi në vitet e para të tranzicionit si rrjedhojë e privatizimit masiv të 
ndërmarrjeve shtetërore. Tashmë, më pak se 20% e punësimit në total është në sektorin 
publik. Bujqësia mbetet burimi kryesor i punësimit -- 58.5% e të gjithë punësimit në vitin 
2004 sipas serive të INSTAT-it (48.8% sipas LSMS-së). Megjithatë, tani duket të jetë 
shumë më pak dominant sesa në fillim të periudhës së tranzicionit. Megjithatë, duhen 
mbajtur parasysh problemet e të dhënave që dalin evidente në Figurën 2.2. Sipas serive të 
INSTAT-it, rënia e punësimit në sektorin bujqësor gjatë periudhës 2000-01 është e 
qenësishme; kjo rënie mendohet të reflektojë një shkëputje në seritë e punësimit si pasojë 
e disponibilitetit të të dhënave të Regjistrimit të ri të Popullsisë.  
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Figura 2.2: Punësimi është larguar nga sektori publik dhe bujqësia 
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Burimi: INSTAT. 

 

27. Megjithëse punësimi po kalon drejt sektorit privat, jobujqësor, hapja e vendeve 
të reja të punës ka qenë e ngadaltë. Ky është një model që ka ndodhur në shumicën e 
vendeve të rajonit. Sipas studimit të tregut rajonal të punës të bërë nga Banka, “thelbi i 
problemeve të tregut të punës në ECA është mungesa/pamjaftueshmëria e mundësive për 
punë produktive dhe nivelet e pamjaftueshme të hapjes së vendeve të reja të punës” 
(Banka Botërore 2005a). Gjatë viteve të fundit të rritjes së zhvillimit ekonomik, punësimi 
në sektorin privat jobujqësor është rritur shumë pak dhe gjatë periudhës 2001-04 janë 
krijuar vetëm 23,000 vende të reja pune. Përmirësimi i situatës së krijimit të vendeve të 
reja të punës në sektorin privat është sfida numër një e tregut të punës në Shqipëri. 
28. Pagat reale ranë gjatë pjesës më të madhe të viteve 90-të, por që nga viti 1998 
ato kanë ardhur në rritje. Të dhënat janë në veçanti problematike në fushën e pagave. 
Megjithatë, faktet e disponueshme sugjerojnë që pagat reale pësuan rënie gjatë pjesës më 
të madhe të viteve 90-të. Inflacioni i lartë menjëherë pas tranzicionit dhe pastaj kriza e 
skemave piramidale në vitin 1997 patën ndikime të rënda negative për të ardhurat reale. 
Qysh nga periudha e krizës megjithatë, stabiliteti makroekonomik dhe pagat e ulta kanë 
kontribuar në kthimin e tendencave të pagave. Sipas të dhënave të INSTAT-it, rritja e 
pagës reale ka qenë me dy shifra për disa vjet (Figura 2.3). Në vitin 2003, pagat reale 
zyrtare ishin 57% më të larta nga ç[kishin qenë në vitin 1998. Rritja e pagave ka qenë më 
e fuqishme në transport dhe komunikacione. Në sektorët e tjerë, pagat reale janë rritur 
midis 30-50% gjatë viteve 1999-2003. Pagat dhe kostot e krahut të punës do të 
analizohen në mënyrë më të detajuar në Kapitullin 3. 
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Figura 2.3: Pagat reale janë rritur qysh nga viti 1997 
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  Burimi: INSTAT. 
 

BBB...   SSSiiitttuuuaaatttaaa   aaakkktttuuuaaallleee   eee   tttrrreeeggguuuttt   tttëëë   pppuuunnnëëësss   
 

29. Anketimet për Matjen e Standardeve të Jetesës e kanë përmirësuar 
informacionin disponibël për analizimin e tendencave të tregut të punës. Ky seksion 
mbështetet tek LSMS-të për vitet 2002, 2003 dhe 2004 për të përshkruar kushtet më të 
fundit të tregut të punës. Anketimi përshkruhet në Kutinë 2.3. Përveç ofrimit të të 
dhënave ndërseksionale për tre vitet e anketimit, LSMS-ja është një panel, me të njejtat 
familje që ndiqen gjatë gjithë periudhës. Në kapitujt në vijim do të shohim këtë tipar 
gjatësor për të bërë një analizë dinamike të tregut të punës. Ndërsa INSTAT-i është 
bazuar tek LSMS-ja për statistikat e veta kombëtare të krahut të punës, qysh nga viti 2002 
vlen të theksohet se përllogaritjet e përshkruara në këtë seksion dallojnë nga ato të 
mëparshme të INSTAT-it. Kjo kryesisht për shkak të një diference në përkufizimin e 
popullsisë në moshë pune. Përkufizimi i përdorur nga INSTAT-i ka qenë 15-54 vjet për 
gratë dhe15-59 për burrat.13 Analiza e Bankës e të dhënave të LSMS-së përdor standardin 
ndërkombëtar prej 15-64 vjeç.14 Gjithashtu, përllogaritjet e INSTAT-it për krahun e 
punës përfshijnë të punësuarit plus të papunët e regjistruar. Ne do ti përfshijmë ata të 
papunë (të regjistruar ose jo) sipas përkufizimeve të anketimit, duke përfshirë standardin 
e ILO-s dhe një përkufizim “i relaksuar” që përfshin edhe të shkurajuarit . 

                                                 
13 Kjo korespondon me politikën për moshën e daljes në pension deri në vitin 2002. Në atë vit, qeveria futi 
një rritje prej 5 vjetësh (d.m.th mosha e daljes në pension u bë 65 vjeç për burrat dhe 60 për gratë). 
14 Ky përkufizim përjashton personat që janë 65 vjeç e lart. Sipas të dhënave të LSMS-së së vitit 2004, 85% 
e këtij grupi nuk është në krahun e punës; pjesa që mbetet janë pothuajse të gjithë të vetëpunësuar në 
bujqësi. Shumica e personave që punojnë (62%) janë të punësuar me kohë të pjesshme. 
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Kutia 2.3: Sondazhi për Matjen e Standardeve të Jetesës 
 

Sondazhi për Matjen e Standardeve të Jetesës (LSMS) është kryer nga INSTAT-i me ndihmën e 
Bankës Botërore, çdo vit qysh nga viti 2002. Vitin e parë sondazhi mbuloi 3,599 familje, duke 
përdorur Regjistrimin e Popullsisë së vitit 2001 për hartimin e kampionit. Të dhënat e LSMS-së 
së vitit 2002 ishin përfaqësuese në nivel kombëtar dhe në nivel të katër makro-rajoneve (bregdet, 
qendër, kryeqytet, zonat malore).  
 
Anketimet e viteve 2003 dhe 2004 (që njihen si Paneli i Anketimeve Shqiptare – APS) përdorin 
afërsisht gjysmën e familjeve të përdorura në fillim si kuadër për kampionet e paneleve të 
mëpasshme. Afërsisht gjysma e familjeve të vitit 2002 u përzgjodhën për panelin e APS-së. 
Individët që ishin larguar nga vendbanimet e tyre u ndoqën edhe në vendbanimet e reja, përsa 
kohë ende banonin në Shqipëri. Kjo ka ulur fërkimin, porse duhet theksuar që të anketuarit që nuk 
ishin më të tillë – p.sh. emigrantë – nuk janë një grup i parëndësishëm në kontekstin shqiptar.  

 
Anketimet e panelit për vitet 2003 dhe 2004 përfshijnë afërsisht 1,800 familje. Ato janë 
përfaqësuese si në nivel kombëtar, ashtu edhe në nivel rural dhe urban, por jo në nivel 
rajonal/qarku. Modulet e sondazhit përfshijnë demografinë, vendbanimet, arsimin, shëndetësinë, 
pjesëmarrjen në tregun e punës, emigracionin, biznesin bujqësor, aksesin në komunikacione, 
kreditimin dhe perceptimin subjektiv të mirëqënies.  

 
Moduli i tregut të punës për të gjithë tri vjetët mbledh informacion mbi gjendjen e tregut të punës, 
kërkimin për punë, punësimin, profesionin, sektorin e aktivitetit, regjistrimin me sigurimet 
shoqërore, kompensimin, natyrën e punëdhënësit, dhe orët e punës. Pyetjet bëhen si për punën e 
parë dhe për të dytën (n.q.s ka).  

 
Në LSMS-në e vitit 2002, informacioni për të ardhurat ishte mbledhur vetëm për të punësuarit 
(d.m.th të punësuar me pagë në sektorin formal dhe atë informal). Në APS-të e viteve 2003 dhe 
2004, të gjithë individëve të punësuar (duke përfshirë punëdhënësit dhe të vetëpunësuarit) iu bë 
pyetje në lidhje me shumën e pagesës së fundit neto në cash, shumën e shpërblimeve dhe për të 
ardhurat në natyrë.  
 
Tabela 2.A1 identifikon dhe përcakton variablet që kemi përdorur në analizimin e të dhënave të 
LSMS-së. 
 
 

30. Analiza e të dhënave të LSMS-së në këtë raport ka ndjekur përkufizimet 
ndërkombëtare (dmth ato të ILO-s), por gjithashtu përfshin të dhëna të përafërta “të 
relaksuara” të papunësisë dhe pjesëmarrjes së krahut të punës. Sipas përkufizimit 
konvencional të ILO-s, të rriturit që nuk janë të punësuar duhet të raportojnë në lidhje me 
punëkërkimin e tyre aktiv në mënyrë që të klasifikohen si në krahun e punës dhe të 
papunë. Gatishmëria për të punuar pa një punëkërkim aktiv nuk konsiderohet të jetë e 
përshtatshme. Në këtë raport, kemi përfshirë gjithashtu konceptet e një përkufizimi të 
“relaksuar” të pjesëmarrjes në krahun e punës dhe papunësisë të përdorura në 
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Memorandumin Ekonomik më të fundit për Shqipërinë (Banka Botërore 2004a). Në 
kuadrin e këtij përkufizimi të relaksuar, individët e papunë konsiderohen si të papunë dhe 
përfshihen në krahun e punës në rast se kanë qenë në kërkim të një pune gjatë katër 
javëve të fundit, ose nuk kanë qenë në kërkim por do të ishin të gatshëm të gjenin një 
punë gjatë dy javëve në vijim. Me fjalë të tjera, duke përfshirë të dhënat e përafërta të 
bazuara në përkufizimin e relaksuar këtu njihet vlefshmëria e efektit të “punëtorit të 
shkurajuar” në Shqipëri – d.m.th duke hamendësuar se individët janë aktualisht pjesë e 
krahut të punës, por nuk kërkojnë për punë sepse mendojnë se nuk ka punë. Siç do ta 
shohim, të dhënat e përafërta të krahut të punës dhe papunësisë rriten ndjeshëm kur fusim 
këtë përkufizim të relaksuar.  

31. Sipas të dhënave të LSMS-së, përqindja e pjesëmarrjes së krahut të punës është 
më e lartë nga ajo e  INSTAT-it dhe është në rangun mesatar sipas standardeve 
evropiane. Përqindja e pjesëmarrjes së krahut të punës në vitin 2004 ishte midis 64-69%, 
në varësi të përkufizimit të përdorur (Tabela 2.3). Ky nivel i përgjithshëm i pjesëmarrjes 
e vendos Shqipërinë në mes të renditjes në Evropë –megjithëse duhet theksuar se 
përqindjet evropiane të pjesëmarrjes nuk janë veçanërisht të larta sipas standardeve 
globale. Përqindja e pjesëmarrjes sipas EU-15 (2003) ishte 70.8, edhe përqindja mesatare 
midis EU-10 (vendeve të reja të anëtarsimit) ishte 66.3.15  

Tabela 2.3: Treguesit kryesorë të tregut të punës, 2002-2004 
 

 2002 2003 2004 
Përqindja e pjesëmarrjes së 
krahut të punës (e relaksuar) 70.8 69.9 69.4 
Përqindja e pjesëmarrjes së 
krahut të punës (standard) 65.2 65.4 63.7 
Niveli i papunësisë (i relaksuar) 17.3 12.9 13.4 
Niveli i papunësisë (standard) 10.2 6.9 5.6 
Papunësia afatgjatë1 58.3 73.4 68.4 
Përqindjet e punësimit 58.5 60.9 60.1 

1. Përqindja e të papunëve (përkufizimi standard) që kanë qenë të tillë për një periudhë prej 12 
muajsh ose më shumë.  
Burimi: Llogaritjet nga stafi bazuar tek LSMS-ja. 

 

32. Niveli i papunësisë duket të jetë përmirësuar ndjeshëm gjatë periudhës midis 
viteve 2002-04. Megjithatë, kjo erdhi për shkak të tërheqjes së një pjese të krahut të 
punës, si edhe e hapjes së vendeve të reja të punës; në përgjithësi, vihet re një 
shkurajim i madh në rradhët e krahut të punës. Tabela 2.3 tregon se niveli i papunësisë, 
sipas përkufizimit standard ose atij të relaksuar, ka rënë ndjeshëm midis viteve 2002-04. 
Kjo si rezultat i rënies së përqindjes së pjesëmarrjes së krahut të punës (me afërsisht 1.5 
pikë) dhe një rritjeje të përqindjes së punësimit (gjithashtu me afërsisht 1.5 pikë). Duhet 
theksuar se ndryshimet substanciale në nivelin e papunësisë të vrojtuara gjatë viteve 
2002-04 krijojnë disa shqetësime në lidhje me konistencën e të dhënave nga viti në vit me 
LSMS-në. Sidoqoftë, në vitin 2004, përkufizimi i relaksuar për  nivelin e papunësisë ishte 
                                                 
15 Këto shifra janë marrë nga faqet përkatëse të internetit të OECD-së (2005) dhe ILO-s 
http://laborsta.ilo.org/
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tek 13.4%, që është më shumë se dyfishi i përqindjes standarde. Siç u theksua më lart, 
diferenca reflekton punëtorët e shkurajuar në atë që përqindja e relaksuar i shtohet atyre 
që nuk kanë kërkuar, por që do të fillonin punë në dy javët e ardhshme.  

33. Faktet në lidhje me shkurajimin bëhen edhe më të mprehta nga fakti që 
papunësia afatgjatë është e lartë.16 Shumica e punëtorëve të papunë mbeten të tillë për 
së paku një vit – kjo përqindje ishte 68.4% në vitin 2004 (përkufizimi standard i ILO-s). 
Përqindjet për vitin 2003 dhe 2004 janë shumë më të larta nga ato të vitit 2002. Ky 
konstatim, bashkë me numrin në dukje të lartë të punëkërkuesëve të shkurajuar thekson 
edhe më tej plogështinë në tregun shqiptar të punës. Për disa grupe të caktuara, duke 
përfshirë romët dhe evgjitët, përjashtimi nga mundësitë për punësim është shumë i lartë 
(Kutia 2.4). 

Kutia 2.4: Punësimi në komunitetet e romëve dhe evgjitëve 
 
Dy nga grupet më të margjinalizuara në shoqërinë shqiptare, por edhe në tregun shqiptar të punës 
janë romët dhe evgjitët.  Duke qenë se statistikat zyrtare të Regjistrimeve të Popullsisë nuk japin 
shifra të veçanta për asnjërin prej këtyre komuniteteve, shumica e raporteve bazohen neë të dhëna 
të përafërta dhe sasiore. Romët mendohet të përbëjnë 2% të popullsisë shqiptare.  
 
Megjithëse standardet e jetesës janë përmirësuar për pjesën dërmuese të popullsisë shqiptare, 
gjatë një dekade e gjysëm të fundit, tek komunitetet e romëve dhe evgjitëve tranzicioni ka ndikuar 
negativisht. Situata e tyre e tregut të punës është shumë e keqe. Kështu, p.sh. në vitin 2002, sipas 
të dhënave të një sondazhi socialo-ekonomik doli se përkatësisht 71% dhe 67% e të rriturve në 
moshë punë në komunitetet e romëve dhe evgjitëve ishin të papunë. Për më tepër, 88% e romëve 
dhe 83% e evgjitëve kishin qenë të papunë për më shumë se një vit. Nga këto grupe, individët që 
kanë mundur të punësohen janë kryesisht të përfshirë në punë në fermat shtëpiake në bujqësi, 
tregti me veshje të përdorura, muzikë, punë të ndryshme që mund të dalin sipas rastit (kryesisht 
në ndërtim), zanate të ndryshme dhe lypje. 

 
Një nga problemet kryesore është arsimi. Shumë prej romëve dhe evgjitëve kanë vështirësi në 
përshtatjen e tyre ndaj kërkesave të tregut të punës për arsye se u mungojnë kualifikimet e 
nevojshme arsimore dhe tekniko-profesionale. Niveli i rezultateve arsimore në komunitetet e 
romëve dhe evgjitëve erdhi në rënie gjatë periudhës së tranzicionit dhe tashmë është shumë i ulët: 
64% e romëve dhe 24% e evgjitëve nga mosha 7–20 vjeç, si edhe 40% e romëve dhe 11% e 
evgjitëve nga mosha 20–40 janë analfabetë. Përveç deficiteve arsimore, romët dhe evgjitët 

ndeshen dhe përballen me diskriminimin përsa i takon askesit në shumë mundësi për punësim. 
 
Burimi: De Soto etj. (2005). 
 

34. Niveli i punësimit në vitin 2004 ishte 60%; kjo shifër është shumë më poshtë 
objektivit evropian të Lisbonës prej 70%. Të dhënat e LSMS-së japin një nivel punësimi 
prej afërsisht 60%. Kjo shifër është pas vendeve me performancë më të mirë në Evropën 
                                                 
16 Papunësia afatgjatë matet për individët e papunë të cilët i janë përgjigjur pyetjes: “Sa kohë keni që 
kërkoni punë?”në anketimin e LSMS/APS-së. Disa të anketuar mund të kenë qenë duke kërkuar për punë 
për një kohë të gjatë edhe gjatë kohës që kanë qenë duke punuar përkohësisht në sektorin informal. 
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Lindore dhe shumë më poshtë standardit të Lisbonës të miratuar nga Bashkimi Evropian 
(Figura 2.4).  Gati mbi tre të katërtat  e të gjithë punësimit (76%) është me kohë të plotë, 
24% me kohë të pjesshme (përcaktuar si më pak se 35 orë në javë). Gratë ka më shumë 
gjasa të punojnë me kohë të pjesshme se burrat: 34% e grave të punësuara në krahasim 
me 16% që është kjo shifër për burrat.  

35. Shumica e punësimit është ose vetëpunësim ose punë pa pagesë. Në vitin 2004, 
të vetëpunësuarit – në sektorin e bujqësisë dhe jashtë tij -- përfaqësonin 61% të punësimit 
(Figura 2.5).17 Tre të katërtat e këtij vetëpunësimi ishin në bujqësi. Të punësuarit me pagë 
përfaqësojnë 38% të të gjithë të punësuarëve, duke përfshirë si sektorin formal ashtu edhe 
atë informal.  

                                                 
17 Kjo kategori përfshin edhe punëtorët pa pagesë. Në sektorët jobujqësorë, punëtorët pa pagesë 
përfaqësojnë një pjesë të vogël të grupit (6.4% në vitin 2004), por përfaqësojnë shumicën në sektorin e 
bujqësisë (57.0%) . 
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Figure 2.4: Përqindjet e punësimit, Shqipëria dhe vendet komparatore, viti më i 
fundit 

0 10 20 30 40 50 60 70

Czech R.

SAM

Slovenia

Romania

Albania

Slovakia

Hungary

Bulgaria

 

Burimi: Banka Botërore (2005a). 

36. Në përgjithësi, në tregun e punës informaliteti është në nivele të larta dhe nuk 
duket se ka gjasa të bjerë. Sektori informal i tregut të punës përkufizohet të përfshijë në 
përgjithësi të vetëpunësuarit dhe punëtorët pa pagesë, si edhe të punësuarit e paregjistruar 
me pagesë.18 Këto grupe përkufizohen si informale në kuptimin e të qënit jashtë 
sistemeve zyrtare të mbrojtjes apo sistemit zyrtar të sigurimeve shoqërore. Së bashku, ato 
përbëjnë tre të katërtat e gjithë punësimit. Kjo shifër nënvizon faktin që një pjesë e mirë e 
ekonomisë është ende tradicionale. Megjithatë, punësimi informal ende përfaqëson një 
pjesë të madhe të sektorit më modern, urban me pagë. Pjesa informale e punësimit me 
pagë është sinjifikative (16% e 38% në Figurën 2.5, ose 42% e të gjithë të punësuarve me 
pagë). Çështjen e punësimit informal do ta diskutojmë më me detaje në Kapitullin 5. 

37. Edhe brenda statistikave kombëtare ka diferenca të mëdha në përqindjet 
rajonale.19 Përqindjet më të larta të punësimit janë në rajonin qendror (64.9 në vitin 
2004). Qarku i Tiranës kishte përqindjet më të ulta (50.1), plus nivelin më të lartë të 
papunësisë (19.2%, përkufizimi i relaksuar). Këto rezultate tregojnë që zonat rurale të 
vendit, ku dominon bujqësia, kanë tregues më të favorshëm në agregat të tregut të punës 

                                                 
18 Aktualisht punëtorët e vetëpunësuar që kanë mbaruar më shumë se arsimin e mesëm janë përjashtuar 
nga përkufizimi informal me presupozimin që janë individë tepër të kualifikuar nga ana tekniko-
profesionale të cilët nuk kanë të njejtin vulnerabilitet si punëtorët informalë. Përjashtimi i këtij grupi ul 
përqindjen e përgjithshme të sektorit informal me një pikë përqindjeje (nga 77% në 76%).  
19 APS-të e viteve 2003 dhe 2004 janë të nivelit kombëtar, por nuk janë përfaqësuese për nivelin rajonal. 
Megjithatë, rezultatet e paraqitura janë në përputhje me rezultatet e LSMS-së së vitit 2002 që është 
përfaqësuese për nivelin rajonal. 
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tregues sesa zonat urbane.20 Kjo reflekton dallimet në të dy sferat e aktivitetit ekonomik 
dhe rolin që luan puna si faktor prodhimi, siç do të diskutohet më poshtë. 

                                                 
20 Raporti i Bankës Botërore për Vlerësimin e Varfërisë sugjeronte që shkurtimet masive të sektorit publik 
dhe dyndjet e migrantëve gjithashtu kanë luajtur një rol të madh në nivelet e larta të papunësisë sidomos në 
Tiranë (Banka Botërore 2003). 
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Figure 2.5: Shumica e punësimit është vetëpunësim (LSMS), 2004 
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38. Në fakt ekzistojnë diferenca të mëdha midis tregut të punës në sektorin 
bujqësor, kryesisht rural, të ekonomisë dhe sektorit urban jobujqësor. Pjesëmarrja e 
krahut të punës dhe punësimi janë në nivele shumë më të larta në zonat rurale sesa në 
ato urbane, ndërsa papunësia është shumë më e ulët. Duhet mbajtur parasysh se zonat 
rurale ende dominojnë statistikat e përgjithshme të tregut të punës dhe përbëjnë 63.2% të 
të gjithë punësimit dhe 59.2% të pjesëmarrësve në krahun e punës (përkufizimi i 
relaksuar) në vitin 2004. Afërsisht tre të katërtat e gjithë punësimit rural mbeten në 
bujqësi. Në vitin 2004, përqindjet e pjesëmarrjes në tregun e punës ishin 12-16 pikë më 
lartë në zonat rurale (në varësi të përkufizimit të relaksuar në krahasim me atë standard) 
në krahasim me zonat urbane, ndërsa përqindja e punësimit rural ishte 14 pikë më lartë 
(Tabela 2.4). Diferenca në nivelin e papunësisë ishte në veçanti e madhe në rastet kur 
përdoret përkufizimi i relaksuar duke qenë se ky zë një shkallë më të gjerë të shkurajimit 
në zonat urbane. Papunësia afatgjatë është gjithashtu shumë më mbizotëruese në zonat 
urbane dhe përbën 72.7% të të gjithë të papunëve në krahasim me 56.4% në zonat rurale. 
39. Këto dallime nuk duan të thonë që tregu rural, bujqësor i punës funksionon më 
me efikasitet sesa ai urban jobuqjësor. Në fakt, ato reflektojnë dallimet në dy sferat e 
prodhimit. Bujqësia ende dominohet nga punët me produktivitet të ulët për prodhim 
familjar në fermë, ku puna e anëtarëve të familjes përfaqëson faktorin primar (dhe shpesh 
të papaguar) të prodhimit. Mungesa e aktivitetit dhe papunësia tipikisht nuk janë opsione. 
Ky nuk është rasti i ekonomisë urbane jobujqësore ku kërkesa e ulët për krah punë 
rezulton në inaktivitet dhe papunësi.  
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Tabela 2.4: Treguesit kryesorë të tregut të punës, urbanë dhe ruralë, 2002-2004 
 Urban 2002 2003 2004 

LFPR (relaksuar) 62.8 61.6 62.9 
LFPR (standard) 54.3 55.8 54.8 
Niveli i papunësisë (relaksuar) 20.1 13.6 13.8 
Niveli i papunësisë (standard) 11.5 7.9 5.9 
Papunësia afatgjatë1 59.7 77.4 72.7 
Përqindjet e punësimit 42.8 47.9 49.0 
    
    
Rural 2002 2003 2004 
LFPR (relaksuar) 77.6 76.8 74.9 
LFPR (standard) 74.4 73.5 71.0 
Niveli i papunësisë (relaksuar) 5.6 5.1 5.6 
Niveli i papunësisë (standard) 2.4 1.8 1.7 
Papunësia afatgjatë1 52.7 58.3 56.4 
Përqindjet e punësimit 72.0 71.8 69.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Përqindja e të papunëve (përkufizimi standard) që kanë qenë të tillë për 12 muaj dhe 
më shumë.  
Burimi: Llogaritjet nga stafi bazuar tek LSMS-ja. 

 

40. Arsimi është i lidhur ngushtë me rezultatet e punësimit. Personat me nivel të 
ulët arsimor haisn probleme të konsiderueshme në tregun e punës. Rezultatet e tregut të 
punës varen shumë nga niveli i arsimit. Midis individëve në moshë pune në vitin 2004, 
vetëm 57% me më pak se arsimin fillor morrën pjesë në krahun e punës dhe vetëm 49% 
ishin të punësuar (Figura 2.6).  Personat e punësuar që janë të paarsimuar janë të 
përqëndruar në sektorin informal, siç do të diskutohet në Kapitullin 5.  

Figura 2.6: Pjesëmarrja dhe punësimi sipas rezultateve arsimore, 2004 
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Burimi: Llogaritjet nga stafi bazuar tek LSMS-ja. 
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41. Të ardhurat ndikohen gjithashtu ndjeshëm nga niveli i arsimit. Dallimet e 
mëdha tek të ardhurat  janë pasojë e nivelit të arsimimit. Një vështrim mbi të punësuarit 
me pagë gjatë vitit 2004 sipas katë niveleve të përfundimit të arismit (më pak se arsimin 
fillor, tetëjeçar, të mesëm dhe universtar), çdo nivel inkremental i rezultateve arismore 
lidhet me përfitime 56% dhe 79% të të ardhurave mesatare mujore.21 Për të izoluar 
ndikimin e arsimit dhe determinantëve të tjerë të pagave, kemi bërë disa regresione 
pagash duke përdorur të dhënat e LSMS-së për vitin 2004. (Rezultatet jepen tek Anekset, 
Tabela 2.A2.) Përllogaritjet nga këto regresione tregojnë se dallimet sipas nivelit arsimor 
janë shumë të rëndësishme edhe pasi karateristikat e tjera individuale janë mbajtur 
konstante. Figura 2.7 bën një përmbledhje të diferencialeve të axhustuara të pagave. Në 
përgjithësi, analiza ekonometrike arrin në konkluzionin se norma e fitimit për një vit 
shtesë arsim është 8%-9% 

Figura 2.7: Diferencialet e axhustuara të pagave sipas nivelit arsimor, 20041

 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

Primary over less Secondary over primary Postsecondary over
secondary

 
1. Sipas çmimeve të vitit 2002. 
Burimi: Llogaritjet nga stafi bazuar tek LSMS-ja. 

 

42. Përqindjet e punësimit janë të ulta për të rinjtë dhe personat me shumë pak 
arsim përballen me problemet më të mëdha për të gjetur një vend pune. Në vitin 2004, 
niveli i punësimit për të rinjtë (e moshës 15-24 vjeçare) ishte 37.1%, që është shumë më 
poshtë përqindjes kombëtare të punësimit prej 60.1%. Kjo reflekton dy faktorë. I pari ka 
të bëjë me faktin që disa të rinj nuk kërkojnë punë sepse janë ende në shkolla; në vitin 
2004, kjo arsye ishte raportuar nga 68.6% e rinisë jo pjesë e krahut të punës. Duke patur 
parasysh rëndësinë e arsimit për të ardhmen e performancës së tregut të punës, ky është 
një faktor pozitiv shpjegues. Arsyeja e dytë për përqindjet e ulta të punësimit tek të rinjtë 
është se jo shumë të rinj provojnë vështirësi në hyrjen në tregun e punës. Kjo është në 
veçanti e vërtetë për personat me nivel të ulët arsimor. Megjithëse niveli i papunësisë tek 
                                                 
21 Duhet theksuar se të gjitha pagat e mbledhura në LSMS/APS-të e periudhës së viteve 2002-04 janë 
llogaritur edhe një herë sipas çmimeve të vitit  2002. 
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të rinjtë nuk varion shumë sipas nivelit arsimor në rastin e përdorimit të përkufizimit 
standard, ai varion kur përdoret përkufizimi i relaksuar (Figura 2.8). Kjo tregon se shumë 
të rinj të paarsimuar jo vetëm nuk janë të punësuar, por edhe nuk kërkojnë  më për punë 
sepse janë të shkurajuar. 

Figura 2.8: Niveli i papunësisë tek të rinjtë sipas nivelit arsimor, 2004 
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Burimi: Llogaritjet nga stafi bazuar tek LSMS-ja. 
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Aneks Tabela 2.A1: Variablet dhe Përkufizimet kryesore të tregut të punës sipas 
LSMS 

 
Inaktivë 
 

Nuk kanë punuar gjatë shtatë ditëve të fundit + NUK kanë qenë duke 
kërkuar për një punë gjatë katër javëve të fundi + NUK janë të gatshëm  
të nisin punë gjatë dy javëve në vijim 

Të papunë sipas 
përkufizimit të 
ILO-s  

Nuk kanë punuar gjatë shtatë ditëve të fundit + kanë qenë duke kërkuar 
për një punë gjatë katër javëve të fundi +janë të gatshëm  të nisin punë 
gjatë dy javëve në vijim 

Të papunë 
Përkufizimi i 
relaksuar 

Nuk kanë punuar gjatë shtatë ditëve të fundit (kanë qenë duke kërkuar 
për një punë gjatë katër javëve të fundi OSE janë të gatshëm  të nisin 
punë gjatë dy javëve në vijim) 

Të punësuar në 
sektorin formal 

I punësuar tek dikush që nuk është pjesëtar i familjes ose i punësuar me 
pagesë në fermën ose biznesin e familjes + përfiton/ i paguhen/ nga 
sigurimet shoqërore 

I punësuar në 
sektorin informal 

I punësuar tek dikush që nuk është pjesëtar i familjes ose i punësuar me 
pagesë në fermën ose biznesin e familjes + NUK përfiton/ i paguhen/ 
nga sigurimet shoqërore 

Të vetëpunësuar në 
sektorin jobuqjësor 

I punësuar për hesap të vet ose punëtor pa pagesë në biznesin e familjes, 
JASHTË bujqësisë 

Të vetëpunësuar në 
sektorin e bujqësisë 

I punësuar për hesap të vet ose punëtor pa pagesë në fermën e familjes, 
NË bujqësi 

Punëdhënës Punëdhënës 
I punësuar me kohë 
të plotë 

Individët që punojnë 35 ose më shumë orë në javë 

Popullsia në moshë 
pune 

Individët nga mosha 15-64 vjeçare. 

Paga: Përkufizimi Sa ishte pagesa e fundit neto? Çfarë periudhe kohore mbulon kjo 
pagesë/këto të ardhura (muaj, 15 ditë, javë, ditë)? 
+ shpërblim  
+ pagesa/të ardhura në natyrë 
( të gjitha të raportuara çdo muaj) 
 
Vlerat (në Lek) sipas vitit 2002,  sipas Indeksi të Çmimit të 
Konsumatorit në nivel kombëtare (FMN-ja).  
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Aneks Tabela 2.A2: Llogaritje ekonometrike të përcaktuesëve të pagave, 2004 
 
 

Coef StdErr Coef StdErr Coef StdErr Coef StdErr
Gender
Female -0.35 0.04 *** -0.34 0.04 *** -0.33 0.04 *** -0.33 0.04 ***
Education
    Continuous Variable
Years of Education 0.08 0.01 *** 0.09 0.01 ***
   In Steps
Unfinished Primary (omitted)
Unfinished Secondary 0.14 0.08 * 0.31 0.23
Unfinished College 0.28 0.09 *** 0.45 0.22 **
College or More 0.54 0.09 *** 0.70 0.23 ***
Age
 15-24 (omitted)
 25-49 0.13 0.06 ** 0.07 0.09
 50-64 0.15 0.07 ** 0.14 0.10
Experience
 Age -Years of Education-5 0.00 0.00 ** 0.01 0.00 **
Region
Coastal -0.18 0.05 *** -0.21 0.05 *** -0.19 0.05 *** -0.21 0.05 ***
Central -0.14 0.04 *** -0.18 0.05 *** -0.17 0.05 *** -0.18 0.05 ***
Mountains -0.15 0.07 ** -0.19 0.08 ** -0.18 0.08 ** -0.20 0.08 **
Tirana (omitted)
Rural 0.05 0.04 0.09 0.05 0.10 0.05 * 0.10 0.05 *
Sector
 Agriculture 0.20 0.09 ** -0.07 0.16 -0.10 0.16 -0.09 0.16
 Industry -0.11 0.06 * -0.09 0.07 -0.08 0.07 -0.10 0.07
 Construction 0.09 0.07 0.24 0.09 *** 0.22 0.09 ** 0.22 0.09 **
 Services -0.14 0.05 ** -0.08 0.06 -0.07 0.06 -0.08 0.06
 Public
Type of firm
Public+SOE -0.21 0.06 *** -0.10 0.07 -0.11 0.07 -0.11 0.07 *
Private (omitted)
Informal -0.16 0.05 *** -0.16 0.06 ** -0.15 0.06 ** -0.16 0.06 ***
Log Hours 0.20 0.06 *** 0.13 0.07 * 0.15 0.07 ** 0.13 0.07 *
Tenure 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Secondary Job -0.19 0.06 *** -0.27 0.08 *** -0.25 0.08 *** -0.28 0.08 ***
Constant 9.08 0.25 *** 8.77 0.32 *** 9.01 0.36 *** 8.69 0.32 ***

Observations 975 630 627 630
R-squared 0.24 0.25 0.24 0.26
***, **, * refer to 1,5 and 10% level of significance

Regressions of log wages on individual characteristics

 
 
Burimi: Llogaritjet nga stafi bazuar tek LSMS-ja. 
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KKAAPPIITTUULLLLII  33::  TTËË  KKUUPPTTUUAARRIITT  EE  HHAAPPJJEESS  
SSËË  NNGGAADDAALLTTËË  TTËË  VVEENNDDEEVVEE  TTËË  RREEJJAA  TTËË  

PPUUNNËËSS  
 

43. Ky kapitull përqëndrohet në çështjen se përse ka qenë kaq i ngadaltë procesi i  
hapjes së vendeve të reja të punës. performanca e punësimit në Shqipëri është disi e 
çuditshme për shkak të niveleve të larta të rritjes së produktit. Faktikisht, ekonomia ka 
lulëzuar për arësye të ndryshme që në përgjithësi kanë qenë të palidhura me 
punësimin– kryesisht nga ristrukturimet dhe racionalizimet, si edhe nga remitancat. 
Ndryshimet strukturore me largimin nga sektori publik dhe lëvizjen drejt sektorit 
privat, sidomos tek shërbimet gjithashtu kanë ndikuar negativisht në punësim sepse 
kanë përbërë një lëvizje drejt aktiviteteve që kanë kërkuar më pak punësim. Pengesa 
më e madhe në drejtim të hapjes së vendeve të reja të punës -- sidomos në sektorin 
zyrtar – ka qenë dhe do të vazhdojë të jetë klima e pafavorshme e biznesit. Kostot jo-
paga të krahut të punës dhe disa aspekte të rregullimit të tregut të punës po 
kontribuojnë në mos hapjen e vendeve të reja të punës, në veçanti në lidhje me krijimin 
e punësimit në sektorin formal.   

 

AAA...   MMMjjjeeedddiiisssiii   mmmaaarrrkkkoooeeekkkooonnnooommmiiikkk      
44. Rritja e GDP-së ka qenë relativisht e fortë, por nuk ka çuar në rritjen e 
punësimit. Kërkesa për krah pune në një ekonomi tregu drejtohet nga mallrat dhe 
shërbimet që prodhon një ekonomi e caktuar; rrjedhimisht, rritja e autputit shpesh është 
edhe arsyeja fondamentale përse vendet nuk gjenerojnë vende pune. Megjithatë, rritja dhe 
zhvillimi ekonomik i Shqipërisë qysh nga rënia e rregjimit komunist në vitin  1990 ka 
qenë relativisht mbresëlënëse dhe midis më të lartave në të gjitha ekonomitë në 
tranzicion. Qysh nga rikuperimi prej rënies së skemave piramidale në vitin 1998, rritja 
reale e GDP-së ka qenë mesatarisht tek 8%. Performanca e ulët në lidhje me hapjen e 
vendeve të reja të punës nuk ka ardhur si pasojë e ritmeve të ulta të rritjes së GDP-së. 

45. “Zhvillimi ekonomik që nuk ka çuar në hapjen  e vendeve të reja të punës” ka 
qenë një problem rajonal, por Shqipëria spikat midis vendeve në tranzicion për nivelin 
e ulët në hapjen e vendeve të reja të punës për shkak të rritjes së fortë të produktit të 
vet. Me stabilizimin e ekonomive të Evropës Lindore  pas tranzicionit, në përgjithësi 
punësimi ka mbetur shumë pas rritjes së autputit. Shumë vende të rajonit, duke përfshirë 
edhe Shqipërinë, nuk kanë patur pothuajse asnjë hapje neto të vende të reja të punës, por 
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asnjëri nuk ka patur përvojën e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë.22 Figura 3.1 jep një 
krahasim të Shqipërisë me një grup vendesh të përzgjedhura të rajonit përsa i takon  
mënyrës sesi ka ecur punësimi dhe GDP-ja vitet e fundit. Për shumicën e vendeve në 
grafik, periudha që mbulohet është 1997-2004. Megjithatë, duke qenë se shifrat e 
punësimit për Shqipërinë përpara vitit 2001 është vështirë të rakordohen me shifrat nga 
viti 2001 e më tej, për Shqipërinë ne kemi përfshirë vetëm periudhën midis viteve 2001-
2004. Shifra nuk bën gjë tjetër veçse përforcon konkulzionin se rritja e punësimit ka qenë 
në stanjacion për rajonin,  ku një numër vendesh kanë humbur vendet e punës pavarësisht 
nga rritja e zhvillimit ekonomik. Shumica e vendeve të përfshira në analizë kanë patur 
ndryshime në punësim gjatë periudhës me -1% dhe +1%; megjithatë ka ndryshime të 
konsiderueshme në tendencat e produktut. Shqipëria zë një vend disi unik në grafik, me 
pothuajse asnjë hapje neto vendesh të reja të punës, por me ritmet më të shëndosha të 
rritjes së produktit.   

Figura 3.1: Hapja e vendeve të reja të punës në Evropën Lindore ka qenë e 
ngadaltë, pavarësisht nga rritja e zhvillimit ekonomik – përqindjet e rritjes së 
punësimit dhe GDP-së reale1 
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1. Të dhënat janë për periudhën 1997-2004, për të gjitha vendet me përjashtim të Shqipërisë (2001-04), 

AM dhe Hungarinë (1997-2003). S Burimi:Llogaritjet e veta bazuar në LABORSTA dhe WDI. 
 

                                                 
22 Çështja e punësimit që ka mbetur pas ritmeve të zhvillimit ekonomik diskutohen me detaje në studimin e 
tregut rajonal të punës (Banka Botërore 2005a). 
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46. Ekonomia shqiptare është rritur pa krijuar vende të reja pune si pasojë e 
përmirësimit të akordimit të faktorëve të prodhimit. Në Memorandumin Ekonomik të 
Shqipërisë, rritja e obzervuar e GDP-së reale përbëhej nga kontributet e akumulimit të 
faktorit (d.m.th rritja e stokut të kapitalit dhe krahut të punës) dhe rritja e totalit të 
prodhimit të faktorëve të produktivitetit (Banka Botërore 2004a). Rezultatet për 
periudhën nga viti 1982-2003 jepen në Tabelën 3.1 dhe janë marrë nga CEM.23 Gjatë 
periudhës midis viteve 1993-2003, pothuajse e gjithë rritja ekonomike erdhi si pasojë e 
rritjeve në TFP që mendohet se reflektojnë përmirësimin e akordimit të fondeve.  

Tabela 3.1: Llogaritja e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë, 1982-2003 
 

 
          Burimi: Banka Botërore (2004a). 

 
 

BBB...   NNNdddrrryyyssshhhiiimmmeeettt   ssstttrrruuukkktttuuurrrooorrreee   
 

47. Në shumë vende në tranzicion, punësimi është prekur nga kalimi i ekonomisë 
dhe dalja e saj jashtë sektorit të bujqësisë dhe sektorit publik, dy sektorë të cilët kanë 
qenë shumë të rëndësishëm përsa i përket punësimit. Me kalimin e kohës në rast se 
tregjet e punës janë fleksibël, punëtorët e dalë të papunë nga sektorët përkatës do të 
lëvizin për tu punësuar në sektorët e rinj. Megjithatë, përvoja e rajonit gjatë 15 vjetëve të 
shkuar ka treguar se ky mund të jetë një proces i ngadaltë. Kalimi i krahut të punës nga 
punësimin intensiv në bujqësi dhe në sektorin publik ka qenë i mdh në shumë vende, 
rritja e sektorit privat në sektorët jobujqësorë është drejtuar nga përfitimet që lidhen me 
efiçiencën, shpesh me një nivel relativisht të ulët të hapjes së vendeve të reja të punës. 

48. Disa pjesë të kësaj historie të ndryshimeve strukturore janë të njejta edhe për 
Shqipërinë, por jo të gjitha. Qysh nga tranzicioni, aktiviteti ekonomik ka kaluar nga 
sektori publik drejt atij privat, por nuk ka dalë nga  bujqësia. Përqindja e sektorit privat 
e GDP-së në vitin 1990 ishte 5%, ndërsa në vitin 2002 arrinte afërsisht në 75%. 
                                                 
23 Rezultatet jepen për disa nënperiudha: periudha përpara tranzicionit për vitet 1982-89, periudha e 
kontraktimit gjatë viteve 1990-92 dhe periudha e rimëkëmbjes gjatë viteve 1993- 2003. Periudha e 
rimëkëmbjes ndahet në tri episode të veçanta të zhvillimit ekonomik: 1993-96, 1998-2001 dhe 2002-03. 
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Megjithatë, struktura industriale nuk është transformuar në shkallën që ka ndodhur në 
shumicën e vendeve të tjera të rajonit.24 Deindustrializimi solli rënien e përqindjes së 
industrisë në GDP me afërsisht 20% dhe shërbimet janë rritur me të njejtën shumë. Por 
përqindja e bujqësisë është afërsisht në të njejtin nivel (Tabela 3.2). Duhet marrë në 
konsideratë fakti që kalimi i aktiviteteve ekonomike drejt shërbimeve nuk ka sjellë rritje 
të punësimit në atë sektor. Pavarësisht rritjes së sektorit në vitet e fundit, kjo rritje nuk 
solli hapjen neto të vendeve të reja të punës gjatë periudhës midis viteve 2001-2004.25  

                                                 
24 Përqindjet në tabela duhet të trajtohen me një farë kujdesi për shkak të çështjeve të cilësisë në lidhje me 
të dhënat sektoriale.  Ndryshimet e mëdha nga viti në vit në përqindje janë kryesisht si pasojë e problemeve 
me të dhënat.  
25 Sipas INSTAT-it, totali i punësimit në tregti, hoteleri, restorante, transport dhe komunikacione, arsim, 
shëndetësi dhe industri të tjera ishte 263,000 persona në vitin 2001 dhe 259,000 persona në vitin 2004. 
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Tabela 3.2: Struktura në ndryshim e ekonomisë, 1990-2003 
 

 
 

49. Shqipëria spikat midis vendeve të Ballkanit Perendimor dhe të rajonit të ECA-s 
përsa i përket pasjes ende të një përqindjeje të lartë të krahut të punës në bujqësi. Më 
shumë se gjysma e popullsisë (55%) jeton në zonat rurale dhe pothuajse  60% e krahut të 
punës është e punësuar në bujqësi. Figura 3.2, që përshkruan marrëdhënien negative të 
vendeve midis punësimit në bujqësi dhe GDP-së për frymë, tregon që punësimi në këtë 
sektor në rastin e Shqipërisë është shumë më i lartë sesa vendet e tjera të përfshira. Kur 
krahasimi kufizohet tek vendet që janë pak a shumë në nivelin e Shqipërisë përsa i përket 
të ardhurave për frymë të GDP-së, të bie në sy sesa i fortë është punësimi në bujqësi në 
Shqipëri. Në rast se Shqipëria i afrohet më afër tendencës rajonale në të ardhmen, do të 
ketë një rënie të ndjeshme të krahut të punës në bujqësi. Kjo do të vendosë edhe më 
shumë trysni për hapjen e vendeve të reja të punës. 

 

CCC...   KKKllliiimmmaaa   eee   BBBiiizzznnneeesssiiittt      
  

50. Suksesi i tregut të punës në përgjithësi në vendet në tranzicion ësthë përcaktuar 
nga aftësia e këtyre vendeve për të zhvilluar sektorin privat përmes hapjes dhe ngritjes 
së firmave të reja dhe zgjerimit të atyre ekzistuese. Kutia 3.1 e marrë nga studimi rajonal 
mbi tregun e punës bërë nga Banka jep një përmbledhje të mënyrës sesi zhvillimi i 
sektorit privat ka qenë një element i rëndësishëm për performancën e punësimit në vendet 
në tranzicion. Ka shumë faktorë të përfshirë në zhvillimin e një sektori privat që mund të 
krijojnë mundësi punësimi për punëtorët e dalë të papunë nga sektorët kontraktues dhe 
për të punësuarit rishtazi në sektor.26 Por faktori më i rëndësishëm është krjimi i një klime 
biznesi që është në favor të rritjes së biznesit. 

                                                 
26 Raporti i Zhvillimit Botëror në vitin 2005 dhe Doing Business 2006 kanë evidentuar elementët kryesorë 
(Banka Botërore 2005b,c). 
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Figura 3.2: GDP për frymë dhe përqindja e punësimit në bujqësi përkundrejt totalit 
të punësimit, Shqipëria dhe vendet e përzgjedhura të ECA-s, 20041
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1. Të dhënat për Hungarinë i takojnë vitit 2003. 
Burimi: Treguesit e Zhvillimit Botëror dhe ILO-s 
 
 
Kutia 3.1: Si zhvillimi i sektorit privat ka qenë kyçi i performancës së punësimit në 

vendet në tranzicion 
Rezultatet zhgënjyese në lidhje me punësimin në ECA reflektojnë një proces të papërfunduar 
tranzicioni, por nga ana tjetër edhe institucionet dhe politikat inefektive që ndikojnë në klimën e 
investimeve janë gjithashtu një faktor pengues për hapjen e vendeve të reja të punës.  sigurisht që 
kushti fillestar kryesor për shumicën e ekonomive në rajonin e ECA-s ishte shoku i tranzicionit që 
shkaktoi një rënie tepër të ndjeshme të produktit, duke sjellë me vete një rënie po kaq të madhe në 
kërkesën për krah pune. Largimet masive nga puna dhe mbylljet e  ndërmarrjeve në falimentim 
shkaktuan valë të mëdha papunësie. Megjithatë, aftësia e ekonomive të vendeve të rajonit të 
ECA-s për tu rikuperuar nga shoku i tranzicionit dhe për të ulur papunësinë është ndikuar 
ndjeshëm nga përqindja e hapjes së firmave të reja dhe nga zhvillimi përkatës ekonomik dhe 
rrjedhimisht madhësia e sektorit, si edhe nga aftësia e vetë firmave për tu ristrukturuar për të 
siguruar rentabilitet dhe për të përmirësuar konkurrueshmërinë. Rrjedhimisht ristrukturimi i 
shumëpërhapur për mbrojtje është një faktor i rëndësishëm  që ndikon në përqindjen relativisht të 
ulët të hapjes të vendeve të reja të punës, pavarësisht nga rritja e ndjeshme e zhvillimit ekonomik. 
Procesi i rritjes së produktivitetit është shumë më i avancuar në vendet e SEE-së, sesa në ato të 
CIS-it, ku trysnia e konkurueshmërisë është më e pakët. 

Burimi: Banka Botërore (2005a)   
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Anketimet me ndërmarrjet dhe perceptimet e këtyre të fundit në lidhje me mjedisin e 
biznesit  nxjerin në pah probleme dhe shqetësime në një numër fushash. Anketimet e 
përbashkëta të EBRD-Bankës Botërore mbi Mjedisin e Biznesit dhe Performancën e 
Ndërmarrjeve (BEEPS) bazohen në përgjigjiet e 200-600 ndërmarrjeve në pothuajse të 
gjitha vendet e ECA-s.27  Sipas BEEPS-it të vitit 2005, të anketuarit në Shqipëri 
përmendën çështjet e mëposhtme si më problematike në krahasim me ndërmarrjet e tjera 
në SEE ose ECA: shkelje të kontratave, praktika antikompetitive, korrupsionin, 
rregulloret doganore dhe tatimore, përqindjet e tatimeve dhe energjinë elektrike (Figura 
3.3).  

Figura 3.3: Problemet me të cilat ndeshen ndërmarrjet në Shqipëri, vendet e SEE 
dhe rajonit të ECA-s, BEEPS 2005 
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27 Për më shumë informacion në lidhje me BEEPS-in, vizitoni këtë faqe interneti 
http://info.worldbank.org/governance/beeps/. 
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Burimi: BEEPS 2005. 
 

51. Shërbimi Këshillimor i Bankës për Investimet e Huaja (FIAS) arriti në 
konkluzione të ngjashme mbi bazën e intervistave me kompanitë dhe autoritetet 
qeveritare. Gjysma e të anketuarëve raportuan pakënaqësi në lidhje me mjedisin 
rregullator dhe administrativ në përgjithësi. Në krahasim me vendet e tjera në tranzicion, 
rezultatet e Shqipërisë tregonin probleme më serioze në lidhje me mungesën e qartësisë, 
hapjes dhe transparencës, si edhe me probleme në lidhje me klimën e investimeve.28 
Sipas raportit të FIAS-it, këto probleme janë pasojë e një kombinimi të zbatimit të dobët 
të rregulloreve dhe udhëzimeve operative, mungesës së strukturave efikase institucionale, 
problemeve me zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve dhe paaftësive të nëpunësve publikë. 

52. Analiza e raportit Doing Business të Bankës, që përdor një metodologji të 
ndryshme bazuar në ligjet dhe rregulloret në forcë, gjithashtu arrin në konkluzionin se 
klima e biznesit në Shqipëri ka nevojë për reformë të mëtejshme. Duke përdorur 
vleresimet për ligjet dhe rregulloret në 10 fusha, renditja sipas raportit Doing Business 
për vitin 2006 e klasifikon Shqipërinë në vendin e 117 nga 155 vende të përfshira përsa i 
përket lehtësisë së bërjes biznes.29 Në terma relative, Shqipëria ka ecur dobët (në treshen 
e fundit) në këto fusha: hapjen e një biznesi, liçencat, pajtimin dhe largimin nga puna, 
mbrojtjen e investitorëve, pagesën e taksave dhe zbatimin e kontratave. Çështja e marrjes 
dhe pushimit nga puna do të trajtohet me më shumë detaje më tutje në këtë kapitull.  

 

DDD...   KKKoossstttooottt   eee   kkkrrraaahhhuuuttt   tttëëë   pppuuunnnëëësss      o
53. Pagat në Shqipëri historikisht kanë qenë relativisht të ulta, megjithëse duket se 
janë rritur ndjeshëm vitet e fundit. Në periudhën e tranzicionit, Shqipëria kishte pagat 
më të ulta në rjaon. Gjatë viteve 90-të, rritja e pagave ishte e limituar nga politikat 
kufizuese të të ardhurave dhe pagat reale ranë ndjeshëm gjatë krizës së skemave 
piramidale. Qysh nga ajo periudhë, pagat reale janë rritur (Figura 3.4). Sipas të dhënave 
të INSTAT-it, pagat në sektorin publik u rritën në vit me terma reale me 6-18% gjatë 
periudhës 2000-04; rritja e pagës në sektorin privat ka qenë më e ngadaltë, me përjashtim 
të vitit 2003.  

54. Duhet mbajtur parasysh se informacioni zyrtar në lidhje me pagat duhet të 
shihet me një farë maturie për shkak të kufizimeve në të dhëna, sidomos në lidhje me 
pagat në sektorin privat të cilat nuk raportohen në nivelet faktitke. Seritë zyrtare të 
INSTAT-it bazohen në të dhënat mbi pagat që raportohen nga ndërmarrjet në sektorin 

                                                 
28 Sipas disa burimeve situata nuk po përmirësohet. Shqipëria ra edhe me 18 vende të tjera duke shkuar në 
vendin e 126- te midis 159 vendeve sipas indeksit të perceptimit të korrupsionit për vitin 2005 të kryer nga 
Transparency International (Factiva, 21 tetor 2006). 
29 Për më shumë informacion për Doing Business 2006, vizitoni http://www.doingbusiness.org/. 
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publik dhe atë privat.30 Këto shifra tregojnë se pagat mesatare në sektorët e kombinuar 
publikë dhe privatë ishin vetëm 84-90% të pagave të sektorit publik (Tabela 3.3).31 
Megjithatë, studime jozyrtare tregojnë komplet të kundërtën sepse firmat private kanë 
tendëncë të nënraportojnë borderotë në anketime zyrtare (Qirici 2005). Të dhënat e 
LSMS-së nxjerrin po të njejtin konstatim –midis viteve 2002 dhe 2004, pagat measatare 
ishin 9-14% më të larta në sektorin privat sesa në atë publik. Regresioni i pagës duke 
përdorur të dhënat e LSMS-së doli në konstatimin se primi i (axhustuar) i pagës në 
sektorin privat në krahasim me atë publik ishte midis 11-21% në vitin 2004, pas kontrollit 
të faktorëve të tjerë (Aneks Tabela 2.A2).  

Figura 3.4: Rrritja e pagës reale, 1998-2004 
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Burimi: INSTAT dhe Banka Botërore. 
 
 

Tabela 3.3: Pagat sipas sektorëve, INSTAT dhe LSMS1

 
Paga mesatare  mujore  (Lek) 2002 2003 2004 
    
LSMS Sektori privat  (2002 çmimet) 20087 23168 22521 
LSMS Sektori publik (2002 çmimet) 18091 20255 20655 
LSMS publik dhe privat (2002 
çmimet) 19227 21946 21872 

INSTAT Sektori privat 19659 21325 24393 

                                                 
30 INSTAT-i mbledh të dhëna për pagat në sektorin publik çdo tremujor. Të dhënat për pagat e sektorit 
privat janë mbledhur në Anketimin Strukturor të Ndërmarrjeve Ekonomike. Ky anketim është vjetor dhe 
mbulon aktivitetet në sektorin publik dhe atë privat në të gjithë sektorët, me përjashtim të  bujqësisë, 
shërbimeve financiare, administratës publike, arsimit, shëndetësisë dhe punëve sociale dhe disa shërbime të 
tjera. Kuadri i kampionit të përdorur regjistri statistikor i ndërmarrjeve. Të gjitha ndërmarrjet me më 
shumë se 5 punonjës janë të përfshira në anketim së bashku me një kampion të ndërmarrjeve të vogla (1-4 
punonjës).  
31 INSTAT-i nuk publikon shifrat pagash vetëm për sektorin privat. 
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INSTAT publike dhe private 16541 19123  
    
LSMS publike dhe private/publike 1.063 1.083 1.059 
LSMS private/publike 1.110 1.144 1.090 
INSTAT publike dhe private/publike 0.841 0.897  

1. LSMS pagat për të gjitha vitet janë llogaritur sipas çmimeve të vitit 2002. 
Burimi: Llogaritjet e INSTAT-it dhe LSMS-së nga stafi iBankës Botërore. 

 

55. Të dhëna krahasuese sugjerojnë që pagat mbeten relativisht të ulta në krahasim 
me vendet e tjera të Evropës Juglindore. Tabela 3.4 bën një krahasim të pagave neto (në 
Euro) midis vendeve për periudhën midis 2000-04. Duhet mbajtur parasysh se këto 
krahasime nuk janë ekzakte, duke qenë se të gjitha vendet kanë boshllëqe në të dhënat e 
pagave dhe baza për llogaritjen e pagave nuk është uniforme. Shifrat për Shqipërinë i 
referohen vetëm pagave të sektorit publik. Edhe në rast se këto paga axhustohen nga lart 
në kuadrin e të dhënave të LSMS-së dhe pagat mesatare për sektorin publik dhe privat të 
kombinuara janë 6-8% me të larta sesa vetëm pagat e sektorit publik (Tabela 3.3), 
Shqipëria ende është një ekonomi me paga të ulta në krahasim me vendet e tjera të 
përfshira në tabelë. Pagat mesatare neto në Shqipëri janë më të ulta se të gjitha vendet e 
tjera, me përjashtim të Bullgarisë. Në vitin 2004, paga neto e Shqipërisë ishte 73.5% e 
mesatares rajonale (të paponderuar). Ky nivel relativisht i ulët i pagës reflekton nivelet e 
ulta të produktivitetit të krahut të punës që mbeten ende karakteristikë për Shqipërinë 
(Figura 3.5). Megjithatë, në tabelë nuk jepet rritja e pagave që përmendet më lart. Gjatë 
periudhës në fjalë,  paga neto në Shqipëri (në Euro) u rrit me 70.8%, shumë më e lartë 
nga mesatarja rajonale prej 48.5%.  

 
Tabela 3.4: Paga neto e Shqipërisë (në Euro) në krahasim me vendet e tjera të 

Evropës Juglindore, 2000-2004 
 

  2000 2001 2002 2003 2004 

% 
ndryshim 

2000-4 
Kroacia  435.4 474.1 502.1 520.8 556.6 27.8 
Bosnje-Hercegovina 191.2 226.5 228.0 253.1 258.2 35.0 
Maqedonia 172.4 173.7 190.8 193.6 201.0 16.6 
Mali i Zi 96.3 107.7 142.1 174.0 195.9 103.4 
Serbia 45.4 98.3 151.8 176.2 193.0 324.9 
Shqipëria 99.1 116.7 129.2 134.2 169.3 70.8 
Bullgaria 94.9 100.2 111.0 115.1 122.6 29.2 
Rumania 107.2 116.0 121.2 128.9 147.2 37.3 
Mesatarja e paponderuar për  
SEE 155.2 176.6 197.0 212.0 230.5 48.5 
Shqipëria si % e mesatares për 
SEE 63.9 66.1 65.6 63.3 73.5  

Shqipëria vetëm sektori publik; Bosnje-Hercegovina – mesatarja e thjeshtë për të dhëna nga n Republika 
Srpska  dhe Federata e B&H; Bullgaria – të dhënat për vitin 2004 janë vetëm për Q4; Mali i Zi – paga neto 
nuk përfshin përfitimet për ushqim, transport etj. 
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Burimi: përllogaritje të stafit të Bankës Botërore 
 

56. Kontributet e kombinuara punëdhënës- punëmarrës për sigurimet shoqërore 
janë afërsisht 42% e pagës bruto. Punonjësve me pagë u kërkohet të marrin pjesë në 
sigurimet shoqërore për pensionet (duke përfshirë pensionet për paaftësi dhe mbijetesë), 
përfitimet e barrës së lindjes, sigurimet shëndetësore, përfitimet për sëmundje, papunësi 
dhe kompensime për aksidente në punë apo sëmundje profesionale. Në përgjithësi, 
punëdhënësit kontribuojnë 30.4% të pagës bruto në kostot e sigurimeve shoqërore, ndërsa 
të punësuarit paguajnë 11.5% (Tabela 3.5). Për të vetëpunësuarit, sigurimet shoqërore të 
detyruara kufizohen tek pensionet, përfitimet e lejes së lindjes dhe sigurimet 
shëndetësore. 
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Figura 3.5: Produktiviteti i krahut të punës në sektorin jobuqjësor në Shqipëri në 
krahasim me vendet e përzgjedhura të Evropës Lindore, viti i fundit1 
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1. Produktiviteti i krahut të punës matet si produkt për çdo punëtor. 
Burimi: ILO dhe WDI 

 
Tabela 3.5:  Përqindjet e kontributeve të sigurimeve shoqërore si % e pagës bruto, 

2004 
 

Dega e sigurimeve Kontributi i 
punëdhënësit

Kontributi i të 
punësuarit Total 

Pensione  21.0   8.9 29.9

Përfitim leje lindjeje     1.63   0.67   2.3
Përfitim sëmundjeje     0.57   0.23   0.8

Papunësia   5.0 -    5.0
Aksidente në punë & sëmundje 
profesionale   0.5 -    0.5

Sigurime shëndetësore   1.7   1.7    3.4
Totali për të punësuarit me pagë 30.4  11.5   41.9

57. Përqindjet e të ardhurave të tatimeve personale ndjekin një strukturë progresive 
me përqindje tatimore margjinale duke nisur nga zero (për të ardhurat më pak se 
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14,000 Lek në muaj) deri 30%.  Paga mesatare mujore (afërsisht 25,000 Lek) është 
brenda kllapës të përqindjes të të taksës margjinale prej 5%.32  

58. Pyka e taksës për të punësuarin mesatar  me pagë është afërsisht 33% e kostos 
totale të krahut të punës.  “Pyka e taksës” është një masë e zakonshme e barrës së 
taksave mbi punësimin. Ajo llogaritet si të tatimet mbi të ardhurat dhe një kombinim i 
kontributeve të sigurimeve shoqërore të punëdhënës-punëmarrësve (minus përfitimet në 
cash) si përqindje e totalit të kompensimit të punës. Tabela 3.6 tregon ndarjen e 
komponentëve të ndryshëm të kostos së krahut të punës për të punësuarit në nivele të 
ndryshme të ardhurash gjatë vitit 2004. Për të punësuarit me pagë mesatare, pyka e taksës 
është 33.4% -- me fjalë të tjera paga neto (ajo që fusin në xhep) është 33.4% më e ulët 
sesa kostoja totale e punës. Siç tregohet në tabelë, pyka e taksës ndryshon vetëm pak në 
nivele të ndryshme pagash. Kjo për shkak se e gjithë pyka përbëhet nga kontributet e 
sigurimeve shoqërore mbi të ardhurat-mbi bazë neutrale.  

59. Pyka e taksës për Shqipërinë është relativisht e ulët në krahasim me vende të 
tjera të rajonit. Figura 3.6 jep pykën e taksës për vitin 2003 për disa vende të 
përzgjedhura të ECA-s, të llogaritura për të punësuarit në sektorin jobujqësor pa pagat 
mesatare të dipendentëve. Nga të 25 vendet e përfshira, Shqipëria renditet e katra nga 
fundi. Midis vendeve të SEE-s, pyka e taksës për Shqipërinë është mbi Slloveninë, por 
poshtë Serbisë, Maqedonisë, Kroacisë dhe Malit të Zi, të gjitha pykat e taksës  janë  40% 
ose më lart.  

Tabela 3.6:  Komponentët e totalit të kostos së krahut të punës dhe llogaritjes së 
pykës së taksës 

 
 
 Niveli i të ardhurave (Lek) Mesatarja 67% e mesatares 

150% e 
mesatares 

     
A Paga bruto 25000 16750 37500 
     

B 
Kontributet e sigurimeve shoqërore 
të të punësuarve (A*115) 2875 1926.25 4312.50 

C Paga e tatueshme (A-B-14000) 8125 823.75 19187.50 
D Tatime mbi të ardhurat (C*.05) 406.25 41.19 959.38 
     
E Paga neto  (A-B-D) 21718.75 14782.56 32228.13 
     

F 
Kontributet  e sigurimeve shoqërore 
të punëdhënësve(A*.304) 7600 5092 11400.00 

     

G 
Kostoja totale e krahut të punës  
(A+F) 32600 21842 48900.00 

                                                 
32 Një ndryshim i fundit përjashtonte të ardhurat të paguara për kontributet e sigurimeve shoqërore nga 
përgjegjësia për tatimet mbi të ardhurat personale. Rrjedhimisht, një person me një pagë mesatare paguan 
1.625% të asaj page si tatim mbi të ardhurat.  (Kjo përfaqëson 5% të të ardhurave nga paga midis 14,000 
Lekëve dhe përqindjen e tatueshme të të ardhurave. Kjo e fundit përjashton 11.5% të 25,000 Lekëve të 
pagave mujore – d.m.th përqindjen e kontributit të të punësuarëve për sigurimet shoqërore.)  
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H Pyka e taksës  ((G-E/G)*100) 33.4 32.3 34.1 
 
1. Funksioni i taksës përfshin një pagë mesatare mujore të vitit 2004 prej 25,000 Lekësh, nga e 

cila 11.5% është e përjashtuar (d.m.th janë kontributet e sigurimeve shoqërore). Balanca që 
mbetet mbi 14,000 Lek është objekt i përqindjes tatimore marxhinale prej 5%). 

Burimi:  Llogaritjet e stafit të Bankës Botërore. 
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Figura 3.6: Pyka e taksës për krahun e punës në Shqipëri dhe vendet e tjera të 
ECA-s, 20031
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1. Pyka e taksës për punonjësit në sektorin jobujqësor për pagën mesatare pa dipendentët. 
Burimi: Banka Botërore (2005a). 
 

60. Megjithatë, përqindjet e labor tax në rajonin e ECA-s janë të larta në krahasim 
me shumicën e vendeve të pjesës më të madhe të rajoneve të tjera. Vroman dhe 
Brusentsev (2005) kanë mbledhur përqindjet e taksave për pagat dhe shpërblimet për 150 
vende, sipas nivelit të të ardhurave dhe rajonit gjeografik. Sipas tyre, përqindja mesatare 
e tatimit për Evropën Qendrore dhe Lindore është shumë më e lartë sesa për cilindo vend 
në rajonet në zhvillim.  

61. Efektet e taksave ndaj pagave dhe shpërblimit tek punësimi në përgjithësi është 
vështirë të përcaktohen; megjithatë, taksat e larta sigurisht që çojnë në nivele më të 
larta të punësimit informal. Efektet agregate të punësimit varen nga (i) kush i paguan 
taksat aktualisht – dhe rrjedhimisht, efektin e saj në kostot totale të krahut të punës; dhe 
(ii) fleksibilitetin e kërkesës për krah pune – d.m.th çfarë ndodh me kërkesën për krah 
pune me ndryshimin e kostove të krahut të punës. Studimet kërkimore ndërkombëtare 
japin vetëm të dhëna shumë të përafërta dhe duke qenë se studimet janë kryer në vende 
me  të ardhura të larta ose të mesme, nuk është e qartë sesa të aplikueshme mund të ishin 
këto në rastin e Shqipërisë.33 Megjithatë, sa më e lartë të jetë barra tatimore, aq më i 
madh është motivimi për informalizimin e punësimit – sigurisht kryesisht për 
punëdhënësit, por gjithashtu edhe për të punësuarit.34 

                                                 
33 Studimet në vendet me të ardhura mesatare ofrojnë një gamë të gjerë llogaritjesh për taksat; kështu p.sh. 
studimet kërkimore në Amerikën Latine tregojnë se 20-70% e kontributeve për sigurimet shoqërore nga 
punëdhënësit i kalohen punëtorit përmes pagave të reduktuara. Përsa i takon fleksibilitetit të kërkesës për 
krah pune, llogaritjet nga studimet ndërkombëtare sugjerojnë që gama ka mundësi të jetë midis 0.3 dhe 0.5 
(d.m.th një rritje me 10% në koston e krahut të punës do të sillte një ulje të punësimit nga midis 3 dhe 5%). 
34 Mbani parasysh se një pykë e lartë e taksës mund të jetë stimul për të punësuarit në tregun informal për 
shkak të diferencës midis pagës bruto dhe pagesës që sjellin në shtëpi.  Ky efekt mund të jetë në veçanti 
evident kur punëtorët nuk kanë ndonjë pritshmëri të madhe nga sistemet e sigurimeve kombëtare dhe 
shërbimet e tjera sociale për të ardhmen. 
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62. Punëdhënësit në Shqipëri duket se shmangin raportimin e pagesës së taksës 
mbi krahun e punës (labor tax) duke mos raportuar në nivelet reale punësimin dhe 
borderotë. Sipas raportit të BEEPS-it për vitin 2005, përqindja e krahut aktual të punës të 
raportuar nga ndërmarrjet e anketura në Shqipëri ishte shumë më e ulët sesa në vendet e 
SEE-s dhe ECA-s në tërësi. Po kështu, të anketuarit shqiptarë u shprehën se ata 
raportonin përqindje shumë më të ulta të borderove të tyre sesa ndërmarrjet e tjera të 
rajonit (Figura 3.7). 

Figura 3.7: Raportimi i  punësimit dhe borderove, 2005 
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Burimi: BEEPS 2005. 
 

63. Në krahasim më pagat mesatare, paga minimale në Shqipëri është e lartë midis 
vendeve të ECA-s. Paga minimale statutore përcaktohet me vendim të Këshillit të 
Ministrave. Në vitin 2004, paga minimale ishte 10,080 Lek, ndërsa në vitin 2005 ishte 
12,000 Lek.35 Figura 3.8 bën një krahasim të raportit pagë minimale/mesatare për vendet 
e ECA-s. Në rastin e Shqipërisë, jepen dy raporte (të dyja të bazuara në të dhënat zyrtare 
të INSTAT-it) – raporti midis pagës minimale/mesatare për sektorin publik dhe privat për 
vitin 2003 raporti për vetëm pagat e sektori publik për vitin 2004. Shifra e vitit 2004 
është shumë më e ulët (41.3 në krahasim me 52.6) sepse pagat e sektorit publik janë më 
të larta se pagat në përgjithësi (d.m.th denominatori është më i lartë) dhe sepse paga 
minimale aktualisht ra në terma reale midis viteve 2003-04 (me 2%), ndërsa pagat u 
rritën me afërsisht 10%. 

                                                 
35 Gjithashtu, Këshilli mund të vendosë një pagë më të ulët minimale për të rinjtë për të lehtësuar hyrjen e 
tyre në tregun e punës.  
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Figura 3.8: Pagat minimale si përqindje e pagave mesatare, Shqipëria 2003 dhe 
20041, vendet e tjera të ECA-s, 2002 

 

1. Raporti për Shqipërinë në vitin 2003 përdor pagat mesatare për sektorin privat dhe publik si 
denominator; raporti i vitit 2004 përdor vetëm pagat e sektorit publik. Seritë e të dhënave për pagat të 

INSTAT-it janë burimi për llogaritjet për Shqipërinë. 
 Burimi: Banka Botërore (2005a). 

64. Megjithatë, të dhënat mikro sugjerojnë që paga minimale është ende shumë e 
ulët për të qenë relevante për të gjithë të punësuarit me pagë. Figura 3.9 jep 
shpërndarjen e pagave mujore për të punësuarit sipas të dhënave të LSMS-së të vitit 
2004. Aty jepen dallimet midis të punësuarëve në sektorin zyrtar, të cilët në parim janë 
subjekt i rregullores së pagës minimale dhe të punësuarve në sektorin informal me pagë, 
që nuk janë. Duke parë shpërndarjen e të punësuarve në sektorin zyrtar është e qartë se 
shumë pak të punësuar raportojnë të ardhura afër pagës minimale prej 10,080 Lek (9800 
Lek sipas çmimeve të vitit 2002). Në rast se paga minimale është faktor i rëndësishëm, 
atëherë do të prisnimin të shihnim një përqëndrim të pagave të obzervuara rreth nivelit 
statutor, që jepet nga linja vertikale. Përndryshe, po të ishte e caktuar në një nivel tregu, 
por që nuk do të ishte detyrues, do të prisnim të shihnim një pjesë të rëndësishme të 
shpërndarjes së pagave nën nivelin minimal; megjithatë, vetëm 5% e të punësuarve në 
sektorin zyrtar shprehen se pagat e tyre mujore janë nën këtë nivel. Është me interes të 
mbahet parasysh se shpërndarja e pagave për të punësuarit në sektorin informal është 
gjithashtu kryesisht në të djathtë të nivelit të pagës minimale; vetëm 15% e të punësuarve 
në sektorin informal merrnin më pak sesa minimalja statutore në vitin 2004. 
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Figura 3.9: Shpërndarja e pagave mujore, 20041

 

 
1. çmimet e vitit 2002 
Burimi: Llogaritjet nga stafi bazuar tek LSMS-ja. 

 

65. Ujdisjet kolektive të punës (collective bargaining) janë kryesisht të kufizuara në 
sektorin publik nuk duken të kenë pasur ndonjë ndikim të madh tek pagat apo kostot në 
përgjithësi të krahut të punës, me përjashtim të sektorëve të përzgjedhur buxhetorë. Ka pak të 
dhëna për shkallën e ujdisjeve kolektive të punës apo ndikimin e tyre në përcaktimin e pagës. 
Llogaritjet tregojnë se në Shqipëri këto ujdisje arrijnë afërsisht në 20% dhe shumica e të 
punësuarve janë në sektorin publik. Ujdisjet në sektorin publik bëhen në nivel industrie ose dege, 
megjithëse përcaktimi i pagës në sektorin publik shpesh është ndikuar nga kontrollet e pagave 
(ILO, viti 2004). Në sektorin privat konstatohen shumë pak raste të ujdisjeve kolektive të punës; 
edhe në ato raste kur ekzistojnë janë tipikisht në nivel ndërmarrjeje.  

 

EEE...   RRRrrreeeggguuulllllliiimmmii   iii   tttrrreeeggguuuttt   tttëëë   pppuuunnnëëësss      i
 

66. Rregullorja e tregut të punës duhet të balancojë  mbrojtjen e punëtorëve me një 
kuadër ligjor që nxit hapjen e vendeve të reja të punës në sektorin zyrtar. Rregullorja e 
tregut të punës mbulon një numër çështjesh duke përfshirë rregullat për mbrojtjen e 
punësimit (EPL). Këto rregulla mbulojnë llojet e kontratave të lejuara dhe rregullat dhe 
procedurat për pushimin nga puna të punonjësve. Legjislacioni kryesor në rastin e 
Shqipërisë është Kodi i Punës që ka hyrë në fuqi në vitin 1995 dhe është ndryshuar në 
vitin 2003. Kodi i Punës mbulon të gjitha ndërmarrjet e sektori publik dhe privat, por jo 
administratën publike për të cilën ka tjetër legjislacion. 
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67. Legjislacioni për Nxitjen e Punësimit (EPL) ofron siguri në punë për të 
punësuarit e mbuluar, por gjithashtu mund të ketë konseguenca të padshiruara përsa i 
përket shkurajimit të hapjes së vendeve të reja të punës, sidomos në sektorin zyrtar. 
Përvoja ndërkombëtare tregon se rregullat e forta të mbrojtjes së punësimit mund të 
sjellin efekte të padëshiruara në tregun e punës, duke rritur informalitetin, duke ulur disi 
përqindjen e pjesëmarrjes dhe punësimit dhe duke rritur kohëzgjatjen e papunësisë 
(Tabela 3.7). Gratë dhe rinia ndikohen nga ky fenomen në mënyrë disproporcionale 
sepse janë të nën-përfaqësuar (dmth jo në nivelet e duhura) midis “të brendshmëve”që 
përfitojnë nga rregullat e sigurisë së punës. Analiza e studimit të bërë nga Banka 
Botërore për tregun e punës të ECA-s konfirmon ekzistencën e këtyre efekteve në vendet 
e SEE-së; ligjet strikte të punësimit ishin të lidhura me nivele më të larta papunësie për të 
rinjtë dhe femrat, më shumë papunësi afatgjatë  dhe një pjesëmarrje më të ultë të krahut 
të punës (Banka Botërore 2005a). Sfida për hartuesit e politikave është gjetja e balancës 
së duhur midis fleksibilitetit dhe sigurisë në legjislacionin për mbrojtjen e punësimit.  

Tabela 3.7: Ndikimi i Rregulloreve të Mbrojtjes së Punësimit sipas përvojës 
ndërkombëtare 

 
 Impakti i kufizimeve strikte në lidhje me 

 
Kontratat me punësim fiks dhe 
punësim i përkohshëm me 
ajgenci 

Pushimi nga puna i punonjësve me 
kontratë të rregullt për arsye 
financiare 

Punësimi Disi më i ulët Disi më i ulët 
Pjesëmarrja e krahut të punës n.a. Disi më i ulët 
Papunësia E parëndësishme E parëndësishme 
Kohëzgjatja e papunësisë Më e gjatë Më e gjatë 
Punësimi jo-standard n.a. Ndoshta më i lartë 
Punësimi informal Më i lartë Më i lartë 
Hapjen e vendeve të reja të 
punës Më i ulët Më i ulët 

Job destruction Lower Lower 
Labor turnover n.a. Lower 
Job tenure n.a. Longer 

Grupet përfituese  Meshkujt në moshën më të mirë për 
punë, të kualifikuar 

Grupet që humbasin Gratë, rinia Gratë, rinia, të pakualifikuarit 
n.a. Që nuk aplikohet 
Burimi: Dokumenti i Bankës Botërore për Rregullat për Mbrojtjen e Punësimit. 
 

68. Rregullat e mbrojtjes së punësimit në Shqipëri  janë të moderuara në krahasim 
me ato në vendet e tjera të rajonit. Ky konkuzion del nga metodologji të ndryshme. 
Sipas raportit  Doing Business të Bankës Botërore, Shqipëria është me fleksibël se vendet 
e tjera të SEE-së (afër me Serbinë dhe Malin e Zi) përsa i përket matjes së lehtësisë 
pushimit nga puna (Figura 3.10).36 Në krahasim me rajonin e ECA-s në tërësi, rregullat 

                                                 
36 Indeksi i punësimit bazohet në rregullat për kontratat me kohë të pjesshme dhe kohë të plotë dhe indeksi i 
pushimit nga puna bazohet në procedurat e pushimit nga puna, arsyet për largimin nga puna. Për më shumë 
detaje, shih http://www.doingbusiness.org/. 
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shqiptare janë disi më kufizuese përsa i takon marrjes në punë, por relativisht fleksibël në 
lidhje me pushimin nga puna. OECD-ja e vlerëson EPL duke përdorur një indeks që 
llogarit reptësinë e rregulloreve të EPL-së sipas 18 treguesëve të mbrojtjes së punësimit 
në tri fusha: rregulloret për largimin nga puna të punonjësve permanentë ose me kontratë 
të rregullt; rregulloret për format fleksibël të punës; dhe rregulloret që qeverisin largimet 
kolektive nga puna.37 Sipas kësaj mase, rregullat e mbrojtjes së punësimit janë pothuajse 
rreth mesatares së vendeve të SEE-së, megjithëse disi më kufizuese se mesataret e CEE-
së dhe OECD-së (Tabela 3.8).  

Figura 3.10: Lehtësia e punësimit dhe largimit nga puna në Shqipëri në krahasim 
me vendet e tjera të SEEdhe rajonit të ECA-s sipas treguesëve të Doing Business1
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1. Sa më e lartë vlera, aq më i madh kufizimi. 
Burimi: Raporti Doing Business për vitin 2006. 

 

69. Krahasimet sipas vendeve tregojnë se rregullat e pajtimit në punë në Shqipëri 
përfaqësojnë një fushë ku legjislacioni EPL është ende relativisht i ngurtë. Ky vlerësim 
bazohet në dispozitat e Kodit të Punës që kufizojnë kontratat me terma fikse dhe punën e 
përkohshme me agjenci (dispatch labor). Kontratat me terma fikse nuk kanë kufizime për 
kohëzgjatjen ose rinovim kontrate, por janë të kufizuara përsa i përket të qënit të 
lejueshme vetëm për arsye “objektive” – d.m.th kur natyra e punës është me kohëzgjatje 
të kufizuar. Shumë vende të tjera, duke përfshirë pothuaje të gjitha vendet e OECD-së, i 
lejojnë kontratat me terma fikse, edhe kur puna vetë nuk është me kohëzgjatje të kufizuar. 
Ka gjithashtu kufizime për punë të përkohshme me agjenci, që lejohet vetëm për arsye 
“të justifikuara”, që përfshijnë mbulim të përkohshëm të të punësuarve që mungojnë për 
shkak paaftësie, arsye shëndetësore apo detyrime familjare etj.  

                                                 
37 Për detaje në lidhje me metodologjinë, shih OECD (2004, Aneksin 2.A1). 
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Tabela 3.8: Treguesit EPL të OECD-së, Shqipërisë dhe vendeve të përzgjedhura të 
ECA-s dhe OECD 

 
Vendi Punësim i 

rregullt 
Punësim i 

përkohëshëm 
Largime 
kolektive 

EPL në 
përgjithësi 

Republika Çeke 3.3 0.5 2.1 1.9 
Hungaria 1.9 1.1 2.9 1.7 
Republika 
Sllovake 

3.5 0.4 2.5 2.0 

Turqia 2.6 4.9 2.4 3.5 
Sllovenia 2.4 1.8 4.1 2.4 
Estonia 3.1 1.4 4.1 2.6 
Polonia 2.2 1.3 4.1 2.1 
Mesatarja 
CEE/Turqi 

2.7 1.6 3.2 2.3 

Shqipëria 2.1 3.0 2.8 2.6 
Bosnja-Herz. 1.8 3.1 3.3 2.6 
Bullgaria 2.2 3.4 2.6 2.7 
Kroacia 2.6 1.9 4.3 2.6 
Maqedonia 2.0 3.1 4.0 2.8 
Rumania 1.7 3.0 4.8 2.8 
Serbia & Mali i 
Zi 

2.2 3.1 3.8 2.9 

Mes. SEE 2.1 2.9 3.7 2.7 
Korea 2.4 1.7 1.9 2.0 
Suedia 2.9 1.6 4.5 2.6 
Franca 2.5 3.6 2.1 2.9 
Gjermani 2.7 1.8 3.8 2.5 
Britania e Madhe 1.1 0.4 2.9 1.1 
SHBA 0.2 0.3 2.9 0.7 
 Mesataraja 
OECD  

2.0 1.8 2.9 2.0 

      Burimi: Banka Botërore (2005a). 

 

70. Rregullat për orët e punës janë gjithashtu tepër kufizuese, në krahasim me 
vendet e tjera të rajonit. Sipas indeksit të “rixhiditetit të orëve” të Doing Business, 
Shqipëria (së bashku me Slloveninë) ka më shumë rregulla kufizuese nga vendet e tjera 
në SEE. Rezultati i Shqipërisë për këtë indeks – që mbulon rregullat e orëve të punës 
duke përfshirë orët jashtë orarit – është 80 në krahasim me mesataren për ECA-n që është 
56.9. Kjo reflekton kufizimet për orët maksimale ditore dhe javore të punës dhe orët 
jashtë orarit (10 orë në ditë duke përfshirë orët jashtë orarit; 40 orë për javë normale pune 
plus 10 orë maksimumi jashtë orarit, maksimumi 0 orë jashtë orarit  në javë), shpërblimin 
për punën e bërë jashtë (25% për ditë normale pune dhe 50% për pushimet dhe festat) dhe 
kufizimet për punë natën dhe në fundjavë.  

71. Duhet mbajtur parasysh se si renditja e Doing Business dhe ajo e OECD-së 
bazohen tek legjislacioni. Ato nuk marrin parasysh elementin e përputhshmërisë që 
përackton sesi rregullorja e tregut të punës ndikon aktualisht punësimin në vendin 
përkatës të punës. Vlerësimi i përgjithshëm i FIAS-it dhe BEEPS-it mbi zbatimin 
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relativisht të dobët të rregulloreve sugjeron që zbatimi do të ishte një problem në fushën e 
rregulloreve të tregut të punës. ky qëndrim përforcohet edhe më tej nga nivelet e larta të 
informalitetit në tregun shqiptar të punës. 

72. Në përgjithësi, informacioni nga ndërmarrjet sugjeron që rregulloret e tregut të 
punës nuk përbëjnë një pengesë të rëndësishme për hapjen e vendeve të reja të punës; 
me përjashtimet e lartpërmendura, rregullat në përgjithësi nuk janë shumë kufizuese 
dhe impakti i tyre mendohet të dobësohet edhe më tej nga niveli i ulët i 
përputhshmërisë. Rezultatet e BEEPS-it tregojnë se vetëm afërsisht një e katërta e 
ndërmarrjeve të anketuara e kanë evidentuar rregulloren e punës si problem për 
zhvillimin/bërjen e biznesit. Këto rregullore përbëjnë një çështje relativisht të vogël në 
krahasim me problemet e tjera me të cilat përballen firmat (kthejuni Figurës 3.3). 
Megjithatë, rregulloret e punës krijojnë shkurajime për punëdhënësit për formalizimin e 
punësimit. 
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KKAAPPIITTUULLLLII  44::  SSII  EE  MMAANNAAXXHHOOJJNNËË  
PPUUNNËËTTOORRËËTT  RRIISSKKUUNN  EE  PPAAPPUUNNËËSSIISSËË  DDHHEE  

TTËË  AARRDDHHUURRAAVVEE  TTËË  UULLTTAA  
 

73. Ky kapitull merr në shqyrtim mënyrën sesi shqiptarët i administrojnë riskun e 
papunësisë dhe të ardhurat e ulta. Punëtorët dhe familjet e tyre përdorin një sërë 
strategjish. Migracioni dhe emigraiconi luajnë një rol shumë të rëndësishëm.  Pa 
dyshim që remitancat përbëjnë një kontribut shumë të rëndësishëm për mirëqënien e 
një numri të madh të familjeve që kanë anëtarë emigrantë. Fatkeqësisht,  individët më 
të arsimuar janë edhe ata që kanë më shumë gjasa të largohen në mënyrë permanente 
nga vendi. Edhe sektori informal siguron një burim të rëndësishëm social, në veçanti 
për personat më pak të arsimuar.  Programet publike ofrojnë një rrjet shumë më pak të 
rëndësishëm të sigurisë sociale krahasuar me përpjekjet individuale si emigracioni dhe 
punësimi në sektorin informal. Vetëm një grup i vogël i punëtorëve të papunë merr 
përfitim papunësie apo merr pjes në programet aktive të tregut të punës, duke përfshirë 
dhe shërbimet e NES-it. Ndikimi dhe efiçienca e kostos së programeve aktive dhe 
pasive nuk njihet.    

 

AAA...   MMMaaannnaaaxxxhhhiiimmmiii   iii   rrriiissskkkuuuttt   tttëëë   tttrrreeeggguuuttt   tttëëë   pppuuunnnëëësss   –––   NNNjjjëëë   
kkkuuuaaadddëëërrr   kkkooonnnccceeeppptttuuuaaalll      

74. Punëtorët dhe familjet e tyre duhet të bazohen në instrumente të ndryshme për 
të administruara riskun e papunësisë dhe të ardhurave të ulta. Sa në mënyrë efikase 
manaxhohen këto risqe ka implikime të rëndësishme për mirëqënien sociale. Kjo është 
gjithashtu e rëndësishme për rritjen e zhvillimit ekonomik duke qenë se manaxhimi jo 
efikas apo me kosto të lartë mund të pengojë investimet në kapitalin njerëzor. Në vendet 
me të ardhura të larta, shumica e të papunëve ose punëtorëve vulnerabël kanë akses tek 
programet publike, si sigurimet shoqërore, asistenca sociale dhe programe aktive të tregut 
të punës për ti mbështetur ato.  

75. Në vendet me të ardhura të ulta, edhe në ato si Shqipëria që kanë programe 
publike, rrjeti i mbrojtjes shoqërore nuk është i mjaftueshëm dhe shpesh mekanizmat 
privatë dhe informalë janë më të rëndësishëm. Figura 4.1 ilustron instrumentet dhe 
aranxhimet e ndryshme që janë potencialisht relevante për punëtorët në manaxhimin e 
risqeve të tregut të punës siç janë  papunësia dhe të ardhurat e ulta.38 Figura tregon se 
                                                 
38 Ky kuadër është miratuar nga Banka Botërore (2001). Ndërsa çdo qelizë e matricës ka mundësi të ketë 
një farë lidhjeje për shumicën e vendeve, intensiteti dhe hapësira e aplikimit ka mundësi të dallojnë nga 
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instrumentet e mbrojtjejes sociale mund të targetohen në  momente të ndryshme në kohë. 
Disa janë instrumentet që nevojiten për uljen e riskut në fillim – ajo që është edhe më 
evidentja është që individët të investojnë në kapitalin e tyre njerëzor për përmmirësimin e 
mundësive të tyre për punësim. Në rastin e papunësisë apo të ardhurave të pakte, 
individët dhe familjet e tyre mund ti zbusin pasojat negative përmes sigurimeve  apo të 
përballen me konseguencat (p.sh. duke punuar në tregun informal, duke 
migruar/emigruar, duke përdorur kursimet, apo duke vënë anëtarë të tjerë të familjes të 
punojnë). Megjithatë, instrumentet individuale në vetvete nuk mund të garantojnë 
mbrojtje të mjaftueshme për punëtorët.TP

39
PT Akesi në punësim – dhe rrjedhimisht ulja e 

riskut të papunësisë – do të jetë më i madh në rastet kur politikat publike (bashkë me 
instrumentet e përshtatshme të tregut) do të bëjnë të mundur që tregu i punës të 
funksionojë siç duhet. Sigurimet sociale të subvencionuara nga shteti, duke përfshirë 
sigurimin për papunësinë gjithashtu mund tu vijnë në ndihmë punëtorëve të zbusin riskun 
e tregut të punës. Programet efiçiente të tregut të punës dhe asistencës sociale mund tu 
vijnë në ndihmë punëtorëve ti bëjnë ballë papunësisë dhe ti përgatisin ata për tu 
riintegruar në tregun e  punës. 

Figura 4.1: Instrumetet për administrimin e riskut për riqset e tregut të punës 
 

Shënim: Instrumentet që  do të diskutohen në këtë  kapitull jepen me të zezë. 
Burimi: miratuar nga Banka Botërore (2001).  

                                                                                                                                                 
njëri-tjetri në varësi të stadit të zhvillimit.  Vendet më të varfra do të karakterizohen nga një mbizotërim i 
instrumenteve informale, ku si ato informale dhe ato formale do të përqëndrohen në strategjitë e 
përballimit. Me zhvillimin e vendeve, ato gjithmonë e më shumë do të aplikojnë të gjithë setin e 
aranxhimeve publike dhe strategjive, si edhe instrumenteve dhe strategjive të bazuara tek tregu për zbutjen 
e riskut. 
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informale/individuale 

Instrumentet me 
bazë tregu 

Instrumente publike 

Për uljen e 
riskut 

• Investim në kapitalin njerëzor 
• Prodhim me më pak rsik 

• Trajnim (privat) 
• Shërbimet e 

punësimit 
(private) 

• Arsim dhe trajnim 
• Rregullimi i tregut të 

punës 
• Kuadri i ujdisje kolektive 

të punës (collective 
bargaining) 

• Akses jo diskriminues 
ndaj arsimit dhe në 
tregun e punës 

Për zbutjen e 
riskut 

• Punë të ndryshme 
• Diversifying livelihoods 

 • Sigurime sociale (duke 
përfshirë UI) 

Për ti bërë 
ballë riskut 

• Migracioni 
• Informaliteti 
• Vënia e anëtarëve të tjerë të 

familjes në punë (duke 
përfshirë potencialisht edhe 
fëmijët) 

 • Transferta të asistencës 
sociale 

• Programe aktive të 
tregut të punës 



 

76. Në kapitujt e mëparshëm, diskutimi u përqëndrua në faktin sesi kuadri i 
politikave (makroekonomike, klima e biznesit, rregullimi i tregut të punës) mund të ulë 
risqet e tregut të punës duke shkurajuar hapjen e vendeve të reja të punës; në këtë 
kapitull i kthehemi strategjive për zbutjen dhe përballimin e risqeve. Instrumentet 
specifike të diskutuara në këtë  kapitull jepen me germa të zeza në Figurën 4.1.  Sigurisht 
që migracioni ka qenë një nga mënyrat më rëndom të hasura sesi familjet u janë 
përgjigjur mungesës së mundësive për të siguruar të ardhura në vendbanimet e tyre. Disa 
punëtorë kanë gjetur nga një punë të dytë dhe/ose janë punësuar në sektorin informal. Së 
fundi, rrjeti i sigurisë së mbrojtjes publike ofron mbështetje të kufizuar – vëmendja jonë 
do të përqëndrohet në dy instrumentë të rëndësishëm që kanë lidhje me punësimin: 
sigurimin e papunësinë dhe programet aktive të tregut të punës. 

 

BBB...   MMMiiigggrrraaaccciiiooonnniii      
 

77. Migracioni, qoftë në kuadrin e migracionit apo të emigracionit është ndofta 
strategjia më e rëndësishme për të punësuarit shqiptarë për administrimin e risqeve të  
papunësisë dhe të ardhurave të ulta. Qysh nga viti 1990, afërsisht një e pesta e të gjithë 
popullsisë së vendit është larguar dhe jeton jashtë shtetit. Ka patur edhe levizje masive të 
popullsisë nga zonat rurale në drejtim të zonave urbane. Ky seksion bazohet në punën e 
madhe që është bërë deri më sot në lidhje me  migracionin në Shqipëripër raportet e 
mëparshme të Bankës Botërore (Vlerësimi i Varfërisë 2003, Memorandumi Ekonomik 
për Shqipërinë, 2004) nga Carletto et al. (2004, 2005) dhe nga INSTAT-i (2004). 

78. Emigracioni – si ai i përkohshëm dhe ai permanent – ka përfshirë një numër të 
madh individësh dhe ka ardhur në rritje gjatë periudhës së post tranziconit.  Emigrantë 
të përkohshëm janë përkufizuar ata individë të rritur të cilët kanë emigruar jashtë atdheut 
për së paku një muaj, ndërsa emigrantë permanentë quhen ata të cilët janë larguar 
përgjithmonë nga shtëpia e tyre.  Migracioni i përkohshëm u rrit ndjeshëm deri në fund të 
viteve 90-të; qysh atëherë, ka patur një ngadalësim të këtyre ritmeve si rrjedhojë e rritjes 
së zhvillimit ekonomik dhe stabilitetit politik (Figura 4.2). Edhe migracioni permanent 
është ngadalësuar pas vitit 1998, megjithëse u rrit sërish pas vitit 2002.40 Destinacionet 
kryesore të emigracionit janë Greqia për migrantët e përkohshëm dhe Italia dhe Greqia 
për migracionin permanent. 

                                                 
40 Emigracioni qysh nga viti 1990 mund të ndahet në katër periudha periods (Carletto etj. 2005). Rënia e 
qeverisë shoqëruar me instabilitetin politik, trazirat sociale dhe ekonomike  çuan në emigracionin 
ekonomik gjatë viteve të parë pas tranzicionit. (Duhet theksuar se përpara vitit 1990 emigracioni ishte i 
ndaluar). Megjithëse situata politike u stabilizua dhe ekonomia u përmirësua gjatë viteve 1993 dhe 1996, 
faktorë të ndryshëm si varfëria, ngadalësia në hapjen e punëve në sektorin privat dhe aksesi i 
pamjaftueshëm në shërbimet publike kontribouan në një rritje të mëtejshme të emigracionit. Rënia e 
skemave piramidale në fund të vitit 1996 çoi në një valë tjetër emigracioni. Kthimi i stabilitetit politik dhe 
rritja ekonomike pas krizës së skemave piramidale ndihmuan në uljen e kurbës dhe e stabilizuan 
emigracionin.  
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79. Motivi i emigracionit ka lidhje me punësimin dhe pjesa dërmuese e emigrantëve 
kanë arritur të gjejnë punë. Mbi 90% e emigrantëve që emigronin për herë të parë në 
mënyrë të përkohshme nga viti 1990 deri në vitin 2002 kishin lidhje me punësimin dhe 
pothuajse 85% e këtyre emigrantëve gjenin punësim.  Për emigrantët përsëritës, niveli i 
punësimit duket edhe më i lartë -- 95% gjatë periudhës 2002-2003. Midis emigrantëve 
permanentë, 90% e meshkujve ksihin emigruar për arësye pune; shumë femra gjithashtu 
emigrojnë në mënyrë permanente për arsye punësimi (33%), megjithëse më shumë prej 
tyre emigrojnë për tu martuar apo bashkëjetuar (51%). Punësimi kryesor për emigrantët 
është bujqësia dhe peshkimi, ndjekur nga ndërtimi, puna e pakualifikuar në sektorin e 
transportit dhe ngarkim-shkarkim (Carletto et al., 2005).  

Figura 4.2: Lëvizjet e emigracionit të përkohshëm dhe permanent, periudha 1990-
2002 
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Burimi: Carletto et al (2005). 

 

80. Migracioni është modifikuar sipas gjinisë dhe strukturës së moshës së 
popullsisë. Analiza e regjistrimeve të popullsisë e viteve 1989 dhe 2001 Censuses tregon 
se afërsisht 20% e popullsisë ishte larguar nga vendi gjatë atyre 12 vjetëve, duke ndikuar 
kështu jo vetëm në  madhësinë absolute, por gjithashtu edhe në strukturën gjinore dhe 
shpërndarjen. Raporti gjinor lëvizi nga 106 në 99 meshkuj për 100 femra për popullsinë 
në total dhe nga 108 në 98 midis popullsisë në moshë pune. Fakti që grupi dominues 
emigrant  ka qenë të rritur, kryesisht meshkuj, pati dy pasoja për strukturën e moshës së 
popullsisë – në mënyrë të drejtpërdrejtë në grupmoshën 20-34 vjeç dhe në mënyrë 
indirekte, më pak shumë të rinj për shkak të uljes së përqindjes së lindjeve (Figura 4.3).41  

81. Emigracioni gjithashtu ka modifikuar përbërjen arsmore të popullsisë duke 
shkaktuar “largimin e trurit”. Gjasat më të mëdha për tu larguar i kanë patur personat 
                                                 
41 Duhet gjithashtu të mbahet parasysh se ndryshimet në piramidën e moshës nuk janë vetëm për 
arsye të migracionit, por edhe për shkak të faktorëve të tjerë demografikë. 

0 
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më të arismuar, ndërsa nga grupi i personave të paarsimuar kanë emigruar shumë pak. 
Midis personave që kane emigruar në mënyrë permanente gjatë periudhës 1990 dhe 2002, 
47% kishin arsim të mesëm ose të lartë në krahasim me 31% midis jomigrantëve. Nga 
ana tjetër, vetëm 2% e migrantëve permanentë ishin pa arsim fillor në krahasim me 25% 
të jomigrantëve (Carletto et al. 2005). Siç tregohet në Tabelën 4., popullsia që kishte 
mbaruar arsimin e mesëm dhe të lartë erdhi në rënie gjatë periudhës së tranzicionit. 
Kështu, ndërsa migracioni ka qenë një instrument i dobishëm për manaxhimin e riskut ai 
gjithashtu ka çuar në “largimin e trurit”. Tabela gjithashtu tregon një rënie të popullsisë 
me arsim fillor. Megjithatë kjo është si pasojë e përmirësimeve në arritjet arsimore sesa 
efekti i emigracionit. 

 
Figura 4.3:  Piramida e moshës, 1989 dhe 2001 
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Burimi: INSTAT (2004). 

 
Tabela 4.1: Ndryshimi i përqindjes në nivelin arsimor1 të popullsisë nga mosha 6 

vjeç e lart, Shqipëria 1989-2001 
 
Education Total Men Women
Elementary -14.6 -17.8 -11.4

4.1 Medium Inferior 11.4-2.3
Medium Superior -19.4 -21.0 -17.5
Superior -2.3 17.3-12.6
Total -7.1 -11.7 -1.9

 
1. INSTAT-i ka përcaktuar kështu kategoritë: arsimi fillor- katër vjet; arsimi i detyrueshëm 7-8 vjet, 
mundësisht me një vit për arsim profesional plus; arsimi i mesëm; dhe lloje të ndryshme të arsimit të lartë. 
Burimi: INSTAT (Regjistrimi i Popullsisë). 

82. Remitancat nga shqiptarët që punojnë jashtë atdheut përfaqësojnë një burim të 
rëndësishëm të ardhurash dhe një mekanizëm esencial për të përballuar jetën për 
shumë familje. Disa nga remitancat are sent by internal migrantë por 80% e të gjithë 
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personave që sjellin remitancat jetojnë jashtë shtetit. Afërsisht 55% e migrantëve i 
dërgojnë remitancat në familje (Carletto et al., 2005). Mesatarisht, remitancat 
përfaqësojnë 13% të totalit të të ardhurave të familjeve (Carletto et al., 2004). Më shumë 
se gjysma e familjeve përfituese jetojnë në zonat rurale, që është në linjë me përqindjen e 
totalit të familjeve në zonat rurale. Sipas  LSMS-së vitit 2002, shuma mesatare e 
remitancave për atë vit ishte 88,600 Lek dhe familjet që jetonin në zonat rurale përfituan 
më shumë (104,400 Lek) sesa familjet që jetonin në zonat urbane (68,900 Lek).  

83. Remitancat nga jashtë janë transferta shumë efiçiente që lujanë një rol vital në 
sim

84. Migrimi për të gjetur një vend pune është gjithashtu një fenomenon i 

Figura 4.4: Lëvizja e brendshme e kryefamiljarëve, 1990-2001 
 

ërqindja e kryefamiljarëve që kanë

                                                

lehtë in e varfërisë. Ato janë shumë më mirë të targetuara për familjet e varfra dhe 
ekstremisht të varfra sesa transfertat publike.42 Punimet e mëparshme të Bankës Botërore 
konstatojnë se ishin pikërisht transfertat private që ndikuan në uljen e varfërisë ekstreme 
me një të tretën, hendekun e varfërisë ekstreme me dy të tretat dhe mprehtësia e varfërisë 
ekstreme me 88% (Banka Botërore 2004b). 

rëndësishëm. Sipas Regjistrimit të Popullsisë së vitit 2001, mbi 180,000 persona kishin 
lëvizur nga një rajon në tjetrin gjatë periudhës midis viteve 1989 dhe 2001.43 Gjatë kësaj 
periudhe, 6 deri 12% e kryefamiljarëve migronin brenda vitit (Figura 4.4). Kulmi i 
migrimit koincidon me ngjarjet kryesore ekonomike, si p.sh. rënien e rregjimit komunist 
dhe të skemave piramidale. Në mbi tre të katërtat e rasteve, migracioni i brendshëm i pas 
viteve 1989 nga kryefamiljarët bëhet për arësye ekonomike, si p.sh.  fillimi i një pune të 
re apo në kërkim të një pune më të mirë. Sipas INSTAT-it (2004), popullsia migratore 
është kryesisht e përfaqësuar nga moshat e reja – 67% e migrantëve nga një prefekturë në 
tjetrën nuk i kishin mbushur ende 40 vjeç në vitin 2001. Gjithashtu, 54% ishin femra.44  
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Burimi: Carletto et al (2004). 

 
42 Mbi 6 nga çdo 10 individë që merrnin remitanca nga jashtë në mungesë të tyre apo transfertave të tjera; 
dhe mbi 4 nga çdo 10 individë të tillë do të kishin qenë në skamje sipas kësaj llogaritjeje.  Po kështu, 
tetëdhjet përqind e remitancave nga jashtë shkonin për familjet e varfra dhe 66 përqind e këtyre transfertave 
për familjet në skamje, ndërsa familjet jo të varfra merrnin vetëm 20 përqind. 
43 Për këtë analizë INSTAT-i (2004) ka përcaktuar tri zona: qendër-bregdet, veri-lindje dhe jug-lindje. Kur 
lëvizja e brendshme matet në një nivel më të ulët, midis prefekturave, numri i migrantëve është 252,700. 
44 Megjithatë meshkujt nga mosha 40 – 64 vjeç pjesën dërmuese të popullsisë migrante. 
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85. Migrimi i brendshëm drejtohet kryesisht drejt qendrave urbane në zonat 

 

j

qendrore dhe bregdetare të vendit. Tirana dhe Durrësi janë edhe destinacionet më të 
rëndësishme, por edhe disa qendra të tjera më të vogla urbane si Lushnja, Fieri dhe Vlora 
gjithashtu kanë një numër të madh migrantësh. Rajonet kryesore nga ku vijnë këta 
individë i takojnë rajonit malor verior (Tropojë, Pukë dhe Kukës), ku më pak se dy të 
tretat e banorëve që jetonin atje në vitin 1989 vazhdonin të jetonin atje ende edhe në vitin 
2001. Sipas Carletto et al. (2004) ka gjithashtu shumë fakte të një migracioni rural-urban 
brenda vetë rajonit veri lindor; megjithatë, për shumë prej tyre ky është një hap i parë që 
ndiqet nga një lëvizje e mëtejshme drejt Tiranës apo një qendre tjetër diku në vend. 

CCC...   SSStttrrraaattteeegggjjiii   AAAlllttteeerrrnnnaaatttiiivvveee   PPPuuunnnëëësssiiimmmiii      
86. Një strategji tjetër për punëtorët e papunë ose që punojnë në vende pune me 

 
Kutia 4.1: Tracking punëtorët në panelin gjatësor 

paga të ulta është të gjejnë një punë në sektorin informal ose të zënë një punë të dytë. 
Duke patur parasysh rëndësinë e bujqësisë për ekonominë vendase shpesh këto strategji 
alternative përfshijnë veprimtari për të siguruar mbijetesëm në bujqësi. Të dhënat e 
LSMS-së e bëjnë të shihet se çfarë u ndodh punëtorëve të papunë dhe çfarë pasojash sjell 
tranzicioni tek punësimi, në rast se sjell (shih Kutinë 4.1). 

 
Sondazhi i Matjes së Standardeve të Jetesës i vitit 2002 dhe  seritë pasuese të viteve 2003 dhe 
2004 (të njohura si Sondazhet/anketimet në panel për Shqipërinë) nuk japin vetëm një panoramë 
ndër-seksionale të tregut të punës. Së bashku ato ofrojnë gjithashtu një panel gjatësor që ndjek një 
kampion të përbashkët për familjet gjatë një periudhe tre vjeçare. 
 
Analiza gjatësore ose dinamike e raportuar në këtë studim merr në shqyrtim këtë aspekt paneli të 
LSMS/APS-ve. Ajo përfshin të anketuarit e pyetur në të tri raundet ose së paku në dy herët e 
njëra pas tjetrës. U intervistuan gjithsej 4,111 individë në të tri raundet dhe 417 në dy seritë 
konsekutive. Në analizën gjatësore vështrojmë situatën e tregut të punës të paneleve për familjet 
dhe punëtorët dy ose tre herë. 

 
Analiza e tranzicionit e raportuar në këtë kapitull bazohet në obzervimet e statusit të krahut të çdo 
punëtori sipas obzervimeve të bëra gjatë javës së referencës (d.m.th një herë në vit). Çdo individ 
mund të ketë patur status tjetër gjatë një periudhe të caktuar të vitit. Maksimumi, një individ në 
panel për të tri vjetët mund të kalojë dy tranzicione. Tranzicioni shënohet vetëm nëse individi ka 
ndryshuar në më shumë se një nga gjashtë gjendjet e shënuara (jashtë krahut të punës, të papunë, 
pagë në sektorin formal, pagë në sektorin informal, të vetëpunësuar ose pa pagesë në sektorin 
jobuqjësor dhe të vetëpunësuar ose papagesë në sektorin bujqësor) në një tjetër. Shifrat e dhëna 
në Figurën 4.5 dhe Tabelën 4.2 bazohen në totalin e numrit të tranzicioneve nga viti në viti midis 
viteve 2002 dhe 2004.  
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Në kapitullin 6, të dhënat e panelit do të përdoren për të vëzhguar kalimet nga viti në vit nga 
sektori formal në informal, mbi bazën e të njëjtës lloj metodologjie. 
 
Për më shumë detaje në lidhje me metodologjinë e përdorur për analizën e panelit, shih Jain dhe 
Stampini (2005). 
 

87. Kjo analizë dinamike afirmon se shumë të rritur mbeten të papunë për një 

 
Figura 4.5: Statusi i tregut të punës për të rriturit e papunë një vit më vonë (t1),  

 
Jashtë krahut të punës në t              Të papunë në t

periudhë të konsiderueshme kohe. Shpeshtësia e madhe e papunësisë afatgjatë u 
diskutua në Kapitullin 2. Po të shikojmë modelet e tranzicionit nga viti në vit me 
LSMS/APS e viteve 2002-04, fakte të mëtejshme flasin për persistencën e 
mospunësimit.45 Figura 4.5 e përdor panelin për të ndjekur tranzicionin nga viti në vit tek 
të rriturit në moshë pune (15-64 vjeç) të cilët kishin raportuar se ishin të papunë ose 
jashtë krahut të punës gjatë javës së referencës në vitin fillestar.46 Individët që kishin 
mbetur jashtë krahut të punës në një vit kishin një probabilitet shumë të lartë (73.1%) për 
të raportuar se kishin qenë jashtë krahut të punës në sondazhin tjetër. Vetëm 17.9% e 
personave jashtë krahut të punës raportuan se kishin qenë të punësuar gjatë vitit në vijim. 
Personat e papunë në një vit kishin pak a shumë të njejtin probabilitet për të qenë të të 
papunë ose të punësuar (38.8% krahasuar me 37.1%) në vitin e mëpasshëm.  
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0 0

73.1

9.0

17.9

Out of labor force

Unemployed

Employed
24.1

38.8

37.1

Employed

Unemployed

Out of  labor force

 
Burimi: Jain dhe Stampini (2005), bazuar tek LSMS-ja 

88. Kur punëtorët e papunë punësohen, ky punësim vjen kryesisht nëpërmjet 
vetëpunësimit në bujqësi apo në sektorin informal. Shumë pak prej tyre punësohen në 
                                                 
45 Siç shpjegohet në Kutinë 4.1, analiza gjatësore bazohet në obzervimet e individëve gjatë javës së 
referencës për çdo vit. Kjo metodë nuk kap aktivitetin e tregut të punës midis javëve të referencës. Kur 
termi “persistencë” përdorur për të përshkruar fenomenin e punëtorëve të regjistruar në të njejtën gjendje në 
vitet në vijim del e qartë që disa nuk të kishin mbetur në atë status gjatë gjithë vitit.    
46 Mbani parasysh se në këtë analize dinamike është përdorur përkufizimi i “relaksuar” i pjesëmarrjes së 
krahut të punës;as punojnë dhe as kërkojnë në mënyrë aktive për një punë. 
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sektorin zyrtar. Në tabelën 4.2 jepet kalimi në punësim për punëtorët që kanë qenë jashtë 
krahut të punës ose të papunë në vitin e mëparshëm. (Në këtë pjesë të analizës nuk janë 
përfshirë personat që mbetën të papunë inaktivë). Paneli i sipërm i tabelës merr në 
shqyrtim punëtorët e punësuar që kishin qenë jashtë krahut të punës në vitin e 
mëparshëm. Shumica e atyre (62.9%) që u bënë aktivë raportuan se u  vetëpunësuan ose 
punonin si punëtorë pa pagë në bujqësi. Ky ishte një tranzicion dominant sidomos tek 
femrat, të paarsimuarit dhe personat mbi 40 vjeç. Vetëm 10% dolën nga inaktiviteti në 
punësimin zyrtar me pagë; kjo rrugë tranzicioni ishte dhe më e hasura për personat e 
arsimuar siç duhet. Tranzicioni në punësim është disi i ndryshëm për ata që kishin qenë të 
papunë. Ky është një grup më urban dhe mendohet të ketë lidhje më të ngushtë me tregun 
e punës. Siç tregohet në panelin e poshtëm të Tabelës 4.2, rruga më e zakonshme për të 
dalë nga papunësia është drejt punësimit informal me pagë; kjo është sidomos e vërtetë 
në rastin e meshkujve dhe individëve mbi 40 vjeç. Edhe këtu vetëm një pjesë e vogël 
(15.2%) gjejnë punë më pagesë në sektorin formal të punësimit.  

 
Tabela 4.2: Tranzicioni në punësim, LSMS, 2002-2004 

 Përfshin të gjithë tranzicionin n ësim t anelit të LSMS-së pë eriudhën 2002-2004. “i aarsimuar” i 
et individëve me më pak se ars m së rsi të” përfs a që r un

mes  dhe më lartë.  
Burimi: Jain and Stampini (2005), bazuar tek LSMS-ja 

 
Jashtë krahut të punës në t0 (përpara tranzicionit në punësim) 

1. ë pun
 

ë p
e

r p p
freferoh

men
imin e m dhe  “a m i lar hin at  kanë pë duar të 

 Probabiliteti i të qënit i  punësuar në t1 (pas tranzicionit) 

 Të gjitha Mesh  

40 ose 
më 

kuj Femra 
Me pak 
arsim 

Arsim i 
lartë Nën 40 shumë 

Paga, formale 0.101 0.094 0.104  0.116 
aga, informale  5 2  

në sektorin 
aguar 

       

Të p in t0 tra  into punësimi) 
Probabiliteti i të qënit i punësuar në  (pas tranzicionit) 

Të gjithë M

Me 
40 vjeç e 

lart 
     

aga, formale  4 5 7 
aga, informale 0.379 0.427 0.276 0.383 0.359 0.342 0.460 

në sektorin 
aguar 

       

0.059
0.11

0.253 
0.27

0.075 
0.114 P 0.155 0.318 0.079 0.180

Të vetëpunësuar 
jobujqësor/të pap 0.115 0.101 0.121 0.099 0.184 0.103 0.134 
Të vetëpunësuar në 
bujqësi/papagesë 0.629 0.487 0.696 0.727 0.291 0.602 0.677 
 
Total 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
        

apunë  (before nzicion
   t1

 eshkuj Femra 
Të 

paarsimuar 
arsim të 

lartë 
Nën 40 

vjeç 
   

0.25P 0.152 0.115 0.229 0.088 0.15 0.14
P
Të vetëpunësuar 
jobujqësor/të pap 0.221 0.278 0.107 0.202 0.266 0.210 0.250 
Të vetëpunësuar në 
bujqësi/papagesë 0.248 0.180 0.388 0.328 0.120 0.293 0.144 
 
Total 1.000 1.000 1.000 1.00 1.000 1.000 1.000 
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Kjo ana89. lizë e tranzicionit tregon
urim punësimi, qoftë si rrjet mbrojtjeje so

 rëndësinë e sektorit informal, qoftë si një 
ciale për personat në kërkim të një vendi 

une. Këtu i referohemi vetëm shkurtimisht punësimit informal sepse me këtë temë do të 
em

edhe në atë informal, 2004, LSMS 

b
p
merr i më me detaje në kapitullin në vijim. Sektori informal është një sektor 
heterogjen, që kap një gamë të gjerë aranxhimesh për punësimin. Këtu përfshihen (i) të 
punësuarit me pagë që nuk përfitojnë sigurime shoqërore dhe (ii) individët e vetëpunësuar  
dhe punëtorët pa pagesë që nuk kanë mbaruar arsimin e lartë.47 Figura 4.6 jep një 
shpërndarje të krahut të punës së punësuar për vitin 2004 sipas këtyre kategorive kryesore 
të punësimit formal dhe  informal. Komponenti më i madh është “të tjera në sektorin 
informal” ku përfshihen kategoritë (ii); shumnica e këtij grupi është në bujqësi që 
reflekton  dominancën e atij sektori në strukturën ekonomike në përgjithësi. Përsa i takon 
punësimit me pagë, vendet e punës në sektorin formal i kalojnë ato të sektorit informal, 
por një përqindje shumë e madhe (43%) e të gjithë të punësuarëve me pagë janë në 
sektorin informal.  

 
Figura 4.6: Shpërndarja e krahut të punës të punësuar si në sektorin formal ashtu 
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Burimi: Llogaritjet nga stafi bazuar tek LSMS-ja. 

 

90. Disa punëtorë zënë nga një punë të dytë për të përmirësuar situatën eko omike 
 familje afërsisht 5% e punëtorëve të punësuar 
prehen të kenë një punë të dytë. Motivi kryesor për zënien e një pune të  dytë del të 

                                                

n
të
sh

ve të tyre. Sipas të dhënave të LSMS-së, 

jenë të ardhurat e ulta nga puna e parë. Rezultatet e regresioneve të pagave tregojnë se 
punëtorët që bëjnë punë të dytë merrnin paga që ishin 19-28% më të ulta në punën e tyre 

 
47 Kushti i mos përfundimit të arsimit të lartë ka për qëllim përjashtimin e të vetëpunësuarëve të kualifikuar 
profesionistë dhe teknikë  nga sektori informal. 
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të parë sesa punëtorët që nuk kishin një punë të dytë.48 Meshkujt në moshën tipike për 
punë (25-49 vjeç) dhe punëtorët në zonat rurale janë të mbipërfaqësuar midis të 
punësuarëve me një punë të dytë.  

91. Personat e përfshirë në punë të dyta në shumicën e rasteve janë të punësuarit 

92. Faktet nga LSMS-ja sugjerojnë se të paturit e një punë të dytë shpesh është një 
eg

Figura 4.7: Punëtorët me një punë të dytë kanë më pak gjasa për të qënë në familje 

 
% e punëtorëve në kategorinë familjare 

që ndihmojnë në aktivitete buqjësore shpesh duke bërë punë të papaguar në fermat e 
familjes. Sipas të dhënave të LSLM-së për vitin 2004 LSMS, 77% e punëve të dyta ishin 
në sektorin e bujqësisë dhe 87.5% e personave ishin të vetëpunësuar ose punonin pa 
pagesë. Faktikisht, 49.4% e personave që bënin një punë të dytë nuk raportonin të 
ardhura në lidhje me këtë punë. Të ardhurat e përgjithshme mesatare mujore nga punët e 
dyta ishin 4542 Lek (të ardhurat nga pagat dhe të vetëpunësuarit). Orët mesatare javore 
për punë të dyta ishin afërsisht 15.  

strat ji e suksesshme për të punësuarit dhe familjet e tyre për t’i bërë ballë jetesës. 
Ndërsa në vitin 2002, 22% e të gjithë të punësuarve vinin nga familje të varfra, ky fakt 
ishte i vërtetë vetëm për 14% të të punësuarve në një pune të dytë– duke e kaluar faktin 
që këta të punësuar kishin paga më të ulta në punën  primare (Figura 4.7).49   

të varfra, LSMS-ja e vitit 2002 
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Burimi: Llogaritjet nga stafi bazuar tek LSMS-ja. 

 

DDD...   RRRrrrjjjeeetttiii   iii   MMMbbbrrrooojjjtttjjjeeesss   PPPuuubbbllliiikkkeee   pppëëërrr   PPPuuunnnëëëtttooorrrëëëttt      
 

 
                                                 
48 Ky rezultat mbulon vetëm ata që ishin të punësuar me pagë (krahasimisht me të vetëpunësuarit) në punën 
e tyre të parë. Rezultatet e plota të regresionit jepen në Tabelën e Aneksit 2.A2. 
49 Niveli i të ardhurave të varfërisë për vitin 2002 u përcaktua si 4,891 Lek në muaj. 
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93. R ihmën 
ekonom a dhe 

rogramet aktive të tregut të punës. Në këtë nenseksion do të përqëndrohemi tek 
sigurimi për papunësinë dhe programet aktive të tregut të punës (ALMP). Ndihma 

ky sistem në rast se për 
ta janë derdhur kontributet për së paku 12 muaj; ata marrin një vërtetim nga zyra e punës 

ore. Përqindja e 
kontributit për UI është relativisht e lartë sipas standardeve rajonale, sidomos kur merret 

rjeti formal për mbrojtjen sociale të punëtorëve konsiston në nd
ike, sigurimet shoqërore,  duke përfshirë përfitimet nga papunësi

p

ekonomike është analizuar në dokumentet e Rishikimit të Rrjetit të Sigurimeve Shoqërore 
dhe Vlerësimit të Varfërisë të Bankës Botërore (shih Kutinë 4.2)  

94. Sigurimi për papunësinë u fut në vitin 1993, si pjesë e një sistemi të 
detyrueshëm, publik, kontribues. Sistemi i sigurimeve administrohet nga Insituti i 
Sigurimeve Shoqërore. Punëtorët kanë të drejtë të përfitojnë nga 

ku vërtetohet që janë të papunë; janë të gatshëm dhe disponibël për tu trainuar; dhe nuk 
përfitojnë nga përfitime të tjera publike (përveç pagesave të invaliditetit). Punëtorët e 
vetëpunësuar nuk janë të përfshirë në sigurimin e planit të papunësisë.  

95. Punëdhënësit kontribuojnë 5% të pagës bruto për sigurimet për papunësinë; 
megjithatë, përfitimet tani financohen nga buxheti qendror dhe kontributet UI 
përdoren për financimin e llojeve të tjera të sigurimeve shoqër

parasysh niveli i përfitimeve dhe numri i përfituesëve. Ndërsa punëdhënësve u kërkohet 
të kontribuojnë 5% të borderosë bruto për financimin e UI, të ardhurat përdoren për 
liabilitetet në programe të tjera të sigurimeve shoqërore, zakonisht për pensionet urbane 
(Banka Botërore 2004b). Përfitimet UI financohen nga buxheti qendror. Duke qenë se të 
ardhurat nga 5% e taksës e kalojnë nivelin e pasiveve të përfitimit për papunësinë, ky 
aranxhim ndihmon në përmirësimin e balancës të sigurimeve shoqërore në përgjithësi, që 
gjatë viteve 90-të ishte në një deficit të thellë.50 Megjithatë, kjo nuk është praktikë  e mirë 
në financat publike, ku kontributet dhe pagesat në një fond të dedikuar për sigurimet 
duhet të jenë  të lidhura ngushtë dhe të jenë plotësisht transparente për pjesëmarrësit e 
planit. 

 
Kutia 4.2: Ndihma ekonomike në Shqipëri 

 
Rrjeti i sigurisë shoqërore përbëhet nga një program shërbimesh të kujdesit social për jetimët, të 
paaftët, të moshuarit dhe tri programe në cash të ndihmës ekonomike që janë: ndihma ekonomike 
në cash; pagesë mujore çmimi për pensionistët  për të paaftët që nga fëmijëria; dhe kompensim 
dhe familjet e tyre.   

 
Transfertat publike janë të rëndësishme megjithëse ndihma ekonomike në vetvete nuk është 
ndonjë shumë e madhe. Në vitin 2002, ato përfaqësonin 21.3% të të ardhurave për një familje 
mesatare (Rishikimi i rrjetit të sigurisë shoqërore, 2004). Midis transfertave publike, pensionet 
urbane (10.5%), pensionet rurale (3.8%), pensionet e tjera (2.4%) dhe ndihma ekonomike (3.1%) 
ishin më të rëndësishmet.   

                                                 
50 Sipas Institutit të Sigurimeve Shoqërore, në vitin 1993, deficiti i sistemit ishte 3.3% e GDP-së. Në vitin 
2003, kishte zbritur në 0.25% (Banka Botërore 2004b). 
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Analiza e Bankës Botërore tregon rëndësinë e transfertave për uljen e varfërisë. Midis të gjitha 
familjeve shqiptare, përqindja e përgjithshme e varfërisë në vitin 2002 prej 25.4% do të kishte 
qenë 11.8 pikë përqindjeje më e lartë po të mos kishte patur programe të transfertave publike. Në 
lidhje me këtë nivel më të lartë të varfërisë përpara transfertave publike, rrjeti i sigurisë publike e 
uli numrin e familjeve të varfra me gati një të tretën. Kontributet kryesore për uljen e varfërisë 
ishin pensionet urbane, rurale, llojet e tjera të pensioneve dhe ndihma ekonomike (me këtë 
renditje). Po kështu, përqindja e varfërisë ekstreme do të kishte qenë 11.2%, më shumë se dyfishi 
i përqindjes aktuale prej 4.7%. 
 
Programi kryesor i asistencës sociale, d.m.th ndihma ekonomike, mund të luajë një rol sekondar 
në uljen e varfërisë, por është i targetuar siç duhet. Në vitin 2002, 76% e përfituesëve ishin të 
varfër; për më tepër, 43% e familjeve që përfitonin nga këto pagesa ishin në kuintilin më të ulët, 
ndërsa 24% në kuintilin e dytë. Nga ana tjetër, varfëria nuk siguronte marrjen e ndihmës 
ekonomike; 69% e familjeve ishin në  skamje dhe 75% e të gjithë familjeve të varfra nuk merrnin 
asnjë përfitim. (Disa prej tyre mund të mos kenë përmbushur kushtet për të qenë përfitues).  
 
Burimi: Banka Botërore (2004b). 
 
 

96. Përfitimi për papunësinë është një pagesë e pandryshueshme për një periudhë 
arametrat e sistemit UI janë aq të moderuara sa të mos 

rijojnë shqetësime për shkurajime potenciale për punësimin. Nivelet e përfitimit janë 
itur në terma nominale të ngadalta gjatë dekadës së kaluar. Në terma reale, ato janë më 

                                                

kohore deri në 12 muaj. P
k
rr
të ulta nga ç’ishin në mes të viteve 90-të (Figura 4.8). Në vitin 2004, pagesa fikse ishte 
4,360 Lek. Ky nivel përfitimi është relativisht i ulët krahasimisht me pagat. Përfitimi i 
papunësisë ishte 43% i pagës minimale (2004) dhe 20% i pagës mesatare të raportuar nga 
INSTAT-i (2003). Periudha maksimale kohore e përfitmit prej 12 muajsh klasifikohej si e 
rangut të mesëm krahasuar me vendet e tjera të rajonit.51   

Figura 4.8: Përfitimi real i papunësisë, çmimet për vitin 2000, 1994-2004 
 

 
51 Periudha maksimale është shtuar deri në 18 muaj për përfituesit që marrin pjesë në trajnime, por nuk 
marrin pagë apo shpërblime të tjera. 
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Burimi: INSTAT, llogaritjet nga Banka Botërore. 

 

97. Sigurimi për papunësinë aktualisht ofron përfitime vetëm për një përqindje 
shumë të vogël të të papunëve. Në vitin 2004, përfituan 7% e punëtorëve të papunë të 
regjistruar. Kjo përqindje ka rënë me afërsisht një të katërtat në mes të vitete 90-të, 
megjithëse papunësia e regjistruar në vetvete ka rënë vitet e fundit (Figura 4.9). Arsyeja 
kryesore për nivelin e ulët të mbulimeve është ezaurimi i përfitimeve: siç tregohet në 
figurë, mbi 90% e të papunëve të regjistruar kanë qenë të papunë për periudha që e 
kalojnë maksimumin e përfitimeve prej një viti. 

98. Të dhënat e LSMS-së të vitit 2002 afirmojnë mbulimin shumë të kufizuar të 
sistemit të përfitimit për papunësinë kundrejt  rezervave të papunësisë. Tabela 4.3 jep 
një përmbledhje të burimeve të mbështetjes publike që u ofrohet familjeve me punëtorë të 
papunë në 12 muajt e mëparshëm. Për sa i përket peshës specifike, pensionet urbane dhe 
ndihma ekonomike zinin pjesën më të rëndësishme, duke siguruar përfitime në cash për 
afërsisht një të katërtën dhe një të pestën e familjeve me punëtorë të papunë. Vetëm 2.6% 
e këtyre familjeve raportuan të kishin përfituar nga pagesa për papunësinë.52   

 

 
 

Figura 4.9: Tendencat e papunësisë dhe përfituesit e UI, 1994-2004 
 

                                                 
52 Përqindja e peshës specifike është më e ulët sesa përqindja e përfituesëve të UI për të papunët e 
regjistruar (në Figurën 4.9). Në analizën e LSMS-së, punëtorët e papunë përcaktohen sipas përkufizimit të 
sondazhit të ILO-s, që nuk është i njejtë si punëtorët e papunë të regjistruar. 
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 Burimi: INSTAT. 

 
 
Tabela 4.3: Marrja e përfitimeve publike në familjet me punëtorë të papunë, LSMS, 

2004 
 

 % e familjeve me 
punëtorë të 

papunë që marrin 
përfitim papunësie 

Masa mesatare e përfitimit për 
familje  (pagesa e fundit në lek) 

 

Pensionet urbane 25.8 7313 
Ndihma Ekonomike 19.7 n/a 
Pensionet rurale 6.7 2615 
Pension invaliditeti 5.0 6112 
Pension për të mbijetuarit 2.9 4170 
Përfitim papunësie 2.6 6061 
Përfitim si veteran lufte 1.8 3000 
Leje lindjeje 1.2 12825 

Burimi: Llogaritjet e stafit bazuar tek LSMS-ja. 
 

99. Si plan sigurimesh për punëtorët e sektorit formal, përfitimet e papunësisë nuk 
targetohen tek më të varfrit, madje as edhe sistemi nuk duhet të gjykohet mbi këtë bazë; 
megjithatë, shumica e përfituesve të UI janë të varfër. Sipas LSMS-së vitit 2002, 27.8% 
e përfituesve të UI u takonin familjeve në kuintilin më të ulët, me një 20.5% tjetër në 
kuintilin e dytë. Në përgjithësi, 59.5% ishin familje nën nivelin e varfërisë. Shpërndarja 
është disi e pazakontë për programet e sigurimit të papunësisë. Duke përdorur fakte të 
marra nga vende të ndryshme, Vodopivec (2004) konstaton se përfituesit e UI 
përgjithësisht janë në kuintilin e individëve me të ardhura mesatare, gjë që reflekton 
pozicionin relativ të të ardhurave të punëtorëve të sektorit formal në shumicën e vendeve.  
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100. Programet aktive të tregut të punës janë hartuar për të qenë komplimentare me 
mbështetjen në të ardhura duke u ardhur në ndihmë punëtorëve të papunë dhe 
punëkërkuesëve të tjerë për të gjetur punë përmes shërbimeve të punësimit, trajnimeve, 
subvencioneve të pagave dhe punëve publike. Kuadri i ALMP-së në Shqipëri u krijua me 
Ligjin për Nxitjen e Punësimit në vitin 1995. Ky ligj themeloi Shërbimin Kombëtar të 
Punësimit dhe Fondin Kombëtar të Punësimit, që mendohej të financonte ALMP, por që 
asnjëherë nuk funksionoi. 

101. Shërbimi Kombëtar i Punësimit regjistron punëkërkuesit dhe vendet e lira të 
punës, paguan përfitimet e papunnësisë dhe ofron programet e  punësimit. Mbulimi 
dhe shërbimet që aktualisht ofrohen nga NES janë të kufizuara dhe kapacitetet e tij 
janë shumë të dobta. NES-i ka një rrjet prej 12 zyrash rajonale dhe 24 zyrash lokale 
punësimi. Sipas një rishikimi të fundit të  bërë nga ILO-ja (2004), NES-i dhe zyrat e veta 
të punës kanë probleme me stafin dhe kapacitetet për shkak të kufizimeve të fondeve dhe 
kapaciteteve profesionale, sidomos në nivel vendor. Puna e zyrave lokale është kryesisht 
e kufizuar tek regjistrimi dhe vërtetimet për punëtorët e papunë dhe në pagesat në cash të 
përfitimeve të papunësisë. 

102. Të dhënat e LSMS-së tregojnë se shumica e punëtorëve të papunë nuk i 
drejtohen apo varen më nga përpjekjet e Shërbimit Kombëtar të Punësimit për të gjetur 
punë; kjo është sidomos e vërtetë për punëtorët e kualifikuar. Figura 4.10 tregon se 
gjatë periudhës kohore midis viteve 2002-04, afërsisht një e pesta e punëtorëve të papunë 
raportonin se metoda e tyre më e rëndësishme për të kërkuar punë ishte përmes zyrave të 
punës. Krahasimisht, tashmë mbi 60% e këtyre individëve u besojnë apo lidhen me rrjete 
informale përmes miqve dhe të afërmve për të gjetur punë. Mbulimi me zyra pune është 
kryesisht i kufizuar në zonat urbane. Gjithashtu zyrat e punës i shërbejnë kryesisht një 
klientele të pakualifikuar; për vitin 2004, vetëm 8% e punëtorëve të papunë me arsim të 
mesëm apo të larta raportuan të ishin regjistruar në një zyrë të NES-it (Figura 4.11).  

103. Mbështetja relativisht e ulët tek zyrat e punës, në vetvete, nuk duhet të përbëjë 
shqetësim për një treg të hapur pune. Megjithatë, zyrat e NES-it nuk i kanë kapacitetet 
për të kryer funksionet e tyre më kryesore që janë ofrimi i informacionit të saktë për 
kushtet e tregut të punës, si edhe asistencës të leverdishme përsa i takon kostos dhe të 
targetuar siç duhet për një vend pune. Ekonomia shqiptare ende është një ekonomi 
shumë informale, por edhe në ekonomi më të zhvilluara në tranzicion zyrat e punës nuk 
shihen më si mekanizmi më efikas për të gjetur punë. Megjithatë, të gjitha format e 
kërkimit të punës- përmes ose jo zyrës së punës- janë më efiçiente në rast se disponohet 
informacion i saktë mbi tregun e punës. megjithatë, rishikimi i bërë nga ILO (2004) 
sugjeron që NES-it i mungojnë kapacitetet për ta ofruar këtë shërbim me karakter 
informues.  
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Figura 4.10: Metodat kryesore të përdorura nga të punëtorët e papunë për 
kërkimin e një pune të parë, LSMS-ja, periudha 2002-20041 
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1. Metoda më e rëndësishme për kërkimin e punës e raportuar 
nga të punëtorët e papunë gjatë periudhës 2002-04. 
Burimi: LSMS-ja dhe llogaritjete e stafit të Bankës Botërore. 

 
 

Figura 4.11: Përqindja e punëtorëve të papunë të regjistruar në Zyrën e Punës, 
LSMS-ja, viti 2004 
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Burimi: LSMS-ja dhe llogaritjet e stafit të Bankës Botërore. 

 

104. Tashmë ekzistojnë agjenci private punësimi, por të cilat nuk janë të zhvilluara  
siç duhet. Këto agjenci po luajnë një rol gjithmonë e më të rëndësishëm në shumë vende. 
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Në Shqipëri, agjencitë private ekzistojnë, por roli i tyre primar është i kufizuar tek 
dërgimi i  punëtorëve jashtë shtetit (ILO 2004). 

105. Programet aktive të tregut të punës subvencionojnë punësimin dhe mbështesin 
trajnim e punëtorëve të papunë. ALMP-të përfshijnë katër Programe për Nxitjen e 
Punësimit TP

53
PT: 

• Subvencione për punëkërkuesit  e papunë. Punëdhënësit që marrin në punë 
punëkërkues të papunë marrin subvencione për pagat (deri në nivelin e pagës 
minimale) dhe financim të plotë për kontributet e sigurimeve shoqërore.  Periudha 
maskimale e subvencioneve zgjat deri në 5 muaj. Punëdhënësit mund të sigurojnë 
fonde shtesë për ofrimin e trajnimeve profesionale për punëtorët e subvencionuar. 

 
• Subvencione për punëkërkuesit e papunë që marrin trajnim në vendin e punës. 

Punëdhënësit që marrin në punë dhe trainojnë punëkërkues të papunë marrin 
subvencione për pagat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore për një periudhë 
trajnimi deri në 9 muaj. Punëdhënësit janë të detyruar të mbajnë së paku 40% të të 
trainuarëve pas periudhës së trajnimit. 

 
• Ofrimi i trajnimit institucional. Zyrat e punës ofrojnë trajnim për punëkërkuesit e 

përzgjedhur të papunë që kanë garanci punësimi pas trajnimit. 
 
• Subvencione për gratë në kategori të përcaktuara. Punëdhënësit që punësojnë 

gratë rome, ish të trafikuara, të moshuara apo me paaftësi marrin subvencione për 
pagat dhe kontributet e sigurimeve shoqërore deri në 3 vjet.       

106. Fondet e akorduara për EPP-në janë shumë të vogla dhe kanë ardhur në rënie 
qysh nga viti 2000. Në vitin 2000, fondi për programet ishte 550 milionë Lek; në vitin 
2004 ishte 200 milionë lek dhe vetëm 100 milionë në vitin 2005 (Ministria e Punës). Në 
vitet 90-të, punët publike ishin gjithashtu të financuara për të ofruar punësim të 
përkohshëm. Këto u ndërprenë për mungesë fondesh (ILO 2004); megjithatë, gjatë vitit të 
kaluar Shqipëria ka futur me baza pilote kërkesa për disa kategori të përfituesëve të 
ndihmës ekonomike duke i kushtëzuar përfitimet me pjesëmarrjen në skemat e punëve 
publike të organizuara nga pushteti vendor. 

107. Nuk ka fakte empirike në lidhje me ndikimin e programeve EPP. Pa fakte mbi 
monitorimin dhe vlerësimin e programeve aktive të tregut të punës, impakti i tyre tek 
punësimi dhe të ardhurat e përfituesëve nuk dihet. Pa këtë informacion mbi programin, 
hartuesit e politikave nuk mund ta dinë sesi fondet e kufizuara duhet të akordohen për 
maksimizuar impaktin e tyre dhe si programet duhet përmirësuar për të rritur efikasitetin 
e tyre. 

                                                 
TP

53
PT Ligji për Nxitjen e Punësimit evidenton 18 grupe “të rrezikuar” punëtorësh që duhen konsideruar në 

mënyrë specifike në kuadrin e Programeve të Nxitjes së Punësimit. 



 

108. Përvoja ndërkombëtare tregon se efektet pozitive të ALMP-ve nuk janë aspak të 
garantuara. Shumë ALMP nuk arrijnë të kenë  ndikimin e dëshiruar tek punësimi dhe të 
ardhurat e pjesëmarrësve. Një rishikim i kryer nga Banka Botërore për 159 vlerësime 
shkencore të programeve të ndryshme aktive të tregut të punës nxori në pah një sërë 
rezultatesh të ndryshme, ku disa programe kishin efekte pozitive në tregun e punës 
effects, ndërsa të tjera negative ose asnjë ndikim (Betcherman, Olivas dhe Dar 2004). 
Rezultatet për çdo lloj ALMP-je jepen të përmbledhura në Tabelën 4.4. 

Tabela 4.4: Ndikimet e ALMP-ve sipas përvojës ndërkombëtare 
 

Ndërhyrja Përmbledhje e ndikimit të 
përgjithshëm 

Komente 

   
Shërbimet e punësimit Ndikime përgjithësisht pozitive tek 

punësimi dhe të ardhurat. Kosto 
relativisht të ulta, dhe rrjedhimisht 
raporti kosto-përfitim zakonisht 
pozitiv. 

Programet kanë ndikim më të madh 
kur ekonomia ecën mirë. Impakti 
është i kufizuar ku ka mungesë 
kërkese për krah pune. 
 

Trajnim për të papunët Ndikim pozitiv tek punësimi, por pa 
ndikim të përgjithshëm tek të 
ardhurat në vendet e zhvilluara.  

Përfitime nga trajnimi në vendin e 
punës dhe përfshirja e punëdhënësve. 
Gratë shpesh duket se përfitojnë më 
shumë se burrat. Programet janë më 
të suksesshme kur ekonomia ecën 
mirë. 

Ritrajnim për punëtorët e 
pushuar masivë 

Shpesh pa ndikim pozitiv tek 
punësimi dhe të ardhurat, por ka 
edhe përjashtime. 

Rezultate më të mira mund të arrihet 
me shërbime të integruara trajnimi 
dhe punësimi. 

Trajnim për të rinjtë Ndikime shumë negative tek 
punësimi dhe të ardhurat në vendet e 
zhvilluara, megjithëse ka patur disa 
ndikime pozitive në vendet në 
zhvillim (Amerika Latine). 

Problemet e punësimit të rinisë 
trajtohet në mënyrë më efikase 
përmes ndërhyrjeve të hershme që 
lidhen me arsimin. Programet e 
suksesshme kërkojnë shërbime 
intensive dhe rrjedhimisht janë të 
kushtueshme. 

Subvencione të 
pagave/punësimit 

Ndikime të përgjithshme negative 
tek punësimi dhe të ardhurat. 

Vlerësime të fundit në vende më të 
zhvilluara janë më të favorshme. 
Programet mund të jenë më efikase 
kur kombinohen me trajnimin. 

Punë publike Ndikime negative në përgjithësi për 
punësimin e ardhshëm dhe të 
ardhurat. 

Mund të jetë efikas si pjesë e rrjetit 
të sigurisë afatshkurtër për të 
varfërit, por në përgjithësi jo si 
program për të përmirësuar 
perspektivën. 

Mikrondërmarrjet/asistencë 
për vetëpunësim 

Nuk ka vlerësime të mjaftueshme të 
orientuara nga tregu i punës për të 
përcaktuar ndikimin e përgjithshëm 
tek punësimi dhe të ardhurat. 
 

Disa evidenca për ndikimet pozitive 
të individëve më të moshuar, më 
mirë të arsimuar. Rezultate më të 
mira kur ndihma financiare 
shoqërohet me shërbime 
këshillimore. 

Burimi: Betcherman, Olivas dhe Dar (2004). 
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109. Përvoja ndërkombëtare ka nxjerrë në pah rëndësinë e vlerësimit të ALMP-ve 
dhe objektivave të këtyre programeve. Në këtë kontekst informacioni i saktë është shumë 
i rëndësishëm për kanalizimin e fondeve drejt programeve që funksionojnë. Edhe 
vlerësimi i fakteve tregon se këto programe mund të ndihmojnë grupe të targetuara mirë, 
por nuk japin zgjidhje për problemet e niveleve të larta të papunësisë.  
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KKAAPPIITTUULLLLII  55::  PPUUNNËËSSIIMMII  
IINNFFOORRMMAALL    

 

110. Punësimi informal përbën një tipar dominues të tregut të punës në Shqipëri. 
Shumica e punëtorëve janë të punësuar në sektorin informal, jashtë kuadrit të 
legjislacionit të punës apo sigurimeve shoqërore. Megjithëse pjesa dërmuese e 
punësimit informal është rrjedhojë e natyrës tradicionale të ekonomisë shqiptare, 
informaliteti është gjithashtu shumë prezent në sektorin më modern, urban jashtë 
bujqësisë. Punësimi informal është me rëndësi si për ekonominë ashtu edhe për 
mirëqënien e shumë familjeve; megjithatë, ai është gjithashtu shumë i lidhur me të 
ardhurat e ulta, varfërinë dhe vulnerabilitetin.  

AAA...   IIInnnffooorrrmmmaaallliiittteeetttiii   nnnëëë   EEEkkkooonnnooommmiii   nnnëëë   PPPëëërrrgggjjjiiittthhëëësssiii      f h
111. Punësimi informal mbulon forma pune që janë jashtë sistemeve zyrtare të 
mbrojtjes së punës dhe sistemit zyrtar të sigurimeve shoqërore. Për qëllimet e këtij 
raporti, punësimi “informal” përfshin konceptet që më poshtë vijojnë: të punësuar me 
pagë që nuk përfitojnë nga sigurimet sociale, individë të vetëpunësuar, individët dhe 
punëtorë pa pagë që nuk kanë përfunduar arsimin e lartë.54  

112. Është me rëndësi të theksohet se punësimi informal zë një gamë të gjerë 
aranxhimesh të punësimit. Megjithëse sektori informal përfshin të tilla aktivitete, 
shumica e punës në sektorin informal nuk është e paligjshme. Për më tepër, ndërsa shumë 
të punësuar në sektorin informal do të preferonin të ishin të punësuar në sektorin formal 
kjo jo gjithmonë është e vërtetë për të gjithë. Analiza në rajone të tjera, sidomos në 
Amerikën Latine, ka treguar se punëtorët nganjëherë zgjedhin vetë të punojnë në sektorin 
informal, ose sepse  e shohin si një zgjidhje që ofron një mjedis sipërmarrës më të mirë, 
ose  sepse nuk u vënë shumë rëndësi përfitimeve dhe mbrojtjes që ofrohet aktualisht 
përmes instrumenteve formale.  

113. Në Shqipëri, informaliteti lidhet me më shumë gjasa për varfëri. Duke përdorur 
të dhëna nga LSMS-ja e vitit 2002, 26% e të punësuarëve në sektorin informal (sipas 
përkufizimit të këtij studimi) vinin nga familje të varfra. Krahasimisht, vetëm 9% e të 
punësuarëve në sektorin formal ishin të varfër. Duhet theksuar se ky konstatim në lidhje 
me asocimin midis informalitetit dhe varfërisë varion nga ajo që është raportuar në 
Vlerësimin e Varfërisë për vitin 2004 (Banka Botërore 2004a). Megjithatë, analiza e bërë 

                                                 
54 Ky kusht në lidhje me arsimimin është futur për të përjashtuar të vetëpunësuarit e kualifikuar tekniko-
profesionalë. Ky grup përbën afërsisht 2% të totalit të vetëpunësimit.  
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në këtë raport përdor një përkufizim të ndryshëm dhe jokonvencional të 
“informalitetit.”55, 

114. Mbi tre të katërtat e punësimit në është në sektorin informal sipas përkufizimit 
të përdorur në këtë raport. Shumic e këtyre të punësuarëve janë në bujqësi. Sipas të 
dhënave të LSMS-së, 76% e punësimit në vitin 2004 ishte në sektorin informal, sipas 
këtij përkufizimi. Afërsisht 60% e tregut informal të punës përbëhet nga të punësuarit në 
bujqësi të cilët ose janë të vetëpunësuar ose punojnë pa pagesë (Figura 5.1). Pjesa tjetër 
ndahet midis të vetëpunësuarëve dhe të punësuarëve pa pagesë jashtë sektorit të bujqësisë 
dhe të punësuarëve me pagë në sektorin informal.  

 
Figura 5.1: Përbërja e punësimit informal, 2004 

 

18.5 21.7 

Wage informal

Të vetëpunësuar/unpaid,
agr

Self employed/unpaid,

59.9 

non-agr

  
Burimi: llogaritjet e stafit bazuar tek LSMS-ja. 
 

115. Kjo panoramë e përgjithshme e informalitetit dominohet nga rëndësia 
ekonomike e bujqësisë, që është pothuajse e tëra informale. Nivelet e larta të 
informalitetit janë të pritshme në një ekonomi si ekonomia shqiptare ku bujqësia 
përgjigjet për më shumë se gjysmën e totalit të punësimit. Faktikisht, në bujqësi nuk ka 
punësim formal (Tabela 5.1).  

 
Tabela 5.1: Shpërndarja e (%) punësimit sipas statusit në sektorin bujqësor dhe 

jobujqësor, 2004 
 
 Bujqësi Jobujqësor Të gjithë 

sektorët 
Zyrtar me pagë 0.9 42.3 22.1 
Informal pa pagë 5.4 27.1 16.5 

                                                 
55 Në atë raport, informaliteti përfshinte vetëm punëtorët për llogari të vetë dhe punëtorët në ndërmarrje 

jofermere shtëpiake. Raporti nuk përfshinte punëtorët me pagë në sektorin informal. 
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Vetëpunësimi dhe puna pa pagesë në sektorin 
bujqësor 

93.7 0.0 45.8 

Vetëpunësimi dhe puna pa pagesë në sektorin 
jobujqësor 0.0 29.2 15.0 

Punëdhënësit  0.0 1.4 0.0 
Burimi: Llogaritjet nga stafi bazuar tek LSMS-ja. 
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BBB...   PPPuuunnnëëësssiiimmmiii   iiinnnfffooorrrmmmaaalll   nnnëëë   SSSeeekkktttooorrriiinnn   JJJooobbbuuujjjqqqëëësssooorrr      
116. Nga pikëpamja e politikave të tregut të punës, niveli i lartë i informalitetit në 
sektorin “modern” përbën një shqetësim më legjitim sesa punësimi informal në 
bujqësi. Nga ana sasiore, punësimi informal mund të ketë më shumë peshë në bujqësi. 
Megjithatë, shifrat e dhëna në Tabelën 5.1 – ku 94% e punësimit bujqësor është 
vetëpunësim ose punë e papaguar – thjesht reflekton natyrën tradicionale të sektorit që e 
bazon prodhimin tek puna e familjes. Ajo që është më relevante për sjelljen dhe politikat 
e tregut të punës është niveli i lartë i punësimit informal në sektorin më modern, kryesisht 
urban, jobujqësor. 

117. Në sektorin jobujqësor, 55% e krahut të punës është e punësuar në sektorin 
informal. Këtu përfshihet 28% e të vetëpunësuarëve ose punës pa pagesë dhe 27% e të 
punësuarëve të paregjistruar me pagesë.56 Informaliteti përfaqëson  një pjesë të madhe të 
sektorit me pagë, ku 39% e të gjithë të punësuarëve me pagë që nuk mbulohen nga 
sigurimet sociale.  

118. Krahu i punës në sektorin informal jobujqësor përbëhet kryesisht nga persona 
të paarsimuar. Këta të punësuar informalë gjithashtu kanë më shumë gjasa të vijnë 
nga familje më të varfra në krahasim me kolegët e tyre në sektorin formal. Personat që 
kanë mbaruar më pak se arsimin e mesëm përbëjnë 58% të punësimit informal në 
sektorin jobujqësor, ndonëse ata përfaqësojnë vetëm 43% të totalit të popullsisë së 
punësuar. Përqindja e të punësuarve me arsim të lartë universitar përbën vetëm 2% tek të 
punësuarit informalë, ndërsa ky grup përfaqëson 16% të të gjithë individëve të punësuar. 
Vetëm një e pesta (19%) e të punësuarëve informalë në sektorin jobujqësor vinin nga 
familje të varfra në vitin 2002, në krahasim me 9% në sektorin zyrtar. 

119. Përqindjet e punësimit informal variojnë ndjeshëm nga sektori në sektor, ku 
ndërtimi edhe përqëndrimin më të lartë.. Punësimi në ndërtim është jashtëzakonisht 
informal (Tabela 5.2). Megjithatë, përbërja e punësimit informal në këta dy sektorë është 
shumë e ndryshme. Në ndërtim, punësimi me pagesë është dominant (70% e të gjithë 
punës informale), ndërsa tek shërbimet, shumica e të punësuarëve informalë janë të 
vetëpunësuar ose punojnë pa pagesë. Në industri, punësimi është barazi i ndarë si në 
sektorin formal ashtu edhe në atë informal; në këtë sektor, punësimi informal 
karakterizohet kryesisht nga puna e paregjistruar me pagesë.  

 

                                                 
56 Këto përqindje dallojnë lehtazi nga ato të  Tabels 5.1 për shkak të zbritjes së të vetëpunësuarëve me 

arsim të lartë. 
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Tabela 5.2: Punësimi informal sipas sektorëve, 2004 
 

Përqindja e shpërndarjes së punësimit 
informal 

 
Punësimi informal si 

% e totalit të 
punësimit në sektorë Punësim me pagë Të vetëpunësuar 

ose pa pagesë 
Industri 48.1 62 38 
Ndërtim  83.2 70 30 
Shërbime 72.0 33 67 
Administrata publike 3.0 78 22 

Burimi: Llogaritjet e stafit bazuar tek LSMS-ja. 

120. Brenda sektorit të punësimit me pagë,  probabiliteti i të qenit informal (d.m.th i 
paregjistruar) lidhet ngushtërisht me të qenit mashkull, më pak i arsimuar dhe i ri. 
LSMS-ja e vitit 2004 ishte analizuar për të bërë vlerësimin e efektit të karakteristikave të 
ndryshme personale në probabilitetin e të punësuarve me pagë në sektorin informal. Këto 
rezultate konfiromojnë gjerësisht rezultatet deskrpitive të lartpërmendura. Duke patur 
parasysh karakteristikat e ndryshme personale: 

• Një punëtor mashkull me pagë ka 13% më shumë mundësi për të qenë i punësuar në sektorin 
informal sesa një kolege femër; 

• Të punësuarit në pikun e moshës së punës (25-49 vjeç) dhe më të moshuarit (50-64 vjeç) kanë 
afërsisht 20% më pak mundësi për të qenë të punësuar në sektorin informal sesa punëtorët e rinj 
me pagë (nën 25 vjeç); dhe 

• Çdo vit arsimi plus ul probabilitetin e një punëtori me pagë për të qenë në sektorin informal me 
afërsisht 5%. 

121. Ndërsa konstatimet në lidhje me arsimin dhe moshën janë ato që priteshin, 
obzervimi që pagat e të punësuarëve meshkuj ka më shumë gjasa të jenë në sektorin 
informal sesa të punësuarat femra është disi të papritura. Të dhënat e LSMS-së 
sugjerojnë që gratë kanë nivele të ulta preference për punësimin informal me pagesë në 
krahaism me lloje të tjera pune dhe krahasimisht me burrat. Një nga arsyet është se të 
adhurat relative të femrave në punësimin informal me pagesë janë shumë të ulta. Në vitin 
2004, të punësuarat femra me pagë në sektorin informal kishin të ardhura mesatare për 
orë që ishin 44% më pak nga femrat e punësuara në sektorin zyrtar. Krahasimisht, 
diferenca e pagës midis sektorit formal dhe informal për burrat ishte vetëm 19%. 

122. Të punësuarit me pagesë në sektorin informal punojnë shumë më shumë orë 
sesa të punësuarit në sektorin zyrtar. Në vitin 2004, orët  mesatare javore të punës për të 
gjithë të punësuarit me pagesë në sektorin informal ishte 47.6 orë në krahasim me 42.4 
për të punësuarir në sektorin formal. Orët mesatare javore të punës ishin 48 dhe 40 
përkatësisht për të punësuarit në sektorin informal dhe formal. 

123. Pagat në sektorin informal janë më të ulta se pagat në sektorin zyrtar, sidomos 
kur merren parasysh orët e punës. Në vitin 2004, pagat mesatare mujore të paaxhustuara 
për të punësuarit në sektorin zyrtar ishin 4-6% më të larta se për të punësuarit në sektorin 
informal, në varësi të faktit nëse është përdorur mediani ose mesatarja (Tabela 5.4, paneli 



 

A). Primi i të ardhurave i atashuar punësimit në sektorin formal bëhet edhe më i fortë kur 
merren në konsideratë orët më të gjata të punës për të punësuarit në sektorin informal. 
Përsa i takon pagave mesatare për orë, primi i sektorit zyrtar ishte 10%; ky shkon në 14% 
në rast të pagave mediane (Tabela 5.4, paneli B). 

Tabela 5.3: Pagat në sektorin formal dhe informal, 20041

 
Raporti formal me 

informal 
 Mesatare Mediani Koeficienti 

i 
variacionit Mesatare Mediani 

A.Pagat mujore (Lek) 
Sektori 
zyrtar 21952 18936 .547 

Sektori 
informal 20794 18179 .609 

1.06 1.04 

B. Pagat me orë (Lek) 
Sektori 
zyrtar 114.0 103.9 .654 

Sektori 
informal 103.5 91.1 .833 

1.10 1.14 

1. çmimet e vitit 2002. 
Burimi: Llogaritjet nga stafi bazuar tek LSMS-ja. 

 

124. Primi i pagës për të punësuarit në sektorin zyrtar ishte 16% kur llogariten edhe 
determinantë të tjerë. Duke qenë se kostot jo-pagë të krahut të punës aplikohen vetëm 
për sektorin zyrtar, diferenciali i kostos së krahut të punës është shumë më i madh. Për të 
izoluar efektin e informalitetit e kemi përfshirë statusin e punësimit në sektorin 
informal/formal në regresionet e pagave (shih Tabelën e Aneksit 2.A2). Kjo llogaritje 
(sinjifikative nga ana statistikore) dha një efekt pozitiv prej 16% në lidhje me punësimin 
në sektorin zyrtar në krahasim me punësimin në sektorin informal. Megjithatë, 
diferenciali i kostos së krahut të punës midis dy sektorëve është shumë më i mahd për 
shkak të kontributeve të sigurimeve shoqërore të paguara në rastin e punësimit në 
sektorin zyrtar. Këto kontribute dhe “pyka e taksës (tax wedge)” që rridhnin prej tyre janë 
diskutuar në kapitullin 3.  

125. Shpeshtësia e pagave shumë të ulta është shumë më e lartë në sektorin informal 
pjesërisht për arsye se shpërndarja e pagave është me e pabarabartë se në sektorin 
zyrtar. Duke përdorur koeficientin e variacionit si masë të përhapjes së shpërndarjes së 
pagës, të dhënat e LSMS-së tregojnë se pagat janë më të pabarabarta në sektorin informal 
(Tabela 5.3).57 Ky dallim/kjo diferencë është në veçanit e dukshme në rastin kur merren 
në konsideratë orët. Si rezultat i një mesatarjeje më të ulët dhe një shpërndarjeje më të 
pabarabartë të pagës, sektori informal ka një punësim shumë më të lartë me pagë të ulët 
sesa sektori zyrtar. Pesha speficike e të ardhurave mujore poshtë pagës minimale është tre 
herë më e lartë në sektorin informal (15% në krahasim me 5% në sektorin zyrtar). 

                                                 
57 Koeficienti i variacionit përkufizohet si deviacioni standart i pjesëtuar me mesataren. Sa më i lartë 

koeficienti, aq më shumë pabarazi në shpërndarje. 
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126. Anliza dinamike është me rëndësi për vlerësimin e shkallës së prurjeve midis 
punësimit formal dhe informal dhe për të përcaktuar shkallën e segmentimit të tregut 
të punës. Kjo ka implikime potencialisht të rëndësishme politikash. Paneli i LSMS-së 
bën të mundur ndjekjen e përvojës së të punësuarëve gjatë periudhës midis viteve 2002-
04.58 Duke parë situatën e punësimit të të punësuarëve nga viti në vit në sektorin 
informal, mund të shohim nëse punësimi në atë sektor ka qenë një përvojë e 
përkohshme– d.m.th pika e nisjes drejt një pune në sektorin zyrtar – apo nëse është më 
permanente. Kjo është me rëndësi nga pikëpamja e politikave. Në rast se qarkullimet 
midis sektorëve janë të mëdha, atëherë shkalla e lartë e informalitetit mund të 
konsiderohet si një çështje më pak serioze nga politikë-bërësit sesa në rast se qarkullimet 
janë në shkallë të ulët dhe të punësuarit janë të futur në pagën e ulët dhe nuk janë të 
mbrojtur që janë karakteristika të sektorit informal.  

127. Analiza gjatësore tregon se qarkullimet nga sektori informal në atë formal janë 
në shkallë të ulët. Kjo analizë sugjeron që tregu i punës është i segmentuar. Tabela 5.4 
bën një përmbledhje të evidencës nga paneli i LSMS-së për probabilitetin e tranzicionit të 
të punësuarëve nga dy kategoritë e punësimit informal jobujqësor. Paneli i sipërm merr 
në konsideratë të punësuarit të cilët në vitin 2002 ose 2003 shiheshin si të punësuar 
informalë me pagë, ndërsa paneli i poshtëm mbulon të vetëpunësuarit dhe të punësuarit 
pa pagesë në sektorin jobujqësor.59 Mesazhi i përgjithshëm i tabelës është se këta të 
punësuar kishin një probabilitet të lartë për të qendruar në sektorin informal ose si të 
punësuar me pagë, ose si të vetëpunësuar dhe të punësuar pa pagesë. Shumë pak prej tyre 
kaluan në sektorin formal me pagë. Nga ana tjetër, shumica dërmuese e të punësuarëve në 
sektorin zyrtar me pagesë (82%) mbetën në sektorin zyrtar dhe vitin e ardhshëm (nuk 
tregohet në tabelë).   

Tabela 5.4: Probaliteti i tranzicionit nga punësimi informal, 2002-2004 
 
Midis të punësuarëve në sektorin informal me pagë (in t0) 
Në  (in t1) Totali Burra Gra Të 

paarsimuar 
Me 
arsim të 
lartë 

Mbi 
40 
vjeç 

40 ose 
mbi 
40 

Që mbetën në punësimin 
informal me pagë  .47 .50 .39 .47 .48 .48 .46 

Punësim me pagë në sektorin 
formal .14 .13 .19 .11 .19 .16 .12 

Vetëpunësim/punësim pa 
pagë në sektorin jobujqësor .19 .20 .12 .20 .18 .16 .22 

Vetëpunësim/punësim pa 
pagë në bujqësi .06 .07 .05 .07 .05 .04 .09 

                                                 
58 Metodologjia e përdorur për analizën dinamike duke përdorur LSMS-në përshkruhet në Kapitullin 4 
(shih Kutinë 4.1). Për më shumë detaje në lidhje me metodologjinëy, referojuni Jain dhe Stampini (2005). 
59 Mbani parasysh se kategoria “vetëpunësimi në sektorin jobujqësor dhe punëtori i papaguar” është pak 
më e ndryshme nga ajo që është përdorur gjatë gjithë këtij raporti si pjesë e përkufizimit të një punëtori 
informal. Ky përkufizim përjashton të vetëpunësuarit që kanë mbaruar arsimin e mesëm. Ndonëse analiza e 
tranzicionit nuk e përdor këtë përjashtim, shifrat e përfshira janë shumë të vogla – d.m.th vetëm 6% e të 

vetëpunësuarve në sektorin jobujqësor që kanë mbaruar arsimin e mesëm. 
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Jashtë krahut të punës/të 
papunë .13 .11 .25 .15 .10 .15 .11 

 
Midis të vetëpunësuar/të punësuarëve pa pagë në sektorin jobujqësor (in t0) 
Në (in t1) Totali Burra Gra Të 

paarsimuar 
Me 
arsim të 
lartë 

Mbi 
40 
vjeç 

40 ose 
mbi 
40 

Që mbeten në vetëpunësimin 
në sektorin jobujqësor/punë e 
papaguar 

.71 .70 .76 .68 .76 .68 .74 

Punësimi me pagë në 
sektorin formal .05 .05 .05 .04 .06 .05 .04 

Punësimi me pagë në 
sektorin formal .10 .13 .02 .12 .07 .12 .08 

Vetëpunësim në bujqësi/punë 
pa pagesë .05 .05 .04 .06 .03 .04 .05 

Jashtë krahut të punës/të 
papunë .09 .08 .14 .11 .09 .11 .09 

Burimi: Llogaritjet nga stafi bazuar tek LSMS-ja. 

128. Më pak se 15% e të punësuarëve me pagë në sektorin informal në një vit do të 
jenë në një punë me pagesë në sektorin formal vitin e ardhshëm. Pothuajse gjysma do 
të mbetn në sektorin informal me pagë. Sipas analizës gjatësore, 47% e të punësuarëve në 
punë informale me pagesë mbetën të tillë edhe gjatë vitit të ardhshëm.60 Vetëm 14% 
kaluan nga punësimi në sektorin informal me pagesë në një vit në një punë në sektorin 
formal vitin e ardhshëm. Sigurisht, që shkalla e vogël e sektorit formal me pagë, si edhe 
rritja e saj e ngadaltë janë faktorë të rëndësishëm. Tranzicioni për të punësuarit e tjerë me 
pagë në sektorin informal ishte kryesisht drejt vetëpunësimit, ku 13% nuk punonin fare. 
Tabela 5.5 gjithashtu tregon se këto probabilitete në përgjithësi të tranzicionit nuk 
ndryshojnë ndjeshëm për nëngrupe të ndryshme. Një obzervim relevant ka të bëjë me 
tranzicionin me probabilitet më të lartë për kalimin në punësimin me pagë për të 
punësuarit e arsimuar (d.m.th që kishin mbaruar së paku arsimin e mesëm) në krahasim 
me personat më pak të arsimuar (.19 në krahasim me .11). Megjithatë, ky probabilitet 
sugjeron që edhe për personat e mirë arsimuar, aksesi në vendet e punës në sektorit zyrtar 
është i kufizuar. 

129. Kalimet nga vetëpunësimi në sektorin jobujqësor në një punë në sektorin janë 
edhe më të vogla. Mendohet që përveç pengesave për të kaluar në sektorin zyrtar, kjo 
reflekton gjasat që disa nga të vetëpunësuarit nuk kërkojnë punësim me pagë. Shumica e 
të vetëpunësuarve në sektorin jobujqësor (71%) mbeten në atë kategori në vitin në vijim. 
Një 10% tjetër kalojnë në punësim informal me pagë. Vetëm 5% bëhen të punësuar me 
pagë në sektorin formal. Edhe me të vetëpunësuarit, si edhe karakteristikat personale nuk 
kanë ndikim të rëndësishëm tek këto probabilitete tranzicioni. 

  

                                                 
60 Mbani parasysh që kjo analizë lidhet me probabilitetet e tranzicionit ndërmjet kategorive të gjera të 
statusit të krahut të punës. Ata që mbeten në sektorin informal me pagë mund të kishin ndryshuar punë 
brenda atij sektori. 
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  KKAAPPIITTUULLLLII  66::  GGRRAATTËË  NNËË  
TTRREEGGUUNN  EE  PPUUNNËËSS    

  

130. Ky kapitull përqëndrohet tek situata e tregut të punës për gratë; si grup, gratë 
kanë rezultate shumë më të dobta punësimi sesa burrat. Përvoja e femrave është pjesë e 
asaj që duket të jetë një problem gjithëpërfshirës dhe në rritje i përjashtimit nga tregu i 
punës që gjithashtu ndikon tek minoritetet e romëve dhe evgjitëve, tek të paarsimuarit, 
personat me aftësi të kufizuara dhe të rinjtë që hyjnë në tregun e punës. Ky përbën një 
shqetësim madhor si për efiçiencën ashtu edhe për barazinë. Mbi  40% e grave nuk 
marrin pjesë në tregun e punës. Për shumë gra është e vështirë të gjejnë një vend pune 
dhe niveli i papunësisë është i lartë, siç është edhe papunësia afatgjatë. Situata e tregut 
të punës për gratë është në veçanti negative/e vështirë në zonat urbane ku vetëm pak 
më shumë se një e treta janë të punësuara dhe niveli i papunësisë është gati 30%. Gratë 
në zonat urbane kanë gjithashtu të ardhura të ulta; edhe pas marrjes në konsideratë të 
karakteristikave të tjera, gratë fitojnë  35% më pak se meshkujt. 

 
AAA...   EEEkkkssspppeeerrriiieeennncccaaa   eee   pppëëërrrgggjjjiiittthhhssshhhmmmeee   eee   gggrrraaavvveee   nnnëëë   tttrrreeeggguuunnn   

eee   pppuuunnnëëësss      
 

131. Vetëm pak më shumë se gjysma e grave në Shqipëri marrin pjesë në tregun e 
punës. Në vitin 2004, niveli i pjesëmarrjes në krahun e punës për gratë ishte 52.4% sipas 
përkufizimit  standard të ILO-s. Në rastin kur përdoret përkufizimi “i relaksuar”, ky nivel 
është 58.7% (Tabela 6.1). 61 Niveli i punësimit për gratë në vitin 2004 ishte 49.2%. Mbani 
parasysh se përqindjet e pjesëmarrjes dhe punësimit janë afërsisht 23 pikë përqindjeje më 
poshtë sesa për meshkujt. Më vonë në këtë kapitull do të shohim se modelet e tregut të 
punës dhe rezultatet për femrat janë shumë të ndryshme në zonat urbane dhe ato rurale. 

                                                 
61 Siç shihen në kapitullin 2, përkufizimet e përqindjeve standarte dhe “të relaksuara” korespondojnë me dy 
përkufizime të ndryshme të papunësisë dhe pjesëmarrjes. Përqindja e papunësisë standarte (sipas 
përkufizimit të ILO-s) llogaritet duke marrë parasysh individët të cilët, duke mos qenë duke punuar gjatë 
javës përpara anketimit, do të ishin të gatshëm të fillonin punë brenda dy javëvë të ardhshme dhe kanë qenë 
duke kërkuar në mënyrë aktive për punë gjatë katër javëve të kaluara. Megjithatë, ky përkufizim lë jashtë 
individët “e shkurajuar” të cilët do të ishin të gatshëm të punonin, por që nuk kanë qenë duke kërkuar për 
punë sepse kanë qenë të mendimit se nuk mund të gjenin. Përkufizimi ynë “i relaksuar” për papunësinë i 
përfshin edhe këta punëtorë. Sigurisht që këto përkufizime ndikojnë përqindjet e pjesëmarrjes së krahut të 
punës dhe ato të papunësisë. 
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132. Shqipëria ka përqindje më të ulta të pjesëmarrjes së krahut femëror të punës 
nga shumica e vendeve të tjera të rajonit. Tabela 6.2 përfshin pjesëmarrjen e femrave 
dhe nivelet e punësimit për një numër vendesh në SEE dhe më gjerë në ECA. Përsa i 
takon pjesëmarrjes së femrave në krahun e punës, Shqipëria renditet në fund të të gjithë 
vendeve me përjashtim të Maqedonisë, Bosnje-Hercegovinës dhe Turqisë. Vendet e reja 
të anëtarësimit në BE kanë përqindje pjesëmarrjeje shumë më të larta. Përqindjet e 
punësimit të grave në Shqipëri janë në nivele mesatare, ndonëse sërisht poshtë vendeve 
më të suksesshme nga Shqipëria në rajon. 

Tabela 6.1: Treguesit kryesorë të tregut të punës, sipas gjinisë, 2002-2004 
 

Gratë 2002 2003 2004 
Përqindja e pjesëmarrjes në krahun e 
punës (e relaksuar) 60.4% 59.2% 58.7% 
 Përqindja e pjesëmarrjes në krahun e 
punës (standard) 54.8% 54.2% 52.4% 
Niveli i papunësisë (i relaksuar) 17.9% 14.6% 16.1% 
Niveli i papunësisë (standard) 9.5% 6.7% 6.0% 
Papunësia afatgjatë1 61.4% 79.6% 72.0% 
Përqindja e punësimit 49.6% 50.6% 49.2% 
      
Burrat  2002 2003 2004 
Përqindja e pjesëmarrjes në krahun e 
punës (e relaksuar) 82.6% 81.6% 81.1% 
Përqindja e pjesëmarrjes në krahun e 
punës (standard) 77.0% 77.7% 76.0% 
Niveli i papunësisë (i relaksuar) 16.8% 11.4% 11.2% 
Niveli i papunësisë (standard) 10.7% 7.1% 5.3% 
Papunësia afatgjatë1 56.1% 68.8% 65.4% 
Përqindja e punësimit 68.7% 72.2% 72.0% 

1. Përqindja e të papunëve (përkufizimi standard) që kanë qenë të papunë prej 
12 muajsh ose më shumë.  
Burimi: Llogaritjet nga stafi bazuar tek LSMS-ja. 

 

133. Për më tepër, gratë që janë pjesë e krahut të punës e kanë të vështirë të gjejnë 
një punë; niveli i papunësisë është i lartë dhe po kështu edhe papunësia afatgjatë.  
Niveli i papunësisë për gratë është shumë më i lartë sesa tek burrat, si në rastin e 
papunësisë së regjistruar ashtu edhe sipas anketimeve. Në vitin 2004, niveli i papunësisë 
së regjistruar tek gratë ishte 18%, në krahasim me 12% që ishte kjo shifër për burrat; 
diferenciali është rritur me disa pikë përqindjeje gjatë dekadës së kaluar (Figura 6.1). 
Niveli i papunësisë sipas anketimeve për femrat ishte 16.1% në rastin e përdorimit të 
përkufizimit të relaksuar dhe 6.0% sipas përqindjes standarde, ndërsa për burrat këto 
shifra ishin përkatësisht 11.2 dhe 5.3%.  

134. Të dhënat mbi papunësinë sugjerojnë që ka një nivel të lartë shkurajimi midis 
grave në tregun e punës. Gratë e papuna kanë nivel më të lartë shkurajimi se burrat. 
Diferenca midis nivelit standard dhe atij të relaksuar të papunësisë është  një indikacion; 
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sa më e madhe diferenca, aq më i madh është numri i të punësuarve disponibël për të 
punuar, por që nuk janë duke kërkuar për punë sepse mendojnë se mungojnë vendet e 
punës. Për gratë, diferenca në nivelin e papunësisë në vitin 2004 ishte afërsisht 10 pikë 
përqindjeje, ndërsa për burrat ishte 6 pikë. Shkurajimi është gjithashtu evident tek të 
dhënat mbi papunësinë afatgjatë; në vitin 2004, 72% e grave të papuna kishin qenë të 
papuna për së paku një vit, në krahasim me 65% që ishte kjo shifër për burrat.   

Tabela 6.2: Pjesëmarrja e femrave në krahun e punës dhe përqindjet e punësimit,  
Shqipëria dhe vendet komparatore, 2004 

 

 

Përqindja e 
pjesëmarrjes së 
krahut të punës 

Përqindjet e 
punësimit 

Shqipëria 0.52 0.49 
Bullgaria 0.57 0.51 
Republika Çeke 0.62 0.57 
BiH 0.43 0.33 
Hungaria 0.54 0.51 
Lituania 0.66 0.58 
Maqedonia 0.47 0.29 
Polonia 0.58 0.47 
Rumania 0.56 0.55 
Serbia 0.58 0.44 
Sllovakia 0.63 0.51 
Sllovenia 0.66 0.63 
Turqia 0.27 0.25 

Burimi: ILOSTAT, Serbia LFS, Anketimet e LSMS-së për Shqipërinë dhe BiH. 
 

 
Figura 6.1: Niveli i papunësisë së regjistruar sipas gjinisë, 1994-2004 
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Burimi: INSTAT 
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135. Gratë marrin paga relativisht të ulta. Tabela 6.3 jep një përmbledhje të pagave 
mesatare mujore dhe pagave me orë për meshkujt dhe femrat gjatë vitit 2004. Gratë 
merrnin afërsisht 68% të pagës së burrave në baza mujore. Kjo diferencë mujore në pagë 
reflekton faktin që meshkujt jo vetëm marrin paga më të larta, por kanë edhe më shumë 
orë pune; 34% e grave të punësuara punojnë më pak se 35 orë në javë në krahasim me 
16% që është shifra për meshkujt e punësuar. Të dhënat e pagës me orë përqëndrohen 
vetëm tek përqindjet e pagës kështu që boshllëku është më i vogël – gratë marrin 78% ose 
73% të pagës së meshkujve, në varësi të faktit nëse është përdorur mesatarja apo mediani.  

 
Tabela 6.3: Pagat reale mujore dhe me orë, sipas gjinisë, 20041 

 
  Paga mujore Paga me orë 

 Mesatare Mediani Mesatare Mediani 

 Lek Indeksi Lek Indeksi Lek Indeksi Lek Indeksi 
Gratë 16675 68.4 14597 67.5 98.1 78.4 79.7 73.4 
Burrat  24372 100.0 21619 100.0 125.2 100.0 108.6 100.0 

1 Sipas çmimeve të vitit 2002. 
Burimi: Përllogaritjet e stafit duke përdorur LSMS-në. 

 
 

BBB...   GGGrrraaatttëëë   nnnëëë   tttrrreeeggguuunnn   rrruuurrraaalll   tttëëë   pppuuunnnëëësss      
 

136. Një kuptim më i saktë i përvojës së grave në tregun e punës përfshin dallimin 
midis situatës në zonat rurale në dallim nga ato urbane. Siç e kemi parë në kapitujt e 
tjerë, dallimi rural-urban është i rëndësishëm për shkak të dominancës në zonat rurale të 
ekonomisë bujqësore që ka tregu i punës që funksionon shumë ndryshe nga tregu i punës 
në zonat urbane ku dominojnë sektorët jobujqësorë. 

137. Treguesit e tregut të punës janë më të mirë si për gratë ashtu edhe për burrat në 
zonat rurale sesa në tregun e punës në tërësi. Tabela 6.4 jep pjesëmarrjen e femrave dhe 
meshkujve në krahun e punës, papunësinë dhe përqindjet e punësimit në zonat rurale, 
bazuar tek të dhënat e LSMS-së. Si për burrat edhe për gratë, këta tregues agregatë janë 
shumë më të mirë sesa për të gjithë tregun e punës (kthejuni Tabelës 6.1). Edhe një herë, 
kjo reflekton modelet fondamentalisht të ndryshme të përdorimit të krahut të punës në 
bujqësi në krahasim me pjesën tjetër të ekonomisë. Në rastin e grave, pjesëmarrja në 
krahun e punës dhe nivelet e punësimit janë afërsisht 10 pikë përqindjeje më lartë sesa 
përqindjet për ekonominë në tërësi.  
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Tabela 6.4: Treguesit kryesorë të tregut rural të punës, sipas gjinisë, 2002-2004 
 

Gratë 2002 2003 2004 
Përqindja e pjesëmarrjes së krahut të 
punës (relaksuar) 69.2% 68.2% 64.7% 
Përqindja e pjesëmarrjes së krahut të 
punës (standard) 66.0% 64.3% 60.7% 
Niveli i papunësisë (relaksuar) 6.9% 7.4% 8.1% 
Niveli i papunësisë (standard) 2.4% 1.9% 2.0% 
Papunësia afatgjatë1 62.7% 49.6% 64.9% 
Përqindjet e punësimit 64.4% 63.1% 59.5% 
      
Burrat 2002 2003 2004 
Përqindja e pjesëmarrjes së krahut të 
punës (relaksuar) 87.3% 86.6% 86.1% 
Përqindja e pjesëmarrjes së krahut të 
punës (standard) 84.1% 83.9% 82.4% 
Niveli i papunësisë (relaksuar) 7.6% 5.9% 6.9% 
Niveli i papunësisë (standard) 4.0% 2.8% 2.8% 
Papunësia afatgjatë1 47.3% 63.2% 51.6% 
Përqindjet e punësimit 80.7% 81.5% 80.1% 

1. Përqindja e të papunëve (përkufizimi standart) që ishin si të tillë prej 12 muajsh ose më 
shumë.  
Burimi: Llogaritjet nga stafi bazuar tek LSMS-ja. 

 

138. Niveli i papunësisë për gratë është shumë i ulët në zonat rurale siç është edhe 
papunësia afatgjatë. Tabela 6.4 tregon se në vitin 2004, niveli i papunësisë rurale për 
gratë (përkufizimi i relaksuar) ishte 8.1% (në krahasim me nivelin kombëtar prej 6%). 
Gjithashtu, papunësia rurale afatgjatë për gratë, megjithëse ende në nivele të larta, është 
shumë më e ulët se për të gjithë ekonominë. Fenomeni i shkurajimit midis të punësuarave 
femra në zonat rurale nuk është për t’u shpërfillur (duke patur parasysh diskrepancat 
midis përqindjeve për përkufizimet standarde të  relaksuara për papunësinë); megjithatë, 
siç do të dalë edhe në seksionin tjetër, ky nivel është shumë më i lartë në zonat urbane.  

139. Punësimi i femrave në zonat rurale në Shqipëri dominohet nga të 
vetëpunësuarat ose puna pa pagesë në bujqësi. Femrat e vetëpunësuara ose që punojnë 
pa pagesë në bujqësi përfaqësojnë 87% të totalit të femrave të punësuara në zonat rurale 
(Figura 6.2). Faktikisht, vetëm të punësuarit pa pagesë përfaqësojnë 53% të totalit të 
punësimit rural. E shprehur thjeshtë, shumica e grave në zonat rurale të cilat figurojnë si 
të punësuara në statistikat e tregut të punës kontribuojnë në fermat  e vogla (të famijes). 
Për më tepër, 67% e femrave të punësuara në nivel kombëtar punojnë në zonat rurale. Të 
kuptuarit e dominancës së punësimit të femrave në bujqësi është me rëndësi për të 
kuptuar statistikat e tregut të punës në përgjithësi. 
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Figura 6.2:  Punësimi i femrave në zonat rurale, 2004 
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Burimi: Përllogaritjet e stafit duke përdorur LSMS-në. 

 

140. Gjendja familjare duket se nuk ka ndikim sinjifikativ në situatën e tregut të 
punës për gratë në zonat rurale. Përqindjet e pjesëmarrjes dhe punësimit në tregun rural 
të punës janë të ngjashme për gratë që jetojnë në familje me fëmijë nën 14 vjeç dhe  ato 
që jetojnë në familje pa fëmijë (Tabela 6.5). Kjo ka të bëjë me të gjitha kategoritë 
moshore, duke përfshirë grupmoshën nga 25-49 vjeç kur rritja e fëmijëve dhe 
përgjegjësitë familjare janë më të mëdha. Modelet e krahut të punës reflektojnë faktin që  
aktiviteti i krahut të punës tipikisht është i lidhur me fermat familjare ku përgjegjësitë 
familjare/shtëpiake mund të koordinohen me punën në bujqësi. Kjo çon në një nivel të 
lartë pune part-time; në tregun rural të punës, 44% e grave të punësuara punojnë me kohë 
të pjesshme (krahasuar me 15% në zonat urbane).  

Tabela 6.5: Treguesit e tregut rural të punës sipas grup moshave dhe gjendjes 
familjare,1 2004 

 

  
Përqindjet e pjesëmarrjes në 

krahun e punës Përqindjet e punësimit 

 Pa fëmijë Me fëmijë Pa fëmijë Me fëmijë 
Sipas grup 
moshës      
15-24 61.7% 54.4% 46.9% 44.4% 
25-49 75.2% 76.1% 72.8% 73.0% 
50-64 49.5% 47.3% 48.1% 47.3% 

1. Me dhe pa fëmijë të përcaktuar sipas faktit nëse familja ka fëmija nën 14 vjeç.  
Burimi: Përllogaritjet e stafit duke përdorur LSMS-në.
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141. Situata e grave në tregun urban të punës është më komplekse. Nuk ka një 
model dominant punësimi si në rastin e zonave rurale. Në zonat urbane, gratë përballen 
me një situatë shumë të ndryshme nga ajo me të cilën përballen gratë në zonat rurale. 
Opsionet e punësimit janë të kufizuara dhe  në këto rrethana shumë gra vendosin të mos 
marrin pjesë në krahun e punës dhe midis atyre që e vendosin një gjë të tillë, një 
përqindje shumë e madhe janë të papuna. Megjithëse shumica e grave janë ende në zonat 
rurale, problemet e tyre të tregut të punës në zonat urbane përfaqësojnë edhe shqetësimin 
më të madh për hartuesit e politikave. Për më tepër, me modernizimin e mëtejshëm, tregu 
urban i punës së shpejti do të jetë më i rëndësishëm për gratë. 

142. Nivelet e pjesëmarrjes dhe punësimit për gratë në tregun  urban të punës janë 
shumë më të ulta nga ato të tregut rural të punës. Tabela 6.6 jep treguesit agregatë të  
tregut të punës për zonat urbane, si për gratë edhe për burrat. Këto përqindje janë shumë 
më të dobta sesa përqindjet e treguara më parë për zonat rurale (kujtoni Tabelën 6.4). 
Përqindjet e pjesëmarrjes së femrave janë midis  15 dhe 20 pikë përqindjeje më poshtë në 
zonat urbane sesa në zonat rurale; diferenca është 23 pikë përqindjeje për nivelet e  
punësimit.  

Tabela 6.6: Treguesit kryesorë të tregut urban të punës sipas gjinisë, 2002-2004 
 

Gratë 2002 2003 2004 
Përqindja e pjesëmarrjes së krahut të 
punës (relaksuar) 49.8% 48.3% 51.3% 
Përqindja e pjesëmarrjes së krahut të 
punës (standard) 41.2% 41.9% 42.1% 
Niveli i papunësisë (relaksuar) 36.4% 27.1% 28.7% 
Niveli i papunësisë (standard) 23.2% 15.9% 13.2% 
Papunësia afatgjatë1 61.2% 86.2% 73.9% 
Përqindjet e punësimit 31.7% 35.2% 36.6% 
      
Burrat  2002 2003 2004 
Përqindja e pjesëmarrjes së krahut të 
punës (relaksuar) 77.2% 75.7% 75.0% 
Përqindja e pjesëmarrjes së krahut të 
punës (standard) 68.7% 70.6% 68.3% 
Niveli i papunësisë (relaksuar) 28.7% 18.8% 17.1% 
Niveli i papunësisë (standard) 20.0% 12.9% 9.0% 
Papunësia afatgjatë1 58.6% 70.5% 71.5% 
Përqindjet e punësimit 55.0% 61.5% 62.2% 
1. Përqindja e të papunëve (përkufizimi standart) që cilët kanë qenë të tillë prej 12 muajsh 
ose më shumë. Burimi: Llogaritjet nga stafi bazuar tek LSMS-ja. 
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143. Papunësia është ekstremisht e lartë midis grave në zonat urbane. Niveli i 
papunësisë tek femrat në zonat urbane në vitin 2004, duke përdorur përkufizimin 
standard të ILO-s, ishte 13.2%. Në rastin e përdorimit të përkufizimit të relaksuar kjo 
përqindje rritet në 28.7%. Ky fakt sugjeron që ka një numër të madh femrash në zonat 
urbane që janë të papuna dhe janë të shkurajuara dhe nuk kërkojnë për një vend pune 
megjithëse janë disponibël për të punuar. Papunësia është në veçanti në nivele të larta 
midis femrave të reja në zonat urbane (d.m.th në moshat 15-24 vjeç); në vitin 2004, 
përqindja ishte 56% sipas përkufizimit të relaksuar të papunësisë.  

144. Ndryshe nga burrat, shumica e grave që punojnë në zonat urbane janë të 
punësuara në sektorin zyrtar me pagë. Figura 6.3 tregon dominancën e punëve në 
sektorin zyrtar jobs midis grave në zonat urbane. Në vitin 2004, 57% e grave të 
punësuara ishin të punësuara me pagë në sektorin zyrtar. Mbi 70% e këtij grupi ishte e 
punësuar në sektorin publik (duke përfshirë ndërmarrjet shtetërore).  Në krahasim me 
burrat, gratë në zonat urbane kishin nivele relativisht të ulta punësimi si të vetëpunësuara 
në sektorin jobujqësor (20% në krahasim me 31%) dhe punësimi me pagë në sektorin 
informal (15% në krahasim me 27%).    

145. Siç është diskutuar në Kapitullin 5, përqindja e ulët e punësimit me pagë në 
sektorin formal midis grave në zonat urbane së paku pjesërisht reflekton pagat relative 
shumë të ulta që marrin në atë sektor. Mesatarisht, të punësuarit fitojnë më pak në 
sektorin informal sesa në sektorin zyrtar. Megjithatë, siç e pamë në kapitullin e 
mëparshëm, ky disavantazh është veçanërisht i theksuar tek gratë. Tabela 6.7 e tregon një 
gjë të tillë, duke demonstruar dallimet më të mëdha të pagës me orë midis të punësuarve 
me pagë në sektorin formal dhe informal për gratë sesa për burrat në vitin 2004.  

Figura 6.3:  Ndryshe nga burrat, shumica e grave kanë punë në sektorin formal në 
zonat urbane, 2004  

 
Gratë     Burrat 

Employer
1%

Self-employed in 
agriculture

7%

Self-employed off 
agriculture

20%

Wage informal
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Wage Formal
57%

Wage Formal
37%

Wage informal
27%

Self-employed off 
agriculture

31%

Self-employed in 
agriculture

3%

Employer
2%

 
Burimi: Përllogaritjet e stafit duke përdorur LSMS-në. 
 
 

Tabela 6.7: Pagat reale me orë në zonat urbane, sipas gjinisë, 20041 
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  Pagat në përgjithësi Pagat në sektorin zyrtar 
Pagat në sektorin 

informal 

 Mesatare Mediani Mesatare Mediani Mesatare Mediani 
Gratë 100.3 80.5 107.4 91.1 74.4 61.8 
Burrat 127.7 109.3 137.1 116.6 115.1 91.1 

1 Sipas çmimeve të vitit 2002 
Burimi: Përllogaritjet e stafit duke përdorur LSMS-në. 

 

146. Problemi i përgjithshëm i përjashtimit të shumë grave nga tregu urban i punës 
mund të jetë rezultat i një sërë arsyesh. Kemi vënë re se afërsisht gjysma e grave në 
zonat urbane nuk marrin pjesë në krahun e punës dhe se rezultatet e punësimit për ato që 
marrin pjesë në përgjithësi janë të dobta. Për këtë ka arsye të ndryshme të mundshme, 
duke përfshirë preferncën e shumë grave në zonat urbane për mos marrë pjesë në krahun 
e punës; një barrierë e mundshme për shkak të mungesës së kapitalit njerëzor; dhe 
barriera sociale, duke përfshirë diskriminimin. 

147. Preferenca për mospjesëmarrje sidomos midis grave me fëmijë në moshën më të 
përshtatshme për punë është një faktor i rëndësishëm që shpejgon dallimet e 
përgjithshme midis meshkujve dhe femrave. Midis grave, roli i gjendjes familjare tek 
pjesëmarrja varion sipas gurpmoshave (Tabela 6.8). Në grupin e moshës së re (midis 15-
24 vjeç), gratë me fëmijë faktikisht kanë përqindje më të larta pjesëmarrjeje nga gratë pa 
fëmijë. Megjithatë, siç pritet, prezenca e fëmijëve ul ndjeshëm probabilitetin e 
pjesëmarrjes në krahun e punës për grupmoshën 25-49 vjeçare. Një rezultat i ngjashëm 
rezulton edhe për gratë në moshën midis 50 dhe 64 vjeç. Arsyeja kryesore për 
mospjesëmarrje varion gjithashtu sipas moshës (Tabela 6.9). Midis grave që nuk marrin 
pjesë në krahun e punës, për grupmoshën nga 15-24 vjeç është studimi, për grupmoshën 
nga 25-49 vjeç përgjegjësitë shtëpiake dhe për moshat 50- 64 vjeç pensioni. 

Tabela 6.8: Përqindja e pjesëmarrjes së krahut të punës në zonat urbane, sipas 
gjinisë dhe gjendjes familjare,1 2004 

 
 Burrat  Gratë 
Sipas 
grupmoshave   Të gjithë Pa fëmijë Me fëmijë 
15-24 41.6% 30.2% 28.5% 31.6% 
25-49 96.1% 69.0% 77.2% 65.3% 
50-64 67.3% 27.1% 30.4% 19.5% 

1. Me dhe pa fëmijë, e përcaktuar sipas faktit nëse familja ka fëmijë nën 14 vjeç.  
Burimi: Përllogaritjet e stafit duke përdorur LSMS-në. 

 
 

Tabela 6.9: Gratë jashtë krahut të punës, sipas grupmoshave, 2004 
 

Arsyeja kryesore për 
mospjesëmarrje 

% shpërndarjes sipas 
grupmoshës 

 15-24 25-49 50-64 

 87



 

Student/nxënës 74.96 2.82 0 
Shtëpiake 11.8 71.38 20.17 
Në pension 0 1.1 76.06 
Të paaftët 3.09 8.75 2.7 
Nuk do të punojë 8.43 5.76 0.5 
Të tjerë 1.72 10.19 0.57 

Burimi: Përllogaritjet e stafit duke përdorur LSMS-në. 
 

148. Kapitali njerëzor nuk duket të jetë një faktor i rëndësishëm në shpjegimin e 
rezultateve relaitivisht të dobta të tregut të punës për gratë. Pavarësisht nga rezultatet 
më pozitive në tregun urban të punës për burrat sesa për gratë, duket se nuk ka dallime në 
kapitalin e tyre njerëzor. Në përgjithësi, rezultatet arsimore për gratë në moshë pune janë 
të krahasueshme me ato për burrat,  megjithëse ka dallime sipas grupmoshave (Tabela 
6.10). në vitin 2004, gratë e reja kishin nivele më të larta arsimore sesa meshkujt e rinj. 
Nga ana tjetër, vetëm 14% përqind e grave të moshës 50-64 vjeçare kishin mbaruar 
unviersitetin në krahasim me 26% që ishte kjo shifër për meshkujt e kësaj moshe.  

Tabela 6.10: Arritjet arsimore sipas moshës dhe gjinisë për vitin 2004 
 
  Burrat Gratë 

 % e shpërndarjes 

Arsimi 
Të 

gjitha  15-24 25-49 50-64 
Të 

gjitha  15-24 25-49 50-64 
Më pak se filloren 6.47 8.38 4.52 8.43 7.28 7.91 3.11 17.65 
Më pak se të 
mesmen 44.6 73.16 36.08 32.42 43.73 66.94 35.72 40.03 
Më pak se 
universitetin 35.38 17.09 46.01 32.7 37.74 22.11 47.45 28.78 
Me universitet ose 
më shumë 13.55 1.37 13.39 26.45 11.25 3.04 13.71 13.54 

Burimi: Përllogaritjet e stafit duke përdorur LSMS-në. 
 

149. Rezultatet e tregut të punës për gratë janë të lidhura shumë me arsimimin; me 
rritjen e pjesëmarrjes së femrva të reja të mirëarsimuara në karhun e punës 
rrjedhimisht do të ketë edhe përmirësime të rezultateve të punësimit.. Pjesëmarrja në 
krahun e punës dhe përqindjet e punësimit për gratë me arsim të lartë janë mbi 50% më 
lart sesa për gratë pa arsimin fillor (Tabela 6.11). Dallimi në rastin e meshkujve është 
shumë më i pakët -- vetëm 20%. Niveli i papunësisë, qoftë sipas përkufizimit të 
relaksuar, qoftë sipas atij standard, dallon jashtëzakonisht sipas nivelit arsimor.  

Tabela 6.11: Treguesit kryesorë të tregut të punës për femrat në zonën urbane, sipas 
nivelit arsimor, viti 2004 

 

  
Më pak 

se filloren 

Më pak 
se të 

mesmen 
Më pak se 
universitet 

Universitet 
ose më lartë 

Përqindja e pjesëmarrjes së krahut 32.2% 39.2% 60.4% 81.2% 
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të punës (relaksuar) 
Përqindja e pjesëmarrjes së krahut 
të punës (standard) 22.8% 28.6% 51.7% 76.0% 
Niveli i papunësisë (relaksuar) 39.2% 37.6% 28.3% 10.3% 
Niveli i papunësisë (standard) 14.2% 14.5% 16.3% 4.1% 
Papunësia afatgjatë1 66.3% 82.4% 72.2% 50.8% 
Përqindjet e punësimit 19.6% 24.5% 43.3% 72.9% 

1. Përqindja e të papunëve (përkufizimi standard), të cilët kanë qenë të tillë prej 12 muajsh ose më 
shumë.  
Burimi: Llogaritjet nga stafi bazuar tek LSMS-ja. 

150. Pagat variojnë ndjeshëm sipas nivelit arsimor si për burrat ashtu edhe për 
gratë; megjithatë, avantazhi i arsimit të lartë është sidomos i ndjeshëm tek gratë.  
Figura 6.4 paraqet pagat mesatare për orë sipas gjinisë për vitin 2004. Për burrat, ka një 
rritje relativisht të butë për çdo nivel shtesë të arritjeve arsimore. Për gratë, nga ana tjetër, 
dallimet arsimore nuk kanë ndonjë rëndësi të madhe deri në përfundimin e arsimit të 
lartë, ku bëhet i qartë një prim shumë i madh. Regresionet e pagave për burrat dhe gratë 
konfirmojnë rëndësinë e këtij primi për gratë, edhe në rastet kur merren në konsideratë 
faktorë të tjerë. Burrat me arsim të lartë fitojnë 14% më shumë nga ata që kanë 
përfunduar arsimin e mesëm, duke mbajtur konstantë të gjithë faktorët e tjerë; për gratë, 
primi është 35% (Aneks Tabela 6.A1). 

Figura 6.4: Pagat me orë për burrat dhe gratë, sipas arsimimit, për vitin 20041

160.0 

 
1. Sipas çmimeve të vitit 2002 
Burimi: Përllogaritjet e stafit duke përdorur LSMS-në. 

 

151. Së fundi, rezultatet më të dobta për tregun urban për gratë nuk mund të 
shpjegohen plotësisht sipas dallimeve “objektive”si p.sh. kapitali njerëzor. Gratë thjesht 
janë më pak të suksesshme në tregun e punës sesa meshkujt me karakteristika të 
krahasueshme. Llogaritjet ekonometrike të përcaktimit të pagave flasin për ekzistencën e 
një diferencë të ndjeshme midis burrave dhe grave, edhe kur janë marrë në konsideratë të 
gjithë faktorët e tjerë. Modelet të ndryshëm të testuar arrijnë në konkluzionin se burrat 
fitojnë afërsisht 35% më shumë sesa gratë me të njejtat karakteristika personale, si p.sh. 
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arsimi, përvoja, sektori i punësimit, etj. (Aneks Tabela 2.A2). Kjo do të thotë se ka 
barriera sociale të cilat kufizojnë kontributin e grave në tregun e punës dhe në ekonomi.  
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Aneks Tabela 6.A1: Përcaktuesit e të ardhurave për meshkujt dhe femrat, zonat 
urbane, 2004 

 
Regresionet e pagave urbane sipas karakteristikave individuale, 2004 

 Gratë  Burrat  
  Koef StdErr     Koef StdErr   
Arsimi          
Pa mbaruar arsimin fillor (është 
lënë jashtë)          
Pa mbaruar arsimin e mesëm 0.11 0.22    0.15 0.15   
Pa mbaruar universitetin 0.29 0.22    0.30 0.15 ** 
Me universitet ose më shumë 0.64 0.22 ***  0.44 0.16 *** 
Mosha          
 15-24 (është lënë jashtë)          
 25-49 -0.05 0.10    0.17 0.10 * 
 50-64 0.00 0.12    0.19 0.11 * 
Rajoni          
Bregdetar -0.21 0.07 ***  -0.12 0.07 * 
Qendror -0.11 0.06 *  -0.17 0.06 *** 
Malor  -0.09 0.13    -0.28 0.11 ** 
Tirana (është lënë jashtë)          
Sektori          
 Bujqësi 0.20 0.29    -0.04 0.23   
 Industri -0.05 0.10    0.00 0.09   
 Ndërtim 0.37 0.23    0.02 0.11   
 Shërbimet 0.05 0.07    -0.17 0.08 ** 
 Publik          
Lloji i kompanisë          
Publik + ndërmarrje shtetërore -0.04 0.09    -0.12 0.09   
Private (janë lënë jashtë)          
Informal -0.09 0.08    -0.08 0.08   
Orë të zgjatura 0.19 0.08 **  0.24 0.10 ** 
Tenure 0.01 0.00 *  0.00 0.00   
Punë e dytë 0.14 0.15    -0.13 0.15   
Konstante  8.65 0.40 ***  8.89 0.44 *** 
                
Obzervimet 275     395    
R-squared 0.30       0.14     
***, **, * i referohen 1,5 dhe 10% nivelit të rëndësisë      
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