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I dashur Lexues,
INSTAT, si prodhuesi kryesor i statistikave zyrtare, luan një rol të 
rëndësishëm në promovimin e informacionit statistikor në vendimmarrje, 
si dhe në inkurajimin e dialogut ndërmjet prodhuesve të statistikave zyrtare 
dhe komunitetit kërkimor.  

Me qëllim që të ndihmojë audiencën për një përdorim sa më të mirë të 
informacionit statistikor, INSTAT vendosi të prodhojë analiza të detajuara të 
fenomeneve socio-ekonomike nëpërmjet krijimit të një reviste shkencore.

Instituti i Statistikave ka kënaqësinë të prezantojë numrin e parë të revistës 
“KËRKIMI”, revista e statistikave dhe analizave social-ekonomike.

“KËRKIMI” është revista e parë, e hapur për të gjithë lexuesit, e publikuar 
nga INSTAT. Qëllimi i saj është të krijojë një publikim të rëndësishëm dhe 
sfidues që do të shërbejë si një hapësirë për të mbledhur statisticienë, 
zyrtarë, akademikë, analistë, politikëbërës dhe në përgjithësi çdo palë 
të interesuar, për mënyrën në të cilën të menduarit statistikor ndikon në 
vendimet që prekin aspektet e ndryshme të ekonomisë dhe shoqërisë.

Revista do të publikohet dy herë në vit, në versionin online dhe të printuar. 
Artikujt e botuar i nënshtrohen një procesi vlerësimi anonim, të pavarur 
dhe të arbitrazhit shkencor.

Revista mirëpret kërkime origjinale empirike, teorike, mendime kritike si dhe artikuj informativë të shkurtër që kontribuojnë 
me studime në fusha socio-ekonomike, metodologji inovative dhe analiza në fushën e statistikave, studime të dedikuara 
për rajonin, si dhe trajtimin e çështjeve me interes të përbashkët në fushën e ekonomisë, shoqërisë dhe në veçanti të 
integrimit në Bashkimin Evropian.

Jemi të lumtur që na bashkoheni si lexues dhe shpresojmë të marrim reagimet tuaja për numrin e parë. Për më tepër, 
ne ju inkurajojmë që të kontribuoni në numrat e ardhshëm të revistës sonë, duke ofruar rezultate të analizave në çështjet 
socio-ekonomike dhe duke reflektuar rolin e statistikave zyrtare në mbështetjen e proceseve të vendimmarrjes në të gjitha 
nivelet.

Së fundi, gjejmë rastin për të falënderuar bashkëpunëtorët tanë; projektin “PERFORM- Performing and Responsive Social 
Sciences” të Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim, Helvetas Swiss Intercooperation dhe Universitetin e 
Friburgut për mbështetjen financiare dhe ekspertizën, si dhe Institutin AGENDA për asistencën e tyre në përgatitjen e këtij 
publikimi.

Përzemërsisht,

Dr. Delina IBRAHIMAJ
Drejtor i Përgjithshëm, Instituti i Statistikave



6

FAKTORËT QË NDIKOJNË 
NË KRIJIMIN E HENDEKUT 
GJINOR NË PUNËT 
SHTËPIAKE TEK FËMIJËT
RASTI I SHQIPËRISË

Abstrakti

Ky artikull eksploron formimin e roleve gjinore 
lidhur me ndarjen e punës së papaguar. 
Ndryshe nga studimet e deritanishme mbi 
përdorimin e kohës, në fokus të studimit janë 
fëmijët e moshës 10-17 vjeç. 
Modeli i familjes në kulturën shqiptare, ka një 
bërthamë familjare që përbëhet nga prindërit 
dhe fëmijët e tyre. Sipas të dhënave të censusit 
të vitit 2011, një në dhjetë familje në Shqipëri 
janë të përbëra nga dy ose më shumë bërthama 
familjare. Çështja nëse prania e gjyshërve në 
shtëpi ndikon në formimin e roleve gjinore 
tek nipërit/mbesat e tyre, lidhur me punën e 
papaguar, është shumë e debatuar, duke vënë 
theksin më së shumti në transmetimin ndër 
breza të roleve gjinore. Duke përdorur të dhënat 
e Anketës së Përdorimit të Kohës në Shqipëri, 
të kryer në vitet 2010-2011, është vlerësuar një 
model regresioni logit për të analizuar faktorët 
përcaktues të pjesëmarrjes së fëmijëve në 
punët shtëpiake. Gjetjet e studimit dëshmojnë 
për një formim të roleve gjinore në ndarjen e 
punës së papaguar që në moshë të hershme 

tek fëmijët. Duke analizuar ndarjen gjinore të 
punëve shtëpiake tek fëmijët, sipas përbërjes 
së njësisë ekonomike familjare, rezulton që 
megjithëse prania e gjyshërve në familje nxit 
një pjesëmarrje më të balancuar të djemve 
dhe vajzave në aktivitete të punës së papaguar, 
hendeku gjinor mbetet përsëri larg të qenit 
të barabartë dhe është shumë i anuar drejt 
përcaktimit të punëve shtëpiake, si detyrë që u 
takon vajzave. Rezultatet konfirmojnë që koha 
dedikuar punëve shtëpiake rritet si për vajzat, 
ashtu dhe për djemtë të cilët jetojnë në shtëpi 
bashkë me gjyshërit e tyre. Ngarkesa e punës 
së papaguar është akoma më e madhe për 
vajzat që jetojnë në familje ku është i pranishëm 
vetëm njëri nga gjyshërit.

PRANVERA ELEZI, INSTITUTI I STATISTIKAVE   
pelezi@instat.gov.al 

FJALË KYÇE:
 
Përdorimi i kohës;  Rolet gjinore;  Puna 
e papaguar;  Hendeku gjinor;  Bërthamë 
familjare;  Fëmijë
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1. HYRJE

Çështja e ndarjes gjinore të punës së paguar dhe të 
papaguar, mes grave dhe burrave, dhe mes vajzave 
e djemve, është nga më të diskutuarat në shkencat 
sociale dhe në ekonomiksin gjinor (Bianchi, et 
al., 2006; Olah dhe Gähler, 2014, etj.). Barazia 
gjinore është themeli i politikave të zhvillimit 
dhe strategjive kombëtare e ndërkombëtare, ku 
objektivi që theksohet më së shumti, lidhet me 
ngushtimin e hendekut gjinor të përcaktuar në 
treguesit e synuar si, për shembull hendeku gjinor 
në paga, hendeku gjinor në pjesëmarrjen në forcat 
e punës dhe hendeku gjinor në arsim (Alvares dhe 
Miles, 2008). Edhe pse statistikat konfirmojnë për 
një progres pozitiv në ngushtimin e hendekut gjinor, 
nuk mund të thuhet e njëjta gjë sa i përket ndarjes 
së roleve gjinore në aktivitetet e përditshme brenda 
shtëpisë. Gratë në shoqërinë shqiptare, ashtu 
si dhe në shumë shoqëri të tjera, konsiderohen 
si shtylla e shtëpisë, duke mbajtur shtëpinë dhe 
kujdesur për fëmijët e tyre, duke u kujdesur për 
më të moshuarit në familje, madje duke u kujdesur 
edhe për partnerin/bashkëshortin e tyre (Elezi, 
2017). 
Studimi mbi përdorimin e kohës në Shqipëri, i kryer 
gjatë viteve 2010-2011, konfirmoi qartazi, për herë 
të parë në terma sasiorë, ndarjen e roleve gjinore 
sa i përket punës së paguar dhe të papaguar. 
Burrat konsiderohen si shtyllat financiare që 
mbajnë familjen, duke siguruar të ardhurat për 
familjet e tyre (thënë ndryshe shtylla e familjes), 
ndërsa gratë duhet të merren me punët shtëpiake 
dhe të kujdesen për fëmijët e tyre, edhe nëse janë 
të punësuara dhe sigurojnë të ardhura për familjen 
e tyre. Për ndarjen e roleve gjinore, që lidhen me 
punën e papaguar, janë kryer kërkime shkencore të 
shumta, duke u fokusuar kryesisht në analizën se 
kush bën çfarë në shtëpi (Fernandez dhe Sevilla-
Sanz, 2006). Por ka disa çështje interesante dhe 
relevante që duhet të adresohen, të cilat lidhen 
me ndarjen e punës së papaguar brenda familjeve 
të kompozuara nga dy ose më shumë bërthama 
familjare. Ky artikull përqendrohet në çështjen 
e krijimit dhe moskrijimit të hendekut gjinor në 
punën e papaguar mes fëmijëve të moshës 10-17 
vjeç që jetojnë së bashku me prindërit e tyre (të 
dy prindërit ose me njërin prej tyre) dhe me të 
paktën njërin nga gjyshërit ose me të dy. Artikulli 
ka si qëllim të adresojë fortësinë e korrelacioneve 
mes roleve gjinore dhe transmetimin nga brezi në 
brez të roleve gjinore, duke kontrolluar statusin e 
punësimit të prindërve dhe përbërjen e familjes. 
Një nga hipotezat e këtij studimi është ndikimi i 
pranisë së gjyshërve në zbutjen e ndarjes gjinore 
të punës së papaguar mes nipërve dhe mbesave të 
tyre. Alvares dhe Miles (2008) studiuan hipotezën e 

transmetimit të roleve gjinore, duke u fokusuar në 
mënyrën se si fëmijët riprodhojnë rolet e prindërve 
të tyre në shtëpi. Ky studim ndryshon nga analizat 
e mëparshme empirike për ndarjen e roleve gjinore 
lidhur me punën e papaguar pasi bazohet në 
informacionin për fëmijët në vend të informacionit 
për moshat e rritura. Këtu, analizës së hendekut 
gjinor në përdorimin e kohës, i është shtuar dhe 
një aspekt tjetër që ka të bëjë me bërthamën e 
familjes. 
Për analizën empirike të paraqitur në këtë artikull 
janë përdorur të dhënat e Anketës së Përdorimit 
të Kohës. Në secilën nga familjet e zgjedhura 
për anketën janë intervistuar të gjithë individët e 
moshës 10 vjeç e lart, të cilët plotësuan gjithashtu 
dy ditarë ku regjistruan të gjitha aktivitetet e kryera 
gjatë 24 orëve të ditës së zgjedhur. Njëri ditar u 
plotësua për një ditë jave dhe ditari i dytë për një 
nga ditët e fundjavës.
Të dhënat e Anketës së Përdorimit të Kohës (APK) 
mundësojnë lidhjen e të dhënave të prindërve 
me të dhënat e fëmijëve, gjë që është shumë e 
rëndësishme për të analizuar lidhjet mes brezave. 
Seksioni i dytë i këtij artikulli ofron një rishikim 
të shkurtër të literaturës mbi formimin dhe 
transmetimin e roleve gjinore brenda familjes. 
Ndërkohë, seksioni i tretë paraqet një përshkrim 
se si përdorimi i kohës i jep formë ndarjes së rolit 
gjinor që në moshat më të reja. Seksioni i katërt 
paraqet specifikimin e modelit ekonometrik dhe 
pasohet nga seksioni i pestë që përmban rezultatet 
e analizës empirike. Seksioni i fundit i artikullit 
përmban gjetjet kryesore që rrjedhin nga analiza 
empirike. 

2. RISHIKIM I LITERATURËS
Shoqëria shqiptare karakterizohet nga lidhjet e 
forta familjare (Bajraba, 2014), prandaj procesi i 
transmetimit të besimeve dhe qëndrimeve nga 
prindërit tek fëmijët e tyre bëhet më i lehtë. 
Alesina dhe Guiliano (2007) thonë që lidhjet e forta 
familjare nënkuptojnë një ndarje më strikte të 
punës, ku burrat punojnë në treg dhe gratë punojnë 
në shtëpi dhe kryejnë një sërë shërbimesh, me 
gjasë ruajtjen e një lidhjeje të fortë familjare. Rolet 
gjinore formohen që në fillimet e jetës nëpërmjet 
ndërveprimit me mjedisin e tyre. 
Duke përdorur të dhënat e Anketës së Përdorimit 
të Kohës në Spanjë, Alvares dhe Miles (2008) gjetën 
një korrelacion të fortë dhe të rëndësishëm mes 
përfshirjes së baballarëve dhe djemve të tyre në 
punët shtëpiake. Ata argumentojnë se politikat që 
kanë për qëllim të krijojnë barazi në rolet gjinore 
mes prindërve, mund të kenë ndikim pozitiv në 
periudha afatgjata për fëmijët.
Alvares dhe Miles (2008) theksojnë se sfida më e 
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madhe për vlerësimin e efektit rastësor të roleve 
gjinore të prindërve mbi rolet gjinore të fëmijëve, 
e matur nëpërmjet punëve shtëpiake, është 
endogjeniteti i sjelljes së babait, për arsye se ajo 
shkakton shmangie të efektit të vlerësuar. Ata 
argumentojnë se është akoma më e vështirë që 
të izolohet ndikimi i babait (transmetimi vertikal) 
nga ndikimi i shoqërisë (transmetimi indirekt), pasi 
vetë shoqëria mund të ndikojë rolet gjinore tek 
baballarët. 
Cosp dhe Roman (2014) studiuan transmetimin 
e roleve gjinore nga prindërit tek fëmijët në 
Spanjë, duke analizuar efektin e karakteristikave 
të prindërve në masën në të cilën transmetohen 
këto role. Ata argumentojnë se ndarja e punës së 
papaguar në familje është përdorur, në shumë 
raste, si një tregues i sjelljes pak a shumë 
tradicionale. Ndërsa variablat si profesioni i nënës, 
pjesëmarrja e babait në punën e papaguar dhe 
niveli arsimor i prindërve shpjegojnë një pjesë të 
mirë të variacionit në rolet gjinore tek fëmijët, duke 
konfirmuar një efekt të rëndësishëm të imitimit të 
prindërve të tyre të sjelljeve gjinore.
Dex (2010) ngre shqetësimin nëse ndërhyrja 
e politikave për ndarjen e punës së papaguar 
mes burrave dhe grave është e munduar apo 
realiste. Nga pikëpamja e tregut të punës, Dex 
argumenton se politikat qeveritare që lehtësojnë 
bashkërendimin e punës dhe jetës familjare shpesh 
luajnë një rol vendimtar në pjesëmarrjen e grave 
në tregun e punës. Nga ana tjetër, Dex e pranon 
që këto politika kanë për qëllim të mbështesin të 
dy prindërit, por shpesh ato pa dashje përforcojnë 
rolin tradicional të grave si kujdestare, duke 
kontribuar kështu në pabarazi të vazhdueshme 
gjinore.
Gimenez-Nadal, Molina dhe Ortega (2017) studiuan 
lidhjen mes kohës që prindërit i kushtojnë punëve 
të shtëpisë dhe kohës që shpenzohet për punë 
shtëpie nga fëmijët e tyre. Ata gjetën korrelacione 
pozitive mes kohës së shpenzuar në punë të 
papaguar mes prindërve dhe fëmijëve, duke 
treguar që sa më shumë përfshihen prindërit në 
punë shtëpie, aq më shumë përfshihen dhe fëmijët 
e tyre në këto punë.
Dotti (2016) studioi masën në të cilën vajzat dhe 
djemtë mësojnë rolet gjinore në punët e shtëpisë 
në Itali. Ajo argumenton se, megjithëse si djemtë 
dhe vajzat kanë më shumë gjasa të angazhohen 
në punë shtëpie nëse babai i tyre bën punë 
shtëpie, efekti i përfshirjes së prindërve është 
më i fortë për djemtë sesa për vajzat. Për më 
tepër, Dotti shprehet se të mësuarit e bërjes së 
punëve të shtëpisë është një proces gjinor dhe si i 
tillë ka ndikime të rëndësishme në riprodhimin e 
pabarazive gjinore në Itali dhe kudo tjetër. 
Në analizat përshkruese dhe empirike që 
paraqiten në seksionet pasuese, të gjithë faktorët 

e lartpërmendur janë marrë në konsideratë për 
të studiuar faktorët që ndikojnë në pjesëmarrjen 
e fëmijëve në aktivitete të punës së papaguar. 
Përveç këtyre aspekteve teorike, analiza shtrihet në 
rolin ndikues të gjyshërve që jetojnë në të njëjtën 
shtëpi me nipërit/mbesat e tyre, në formimin apo 
pengimin e krijimit të hendekut gjinor në punën e 
papaguar.

3. FËMIJËT DHE NDARJA E 
PUNËS SË PAPAGUAR

Anketa e Përdorimit të Kohës është një nga 
burimet më të përshtatshme për të studiuar 
pabarazitë gjinore në ndarjen e punës së paguar 
dhe të papaguar në terma sasiorë. Në Shqipëri, 
anketa e parë mbi përdorimin e kohës është kryer 
gjatë periudhës 2010-2011. Sipas rezultateve të 
APK-së, modelet e përdorimit të kohës tregojnë për 
pabarazi të mëdha gjinore sa i përket ndarjes së 
punëve të shtëpisë dhe punës së paguar. Modelet 
e përdorimit të kohës, sipas strukturës moshore 
të popullsisë, tregojnë se pabarazitë gjinore në 
përdorimin e kohës fillojnë që në moshë të vogël. 
Fëmijët e moshës 10 deri 14 vjeç shpenzojnë 
mesatarisht 53 minuta në ditë punë të papaguar, 
ndërsa fëmijët e moshës 15-17 shpenzojnë një 
orë e 14 minuta punë të papaguar, siç paraqitet në 
Tabelën 1. 

FAKTORËT QË NDIKOJNË NË KRIJIMIN E HENDEKUT GJINOR NË PUNËT SHTËPIAKE TEK FËMIJËT RASTI I SHQIPËRISË



9

Sipas vlerësimeve të APK-së, 49% e fëmijëve të 
moshës 10-17 vjeç angazhohen në punët shtëpiake 
si pastrimi i shtëpisë, bërja e pazarit, kujdesi për 
fëmijët, kujdesi për të rriturit, kopshtari, larja e 
rrobave dhe hekurosja. Gjithashtu, ka diferenca të 
mëdha gjinore në përqindjet e fëmijëve që kryejnë 
punë si pastrimi i shtëpisë, larja e enëve, larja dhe 
hekurosja e rrobave. Nëse krahasojmë përqindjet 
e djemve dhe vajzave që angazhohen në punët 
shtëpiake, në mënyrë të dukshme, siç tregohet 
në Figurën 1, këto punë konsiderohen si detyrë e 
vajzave. 
Në zonat rurale përqindja e djemve të moshës 
15-17 vjeç të angazhuar në punë të papaguar është 
30%, ndërsa përqindja e moshatarëve të tyre që 
jetojnë në zonat urbane dhe që angazhohen në 

aktivitete të punës së papaguar është 15%. Për 
vajzat e moshës 10 deri 17 vjeç niveli i pjesëmarrjes 
në punët shtëpiake është më i lartë (73%) dhe 
bëhet akoma më i lartë për vajzat që jetojnë në 
zonat rurale (83%). 
Prania e gjyshërve në të njëjtën shtëpi ka një 
ndikim të diskutueshëm mbi përfshirjen e fëmijëve 
në punët e papaguara/shtëpiake. Sipas të dhënave 
të censusit të vitit 2011, në Shqipëri një në dhjetë 
familje ka dy ose më shumë bërthama familjare. 
Nga pikëpamja tradicionale, gjyshërit janë shumë 
të dhënë pas nipërve dhe mbesave të tyre. 
Në Shqipëri shpeshherë dëgjon nga gjyshërit të 
thuhet shprehja “ai/ajo është mjalti i mjaltit”, 
shprehje që i referohet nipit/mbesës së tyre.

Figura 1: Përqindja e fëmijëve të moshës 10-17 vjeç të angazhuar në punë të papaguar, sipas llojit të 
aktivitetit dhe gjinisë

Tabela 1: Angazhimi i fëmijëve në aktivitetet e punës së papaguar

Burimi: Anketa e Përdorimit të Kohës në Shqipëri 2010-11, Llogaritje të autorit, të dhëna të peshuara

Burimi: Anketa e Përdorimit të Kohës në Shqipëri 2010-11, Llogaritje të autorit, të dhëna të peshuara
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Gjyshërit janë të prirë që të transmetojnë normat 
sociale dhe kulturën tek nipërit dhe mbesat e tyre, 
dhe e ndiejnë këtë si një detyrë për t’u kujdesur 
për ta dhe për edukimin e tyre. Ekzistojnë kushte 
të forta bindëse për efektin që kanë gjyshërit në 
formimin ose në pengimin e krijimit të hendekut 
gjinor në punën e papaguar tek fëmijët. Prandaj 
është shumë e rëndësishme të studiohet roli 
që luajnë gjyshërit në pjesëmarrjen e nipërve/
mbesave në punën e papaguar.
Figura 2 paraqet përqindjet e fëmijëve, prindërve 
dhe gjyshërve që kryejnë ndonjë formë të punës së 
papaguar sipas gjinisë dhe përbërjes së familjes. 
Nga figura vihet re se djemtë që kanë në shtëpi 
njërin apo të dy gjyshërit kanë një përqindje më 
të lartë angazhimi në punët shtëpiake, krahasuar 
me djemtë që jetojnë në familjet me një bërthamë 
familjare. Diferenca në pikë përqindje është 8,8. 

Përfshirja e vajzave në punët shtëpiake është 
shumë më e lartë sesa e djemve në të gjitha llojet 
e familjeve, por, siç vihet re në Figurën 2, përqindja 
e vajzave që kryejnë punë të papaguar është më e 
ulët nëse ato jetojnë në familje të përbëra nga tre 
breza, madje akoma më e ulët sesa për vajzat që 
jetojnë me prindërit e tyre (me një diferencë prej 
11 pikë përqindje). Një konkluzion i rëndësishëm 
nga këto gjetje është që gjyshërit jo vetëm që 
angazhohen në kryerjen e punëve shtëpiake, 
por gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në 
stimulimin e barazisë gjinore në ndarjen e punës së 
papaguar brenda familjes për nipërit dhe mbesat e 
tyre. 
Koha mesatare e shpenzuar për kryerjen e ndonjë 
aktiviteti të punës së papaguar varet nga përqindja 
e njerëzve që angazhohen në këto punë dhe nga 

sasia e kohës që shpenzojnë individët në këto 
aktivitete. Në Tabelën 2 paraqitet koha mesatare 
e shpenzuar në ditë në aktivitete të punës së 
papaguar, sipas gjinisë dhe llojit të familjes. 
Diferencat gjinore mbeten të larta në të gjithë 
brezat, edhe pse jo në të njëjtën madhësi.
Megjithëse prania e gjyshërve në familjet me dy ose 
më shumë bërthama familjare nxit një pjesëmarrje 
më të madhe të djemve në punët e shtëpisë, prapë 
ndarja gjinore e punës së papaguar është shumë 
larg një ndarjeje egalitare, siç paraqitet në Figurën 
3. Pjesëmarrja e baballarëve në punët shtëpiake 
është, po ashtu, më e ulët në familjet me dy apo 
më shumë bërthama familjare, krahasuar me 
baballarët e fëmijëve në familjet më një bërthamë.
E njëjta gjë qëndron dhe për vajzat, të cilat 
angazhohen më pak në punë të papaguar nëse 
jetojnë me gjyshërit në të njëjtën shtëpi. 

Pjesëmarrja më e ulët, si e baballarëve ashtu dhe e 
vajzave, në familjet me dy ose më shumë bërthama 
familjare, ndikohet nga përfshirja e gjyshërve në 
bërjen e punëve shtëpiake. 
Analiza e paraqitur deri në këtë pikë mat në terma 
sasiorë kohën e shpenzuar në punë të papaguar 
dhe përqindjen e individëve që kryejnë punë të 
papaguar. Në seksionin e mëpasshëm analiza 
zgjerohet në përcaktimin e faktorëve të mundshëm 
që ndikojnë në pjesëmarrjen e fëmijëve në punë të 
papaguar. 

Figura 2: Përqindjet e fëmijëve që kryejnë aktivitete të punës së papaguar sipas gjinisë dhe statusit të 
banimit 

Burimi: Anketa e Përdorimit të Kohës në Shqipëri 2010-11, Llogaritje të autorit, të dhëna të peshuara
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4. SPECIFIKIMI I MODELIT 
Analiza empirike është bazuar në të dhënat e 
Anketës së Përdorimit të Kohës në Shqipëri, e 
cila është kryer nga INSTAT në vitet 2010-2011. 
APK është kryer në një zgjedhje probabilitare 
përfaqësuese prej 2.250 njësish ekonomike 
familjare. Anketa mbulon popullsinë rezidente 
shqiptare në moshë 10 vjeç  e lart. Në secilën 
nga familjet e zgjedhura, individëve të moshës 10 
vjeç e lart iu kërkua të plotësonin dy ditarë kohe. 
Informacioni për përdorimin e kohës u mblodh për 
intervale kohe 10 minutëshe të plotësuara nga vetë 

individët në dy ditë të zgjedhura rastësisht (një në 
ditë jave dhe një në ditë fundjave).
Për analizën e paraqitur në këtë artikull janë 
përdorur të dhënat për fëmijët e moshës 10 deri 17 
vjeç, si dhe të dhënat e prindërve dhe të gjyshërve 
të tyre. Përbërja e familjes është krijuar si variabël 
me dy kategori të mëdha: (1) njësi ekonomike 
familjare me një bërthamë familjare – përcaktuar 
si familje që përbëhet tërësisht vetëm nga një 
bërthamë (dy prindërit me fëmijët e tyre ose nënë 
e vetme me fëmijët e saj, ose baba i vetëm me 
fëmijët e tij); dhe (2) njësi ekonomike familjare me 
dy ose më shumë bërthama familjare të lidhura 

Tabela 2: Koha mesatare e shpenzuar në ditë në punë të papaguar, sipas gjinisë dhe përbërjes së familjes 

Figura 3: Përqindjet e individëve që kryejnë aktivitete të punës së papaguar, sipas gjinisë dhe përbërjes së 
familjes 

Burimi: Anketa e Përdorimit të Kohës në Shqipëri 2010-11, Llogaritje të autorit, të dhëna të peshuara

Burimi: Anketa e Përdorimit të Kohës në Shqipëri 2010-11, Llogaritje të autorit, të dhëna të peshuara
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me njëra-tjetrën - fëmijët që jetojnë me prindërit, 
të dy apo njërin prej tyre, dhe që jetojnë me të dy 
gjyshërit ose njërin prej tyre. 
Këto kufizime japin një zgjedhje prej 954 fëmijësh, 
1.200 prindër dhe 95 gjyshër. Puna e papaguar 
ose aktivitetet e kujdesit për punët shtëpiake në 
të gjithë artikullin i referohen aktivitetit kryesor 
dhe përfshin gatimin, larjen e enëve, pastrimin e 
shtëpisë, kopshtarinë, bërjen e pazarit, kujdesin 
për fëmijët, kujdesin për të moshuarit dhe 
aktivitete të tjera që lidhen me to. 
Në analizë janë përfshirë dhe disa variabla që sipas 
studimeve të autorëve të tjerë, influencojnë ndarjen 
e roleve gjinore në punët shtëpiake. Literatura 
mbi ndarjen gjinore të punëve shtëpiake provon që 
statusi i aktivitetit ekonomik të prindërve ndikon 
në angazhimin e fëmijëve në aktivitete të punës 
së papaguar dhe ka një ndikim të rëndësishëm në 
formimin e roleve gjinore. Në këtë artikull, statusi i 
aktivitetit ekonomik të prindërve është kombinuar 
në katër kategori të mëdha: të dy prindërit janë 
në punësim; të dy prindërit nuk janë në punësim 
(janë ose të papunë ose ekonomikisht jo aktivë); 
babai është në punësim, por nëna jo; nëna është në 
punësim, por babai jo. Një tjetër variabël i derivuar 
për analizën empirike lidhet me pasjen e motrave 
dhe vëllezërve. Ky variabël është grupuar në dy 
kategori dhe merr vlerën 1 nëse fëmija ka motra/
vëllezër të moshës 10 vjeç e lart dhe vlerën 0 nëse 
fëmija ka motra/vëllezër të moshës nën 10 vjeç. 
Për të eksploruar faktorët përcaktues të ndarjes 
së roleve gjinore për punën e papaguar tek fëmijët, 
është vlerësuar një model regresiv logit. 
Për një vektor të dhënë variablash të pavarur p, 
logit i një regresioni të shumëfishtë logjistik jepet 
nga ekuacioni:

rast në të cilin modeli i regresionit logistik është:

     ku
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5. REZULTATET EMPIRIKE
Tabela 4 paraqet rezultatet e vlerësimet për 
raportet e shanseve (odds ratios) të marra nga 
modeli logit, të cilat shpjegojnë probabilitetin që një 
fëmijë të angazhohet në bërjen e ndonjë aktiviteti të 
punës së papaguar. 
Analiza përshkruese tregoi që ka një hendek gjinor 
në përfshirjen e fëmijëve në punë të papaguar dhe 
kjo konfirmohet edhe nga vlerësimet e modelit 
logit, të cilat tregojnë që vajzat përfshihen në 

mënyrë të rëndësishme në punët e shtëpisë. 
Probabiliteti që një vajzë të kryejë punë shtëpiake 
është 7,4 herë më i lartë sesa probabiliteti për 
djemtë. Ndarja e punës së papaguar është shumë 
gjinore dhe ka një shpërndarje shumë të anuar. 
Pasja e motrave dhe vëllezërve konsiderohet si 
një faktor i rëndësishëm që influencon përfshirjen 
e fëmijëve në punë të papaguar (Solaz dhe Wolf, 
2015). Alvares dhe Miles (2008) argumentojnë se 
prania e motrave dhe vëllezërve mund të ndikojë 
dhe transmetimin e roleve gjinore. Rezultatet e 

Tabela 3: Përshkrimi i variablave të përfshirë në modelin regresiv logit 
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Tabela 4: Vlerësimet për raportet e shanseve për pjesëmarrjen e fëmijëve në aktivitete të punës së 
papaguar 

*p= 0.05
Numri i vrojtimeve = 1764
Wald chi2(12) = 492.58, Log likelihood = -991.315
Prob > chi2  = 0.0000
Pseudo R2 = 0.1816
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modelit logit tregojnë se fëmijët që kanë motra 
ose vëllezër më të mëdhenj, të moshës mbi 10 
vjeç, kanë më pak gjasa që të përfshihen në punët 
shtëpiake, krahasuar me fëmijët që kanë motra 
dhe vëllezër të moshës deri në 10 vjeç. Ky rezultat 
është i pritshëm pasi zakonisht motrat/vëllezërit 
më të rritur kujdesen për motrat/vëllezërit më të 
vegjël.
Shumica e studimeve empirike konfirmojnë që 
pjesëmarrja e prindërve në punët e shtëpisë ka 
një ndikim statistikisht të rëndësishëm (Gimenez-
Nadal, Molina dhe Zhu, 2014). Rezultatet e modelit 
të vlerësuar logit tregojnë që përfshirja e babait në 
kryerjen e ndonjë aktiviteti të punës së papaguar 
në shtëpi ka një efekt pozitiv dhe statistikisht të 
rëndësishëm në angazhimin e fëmijëve në punët 
shtëpiake. Kështu, gjasat e pjesëmarrjes në 
aktivitete të punës së papaguar janë 1,4 herë më të 
mëdha për një fëmijë, babai i të cilit kryen ndonjë 
punë shtëpiake. Kjo gjetje mbështet hipotezën e 
modelit të rolit të prindit (Sevilla, Gimenez-Nadal, 
dhe Fernandez, 2010), ku pjesëmarrje e babait në 
punët e papaguara ndikon në transmetimin e roleve 
gjinore.  
Duke konfirmuar gjetjet e dhëna në seksionin 3, 
rezulton që mosha ka efekt pozitiv dhe statistikisht 
të rëndësishëm në pjesëmarrjen e fëmijëve në 
punë të papaguar. Fëmijët duke u rritur përfshihen 
më shumë në kryerjen e aktiviteteve të punës së 
papaguar. Duke konsideruar statusin e aktivitetit 
ekonomik të prindërve, gjasat që një fëmijë 
të kryejë punë të papaguar ulen për fëmijët, 
baballarët e të cilëve janë të punësuar ndërsa 
nënat janë jo në punësim.
Rezultatet e vlerësuara tregojnë për një lidhje 
statistikisht të parëndësishme mes pjesëmarrjes 
së fëmijëve në punë të papaguar dhe pjesëmarrjes 
së gjyshërve të tyre. Kufizimet e mundshme të 
kësaj gjetjeje lidhen me numrin e familjeve të 
vrojtuar me dy ose më shumë bërthama familjare 
dhe me faktin që përqindja e familjeve me një 
bërthamë familjare është shumë më e madhe.
Vlerësimet e paraqitura në Tabelën 4 tregojnë se 
gjasat që një fëmijë të kryejë punë të papaguar 
janë dy herë më të larta për një fëmijë që jeton në 
zonat rurale, krahasuar me një fëmijë që jeton në 
zonat urbane. Gjasat që fëmijët të kryejnë punë të 
papaguar janë më të larta në ditët e fundjavës. 

6. KONKLUZIONE
Ky artikull paraqet studimin e përcaktuesve të 
ndarjes gjinore të punës së papaguar tek fëmijët e 
moshës 10-17 vjeç në Shqipëri, duke përdorur të 
dhënat e APK-së dhe nëpërmjet vlerësimit të një 
modeli logit.
Pabarazia gjinore në ndarjen e punës së papaguar 
fillon që në moshë të re, ndërsa analiza empirike 
tregon që prania e gjyshërve që jetojnë në të 
njëjtën familje me nipërit dhe mbesat e tyre nxit 
një pjesëmarrje më të madhe të djemve në punët 
e shtëpisë. Por pavarësisht kësaj, ndarja e punës 
së papaguar në Shqipëri është shumë larg ndarjes 
egalitariane. 
Duke krahasuar shkallët e pjesëmarrjes së 
djemve dhe vajzave në punët shtëpiake, provohet 
në mënyrë të qartë që në Shqipëri këto aktivitete 
konsiderohen si detyrë e vajzave. Ndarja e 
aktiviteteve të punës së papaguar tregon për një 
shpërndarje shumë të anuar në aspektin gjinor. 
Probabiliteti që një vajzë të angazhohet në bërjen 
e punëve shtëpiake është 7,4 herë më e lartë sesa 
për një djalë.
Pjesëmarrja e babait në bërjen e punëve shtëpiake 
ka një efekt statistikisht të rëndësishëm pozitiv 
mbi përfshirjen e fëmijëve në aktivitete të punës 
së papaguar. Kështu, raporti i shanseve për 
pjesëmarrjen e fëmijëve në punë të papaguar është 
1,4 herë më e lartë nëse babi bën punë shtëpie.
Zona e banimit është një tjetër faktor që ka një 
ndikim statistikisht të rëndësishëm në angazhimin 
e fëmijëve në aktivitete të punës së papaguar. 
Kështu, raporti i shanseve që një fëmijë të kryejë 
punë të papaguar është më i lartë për një fëmijë 
që jeton në zonat rurale, sesa për një fëmijë që 
jeton në zonat urbane. Lloji i ditës përcakton 
pjesëmarrjen e fëmijëve në punë të papaguar, ku 
gjasat janë më të mëdha në ditët e fundjavës. 
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KOMBINIMI STATISTIKOR 
PËR INTEGRIMIN E TË 
DHËNAVE ME BURIME TË 
NDRYSHME

Abstrakti

Në krijimin e bazave të të dhënave që përdoren 
shpesh nga analistët dhe statisticienët, disa 
skedarë të dhënash janë kombinuar nëpërmjet 
teknikave të kombinimit statistikor për të 
pasuruar skedarin e të dhënave marrëse. Ky 
proces kërkon ruajtjen e supozimit të pavarësisë 
me kusht (CIA)1 , i cili mund të çojë në gabime 
serioze në lidhjet ndërmjet variablave. Në 
studimin për këtë artikull, janë kryer metoda të 
kombinimit statistikor. Rezultatet janë bazuar 
në të dhëna reale nga skedari i Taksës mbi 
Vlerën e Shtuar (TVSH) dhe skedari i Anketës 
Tremujore pranë Ndërmarrjeve (ATN), dhe 
për përpunimin e tyre është përdorur gjuha 
e programimit R. Bazuar në një rast studimi, 
janë kryer disa analiza të parakushteve dhe 
të rezultateve të metodave të kombinimit 
statistikor dhe janë përmendur përfitimet 
e përdorimit të informacioneve ndihmëse. 

1 Conditinal Independence Assumption 

Është konfirmuar se supozimi i pavarësisë së 
kushtëzuar (CIA) mund të jetë një kushtëzim 
serioz që mund të kalohet në sajë të përdorimit 
të informacioneve ndihmëse të përshtatshme. 
Metodat “hot deck”2 u panë si më të preferuara 
se metodat e tjera të kryera në këtë rast 
studimi. Ky studim u motivua nga nevoja për të 
analizuar së bashku të dhënat e shitjeve neto 
të mbledhura nga burime të ndryshme dhe në 
këtë rast, nga skedari i TVSH-së dhe ATN-së. 

2 Hot deck është një metodë imputimi që merret me 
të dhëna që mungojnë në të cilën çdo vlerë e munguar 
është e zëvendësuar me një vlerë të vrojtuar në një 
anketë nga një njësi e ngjashme. 

FJALË KYÇE:
 
Kombinimi statistikor; Informacionet 
ndihmëse; Supozimi i pavarësisë së 
kushtëzuar
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1. HYRJE
Kombinimi statistikor është një metodë e bazuar 
në modele për të ofruar informacion të bashkuar 
mbi variabla dhe indikatorë të mbledhur nëpërmjet 
burimeve të shumëfishta3 (anketa të dizajnuara nga 
e njëjta popullatë). Përfitimet potenciale të kësaj 
mënyre kanë të bëjnë me mundësinë për të nxitur 
përdorimin komplementar dhe potencialin analitik 
të burimeve të të dhënave ekzistuese. Në këtë 
mënyrë, kombinimi statistikor mund të jetë një mjet 
për të rritur efiçiencën e përdorimit të të dhënave 
ekzistuese. Më shpesh, qëllimi i kombinimit është 
të shtojë përdorimin e informacionit, por teknikat e 
kombinimit janë përdorur gjithashtu për bashkimin 
e vlerësuesve të vrojtuar në anketa të ndryshme 
dhe për të përmirësuar saktësinë e këtyre 
vlerësuesve nëpërmjet integrimit me anketa më të 
mëdha.

Janë dy mënyra kryesore, në terma të output-it, që 
mund të merren nëpërmjet kombinimit:

a) Mënyra makro i referohet identifikimit të 
ndonjë strukture që përshkruan lidhjet ndërmjet 
variablave jo të vrojtuar së bashku, të tilla si 
shpërndarjet e bashkuara, shpërndarjet margjinale 
ose matricat e korrelacionit (D’Orazio, 2006).

b) Mënyra mikro i referohet krijimit të një skedari 
të dhënash mikro të plotë, ku të dhëna mbi të 
gjithë variablat janë të disponueshme. Kjo arrihet 
nëpërmjet gjenerimit të një bashkësie të dhënash 
të re, nga dy bashkësi të dhënash që janë të 
bazuara në një bashkësi variablash të përbashkët 
ndërmjet dy “rekordesh sintetike mikro”. Në 
praktikë, procedurat e kombinimit mund të shihen 
si një problem imputimi të variablave target nga 
një anketë dhuruese në një marrëse. X dhe Y 
janë variablat e anketës dhuruese ndërsa anketa 
marrëse përmban variablat X dhe Z. Y, Z janë 
mbledhur nëpërmjet dy kampioneve të ndryshme 
nga e njëjta popullatë; variablat X janë mbledhur 
në të dy kampionet dhe janë lidhur me Y dhe Z. 
Lidhja ndërmjet këtyre variablave të përbashkët me 
variablat e vrojtuar vetëm në një nga bashkësitë 
e të dhënave - bashkësia e të dhënave dhuruese 
- do të eksplorohet dhe përdoret për të imputuar 
në bashkësinë tjetër të të dhënave – bashkësia 
e të dhënave marrëse – variablat jo të vrojtuar 
drejtpërdrejt. Kështu që një bashkësi të dhënash 
sintetike gjenerohet me informacion të plotë mbi X, 
Y dhe Z.

Matësit e lidhjes ndërmjet Y dhe Z me kusht X 
nuk mund të vlerësohen dhe zakonisht supozohen 

3 Donald Rubin

të jenë 0. Kjo është e ashtuquajtura supozimi i 
pavarësisë me kusht (CIA)- një pikë reference për 
të përcaktuar cilësinë e vlerësuesve të bazuar në 
kombinim.

Kur ky kusht qëndron, algoritmet e kombinimit 
do të prodhojnë vlerësime të sakta që reflektojnë 
shpërndarjen e bashkuar të vërtetë të variablave që 
janë mbledhur në burime të ndryshme. Për fat të 
keq, ky supozim i pavarësisë së kushtëzuar rrallë 
qëndron në praktikë dhe nuk mund të testohet 
nga bashkësitë e të dhënave. Nëse supozimi i 
pavarësisë së kushtëzuar, CIA, nuk qëndron dhe 
nuk ka informacione të tjera shtesë, modeli do 
të ketë probleme identifikimi dhe bashkësitë e të 
dhënave artificiale (false) të prodhuara mund të 
çojnë në konkluzione jo të sakta.

Një metodë për të mbajtur supozimin e pavarësisë 
me kusht, CIA, është përdorimi i informacionit 
ndihmës. Informacioni ndihmës zakonisht vjen në 
një nga llojet e mundshme të mëposhtme: 

a) Informacion parametrik ndihmës, i marrë nga 
variablat “hook” 4; 

b) Një bashkësi e tretë të dhënash (C) ose një 
mbivendosje e dy kampionëve (A, B) që ofrojnë 
informacion të plotë mbi (X, Y, Z). 

Në një metodë parametrike kombinimi makro, 
informacioni ndihmës, zakonisht i mbledhur nga 
variablat “hook” ose nëpërmjet kampionit të 
mëparshëm, arkiva ose të dhëna të mbledhura, 
mund të jetë veçanërisht i dobishëm. Variablat 
“hook” mund të kontribuojnë për të rritur fuqinë 
shpjeguese të variablave të përbashkët dhe në këtë 
mënyrë për të ulur masën e pasigurisë, gjithashtu 
mund ta eliminojnë atë plotësisht në disa raste.

Bazat e të dhënave ndihmëse mund të jenë 
gjithashtu të përdorshme në një metodë kombinimi 
makro. Funksioni i mundshëm mund të ndahet 
në dy faktorë dhe skedarët e të dhënave A, B dhe 
C mund të bashkohen në një skedar. Raporti i 
fundit i ESSnet5  mbi Integrimin e të Dhënave 
identifikon tre metodologji kryesore që fokusohen 
në përdorimin e bazave të të dhënave ndihmëse me 
informacion të plotë:

•Singh et al (1993) propozon një procedurë me 
dy hapa për përdorimin e bazave të të dhënave 
ndihmëse në kontekstin e metodave “hot deck”. 

4 Një hook është një variabël në të cilin mund të ruhen 
një funksion ose disa funksione të cilat mund të thirren 
në një rast të veçantë nga një program ekzistues. 
5 European Statistical System  
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Së pari, një vlerë live6  e variablit Z nga baza e 
të dhënave C imputohet në çdo njësi në bazën e 
të dhënave A, duke përdorur një nga procedurat 
“hot deck”. Së dyti, për çdo rekord në A, një 
vlerë live finale nga B do të imputohet - ajo që 
i korrespondon fqinjit më të afërt në B me një 
distancë të llogaritur në vlerën e ndërmjetme të 
mëparshme. 

• Një metodë tjetër për përdorimin e informacionit 
ndihmës, që merr në konsideratë dizajnime 
kampionesh komplekse, është ofruar nga Renssen 
(1998). Renssen identifikon dy mënyra për të ofruar 
vlerësues nga baza e të dhënave të bashkuara, 
kryesisht e fokusuar në përshtatjen e peshave: 
a) Metoda e kalibrimit që është marrë nën 
stratifikimin me dy hapa. Kjo metodë konsiston 
në kalibrimin e peshave në skedarin (C) duke i 
kufizuar ato për të riprodhuar në C shpërndarjet 
margjinale të Y dhe Z të vlerësuara nga skedarët që 
do të kombinohen.
b) Një metodë kombinimi ku një vlerësim më 
kompleks i P (Y, Z) mund të përftohet nën 
stratifikimin sintetik me dy hapa. Ajo konsiston 
në përshtatjen e vlerësuesve të llogaritur nën 
supozimin e pavarësisë me kusht, CIA, duke 
përdorur mbetjet e llogaritura në skedarin C 
ndërmjet vlerave të parashikuara dhe të vrojtuara 
për Y dhe Z respektivisht.

• Metoda e tretë u propozua nga Rubin (1986) 
dhe konsiston në bashkimin e dy burimeve të 
të dhënave A dhe B. Në rastin e kampioneve të 
mbivendosura, vështirësitë në llogaritjen e peshave 
të lidhura mund të kufizojnë përdorimin e kësaj 
metode. 

Analizimi së bashku i të dhënave të shitjeve neto 
të mbledhura nga burime të ndryshme është i 
domosdoshëm. Dy skedarët që i kanë këto të 
dhëna janë Skedari i Taksës mbi Vlerën e Shtuar 
(TVSH) dhe Anketa Tremujore pranë Ndërmarrjeve 
(ATN). Në një anë, skedari i TVSH-së është një 
burim i rëndësishëm administrativ për mbledhjen 
e shitjeve neto. Në anën tjetër, ATN-ja, si një burim 
statistikor, mbledh një sërë variablash për analizat 
ekonomike.

Artikulli synon të testojë përdorimin e teknikave 
alternative të bazuara në modele për të integruar 
informacionin mbi shitjet neto nga TVSH-ja -dhe 
ATN-ja. 

Objektivat janë:

Objektivi 1: Analiza e koherencës ndërmjet 
statistikave të shitjeve neto të mbledhura nga 

6 Vlera live i korrespondon fqinjit më të afërt

ATN-ja dhe të dhënat e TVSH-së. Ky krahasim i 
koherencës së ATN-së me TVSH-në do të ofrojë 
analiza të rëndësishme mbi cilësinë e informacionit 
të mbledhur në ATN.

Objektivi 2: Vlerësimi i cilësisë së statistikave 
të shitjeve neto të marra nëpërmjet kombinimit 
statistikor bashkërenduar me variablat e mbledhur 
në ATN.

Në seksionin 2 të kërkimit paraqiten hapat kryesorë 
të implementimit të kombinimit, duke theksuar 
rezultatet kryesore në lidhje me dy objektivat 
e mësipërme. Ndërsa seksioni 3 përmbledh 
konkluzionet kryesore dhe rekomandimet për 
zbatimin e teknikave të kombinimit statistikor.

Pyetja e kërkimit është: A ka koherencë ndërmjet 
statistikave të shitjeve neto të mbledhura nga ATN 
dhe TVSH?

Për të realizuar objektivat e kërkimit duhen 
kontrolluar hipotezat mbi mungesën ose jo të 
koherencës ndërmjet statistikave të shitjeve neto të 
mbledhura nga ATN dhe TVSH.

2. KOMBINIMI STATISTIKOR: 
METODOLOGJIA DHE 
REZULTATET
Dy burimet e të dhënave – TVSH-ja si dhurues 
dhe ATN-ja si marrës - kanë të përbashkët disa 
variabla në terma të përkufizimeve, klasifikimeve, 
shpërndarjeve margjinale dhe periudhës së 
referencës. Të dy burimet e të dhënave kanë të 
njëjtën popullatë target - ndërmarrjet.

2.1 METODOLOGJIA

2.1.1 Krahasimi i shpërndarjeve për variablat e 
përbashkët

Në bazë të popullatës target (ndërmarrjet), është 
analizuar konsistenca e shpërndarjeve margjinale. 
Është bërë distanca metrike Hellinger (HD)7 si një 
matës i ngjashmërisë së shpërndarjes për variablin 
e përbashkët të përdorur në procesin e integrimit. 
Më poshtë paraqiten vlerat e koeficienteve 
që krahasojnë dy shpërndarje të variablit të 
përbashkët, NVE (Klasifikimi i Aktiviteteve sipas 
Nomenklaturës së Veprimtarive Ekonomike, NVE 
Rev. 2)

7 Në probabilitet dhe statistikë, distanca Hellinger 
përdoret për të matur ngjashmërinë ndërmjet dy 
shpërndarjeve probabilitare. 
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$meas
tvd     overlap   Bhatt    Hell 
  0                1          1           0 

Indeksi i pangjashmërisë: Indeksi i pangjashmërisë 
është përcaktuar si distanca e variancës totale (tvd) 
ndërmjet shpërndarjeve margjinale dhe varion 
nga 0 (komplet të ngjashme) deri në 1 (komplet 
të pangjashme). Ky indeks përfaqëson pjesën e 
regjistrimeve që po shkaktojnë diferenca ndërmjet 
shpërndarjeve të krahasuara. Sa më i vogël të jetë 
indeksi i pangjashmërisë, aq më koherente janë 
shpërndarjet margjinale të variablit në bashkësinë 
e të dhënave dhuruese dhe të integruara. 
Agresti sugjeron se, për sa kohë që norma e 
pangjashmërisë është më pak ose e barabartë me 
6%, shpërndarjet margjinale të krahasuara mund 
të konsiderohen të qëndrueshme.

Overlap: Overlap është e kundërta e indeksit të 
pangjashmërisë (shuma e overlap dhe tvd është 
1). Vlera e tij varion nga 0 (komplet të pangjashme) 
deri ne 1 (komplet të ngjashme). Sa më i lartë të 
jetë overlap, aq më koherente janë shpërndarjet 
margjinale të krahasuara. Në mënyrë analoge 
me sugjerimin e konsistencës së shpërndarjeve 
Agresti (tvd<=0.06), mund të arrihet në përfundimin 
që një overlap >=0.94 tregon që shpërndarjet 
e krahasuara mund të konsiderohen si të 
qëndrueshme.

Distanca Hellinger: Distanca Hellinger është një 
indeks pangjashmërie që përfaqëson distancën 
ndërmjet dy shpërndarjeve margjinale, i cili është 
jo negative, simetrike dhe shtrihet ndërmjet 0 dhe 
√2. Distanca Hellinger (Hd) matematikisht lidhet 
me tvd nëpërmjet ekuacionit të mëposhtëm:
 
  𝐻𝑑2 ≤ 𝑡𝑣𝑑 ≤ 𝐻𝑑√2 

Duke pasur parasysh ekuacionin dhe duke marrë 
të dhënë që tvd<=0.06, mund të derivohet që 
Hd<=0.042. Në literature, kur distanca Hellinger 
është më e vogël ose e barabartë me 0.05, dy 
shpërndarjet konsiderohen  të qëndrueshme.

Koeficienti Bhattacharyya: Koeficienti 
Bhattacharyya (Bhatt) është një matës i 
ngjashmërisë ndërmjet dy shpërndarjeve dhe 
varion nga 0 deri në 1. Ky koeficient mund të 
përdoret për të vlerësuar ngjashmërinë relative 
ndërmjet dy shpërndarjeve. Sa më e lartë të jetë 
vlera e koeficientit Bhatt, aq më të ngjashme janë 
shpërndarjet. Koeficienti Bhatt mund të lidhet 
matematikisht me distancë Hellinger nëpërmjet 
ekuacionit të mëposhtëm:

  𝐻𝑑 = √1 − 𝑏ℎ𝑎𝑡𝑡

Duke marrë në konsideratë kufijtë e një distance 
Hellinger të pranueshme (<=0.05), koeficienti Bhatt 
do të ishte i pranueshëm nëse Bhatt>=0.9975.

Për të cilësuar ngjashmërinë ndërmjet 
shpërndarjeve probabilitare të të dhënave të 
dhuruesit dhe marrësit, është përdorur distanca 
metrike Hellinger, e cila merr vlerat ndërmjet 
0 dhe 1. Vlera 0 tregon një ngjashmëri absolute 
ndërmjet dy shpërndarjeve probabilitare, ndërsa 
vlera 1 tregon një mospërputhje totale. Teknikat e 
kalibrimit të aplikuara shpjeguan një ngjashmëri  
absolute për variablin e përbashkët NVE Rev. 2, 
duke qenë se distanca metrike Hellinger është e 
barabartë me 0.

2.1.2 Analiza e fuqisë shpjeguese për variablat 
e përbashkët
Zgjedhja e variablave të kombinimit është një 
pikë thelbësore në kombinimin statistikor. 
Pika referencë është supozimi i pavarësisë me 
kusht, CIA. Përmbushja e këtij kushti garanton 
që shpërndarjet e bashkuara të variablave të 
kombinimit Y dhe Z të jenë të njëjtat si në një 
procedurë lidhjeje absolute.
Bashkësia e variablave të përbashkët përbëhet 
nga kodi NVE (Klasifikimi i Aktiviteteve sipas 
Nomenklaturës së Veprimtarive Ekonomike, NVE 
Rev. 2).

2.1.3 Metodat e kombinimit
Shpesh qëllimi është të përftojmë një skedar 
sintetik të dhënash mikro të plotë nëpërmjet 
imputimit efektiv të vlerave në variablat e pa 
vrojtuara. 
Në analizë është marrë tremujori i katërt i 
vitit 2016, për të cilin janë testuar disa metoda 
imputimi si metoda mikse për të kryer kombinimin 
statistikor dhe “hot deck ”8.

Funksioni Mixed.mtc9 zbaton disa metoda mikse 
për të kryer kombinimin statistikor ndërmjet dy 
burimeve të të dhënave, të cilat janë paraqitur në 
vazhdim:

8 Hot deck është një metodë imputimi që merret me
të dhëna që mungojnë në të cilën çdo vlerë e munguar
është e zëvendësuar me një vlerë të vrojtuar në një
anketë nga një njësi e ngjashme.
9 Ky funksion  zbaton disa metoda mikes për të kryer 
kombinimin statistikor ndërmjet dy burimeve të të 
dhënave. 
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1. Në rastin e metodës së vlerësimit nën CIA (rho_
YZ|X=0) dhe  ku kemi vetëm vlerësim parametrash 
(micro=FALSE), matrica e korrelacioneve të 
vlerësuara është si më poshtë:

Në Tabelën e mësipërme ATN120 i referohet 
shitjeve neto në Anketën Tremujore të 
Ndërmarrjeve ndërsa Turnover i referohet shitjeve 
neto në skedarin e TVSH-së. 

2. Në rastin e metodës së vlerësimit me koeficient 
korrelacioni të pjesshëm (rho_YZ|X=0.5) dhe  ku 
kemi vetëm vlerësim parametrash (micro=FALSE), 
matrica e korrelacioneve është si më poshtë:

3. Në rastin e metodës së vlerësimit me koeficient 
korrelacioni të pjesshëm (rho_YZ|X=0.5) dhe  
ku kemi hap imputimi (micro=TRUE) matrica e 
korrelacioneve  është si më poshtë:

4. Në rastin e metodës së vlerësimit Moriarity 
dhe Scheuren nën supozimin e pavarësisë së 
kushtëzuar, CIA, ku ka vetëm vlerësim parametrash 
(micro=FALSE), matrica e korrelacioneve  është si 
më poshtë:

5. Në rastin e metodës së vlerësimit Moriarity dhe 
Scheuren me koeficient korrelacioni të barabartë 
me -0.15 (rho_YZ=-0.15), matrica e korrelacioneve  
është si më poshtë:

Funksioni NND. hotdeck zbaton metodën e 
distancës hot deck për të kombinuar rekordet e dy 
burimeve të të dhënave që kanë të përbashkët disa 
variabla. Ky funksion gjen dhuruesit më të afërt 
duke llogaritur distancën Euklidiane mbi variablin 
NVE. Kjo krijon bashkësinë e të dhënave sintetike 
duke plotësuar ATN-në me shitjet neto të TVSH-së.

Për arsye se metodat e imputimit kanë zakonisht 
aftësi të kufizuara për të krijuar vlera në nivel 
individual, rezultatet vlerësohen në terma të 
ruajtjes së shpërndarjeve të të dhënave dhe 
lidhjeve multivariable (Rubin, 1996). 

Për të vlerësuar fortësinë e metodave të ndryshme 
të aplikuara, krahasohet masa në të cilën 
shpërndarjet e vrojtuara në skedarin dhurues 
(TVSH) janë ruajtur në skedarin marrës (ATN). 
Distancat Hellinger përdoren sërish për të matur 
nivelin e ngjashmërisë së shpërndarjeve të 
bashkuara të shitjeve neto me variablat çelës.

Në një strukturë parametrike, supozimi i 
pavarësisë me kusht siguron që të dhënat të jenë 
të mjaftueshme për të vlerësuar parametrat e 
modelit.

Tabela 1: Matrica e koeficientëve të korrelacioneve 
të vlerësuara sipas CIA

Tabela 2: Matrica e koeficientëve të korrelacioneve 
të pjesshëm ku kemi vetëm vlerësim parametrash

Tabela 3: Matrica e koeficientëve të korrelacioneve 
të pjesshëm ku kemi hap imputimi

Tabela 4: Matrica e koeficientëve të korrelacioneve 
të pjesshëm ku ka vetëm vlerësim parametrash

Tabela 5: Matrica e koeficientëve të korrelacioneve 
të pjesshëm në rastin e metodës së vlerësimit 
Moriarity dhe Scheuren
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2.2 REZULTATET 

Vlerësimi i cilësisë në kontekstin e nevojave të 
kombinimit përbën një procedurë. Secili nga hapat 
si cilësia dhe koherenca e burimeve të të dhënave, 
teknikat e modelimit, algoritmet e kombinimit/
imputimit ka ndikim të rëndësishëm në cilësinë e 
rezultateve. 

Kur vlerësojmë rezultatet bazuar në burimet e të 
dhënave të integruara, duhet marrë në konsideratë 
qëllimi i analizës dhe interpretimi i tyre në 
përputhje me objektivat e studimit. Në analizë u 
konsideruan tre kritere kryesore:

1) Konsistenca e shpërndarjeve të bashkuara 
(shitjet neto me variablat integrues) ndërmjet 
TVSH-së së vrojtuar, ATN-së së vrojtuar, ATN-së së 
imputuar. Hapat e ndjekur janë:

a) Krahasimi i TVSH-së së vrojtuar dhe ATN-së së 
vrojtuar ndihmon për të kontrolluar koherencën e 
variablave të përbashkët. Në këtë rast, ai ndihmon 
gjithashtu për të vlerësuar cilësinë e informacionit 
të shitjeve neto të mbledhur në ATN me TVSH, si  
përgjigje e objektivit 1.

b) Krahasimi i TVSH-së së vrojtuar dhe ATN-
së së imputuar shërben si një kriter cilësie të 
kombinimit, me referencë objektivin 2.

c) Krahasimi ndërmjet ATN-së së vrojtuar dhe 
ATN-së së imputuar ndihmon për të kuptuar 
si realizohet kombinimi, në krahasim me 
informacionin e mbledhur në ATN. 

2) Konsistenca e parametrave të ndryshëm si, 
totalet, mesataret, etj.

3) Testimi i supozimit të pavarësisë së kushtëzuar, 
CIA-s, për variabla target specifikë: shitje neto.

Objektivat e studimit për këtë artikull janë si më 
poshtë:

OBJEKTIVI 1 - Vlerësimi i cilësisë së shitjeve neto 
në ATN me TVSH, si pikë referimi

OBJEKTIVI 2 - Vlerësimi i cilësisë së shitjeve neto 
të marra nëpërmjet kombinimit

Për të vlerësuar cilësinë e rezultateve të marra 
nëpërmjet kombinimit statistikor, i referohemi dy 
kritereve kryesore:
• Ruajtja e shpërndarjeve dhe parametrave 
kryesore ndërmjet dhuruesit dhe marrësit.
• Kapja e shpërndarjeve reale të bashkuara dhe 
korrelacioneve për variablat jo të mbledhura së 
bashku.

Pas një analize të informacionit të shitjeve neto 
të imputuar, në përgjithësi u vu re se parametrat 
e shpërndarjes së variablit të shitjes neto, si 
dhe shpërndarja e saj e bashkuar me variablat 
integruese, janë zakonisht në përputhje ndërmjet 
dhuruesit (TVSH e vrojtuar) dhe marrësit (ATN e 
imputuar). Për shembull, Figura 2 krahason pikat 
e këputjes për shitjet neto ndërmjet TVSH-së së 
vrojtuar dhe ATN-së së vrojtuar për tremujorin 
e katërt të vitit 2016. Siç shihet, rezultatet  e 
kombinimit dhe mbledhjes së të dhënave janë të 
njëjta.

Kufizimi kryesor i kombinimit statistikor është 
mbështetja e tij në supozime të nënkuptuara. 
Kur shitja neto duhet të analizohet me variabla 
shtesë të mbledhura vetëm në TVSH, një kusht 
thelbësor për sukses është ekzistenca e variablave 
mirëshpjegues që japin lidhjen ndërmjet këtyre 
variablave.

3. KONKLUZIONE DHE 
REKOMANDIME
Në studimin për këtë  artikull janë kryer metoda të 
kombinimit statistikor. Rezultatet janë bazuar në 
të dhëna reale nga skedari i TVSH-së dhe skedari i 
ATN-së, dhe për përpunimin e tyre është përdorur 
gjuha e programimit R. Bazuar në një rast studimi, 
janë kryer disa analiza të parakushteve dhe të 
rezultateve të metodave të kombinimit statistikor, 
dhe janë përmendur përfitimet e përdorimit të 
informacioneve ndihmëse. Studimi për këtë artikull 
u bazua në dy objektiva dhe konkluzionet e tyre 
janë si më poshtë:

OBJEKTIVI 1: Në bazë të analizës, koherenca e 
shitjeve neto të TVSH-së dhe ATN-së është e mirë.

OBJEKTIVI 2: Një faktor i rëndësishëm i analizës së 
bashkuar dhe kombinimit të ATN-së me TVSH-në 
është një koherencë e mirë e variablave. Diferencat 
e shpërndarjeve për variablat e përbashkët, 
të përdorur në kombinim, mund të shkaktojnë 
mospërputhje për vlerësuesit e shitjeve neto.

Figura 1: Ngjashmëria mesatare e shpërndarjeve 
të bashkuara të shitjeve neto të ATN
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Metodat specifike të kombinimit u vërtetuan se 
ishin më të mirat. Megjithatë, rezultatet tentojnë 
të jenë të ngjashme dhe zakonisht vlerësuesit nga 
kombinimi janë më të ndjeshëm ndaj parakushteve 
të koherencës dhe variablat e përdorura në model, 
sesa metoda e përdorur.
Rezultatet tregojnë se, kur parakushtet e 
koherencës arrihen, kombinimi ofron rezultate të 
mira për shpërndarjet margjinale dhe shpërndarjet 
e bashkuara që përfshijnë dimensione të 
kontrolluara në model. Kur supozimet e modelit 
qëndrojnë, kombinimi statistikor mund të ofrojë 
konkluzione të mira për vlerësuesit specifikë.
 
Në rastin e marrë në studim, parakushtet për 
kombinimin janë arritur. Dy burimet e të dhënave 
– TVSH-ja si dhurues dhe ATN-ja si marrës – 
janë në përputhje, në terma të përkufizimeve, 

klasifikimeve, shpërndarjeve margjinale dhe 
periudhës së referencës, dhe të dy burimet e të 
dhënave kanë të njëjtën popullatë target.

Kombinimi statistikor duhet të përdoret sepse 
është një metodë e dobishme për të optimizuar 
burimet e të dhënave. Ai lejon të përdoret një 
madhësi e vogël kampioni duke përdorur analiza të 
stratifikuara a priori me madhësi kampioni më të 
vogla, krahasuar me një kampion të pa kombinuar 
me analiza të stratifikuara të bëra a posteriori.

Kombinimi shmang një analizë të stratifikuar me 
shumë strata dhe me të vërtetë, në një rast studimi 
të pa kombinuar, ndërsa kryejmë regresin logjistik, 
mund të përfundojmë me një strata boshe.

Figura 2: Paraqitja e vlerave të TVSH-së së vrojtuar dhe ATN-së së imputuar për tremujorin e katërt 2016
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PËRFSHIRJA E 
INOVACIONIT NË 
PROCESIN E MBLEDHJES 
SË TË DHËNAVE 
NË PRODHIMIN E 
STATISTIKAVE ZYRTARE

Abstrakti

Vizioni i Institutit të Statistikave (INSTAT) 
është të ofrojë të dhëna të besueshme dhe të 
krahasueshme, duke përshtatur metodologjitë 
dhe duke shtuar listën e treguesve statistikorë. 
Bazuar në këtë vizion, përdorimi i teknologjisë 
në procese të ndryshme statistikore është rritur 
gjatë viteve të fundit, duke filluar nga mbledhja, 
editimi, vlerësimi, përpunimi dhe shpërndarja e 
të dhënave. INSTAT ka avancuar në përdorimin 
e teknologjisë (metoda CAPI, mbledhja e të 
dhënave me internet, OCR, R, PxWeb).

Ky artikull shqyrton situatën në vitin 2016 
lidhur me përdorimin e teknologjive të 
reja, përmirësimet e bëra duke i krahasuar 
me metodat tradicionale të grumbullimit, 
përpunimit dhe shpërndarjes së të dhënave,  

si dhe analizon sfidat e ardhshme të INSTAT. 
Metoda e përdorur në këtë  studim është 
një analizë e detajuar e kostos, shkallës së 
përgjigjes, mënyrës së kapjes si dhe cilësisë 
së të dhënave,  nga metodat e ndryshme të 
grumbullimit të të dhënave. . 

Përdorimi i inovacionit mund të bëhet nga zyrat 
statistikore për të zvogëluar ngarkesën e të 
intervistuarve dhe  koston, për të maksimizuar 
cilësinë e të dhënave të grumbulluara dhe për 
të përmirësuar afatet kohore.
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1. HYRJE
Një nga sfidat më të rëndësishme të zyrave të 
statistikave është rritja e cilësisë dhe përmirësimit 
të afatit kohor me efikasitet. Procesi i rritjes 
së të dhënave me cilësi të lartë për Institutet e 
Statistikave Kombëtare (ISK), duhet të përfshijë 
praktikat më të mira në grumbullimin, zvogëlimin 
e kostos dhe ngarkesën e të intervistuarve. 
Shpenzimet janë shumë të rëndësishme, 
veçanërisht për zyrat statistikore me buxhet të 
ulët. Ndryshimet e reja teknologjike mund të 
ndikojnë në çdo proces statistikor. Ndryshimet 
e shpejta në teknologji kanë krijuar mundësi të 
reja për përmirësimin e afateve kohore. Kostot e 
teknologjive të reja, të tilla si tableta ose pajisje të 
tjera celulare, janë në rënie, duke bërë të mundur 
përdorimin e tyre në procesin e grumbullimit të të 
dhënave përmes metodës së intervistimit personal 
me ndihmën e kompjuterit (CAPI).

Statistikat e Kanadasë analizojnë në Raportin e 
Metodologjisë (Statistics Canada, 2010) avantazhet 
e përdorimit të teknologjisë në prodhimin 
statistikor. Teknologjia mund të përdoret për të 
monitoruar dhe kontrolluar cilësinë e të dhënave 
nga mbledhja e të dhënave, kapja e të dhënave dhe 
në procesin e editimit dhe imputimit. Gjithashtu, 
kalimet automatike në pyetësor, mund të përdoren 
për të zgjidhur problemet e menjëhershme, duke 
zvogëluar ngarkesën e të intervistuarve. Është 
më e lehtë të  zbatohet kontrolli i cilësisë së 
procesit të intervistimit dhe të krijohen raporte 
për menaxherët për statusin e intervistimit, për 
shembull shkalla e përgjigjes, numri i intervistave 
të përfunduara dhe kohëzgjatja për intervistë etj. 
Nga ana tjetër, përdorimet e teknologjisë kërkojnë 
investime për blerje ose rinovime. Gjithashtu, 
kërkohet që ekspertët e kompjuterëve të zhvillojnë 
programe për prodhimin statistikor.

Puna e INSTAT bazohet në programin pesëvjeçar 
të Statistikave Zyrtare, i cili është dokumenti bazë 
që siguron prodhimin e të dhënave statistikore 
nga Sistemi Kombëtar i Statistikave, të nevojshme 
për vëzhgimin e situatës ekonomike, sociale dhe 
mjedisore në Republikën e Shqipërisë. Ky program 
punon në përputhje me parimet statistikore të 
parashikuara në ligjin statistikor, por gjithashtu 
ndjek parimet e përgjithshme të Kodit të Praktikës 
së Statistikave Evropiane.

Gjatë vitit 2016, INSTAT ka kryer 17 vrojtime. Në 
Figurën 1 janë paraqitur numri i vrojtimeve, sipas 
metodës së mbledhjes së të dhënave për vitin 2016.

Tradicionalisht, INSTAT ka përdorur “Intervistën 
Personale me Laps e Letër” (PAPI), si një metodë 
për grumbullimin e të dhënave. Kjo është metoda 
më e përdorur edhe sot, siç tregohet në Figurën 1; 
rreth 82 për qind e vrojtimeve përdorin metodën 
PAPI për të mbledhur të dhëna, për shkak të 
disa faktorëve si, norma përgjithësisht e lartë 
e përgjigjes, sistemi i dobët i adresave, është 
i thjeshtë për t’u përdorur nga anketuesit dhe 
shpesh për shkak se është më i lirë.

Për herë të parë CAPI (Intervistën Personale 
me Kompjuter) është përdorur në Studimin 
Demografik dhe Shëndetësor në Shqipëri (ADHS) 
2008-09. Një aspekt inovativ i ADHS 2008-09 ishte 
përdorimi i Personal Digital Assistants (PDAs) për 
mbledhjen e të dhënave, në vend të pyetësorëve 
me letër. Pyetësorët u programuan në PDA duke 
përdorur software Census and Survey Processing 
(CSPro). Vrojtimi i plotë dhe menaxhimi i të 
dhënave, klasifikimet, kapërcimet (skips) dhe 
kontrolli i plotshmërisë ishin vendosur në sistemin 
e kapjes së të dhënave. Pyetësorët e letrës 
ishin në dispozicion të intervistuesve në rast të 
mosfunksionimit të pajisjeve. Në vitin 2016 metoda 
CAPI është përdorur nga 2 vrojtime.

Mbledhja e të dhënave me internet (WEB) është 
përdorur për herë të parë në vitin 2013, si një 
mënyrë për të ulur shpenzimet, duke shmangur 
përdorimin e intervistuesve dhe duke zvogëluar 
ngarkesën e të intervistuarve. Për këtë qëllim, 
është përdorur një software open source, 
Limesurvey Server. Forma të ndryshme janë 
përgatitur për mbledhjen e informacionit, për 
shembull për Anketën e Statistikave Afatshkurtra, 
studimin e Zhvillimit të Kërkimeve për Sektorin 
Publik etj. Kjo metodë është përdorur në 2016 

Figura 1: Numri i vrojtimeve sipas metodës së 
mbledhjes së të dhënave

Burimi: Programi INSTAT për vitin 2016, llogaritja e 
autorëve
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në një vrojtim, por është përdorur gjithashtu 
me metodën CAPI, për të dhënë më shumë 
informacion.

2. KRAHASIMI I METODAVE 
TË GRUMBULLIMIT TË TË 
DHËNAVE
Ky seksion do të përshkruajë metodat e ndryshme 
të mbledhjes së të dhënave, avantazhet dhe 
disavantazhet e tyre në vrojtime e ndryshme të 
kryera nga INSTAT, në aspekte të tilla si kostoja, 
shkalla e përgjigjes, ngarkesa e të intervistuarve, 
treguesit e cilësisë etj. Këto aspekte analizojnë dhe 
krahasojnë vrojtimet e mëposhtme:
- Anketa e Forcave të Punës (AFP)
- Anketa e Statistikave Afatshkurtra (ATN)
- Anketa e Komunikimit dhe Teknologjisë së 
Informacionit (TIK)

AFP u krye për herë të parë në vitin 2007. Gjatë 
vitit 2007-2011, AFP është kryer nga INSTAT në 
bazë vjetore përmes intervistave të drejtpërdrejta 
personale, duke kontaktuar familjet në banesën 
e tyre. Në vitin 2011, për herë të parë, AFP filloi 
përdorimin e metodës CAPI. Metoda e optimizuar 
(në rastin tonë metoda CAPI), na lejon të kemi të 
dhëna më të sakta sepse kontrollet logjike janë 
bërë drejtpërdrejt në programin e laptopëve. 
Këto kontrolle zvogëlojnë gabimet që nuk vijnë 
nga procesi i zgjedhjes (për shembull kalimet 
nëpër pyetje kapërcehen automatikisht dhe jo 
në mënyrë manuale, siç ndodh në pyetësorët me 
letër). Kështu, nëse një person është më i vogël se 
15 vjeç, pyetësori lidhur me statusin e punësimit 
kalohet automatikisht.

Anketa ATN është një studim tremujor i cili i 
drejtohet ndërmarrjeve. Nga viti 2003-2013 
është përdorur metoda PAPI për mbledhjen e 
informacionit. Që nga viti 2013 është bërë përpjekje 
për të përdorur një metodë të përzier metodash: 
PAPI + pyetësorë online. Në vitin 2014, 91% e 
kompanive, me 10+ të punësuar, kanë pasur qasje 
në internet. Shkalla e lartë e depërtimit në internet, 
veçanërisht në mesin e kompanive të mëdha, është 
arsyeja pse qasja në internet është duke u përdorur 
për këtë studim. PAPI është aplikuar si metodë 
bazë, ndërsa format web janë përdorur vetëm për 
kompanitë e mëdha (rreth 300).

Anketa e TIK është kryer për herë të parë në vitin 
2015, duke përdorur tableta (CAPI) për të mbledhur 
informacionin. Ky studim është përqendruar në 
disponueshmërinë e teknologjive të informacionit 
dhe komunikimit (TIK) dhe përdorimin e tyre nga 
ndërmarrjet.

2.1. KOSTO

Ekziston një kërkesë në rritje për të dhënat 
statistikore nga përdoruesit, jo vetëm nga 
politikëbërësit, por edhe nga përdorues të tjerë. 
Çdo agjenci statistikore duhet të marrë vendime 
ndërmjet prodhimit të të dhënave statistikore dhe 
kostove për ta realizuar atë. Mbledhja e të dhënave 
të tilla është e kushtueshme, veçanërisht në vendet 
me sistem të dobët adresash dhe infrastrukture. 
Kostot ndikojnë në çdo proces statistikor. Në këtë 
artikull merren parasysh kostot e mbledhjes së të 
dhënave, pasi në përgjithësi ky proces është më i 
shtrenjtë. Zërat e buxhetit të marra në konsideratë 
për të analizuar koston për pyetësorin (në lekë) 
janë paraqitur në Tabelën 1.

Për të llogaritur kostot e vrojtimeve, me metoda 
të ndryshme të mbledhjes së të dhënave, janë 
marrë në konsideratë vrojtimet e mësipërme 
(AFP, ATN, TIK). Në këtë llogaritje, shpenzimet 
fillestare të pajisjeve (laptop / tableta) nuk janë 
marrë në konsideratë, duke supozuar që këto 
pajisje përdoren për disa vrojtime dhe shpenzimet 
duhet të shpërndahen. Gjithashtu, shpenzimet e 
aplikacioneve për mbledhjen e të dhënave nuk janë 
të përfshira.

Figura 2 tregon kostot e vrojtimeve për pyetësorë. 
Siç pritet, qasja në internet, duke përdorur 
format e webit, është më e lirë. Kjo qasje është 
duke u përdorur deri tani vetëm për kompanitë 
e mëdha STS, duke e ditur me siguri se ata kanë 
infrastrukturën e nevojshme për t’iu përgjigjur 
pyetësorit dhe gjithashtu, INSTAT ka mundësinë 
t’i dërgojë kredencialet e tyre me postë ose email. 
Kostot për CAPI, duke përdorur laptop ose tableta, 
janë pothuajse të njëjta, duke përjashtuar kostot 
fillestare për pajisjet, të cilat mund të jenë shumë 
të ndryshme, pavarësisht nga teknologjitë e 
përdorura, edhe pse po zvogëlohet shumë shpejt. 
Metoda PAPI, e cila është akoma metoda më e 
përdorur në INSTAT, ka koston më të lartë nga 
metodat e tjera të mbledhjes së të dhënave.
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Tabela 1: Zërat e buxhetit të vrojtimeve të marra në konsideratë

Figura 2: Shpenzimet për pyetësor për vrojtimet sipas metodave të mbledhjes së të dhënave (në Lekë)

Burimi: Të nxjerra nga autorët bazuar në informacionin e INSTAT-it

Burimi: Llogaritjet e autorëve
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2.2. SHKALLA E PËRGJIGJES

Mos-përgjigja është një tipar i përbashkët i 
vrojtimeve me zgjedhje. Një pjesë e elementëve të 
përzgjedhur nuk mund të kontaktohen, refuzojnë 
pjesëmarrjen ose nuk marrin pjesë në studim për 
arsye të tjera (Fannie Cobben, 2009).

Në Shqipëri, plotësimi vullnetarisht i një pyetësori 
është relativisht një kulturë e re. Në përgjithësi 
njerëzit bashkëpunojnë me intervistuesit për të 
plotësuar pyetësorët. Ende është e vështirë për të 
gjetur të anketuarit në shtëpi gjatë orëve të ditës, 
pasi mënyra e jetesës ka ndryshuar. Popullsia 
është bërë më e lëvizshme dhe njerëzit nuk janë 
në vendin e tyre të zakonshëm të qëndrimit për 
periudha të gjata. Të gjitha këto ndryshime mund të 
ndikojnë në normën e përgjigjes. Për këtë qëllim, 
llogaritet shkalla e përgjigjes, të dhënë në Figurën 
3. Shkalla e përgjigjes llogaritet duke pjesëtuar 
numrin e pyetësorëve të plotësuar me madhësinë e 
vrojtimit. 

Ekziston një situatë specifike në Shqipëri,  ku 
sistemi i adresave nuk funksion siç duhet. Kjo e 
bën shumë të vështirë dërgimin e pyetësorëve dhe 
kredencialeve për format online, me anë të postës. 
Për anketat e ekonomive familjare, INSTAT përdor 
sistemin e saj GIS, i dizajnuar për Censusin e 
Popullsisë dhe Banesave, 2011. Shkalla e përgjigjes 
për AFP është më e lartë, për shkak të këtij fakti. 
Shkalla e përgjigjes për AFP i referohet mesatares 
vjetore për vitit 2014, për ATN PAPI është mesatarja 
vjetore e vitit 2013, për ATN online është shkalla e 
përgjigjes për tremujorin e katërt 2015, ndërsa për 
TIK tablet është shkalla e përgjigjes për vitin 2015.

Bradburn (1978) sugjeroi që përkufizimi i 
ngarkesës së të intervistuarve duhet të përfshijë 
katër elemente; gjatësinë e intervistës, përpjekjet e 
të anketuarve, stresi i anketuarve, dhe frekuencën 
e intervistimit. Përpjekjet e të anketuarve mund 
t’i referohen sfidave njohëse të një detyre. Shkalla 
më e vogël e përgjigjes është për qasjen online, 
rreth 19.3%. Edhe në vrojtimet online, njësitë e 
anketuara mund të përgjigjen kur ata dëshirojnë, 
por ngarkesa ndaj të anketuarve është më e lartë, 
pasi ata duhet të kuptojnë, plotësojnë, kryejnë 
veprime dhe të mbajnë shënime.

Tradicionalisht, përdorimi i intervistuesve, për 
mbledhjen e të dhënave, ka rezultuar më efikase  
sa i përket shkallës së përgjigjes; rreth 80%. 
Të anketuarit u besojnë intervistuesve dhe 
bashkëpunojnë me ta më mirë, duke rezultuar në 
nivele më të larta përgjigjesh. Intervistuesit janë të 
pajisur me mjetet identifikuese dhe kanë me vete 
një letër zyrtare që shpjegon fushën e vrojtimi dhe 
aspektet e konfidencialitetit të të dhënave.

Figura 3: Shkalla e përgjigjes sipas metodave të ndryshme të grumbullimit të të dhënave dhe anketave 
(në%)

Burimi: Llogaritjet e autorëve
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2.3. NGARKESA E TË 
INTERVISTUARVE
 
Matja e ngarkesës së të intervistuarve do të bëhet 
duke marrë parasysh kohëzgjatjen e intervistës, 
për të njëjtin studim, në metoda të ndryshme 
të mbledhjes së të dhënave. Vrojtimi ATN është 
testuar në dy metoda të ndryshme; PAPI dhe 
internet. I njëjti pyetësor përdoret për të dyja 
metodat. Në pyetësorin në internet janë shtuar 
shënime shtesë për të shpjeguar pyetjen; kjo është 
puna që bën intervistuesi në metodën ballë për 
ballë. Pyetësori online është drejtuar tek i njëjti 
individ, njësoj si për metodën PAPI (gjatë metodës 
PAPI kontakti me ndërmarrjen është vendosur më 
parë).

Natyrisht, metoda online ka një ngarkesë më 
të madhe për të intervistuarit (në rastit tonë 
kompanitë). Kjo lidhet kryesisht me faktin se i 
anketuari ka nevojë për më shumë kohë për të 
kuptuar pyetjet.

2.4. KAPJA E TË DHËNAVE

Zhvillimet e mëdha dinamike në Teknologjinë e 
Informacionit (IT) dhe përparimet e shpejta në 
ndryshimet teknologjike, po ndikojnë në mënyrën 
e punës për zyrat statistikore. Sfida e përditshme e 
INSTAT-it është identifikimi i tendencave dhe gjetja 
e zgjidhjeve më të përshtatshme për të prodhuar 
statistika duke analizuar koston dhe efektivitetin. 
Pothuajse çdo vrojtim i kryer nga INSTAT përdor 
intervistën ballë për ballë. Për të lehtësuar 
procesin e kapjes së të dhënave, në tetor 2009 u 
instalua sistemi i skanimi për të përgatitur punën 

në vijim për Censuset e ardhshëm.
Arritjet e INSTAT, në lidhje me kapjen e të dhënave 
janë:
- Në vitin 2011 skanimi dhe kapja e të dhënave për 
Censusin e Ndërmarrjeve Ekonomike
- Në vitin 2011-2012 skanimi dhe kapja e të 
dhënave për Censusin e Popullsisë dhe Banesave
- Në 2013 skanimi dhe kapja e të dhënave për 
Censusin e Bujqësisë
- Nga viti 2010 deri më sot skanimi dhe kapja e të 
dhënave për vrojtime të ndryshme

Qasja e teknologjisë së njohjes inteligjente të 
karaktereve (Intelligent Character Recognition-
ICR) zvogëlon kohën për procesin e kapjes së 
të dhënave, veçanërisht për aktivitetet e mëdha 
statistikore. Institutet kombëtare të statistikave 
gjithmonë analizojnë kohëzgjatjen dhe cilësinë e të 
dhënave. Lidhur me këtë është bërë një analizë për 
të vlerësuar cilësinë e të dhënave, për Censusin e 
Ndërmarrjeve Ekonomike.

Kur analizohen të dhënat e skanuara, ekzistojnë 
disa mënyra për të ndarë sasinë e të dhënave sipas 
pyetësorit, faqes, nivelit të fushës ose karakterit. U 
zgjodh niveli më i detajuar - niveli i karakterit - ku 
karakteret e regjistruara, në këtë rast në skedarët 
e transferimit, krahasohen me karakteret nga 
pyetësori. Kutitë u përzgjodhën rastësisht dhe nga 
këto kuti u zgjodhën rastësisht disa pyetësorë. Të 
gjithë karakteret u krahasuan, pra ato karaktere që 
ishin të regjistruara dhe që kishin rezultuar të ishin 
zëvendësuar, interpretuar gabim ose të pasakta.

Figura 5 tregon se si verifikuesi interpreton 
“6” si “0”. Nëse verifikuesit e kanë pranuar “0” 
ose ta ndryshojnë atë në, për shembull “8”, ky 
konsiderohet një zëvendësues i mbetur. Fushat u 
ndanë në tre lloje të ndryshme fushash; me shkrim 
dore, kutia e kontrollit dhe njohja e karakterit optik 
(OCR) (domethënë të para-shtypur).

Figura 4: Koha mesatare e shpenzuar për metodën 
PAPI dhe online (në minuta)

Figura 5: Shembull i një zëvendësimiBurimi: Llogaritjet e autorëve

Burimi: Censusi i Ndërmarrjeve Ekonomike, procesi i 
kapjes së të dhënave
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Tabela 2: Pyetësorët e kontrolluar

Tabela 3: Rezultati i zëvendësimeve

Burimi: Llogaritjet e autorëve

Burimi: Llogaritjet e autorëve

Në Tabelën 2 janë paraqitur numrin e pyetësorëve të kontrolluar për të analizuar të dhënat e skanuara për 
Censusin e Ndërmarrjeve Ekonomike.

Në Tabelën 3 janë paraqitur numrin e pyetësorëve të zëvendësuar për të analizuar cilësinë e kapjes së të 
dhënave për Censusin e Ndërmarrjeve Ekonomike.
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Qëllimi kryesor i kontrollit të të dhënave të 
skanuara ishte matja e cilësisë duke numëruar 
zëvendësimet. U gjetën pak zëvendësime, siç 
tregohet edhe në Tabelën 3. Fushat me shkrim 
me dorë përfaqësonin shumicën e zëvendësime 
të gjetura, të cilat nuk ishin shumë të habitshme. 
Një shembull tipik ishte shkronja “I” që ishte 
bërë numër “1”. Fushat e OCR-së nuk kishin fare 
zëvendësime; vetëm një rast zëvendësimi u gjet 
për kutitë e kontrolluar. Tabela 3 pasqyron një 
cilësi shumë të mirë të të dhënave të kapura/të 
transferuara, vetëm 0,12 për qind e karaktereve 
ishin zëvendësuar.

2.5.  CILËSIA E TË DHËNAVE

Përdoruesit e të dhënave duhet që të kenë 
gjithmonë të paktën disa informacione në çfarë 
shkalle vrojtimet janë modeluar apo përgjithësuar 
si pasojë e imputimit. Në fund të procesit të 
imputimit është e nevojshme të prodhohen 
indikatorët e mëposhtëm (Statistics Canada, 2010): 
- Numri i rekordeve të cilat janë imputuar (për 
shembull numri i rekordeve që kanë qenë subjekt i  
imputimit);

- Numri i rasteve të cilat janë imputar dhe nga cila 
metodë;

- Numri i rekordeve të cilat kanë shërbyer si 
donatorë;

- Numri i rekordeve të përdorur si donatorë dhe 
numri i fushave të imputuara;

- Një listë që tregon se cilët donatorë janë përdorur 
për secilin marrës (për të gjetur burimet e të 
dhënave të imputuara);

- Një listë e të gjitha të dhënave për të cilat 
imputimi nuk funksionon (për shembull, nëse nuk 
u gjet asnjë donator)

Eurostat propozon indikatorët standard të 
mëposhtëm të cilësisë që mund të përdoren nga 
prodhuesit e statistikave, për të përmbledhur 
cilësinë e statistikave të raportuara sipas 
Standardeve të Raportit të Cilësisë (ESTAT / 02 
/ Quality / 2005/9 / Quality Indicators). Ky grup 
treguesish mund të përdoret për të matur dhe 
ndjekur me kalimin e kohës cilësinë e të dhënave 
të prodhuara në Sistemin Evropian të Statistikave 
(ESS)1 . 

1 https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/ESTAT/
prodcom/Library/25-Quality/quality_reports/reference_
documents/STANDARD_QUALITY_INDICATORS.pdf

Treguesit standard të cilësisë të propozuar nga 
Eurostat janë: 
• Niveli i Kënaqësisë 
• Shkalla e statistikave në dispozicion
• Koeficienti i variacionit
• Shkalla e përgjigjes nivel variabli (e pa-peshuar / 
e peshuar)
• Shkalla e përgjigjes nivel rekordi (e pa-peshuar / 
e peshuar)
•  Shkalla dhe raporti i imputimit 
• Shkalla e mbi-mbulimit dhe klasifikimit të gabuar
• Shkalla e nën-mbulimit gjeografik
• Madhësia mesatare e rishikimeve
• Përpikëria e botimeve
• Publikimi i rezultateve fillestare
• Publikimi i rezultateve finale
• Numri i publikimeve të shpërndara dhe / ose të 
shitura
• Konsultimet në bazat e të dhënave
• Shkalla e plotshmërisë së metadatave
• Gjatësia e serive kohore të të dhënave
• Numri i serive kohore të krahasueshme
• Shkalla e dallimeve në lidhje me konceptet dhe 
matjeve sipas normave evropiane
• Shkalla e asimetrive për statistikat e njëjta
• Shkalla e statistikave që plotësojnë kërkesat për 
përdorimin kryesor apo dytësor

Grupi i treguesve që u shqyrtua për të bërë 
vlerësimin e efekteve të procedurës së pastrimit 
në nivel të agreguar, mund të përmblidhet në tre 
tregues të ndryshëm (INSTAT Quality Dimensions, 
2014):
1. Treguesit për sasinë e të dhënave që i 
nënshtrohen procedurës së imputimit si: numri i 
rekordeve, numri i variablave, numri i variablave 
objekt i procedurës së imputimit dhe numri i 
vlerave totale.

2. Treguesit për vlerësimin e efekteve të 
përgjithshme të procedurës së imputimit, si: 
i) shkalla e imputimit (I): (numri i vlerave të 
imputuara/numri i vlerave totale)*100; ii) shkalla 
e shtimit (Ia): (numri i shtimeve/ numri i vlerave 
totale)*100; iii) shkalla e ndryshimeve (Im): (numri i 
ndryshimeve/numri i vlerave totale)*100; iv) shkalla 
e eliminimit (Ie): (numri i eliminimeve/numri i 
vlerave totale)*100

3. Treguesit sintetikë për shkallën e imputimeve 
të rekordeve, për shembull: numri i rekordeve me 
shkallë imputimi më të madhe sesa 2% dhe numri 
i rekordeve me shkallë imputimi më të madhe sesa 
5%.

Nga treguesit e paraqitur në tabelën 4, shkalla e 
imputimit për LFS është rreth 0,01%, kështu që 
metoda e mbledhjes së të dhënave CAPI është 
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metodë shumë e mirë për të monitoruar dhe 
kontrolluar cilësinë e të dhënave. PAPI, siç pritet, 
është metoda ku imputimi dhe editimi kanë shifrat 
më të larta, rreth 4,71%, të vlerave totale.

Është e qartë, nga të dhënat e mësipërme, se 
përfitimet e metodës CAPI nuk janë vetëm në 
kohën e përpunimit (pasi futja e të dhënave bëhet 
gjatë procesit të grumbullimit të të dhënave), por 
edhe në cilësinë e të dhënave.

3. PROCESET E TJERA 
STATISTIKORE, PËRVEÇ 
MBLEDHJES SË TË DHËNAVE
 
INSTAT synon të zëvendësojë software statistikorë 
SAS dhe SPSS me softuerit statistikor R, i cili 
është një software open source, i cili është i aftë  të 
përpunojë statistika, si edhe software e tjerë. Ky 
zëvendësim do të bëhet për shkak të shpenzimeve 

të mëdha që kanë rinovimet e  licencave. Ndërkohë, 
para se procesi të realizohet plotësisht, ka ende 
nevojë 

për përdorimin e SAS dhe SPSS. Pra, plani i kalimit  
nga SAS / SPSS në R do të realizohet gradualisht.
Në shtator të vitit 2012, INSTAT ka zhvilluar një 
faqe interneti të re dhe funksionale për t’u përdorur 
sa më lehtë nga përdoruesit. Përdorimi i Modelit 
Common Nordic Meta Model (CNMM) do t’i lejojë 
përdoruesit të përdorin të dhënat statistikore në 
mënyrë dinamike. Baza e të dhënave statistikore e 
INSTAT-it është ndërtuar me ndërfaqen PX-Web. 
Nga janari 2016 ky software është open source, 
ndërsa PX-Web është pa pagesë që nga janari 
2015. PX-Web është zhvilluar dhe është pronë e 
Statistikave të Suedisë, dhe është përdorur për të 
krijuar tabelat dinamike. 

Tabela 4: Treguesit e vlerësimit të cilësisë në nivel të agreguar

Burimi: Llogaritjet e autorëve

PËRFSHIRJA E INOVACIONIT NË PROCESIN E MBLEDHJES SË TË DHËNAVE NË PRODHIMIN E STATISTIKAVE ZYRTARE



35

Çdo përpjekje e përmendur në seksionet e 
mësipërme është realizuar për zhvillimin e një 
sistemi statistikor të qëndrueshëm në Shqipëri. Ky 
sistem duhet të lehtësojë vendimmarrjen bazuar në 
të dhënat statistikore relevante dhe të besueshme, 
që të plotësojnë nevojat e përdoruesve.

4. KONKLUZIONE
Metoda PAPI ka një shkallë përgjigjeje të mirë; 
intervistuesi ka një efekt pozitiv në këtë aspekt. 
Intervistuesit e INSTAT-it janë të pajisur me 
materiale shtesë (harta, letra prezantuese, etj.) për 
të përmirësuar cilësinë e të dhënave. Bazuar në 
vlerësimin e cilësisë, pyetësorët kompleks (kalimet 
në pyetësor, listat) janë të vështira për t’u plotësuar.

Metoda CAPI ndikohet pozitivisht nga përdorimi 
i intervistuesve, veçanërisht në shkallën e 
përgjigjeve. Intervistuesit e INSTAT-it janë të pajisur 
me materiale shtesë (harta, letra prezantuese, etj.). 
Procesi i hedhjes së të dhënave bëhet gjatë fazës 
së mbledhjes së të dhënave dhe mund të përdoren 
edhe pyetësorët më komplekse. Lidhur me cilësinë 
e të dhënave të grumbulluara, kjo metodë redukton 
gabimet e intervistuesit, pasi gjatë grumbullimit të 
të dhënave zbatohen edhe rregullat e plotshmërisë 

dhe kalimet në pyetësor. Pajisjet e përdorura për 
këtë metodë, edhe pse çmimet janë në rënie, janë 
ende të kushtueshme. Përdorimi i laptopëve ose 
pajisjeve të tjera në terren nuk është shumë e lehtë 
dhe nevojitet një trajnim i mirë. Intervistuesit dhe të 
anketuarit kanë reaguar pozitivisht ndaj përdorimit 
të laptopëve dhe tabletave.

Të dhënat e prodhuara për këtë artikull mbështesin 
supozimin se kostoja e laptopëve ose tabletave 
të përdorura për procesin e grumbullimit të të 
dhënave është e ndarë nga vrojtime të ndryshme që 
përdorin këtë pajisje. Metoda në internet ka koston 
më të ulët dhe kjo metodë ka edhe shkallën më të 
ulët të përgjigjes. Ngarkesa e të intervistuarit është 
më e lartë në metodën online, për shkak se ajo 
kërkon më shumë kohë për të lexuar dhe kuptuar 
pyetjet.

CAPI dhe metoda online lejojnë transmetimin e 
menjëhershëm të të dhënave në zyrat qendrore, 
duke mundësuar përpunimin e menjëhershëm të 
të dhënave. Përfshirja e inovacionit në procesin 
e mbledhjes së të dhënave për prodhimin e 
statistikave zyrtare duhet të bëhet duke analizuar 
koston, cilësinë e të dhënave dhe kohën e 
përpunimit.
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TREGU I BANESAVE NË 
SHQIPËRI: 
REGRESIONI HEDONIK

Abstrakti

Tregu i banesave është një nga sektorët më të 
rëndësishëm në Shqipëri. Gjatë 20 vjetëve të 
fundit ka pasur një rritje të ndërtimeve në këtë 
sektor, kryesisht në qytetet e mëdha. Kriza që 
përfshiu botën, midis tyre edhe Shqipërinë, u 
pasqyrua në këtë sektor si e lidhur me rënien 
e ndjeshme në shitjet e banesave. Një fenomen 
i vrojtuar është se, pavarësisht rënies së 
fuqisë blerëse, ndërtuesit nuk ulin çmimet e 
banesave. Synimi kryesor i këtij artikulli është 
aplikimi i Metodës së Regresionit Hedonik 
(MRH) të çmimeve, si një metodë alternative e 
vlerësimit të banimit në Tiranë. Ideja themelore 
e Metodës Hedonike të Çmimeve (MHÇ) është 
që të zbërthejë vlerën e banesës ose çmimin 
e saj, në karakteristikat ose vetitë përbërëse 

të saj dhe më pas të mbledhë të gjitha vlerat 
kontribuuese të çdo karakteristike, për të 
krijuar vlerën përfundimtare të banesës. 
Rezultatet empirike dhe koeficientët tregojnë 
se shumica e variablave të pavarura janë shumë 
të rëndësishme dhe tregojnë një lidhje të saktë 
dhe të pritur me çmimin. Ky artikull pritet të 
kontribuojë në literaturë, pasi ekzistojnë shumë 
pak studime që përdorin regresionin hedonik të 
çmimeve të banesave në Shqipëri. 
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1. HYRJE
Tregu i banesave është një pjesë shumë e 
rëndësishme e ekonomisë kombëtare dhe 
është e lidhur ngushtë me sektorë të tjerë të 
ekonomisë që, së bashku, përcaktojnë nivelin e 
zhvillimit. Rëndësia e tregut të banesave shihet 
në marrëdhëniet e saj shkakësore me sektorët e 
tjerë të ekonomisë sepse një kërkesë për strehim 
përfaqëson një investim dhe një vendim konsumi. 
Strehimi, si përmbushje e një nevoje themelore, 
ndikon në nevoja të tjera të tilla si ushqimi, veshja, 
uji, higjiena dhe shëndeti. Tregu i banesave krijon 
sektorë dhe tregje plotësues të tilla si ndërtimi i 
ujit, shërbimet elektrike, komplekset e blerjeve 
dhe shërbimet e tjera të komunitetit, të cilat 
gjenerojnë më shumë punësim dhe të ardhura. 
Po ashtu, strehimi, si një aset kapital, ashtu si 
të gjitha investimet e tjera, ofron dhe ndihmon 
në zhvillimin e ndërmarrjeve afariste, siguron të 
ardhura të qëndrueshme afatgjate të qirasë dhe 
mund të veprojë si kolateral kreditor për përpjekjet 
e biznesit.

Meqenëse tregu i banesave është një sektor 
i rëndësishëm i ekonomisë dhe ka ndikim 
domethënës në sektorë të tjerë të ekonomisë, 
kërkimi për modelimin e çmimeve të banesave 
bëhet një çështje thelbësore. Synimi kryesor i këtij 
artikulli është aplikimi i Metodës së Regresionit 
Hedonik (të çmimeve), si një metodë alternative 
vlerësimi për banimin në Tiranë. Pjesa tjetër 
ofron një pasqyrë të tregut shqiptar të banesave, 
veçanërisht të kryeqytetit të saj, Tiranës. Pjesa 
e tretë ofron rishikimin e literaturës, duke 
shpjeguar teorinë që qëndron pas MHÇ-së dhe 
studimet kryesore empirike që kanë të bëjnë me 
çështjen. Pjesa e katërt paraqet një shpjegim të 
hollësishëm të të dhënave dhe metodologjisë së 
përdorur, si dhe ofron gjetjet kryesore empirike. 
Pjesa e fundit është rezervuar për përfundimet dhe 
ofron shpjegime specifike për disa fenomene të 
përfituara nga rezultatet.

2. PËRMBLEDHJE E TREGUT 
SHQIPTAR TË BANESAVE
Gjatë dy dekadave të fundit, Shqipëria ka përjetuar 
një rritje (bum) të rëndësishme në sektorin 
e ndërtimit, kryesisht në tregun e banesave. 
Periudha e tranzicionit u shoqërua me ndryshime 
në faktorët demografikë, ekonomikë dhe socialë, 
të cilët, nga ana e tyre, kanë rritur kërkesën për 
ndërtime të reja. Tregu i banesave paraqet një 
element të rëndësishëm, jo vetëm për ekonominë 
shqiptare, por edhe për kulturën shqiptare. 
Shqiptarët e konsiderojnë pronësinë e një shtëpie 
si një nga nevojat parësore dhe fillestare. Në këtë 
drejtim, migrimi i brendshëm (nga fshati në atë 
urban) dhe i jashtëm, si dhe ndryshimi i qëndrimit 
ndaj jetesës të ndarë nga prindërit, kanë luajtur 
një rol shumë të rëndësishëm në formën dhe 
trendin e kërkesës për strehim. Më konkretisht, 
emigracioni ka luajtur një rol të madh në kërkesën 
për banesa në zonat urbane, veçanërisht në Tiranë, 
si pasojë e përmirësimit të kushteve të jetesës 
dhe të ardhurave më të larta të disponueshme të 
emigrantëve shqiptarë dhe familjeve të tyre në 
shtëpi.

Çështje të rëndësishme që kërkojnë vëmendje 
të veçantë për tregun e banesave në Shqipëri 
përfshijnë: 
- Të drejtat e pronësisë nuk janë të përcaktuara 
qartë midis pronarëve “të vjetër” të privuar nga 
regjimi komunist dhe atyre të rinj që aktualisht 
zënë prona
- Çështja e legalizimit të ndërtesave të ndërtuara 
pa lejen e autoriteteve lokale
- Regjistrimi i hipotekës, kredidhënies hipotekare 
dhe procesi i ekzekutimit të hipotekave, të cilat janë 
veçanërisht të lidhura me praktikën bankare dhe 
kornizën ligjore në vend.

Bazuar në rezultatet e Regjistrimit të Popullsisë 
dhe Banesave 2011 (INSTAT, 2012), popullsia e 
zakonshme rezidente në Shqipëri ishte 2.821.977, 
25,25% e të cilëve banojnë në Tiranë. Numri i 
përgjithshëm i banesave ishte 1.012.400, nga të 
cilat, sipas klasifikimit në bazë të llojit, 99,6% 
ishin banesa tradicionale dhe 0,4% e tyre ishin jo-
tradicionale. Tirana kishte përqindjen më të madhe 
të banesave, me 26%. Gjithashtu, Tirana kishte 
numrin më të madh të lejeve të ndërtimit (23% në 
2016 dhe 28% në 2017 të totalit të numrit të lejeve 
të ndërtimit).
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Karakteristikat e ndërtesave në Shqipëri në vitin 
2011 nuk ndryshojnë në mënyrë drastike nga viti 
2001 në aspektin e llojit të ndërtesës, numrit të 
kateve, numrit të banesave për çdo ndërtesë, etj., 
(INSTAT, 2014). Numri i ndërtesave individuale 
ende mbizotëron, ndërkohë që ndërtesat e banimit 
përbëjnë vetëm 3,7% në vitin 2011, shumë afër 
me 3,3% në vitin 2001. Lloji i ndërtesave dhe 
periudha përkatëse e ndërtimit tregojnë se numri 
i ndërtesave të apartamenteve, ndërtuar gjatë 
viteve 2001-2011, është më shumë se dyfishuar, 
krahasuar me dekadën e kaluar dhe përbën 23,4% 
të stokut total të këtij lloji ndërtese në Shqipëri. 
Figura 1 tregon një bum në ndërtim gjatë viteve 
2001-2011, krahasuar me vitet 1991-2000.

3. RISHIKIMI I LITERATURËS
Vlerësimi i çmimeve të banesave ka tërhequr 
një interes të konsiderueshëm në literaturën 
ekonomike dhe rrjedhimisht ekzistojnë shumë 
artikuj kërkimorë. Teoria e kërkesës hedonike, 
gjithashtu e njohur si regresioni hedonik ose si 
metoda hedonike e çmimeve, vlerëson vlerën e 
karakteristikave të një malli që ndikon në mënyrë 
indirekte në çmimin e tij të tregut. Ideja themelore 
e metodës së çmimeve hedonike është se ajo 
zbërthen vlerën e banesës ose çmimin e saj në 
karakteristikat apo vetitë përbërëse të saj dhe 
më pas përmbledh vlerat kontribuuese të çdo 
karakteristike për të krijuar vlerën përfundimtare 
të shtëpisë. Thënë ndryshe, këto metoda çmimi 
masin peshën ose karakteristika të caktuara si 
vendndodhja e banesës, numri i banjave, ose 
prania e karakteristikave të tjera në çmimin total të 
banesës.

Kjo teori e metodës së çmimeve përdoret gjerësisht 
në kërkimin mbi konsumatorin dhe tregun. Nga 
perspektiva e konsumatorit, teoria hedonike vjen 
nga teoria e konsumit të Lancaster-it (Lancaster, 
1966). Sipas tij, vlera e së mirës së përbërë 
rrjedh nga karakteristikat e saj. Gjegjësisht, çdo 
e mirë konsiderohet si një anëtare e grupit të të 
mirave nëse të gjitha të mirat e grupit përdoren 
në kombinim me njëra-tjetrën. Kështu, çmimi i 
produktit nuk varet nga sasia e karakteristikave 
të bashkangjitura në produkt, por nga kombinimi 
i të mirave që blerësi vendos të blejë. Nga 
perspektiva e tregut, Rosen e përgjithësoi qasjen 
për të përfshirë tregun e strehimit dhe e integroi 
atë në teorinë e përgjithshme. Modeli Rosen 
argumenton se ekziston një marrëdhënie jolineare 
midis çmimit të mallrave dhe karakteristikave të 
tyre të qenësishme. Çmimi i nënkuptuar është një 
funksion i karakteristikave të lidhura me të mirën 
(Rosen, 1974).

Aplikimi i Metodës Hedonike të Çmimit kryesisht 
mbështetet në katër supozime kyçe. Supozimi 

Tabela 1: Rritja e popullsisë dhe strehimit, Censusi 1989, 2001, 2011

Figura 1. Numri i ndërtesave të apartamenteve 
sipas periudhës së ndërtimit, Censusi 2011 (në%)

Burimi: INSTAT

Burimi: INSTAT: Kushtet e banimit dhe të jetesës në Shqipëri 
2014
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i parë ka të bëjë me homogjenitetin në tregun 
e banesave. Ky supozim është i diskutueshëm, 
pasi produktet e strehimit mund të ndryshojnë 
nga njëri-tjetri në aspektin lokal, strukturor, të 
lagjes ose çdo atributi apo kriteri tjetër. Supozimi 
i dytë është se tregu i banesave funksionon nën 
konkurrencë të përsosur. Ky është një supozim 
i justifikueshëm pasi ekzistojnë shumë blerës 
dhe shitës që kanë lirinë për të hyrë dhe dalë nga 
tregu, dhe rrjedhimisht asnjë blerës apo shitës 
nuk mund të ndikojë në treg. Supozimi i tretë ka 
të bëjë me faktin se blerësit dhe shitësit kanë 
informacion të përsosur në lidhje me produktin 
e strehimit. Edhe pse e vështirë për t’u arritur në 
realitet, ky supozim duket i arsyeshëm pasi blerja 
e një banese kërkon një sasi të konsiderueshme të 
kapitalit. Procesi i blerjes së një shtëpie përfshin 
grumbullimin e shumë informacioneve online dhe 
offline para kryerjes së një blerjeje. Supozimi i 
katërt dhe i fundit është ai i ekuilibrit të tregut. Ky 
supozim është i diskutueshëm sepse është ideale 
të supozohet se vektori i çmimeve do të përshtatet 
menjëherë ndaj ndryshimeve në kërkesë apo 
ofertë në çdo kohë, kështu që nuk merr parasysh 
marrëdhëniet midis çmimeve të nënkuptuara të 
atributeve apo karakteristikave.

MHÇ është aplikuar në hulumtimin e tregut 
të strehimit (Ball, 1973); (Chau, et al., 2001); 
(Freeman, 1979); (Leggett, C.G. & Bockstael, N.E., 
2000). Ajo është aplikuar në vlerësimin e çmimeve 
të banesave në Hong Kong (Chen, 2009). Sipas këtij 
studimi, ekziston një dallim mes pamjes të portit 
dhe pamjes malore kur vendoset çmimi i shtëpive, 
domethënë pamja në port mund të rrisë çmimin, 
ndërsa pikëpamja malore mund ta zvogëlojë atë. 
Keng T.Y (2000) gjithashtu përdori MHÇ-në për 
të analizuar faktorët që ndikojnë në çmimin e 
banesave në Malajzi.

Gjetjet janë në përputhje me hipotezën se çmimet 
e banesave përcaktohen nga faktorët ekonomikë 
dhe financiarë të identifikuar si të rëndësishëm për 
kërkesën dhe ofertën e njësive të banimit në këtë 
vend.

Karakteristikat/atributet e zakonshme të 
banimit që përdoren nga MHÇ-ja janë: atributet 
strukturore, atributet e vendndodhjes dhe/ose 
atributet e lagjes (Herath, 2010). Këto atribute 
përfshijnë si karakteristikat cilësore, po ashtu edhe 
ato sasiore.

3.1 ATRIBUTET STRUKTURORE 

Atributet strukturore kanë efekt të rëndësishëm 
dhe lidhje me çmimet e pronave. Ndërkohë që 
disa studime argumentojnë se preferencat për 
qëndrimet strukturore mund të ndryshojnë sipas 
klientit dhe mund të ndryshojnë me kalimin e 
kohës, si dhe ndërmjet vendeve (Kohlhase, 1991), 
të tjerë argumentojnë se atributet e dëshirueshme 
krahasuese të një shtëpie vlerësohen dhe 
reflektohen në çmime (Ball, 1973). Atributet 
kryesore që janë po aq të rëndësishme në të gjithë 
vendet dhe që janë pozitivisht të lidhura me çmimin 
e një shtëpie janë: numri i dhomave dhe dhomave 
të gjumit (Garrod, 1992), madhësia e dyshemesë 
(Carroll, T. M., Clauretie, T. M. & Jensen, J., 1996) 
(Rodriguez, M. & Sirmans, C. F., 1994), numri i 
banjave, ballkonet, garazhi, etj. Kërkimet gjithashtu 
kanë treguar që mosha e ndërtesës është e lidhur 
negativisht me çmimin e pronës për shkak të 
kostos më të lartë të mirëmbajtjes dhe riparimit 
(Clapp, M. & Sirmans, CF, 1994) 1998). Në anën 
tjetër, atributet si cilësia strukturore, sistemi i 
ngrohjes, izolimi termik, bodrumi e kështu me 
radhë janë të vështira dhe ndryshojnë nëpër vende 
në varësi të vlerave tradicionale dhe klimës.

4. METODOLOGJIA
Vendndodhja dhe zona përreth pronës/shtëpisë 
është një atribut shumë i rëndësishëm që ka 
një efekt domethënës në vendimin e blerjes. 
Ajo përcakton distancën e shtëpisë me qendrën 
e qytetit, komplekset tregtare, vendin e punës, 
shkollën dhe atributet e tjera të ngjashme. 
Atributet kryesore të vendndodhjes, që janë 
përdorur nga studimet, janë niveli i ndotjes, klasa 
socio-ekonomike e banorëve, përbërja racore, 
mënyrat e transportit, pamja e pronës dhe kati. 
Qëndrimet kryesore të lagjes të përdorura janë 
zhurma e trafikut, distanca nga komplekset 
tregtare dhe madhësia e komplekseve tregtare, 
peizazhi i këndshëm, ndotja dhe distanca nga 
sportet dhe mjediset e tjera rekreative.

Nga atributet e lartpërmendura strukturore, të 
vendndodhjes dhe lagjes për shkak të mungesës 
së të dhënave dhe vështirësive në krijimet e 
qëndrimeve të caktuara, ky studim përdor vetëm 
qëndrimet e disponueshme për apartamentet në 
Tiranë. Më saktësisht, nga atributet strukturore 
përdoren numrin e dhomave, numrin e dhomave 
të gjumit, numrin e banjove, madhësinë e banesës 
në m2, ekzistencën e ballkonit dhe ekzistencën e 
ashensorit. Ndërsa nga atributet e vendndodhjes 
përdoren kati dhe vendndodhja (zona), duke 
përdorur 11 mini-bashkitë dhe pjesa tjetër është 
konsideruar si mini-bashkia 12.
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Përdorimi i metodës hedonike është i njohur  vetëm 
vitet e fundit modelet hedonike janë përdorur në 
mënyrë më të gjerë në prodhimin statistikor dhe në 
analiza të ndryshme.
Metodologjitë hedonike të çmimeve bazohen në 
idenë se karakteristikat e ndryshme të të mirave 
dhe shërbimeve ndikojnë ndryshe në vlerësimin e 
tyre nga ana e konsumatorit. Kështu, faza e parë 
e kësaj metodologjie konsiston në përcaktimin 
e një funksioni hedonik të çmimeve, pra një 
funksion që lidhet me çmimet e transaksionit, me 
karakteristikat përkatëse të të mirës ose shërbimit.

Ku p është çmimi i të mirës apo shërbimit, c1nt, 
c2nt...cmnt janë karakteristikat e tyre.
Në analizat hedonike të tregut të banesave, këto 
karakteristika zakonisht i korrespondojnë veçorive 
të banesave dhe karakteristikave të vendndodhjes. 
Duke përdorur teknikat e regresionit, është e 
mundur të vlerësohen parametrat në funksionin 
hedonik të çmimeve, të cilat mund të interpretohen 
si çmime të nënkuptuara margjinale për secilën 
karakteristikë. Bazuar në çmimet margjinale 
të vlerësuara, çmimet e banesave mund të 
rregullohen drejtpërsëdrejti, në mënyrë që të 
largojnë ndikimin ideosinkretik të këtyre burimeve 
të heterogjenitetit. Rregullimi i veçantë i kryer varet 
nga forma e funksionit hedonik të çmimeve (për 
shembull lineare, log-lineare).
Hapi i parë për të marrë një indeks hedonik është 
specifikimi i një funksioni hedonik të çmimit, i cili 
zakonisht është linear:

ose logaritëm-linear

ku xit janë k karakteristikat (ose funksionet e 
karakteristikave) të shtëpisë i në periudhën t, βt 
(β * t) është një (K + 1) - vektori i parametrave 
(çmimet implicite) që do të vlerësohen dhe uit (u * 
it) është termi i gabimit, duke qëndruar për pjesën 
e pashpjeguar të çmimit.1

Kjo metodë bazohet në supozimin se njerëzit 
i vlerësojnë karakteristikat e një të mire ose 
shërbimi që ofrohet, sesa vetë të mirën. Kështu, 
çmimet do të pasqyrojnë vlerën e një sërë 
karakteristikash, duke përfshirë karakteristikat 
mjedisore që njerëzit i konsiderojnë të rëndësishme 

1 http://ec.europa.eu/eurostat/
documents/272892/272983/Detailed_Technical_
Manual_on_Owner-Occupied_Housing-v2.
pdf/4ccf3133-2309-4316-b7fc-db3b89011b76

kur blejnë të mirën.
Në këtë studim është analizuar vetëm Tirana, 
kryeqyteti i Shqipërisë, sepse vëllimi i ndërtimit të 
banesave është më i lartë, krahasuar me qytetet 
e tjera dhe kërkesa për to rritet nga viti në vit. Pra 
Tirana është përfaqësuese për të gjithë vendin. 
Bazuar në karakteristikat e tregut shqiptar të 
banesave, ky artikull ka studiuar dhe analizuar 
vetëm tregun për apartamente. Metoda e përdorur 
për vlerësim është metoda Ordinary Least Squares 
(OLS).
Variablat e përfshira në model janë: mosha apo 
viti i ndërtimit të banesës (e re ose e vjetër), numri 
i dhomave, numri i dhomave të gjumit, numri i 
banjave, sipërfaqja në m2, kati, ashensori (variabël 
dummy), ballkon (variabël dummy), mini-bashkitë 
(ndarja administrative e Tiranës), çmimi për m2 
(çmimi i ofruar), çmimi i total (çmimi i ofruar). 
Numri i vrojtimeve është 148; të dhënat janë 
mbledhur për vitin 2017-2018 nga agjencitë e 
imobiliare në Tiranë.

Bazuar në funksionin hedonik, modeli ynë ka këtë 
formë:

Lnprice=β0 + β1 size + β2 rooms + β3 bedroom+ 
β4 toilet + β5 elevator + β6 balcony +β7 
minidistricts + β8 age + β9 floor

Ku shenja e parametrave të çdo variabli 
(karakteristikat) tregon ndikimin e secilit prej tyre 
në çmim.

5. REZULTATET EMPIRIKE

Rezultatet kryesore empirike të MHÇ janë paraqitur 
në Tabelën 2.

Nga variablat e pavarur të matur dhe testuar 
në analizën e regresionit, shenjat e të gjithë 
koeficientëve rezultuan siç pritej. Më konkretisht, 
variablat që kanë pritur shenjën dhe janë 
statistikisht të rëndësishme janë: sipërfaqja në 
m2, numri i dhomave të gjumit, mosha e ndërtesës 
ose viti i ndërtimit dhe shumica e variablave të 
mini-bashkive. Variablat e pavarur, që tregojnë 
efekt pozitiv në çmimin e banesave janë: madhësia, 
dhoma gjumi, ashensori, banja, mosha dhe mini-
bashkia 5 (mini-bashkia më e famshme dhe e 
shtrenjtë e Tiranës). Përveç kësaj, variablat që 
tregojnë efekt negativ në çmim janë: kati, ballkoni 
dhe shumica e mini-bashkive. Së fundmi, R2 - 
koeficienti i përcaktueshmërisë së modelit është 
74,1%, që tregon se variablat e pavarur shpjegojnë 
74,1 përqind të çmimeve të shtëpive në Tiranë.

),...,,( 21 mntntntnt cccfP =

ititit uxP +=

**)ln( ittitit uxP += β
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6. KONKLUZIONET

Ky studim, në mënyrë empirike, shqyrtoi fuqinë 
parashikuese të MHÇ-së, e cila përcakton vlerën e 
brendshme të çdo atributi apo karakteristike dhe 
që gjithashtu është një mjet i vlefshëm për të gjithë 
agjentët e ndryshëm që përbëjnë tregun e pasurive 
të paluajtshme: blerësit dhe shitësit, pronarët dhe 
investitorët, ndërtuesit dhe shitësit, bankat dhe 
autoritetet fiskale.
Ky mund të jetë studimi i parë që përdor MHÇ-
në për rastin e Tiranës. Koeficientët tregojnë që 
shumica e variablave të pavarura janë shumë 
të rëndësishme dhe tregojnë një lidhje të saktë 
të pritur me çmimin. Megjithatë, disa variabla 
nuk duket që janë të rëndësishme, edhe pse ato 
përmbajnë shenjën e pritshme. Më konkretisht, 
niveli i katit nuk duket i rëndësishëm dhe tregon 
që familja shqiptare preferon të blejë apartamente 
në nivelet më të ulëta të ndërtesës. Në mënyrë 
të ngjashme, ballkoni i ndryshueshëm nuk është 

i rëndësishëm sepse tregon që familja shqiptare 
duhet të jetë më racionale dhe të kërkojë më 
shumë hapësirë brenda apartamentit sesa 
ballkone.
Kufizimi kryesor i këtij studimi, i cili në të njëjtën 
kohë mund të jetë një sugjerim për hulumtimet 
e ardhshme, është mungesa e të dhënave 
dhe pamundësia e krijimit të atributeve të 
vendndodhjes dhe lagjes, si dhe variablave për 
Shqipërinë, në përgjithësi, dhe kryeqytetin, Tirana, 
në veçanti.
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ZHVILLIMI I TABELAVE 
TË BURIM, PËRDORIMEVE 
DHE INPUT – OUTPUT NË 
SHQIPËRI

Abstrakti

Ky artikull prezanton një përmbledhje të 
zhvillimeve të sistemit input-output në Shqipëri 
dhe një analizë të lidhjeve ndërdegësore të 
ekonomisë, bazuar në këto tabela. Zhvillimi, 
përpilimi dhe përdorimi i tabelave input-output 
në analizat dhe parashikimet makroekonomike 
mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në 
shqyrtimin e efekteve të politikave ekonomike.
Duke iu referuar tabelave input-output të vitit 
2013, këtu do të shqyrtohen multiplikatorët, 
lidhjet ndërdegësore dhe do të identifikohen 
sektorët kyçë në ekonominë shqiptare, bazuar 
në metodën tradicionale të lidhjeve shtytëse 
dhe tërheqëse, të zhvilluara nga Chenery-
Watanabe. Analiza është kryer duke ndarë 
tabelën input-output për prodhimin e 

brendshëm dhe importet, për të dhënë një 
vlerësim më të saktë të lidhjeve të brendshme, 
meqenëse ekonomia shqiptare është e vogël 
dhe e varur nga importet.

FJALË KYÇE:
 
Tabelat e burim–përdorimeve; Tabela 
simetrike input-output; Multiplikatorët; 
Lidhjet tërheqëse; Lidhjet shtytëse; 
Sektorët kyçë

ANALIZA INPUT-OUTPUT E LIDHJEVE NDËRDEGËSORE

ERMIR LIÇO, INSTITUTI I STATISTIKAVE
elico@instat.gov.al 



44

1. HYRJE
Sistemi i Llogarive Kombëtare përmban një 
gamë të gjerë treguesish makroekonomikë, 
nga të cilët Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) 
është një nga treguesit kryesorë të përdorur në 
vlerësimin e performancës dhe fuqisë së një 
ekonomie. Vlerësimi i PBB-së bëhet me tri metoda 
të ndryshme, duke u bazuar në pikëpamje të 
ndryshme të sistemit ekonomik. Në teori metodat 
e ndryshme të vlerësimit duhet të japin të njëjtin 
rezultat, por në realitet vlerësime nga pikëpamje 
të ndryshme ekonomike, bazuar në burime të 
ndryshme të dhënash, gjenerojnë rezultate të 
ndryshme. 

Në një analizë të përgjithshme nuk mund të thuhet 
se cila nga metodat është më e besueshmja, pasi 
kjo varet nga cilësia e burimeve të përdorura 
në secilën nga metodat. Synimi i procesit të 
balancimit është të përcaktojë cilësinë e burimeve 
të të dhënave, duke përdorur në mënyrë optimale 
informacionin ekzistues për të marrë një vlerësim 
sa më të saktë. Në terma të tjerë, balancimi kërkon 
që të dhënat statistikore, si nga krahu i prodhimit, 
shpenzimeve apo të ardhurave të përshtaten dhe të 
jenë të barabarta ndërmjet tyre. Ky barazim shpesh 
është i njohur si sistemi i tabelave të burim-
përdorimeve (TBP), duke përshkruar qarkullimin 
e totalit të burimeve të të mirave dhe shërbimeve 
të prodhuara në vend apo të importuara nga 
ana e përdorimeve. Produkti final i procesit të 
balancimit duhet të jetë një grup llogarish tërësisht 
i balancuar dhe i artikuluar me një vlerësim të 
vetëm të PBB-së.

Ndërtimi i sistemit input-output është frymëzuar 
nga puna e zhvilluar nga Wassily Leontief në vitin 
1930, e cilësuar si një nga kontributet më të mëdha 
të ekonomiksit të shekullit të 20-të (Baumol, 2000).

Në vazhdim, në vitin 1968, Kombet e Bashkuara 
publikuan “Sistemin e Llogarive Kombëtare, 
Studime dhe Metoda” ku u trajtua integrimi i këtyre 
tabelave në sistemin e llogarive kombëtare, duke 
përmirësuar në masë të madhe analizat empirike 
mbi ekonominë. Zhvillime të mëtejshme gjejmë 
dhe në versionet e përditësuara të standardeve 
ndërkombëtare në Sistemin e Llogarive Kombëtare 
1993 dhe 2008 (SNA 1993 dhe 2008).

Koncepti i tabelave input-output (TIO) u trajtua si 
pjesë më vete në Sistemin Evropian të Llogarive, 
1995 (ESA 1995). Ai konsiston në tre tabela 
kryesore dhe rëndësi më e madhe iu dha tabelave 
të burim-përdorimeve pasi japin një pamje më të 
qartë të qarkullimit të produkteve. Trajtimin teorik 
më të fundit, lidhur me këto tabela, e gjejmë në 

Sistemin Evropian të Llogarive Kombëtare, 2010 
(ESA 2010). 

Një nga avantazhet e këtij sistemi, i cili është edhe 
baza e analizës input-output, është thjeshtësia 
konceptuale e paraqitjes matricore, duke analizuar 
dhe përshkruar qarkullimin e produkteve dhe 
shërbimeve midis industrive të ndryshme. Prodhimi 
i një dege të ekonomisë është i ndërvarur me 
prodhimin e sektorëve të tjerë të cilët e përdorin 
këtë produkt si lëndë të parë në proceset e 
prodhimit ose ky produkt përdor produkte të 
degëve të tjera si lëndë të parë.

Analiza input-output dhe puna e nisur nga Leontief 
u zgjerua më tej nga një numër studiuesish, duke 
nisur me Rasmussen (1956), Chenery-Watanabe 
(1958), Hirschman (1958), Gosh, A. (1968), Miller 
and Blair (1985), Fleissner (1993), Holub dhe 
Schnabl (1994), United Nations (1996), Kurz, 
Dietzenbacher dhe Lager (1998), Thijs Ten Raa 
(2006).

Zhvillimet e fundit në fushën e analizës input-
output lidhen me analiza empirike që adresojnë 
një numër çështjesh për fenomenet e globalizimit 
( Wixted, B., N. Yamano and C. Webb, 2006). Për 
këtë arsye janë rritur kërkesat për të dhëna dhe 
teknika të reja analizuese në koncept global dhe 
për të vlerësuar efektet në ekonomi të fenomeneve 
si prodhimi global, ndërmarrjet ndërkombëtare, 
prodhimin jashtë fabrikave1  etj.

Në një botë me tregje globale më konkurruese 
dhe një proces prodhimi më të ndërvarur, si për 
shembull prodhimi i një smartphoni, procesori 
i të cilit është prodhuar në SHBA, ekrani në 
Korenë e Jugut dhe procesi i montimit kryhet 
në Kinë, ka krijuar një specializim në prodhim, 
shumëllojshmëri dhe kompleksitet më të madh të 
produkteve.

Ndërvarësia ndërmjet sektorëve dhe vendeve 
mund të përshkruhet me një ekuacion linear, i cili 
shpreh balancën midis inputeve totale dhe outputit 
për secilën të mirë dhe shërbim të prodhuar për 
të gjithë ekonominë e një vendi apo zgjerime të 
analizës input-output në koncept global. Struktura 
e prodhimit për secilin nga sektorët e ekonomisë 
prezantohet nga koeficientët teknikë të cilët 
përshkruajnë në terma sasiorë lidhjen midis 
inputeve të përdorura dhe outputit të prodhuar. 

Analiza e lidhjeve sektoriale në vijim do të 
bazohet në tabelën input-output për prodhimin e 
brendshëm, duke i kushtuar rëndësi ndërvarësisë 

1 Global Production, Multinational enterprises (MNEs), 
Factoryless Manufacturing 
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ndërmjet vendeve, pra nëse inputet e përdorura 
janë nga prodhimi vendas apo të importuara. Duke 
marrë parasysh këtë ndarje, jepet një vlerësim më i 
saktë i efekteve ekonomike, pasi impakti i inputeve 
të prodhuara në vend është më i madh dhe, duke 
qenë se ekonomia shqiptare është një ekonomi e 
vogël dhe shumë e varur nga importet, mund të 
mbivlerësojë efektin shumëzues për një sektor të 
dhënë. 

2. STRUKTURA E SISTEMIT 
INPUT-OUTPUT
Sistemi i tabelave input-output është pjesë 
përbërëse e Sistemin Evropian të Llogarive (ESA 
2010) dhe plotësisht në përputhje me parimet 
ndërkombëtare në Sistemin e Llogarive Kombëtare 
(SNA 2008). 
Sistemi konsiston në tre tabela kryesore:
• Tabela e burimeve
• Tabela e përdorimeve
• Tabela simetrike input-output

Përpilimi i tabelave të burim, përdorimeve dhe 
input-output nuk ka një traditë të gjatë në Shqipëri 
dhe INSTAT e ka përfshirë në aktivitet e saj 
zhvillimin e këtij sistemi në kuadër të projektit 
IPA 2007 (IPA 2007 Multi-beneficiary Statistical 
Cooperation Programme, Project 5, National 
Accounts). Në shkurt 2015, u publikuan për herë të 
parë tabelat e burim, përdorimeve (TBP) me çmime 
korrente për vitet 2009-2011 dhe tabelën e derivuar 
simetrike input-output (TSIO) për vitin 2011. Gjatë 
viteve 2016 dhe 2017 u publikuan tabelat e burim, 
përdorimeve dhe input-output për vitet 2012-
2014. Përpilimi dhe publikimi i tabelave bëhet 3 
vite pas vitit referencë (t+3), në të njëjtën linjë me 
metodologjinë dhe kërkesat e Eurostat. 

Baza e sistemit input-output është përpilimi dhe 
balancimi i tabelave të burim-përdorimeve (TBP) 
me çmime korrente. Përpilimi i komponentëve 
përbërës bëhet në nivel të detajuar dhe më pas 
agregohet në nivel detajimi; 89 aktivitete, sipas 
Nomenklaturës së Veprimtarive Ekonomike Rev. 2 
(NVE Rev. 2) dhe 90 produkte sipas Nomenklaturës 
së Produkteve sipas Aktiviteteve (NP 2008), nivel në 
të cilin kryhet edhe balancimi. 

Në këtë pikë nis edhe përpilimi i tabelave të burim-
përdorimeve me çmime konstante (TBPÇK 

2) ku 
komponentët përbërës në nivel të detajuar të dy 
viteve të njëpasnjëshëm deflatohen me indekset 
specifike në nivel produkti dhe kryhet një balancim 
i njëkohshëm.

2 Çmimet të vitit të mëparshëm (PYP)  

Një tjetër tabelë e rëndësishme e sistemit është 
tabela e burim-përdorimeve me çmime bazë 
(TBPÇB), që përpilohet nga tabela e balancuar e 
burim-përdorimeve me çmime korrente, nga e cila 
zbritet matrica e marzheve tregtar e të transportit 
(MTT) dhe taksave neto mbi produktet (TN) nga 
ana e përdorimeve. Tabela e përdorimeve me 
çmime bazë e ndarë për prodhimin e brendshëm 
dhe importet është baza e konvertimit të tabelave 
simetrike input-output (TSIO).

2.1 TABELAT E BURIM-PËRDORIMEVE

Tabelat e burim-përdorimeve paraqesin: ana e 
majtë totalin e burimeve të një vendi të shprehur 
në nivel produkti dhe aktiviteti, ndërsa nga ana e 
djathtë përdorimet. Balancimi i tabelave shpreh 
identitetin e barazimit të burimeve të ekonomisë, 
të prodhuara ose të importuara, me qarkullimin 
nga ana e përdorimeve si konsum ndërmjetës në 
proceset e prodhimit, konsum final apo eksporte. 

Figura 1: Struktura e sistemit input-output

Figura 2: Struktura e tabelave të burim-
përdorimeve
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2.1.1 Tabela e Burimeve
Tabela e burimeve përbëhet nga tre matrica 
kryesore: 
• matrica e prodhimit
• matrica e importeve 
• matricën e vlerësimit (taksat dhe marzhet tregtar 
e të transportit)

Matrica e prodhimit tregon prodhimin e industrive 
sipas produkteve me çmime bazë, duke paraqitur 
në diagonale prodhimin parësor, sipas përkufizimit 
që një ndërmarrje klasifikohet në një industri 
sipas produktit që prodhon, dhe jashtë diagonales 
produktet dytësore. 

Matricat kanë një strukturë në rreshta sipas 
kategorisë së produkteve, duke lejuar agregimin 
horizontal të të gjithë elementëve nga prodhimi 
total i industrive me çmime bazë, deri te burimet 
totale me çmimet e blerësit. Në hapin e parë 
prodhimi i brendshëm me çmime bazë dhe 
importet agregohen në burimet totale në çmime 
bazë. Në hapin e dytë, vektorët e vlerësimit të 
taksave neto mbi produktin, si dhe marzhet 
e tregtisë dhe transportit, i shtohen totalit të 
burimeve me çmime bazë për të përfituar totalin e 
burimeve me çmimet e blerësit. 

2.1.2 Tabela e Përdorimeve
Tabela e përdorimeve tregon, sipas industrive 
(në kolona), strukturën e konsumit ndërmjetës të 
përdorur në procesin e prodhimit, së bashku me 
inputet parësore në kuadratin e fundit (kompensimi 
i punonjësve, surplusi operativ, taksa të tjera neto 
mbi prodhimin dhe konsumi i kapitalit fiks). Sipas 
produkteve (rreshtave) kjo tabelë tregon kërkesën 
për konsum të ndërmjetëm në prodhim dhe 
konsum final (konsum final të familjeve, qeverisë 
dhe OJF-ve, formim kapitali fiks bruto) ose eksport. 
Tabela e përdorimeve është e vlerësuar me çmimet 
e blerësit, çmim i cili prezanton edhe vlerën aktuale 
të paguar, ndryshe nga prodhimi i cili është me 
çmime bazë. Në varësi, nëse do të përpilojmë 
tabelën e përdorimeve me çmime bazë apo me 
çmimet e blerësit, zbresim ose shtojmë matricat e 
qarkullimit të marzheve të tregtisë e të transportit 
dhe taksave neto. 

2.1.3 Balancimi i tabelës së burimeve dhe 
përdorimeve
Procesi i balancimit është një proces shumë i 
rëndësishëm në përpilimin e tabelave të burim-
përdorimeve. Pasi bëhet një përpunim i detajuar 
për secilin komponent, duhet që gjithë burimet 
të ballafaqohen me të dhënat e përdorimeve të 
ndërmjetme dhe finale. Përpara se të analizohen 
mospërputhjet në nivel produkti, analizohet 
mospërputhja statistikore që ekziston ndërmjet 

metodave të ndryshme të vlerësimit të PBB-së. 
Në sistemin e tabelave të burim-përdorimeve kjo 
mospërputhje statistikore duhet të eliminohet, 
e si rrjedhim kërkohet që të arrihet balancimi 
makroekonomik. 

Në fazën e parë të analizës, kur mospërputhja 
statistikore është ndërmjet 5% dhe 10%, mund të 
mbështetemi mbi një analizë dhe balancim manual 
të diferencave. Në rastet kur kjo diferencë është më 
e madhe se 10% atëherë jemi në një situatë e cila 
kërkon trajtim në burimin bazë të informacionit. Në 
të dy këto raste analizohen burimet e të dhënave 
për të përcaktuar sa më saktë arsyen e diferencave 
dhe gjatë kësaj faze mund të jetë e nevojshme 
që komponentë të ndryshëm të burimeve apo 
përdorimeve të rikodifikohen ose rivlerësohen. 

Faza e dytë është procesi i balancimit automatik, 
kur diferenca ndërmjet burimeve dhe përdorimeve 
është më e vogël se 5% dhe është arritur një 
pamje e besueshme për të gjithë komponentët 
ekonomikë. Për këtë balancim final është 
përdorur një algoritëm i bazuar në metodën RAS3  
duke arritur në një tabelë burime-përdorime të 
balancuar dhe konsistente për të gjitha industritë 
(kolonat) dhe produktet (rreshtat).

2.2 KONVERTIMI NË TABELAT INPUT-
OUTPUT

Konvertimi i tabelave të burim-përdorimeve 
(TBP) në tabela simetrike të input-outputit (TSIO) 
bëhet duke lëvizur outputin dytësor në matricën 
e outputit dhe inputet përkatëse nga matrica e 
konsumit ndërmjetës, duke arritur në industri 
homogjene. Ekzistojnë 4 mundësi në varësi të 
lëvizjes së outputit dytësor në një industri tjetër 
(majtas/djathtas) ose në një produkt të ndryshëm 
(lart/poshtë). 

Baza e të dhënave të nevojshme për derivimin 
e tabelave input-output nga sistemi i TBP-ve 
përmban tabelat në vazhdim:
• Tabela e burimeve me çmime bazë
• Tabela e përdorimeve me çmime bazë
• Tabela e përdorimeve për prodhimin e brendshëm 
me çmime bazë
• Tabela e përdorimit të importeve me çmime bazë

Në sistemin e burimeve me çmime bazë, kolonat 
për marzhin e tregtisë dhe të transportit, dhe 
taksat neto bëhen të parëndësishme, megjithatë 

3 Akronimi tregon që përditësimi i koeficientëve është 
bërë duke para-shumëzuar dhe pas-shumëzuar 
matricën e koeficientëve teknikë A me dy matrica R dhe S 
(Stone and Brown 1965) 
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taksa jo të zbritshme minus subvencionet krijojnë 
një rresht në tabelën e përdorimeve, duke qenë 
se përdorimet totale vazhdojnë të vlerësohen në 
çmime blerësi.

Në vijim do të shpjegohen të detajuara katër 
modelet bazë të ndërtimit të tabelave simetrike 
input-output. Dy modele bazohen në supozimin e 
teknologjisë fikse, të cilat gjenerojnë tabelat input-
output produkt-për-produkt. Në këtë rast tabelat e 
input-outputit përbëhen nga produkte homogjene 
në rreshta dhe njësi homogjene prodhimi (degë) në 
kolona.

Dy modelet e tjera bazohen në supozimin e një 
strukture shitjesh fikse dhe gjenerojnë tabelat e 
input-outputit industri-për-industri. Rezultat janë 
tabelat e input-output me industri në rreshta dhe 
industri në kolona. 

Katër modelet standarde që mund të përdoren 
për ndërtimin e tabelave input-output, sipas 
kategorizimit produkt për produkt apo industri për 
industri, bazohen në supozimet e mëposhtme:

a. Produkt x Produkt
• Supozimi i teknologjisë së produktit (Modeli 
A). Secili prej produkteve prodhohet në mënyrën 
e vetë specifike, pavarësisht nga industria në të 
cilën prodhohet. Pra teknologjia që përdoret për të 

prodhuar një produkt specifik është e njëjtë në të 
gjitha aktivitetet ekonomike.
• Supozimi i teknologjisë së industrisë (Modeli 
B). Secila industri ka mënyrën e vet të prodhimit, 
pavarësisht nga produkti miks. Në këtë rast 
aktiviteti ekonomik nuk ndryshon strukturë, 
pavarësisht produktit që po prodhon.

b. Industri x Industri
• Supozimi i strukturës së shitjeve fikse për 
industrinë (Model C). Secila industri ka strukturën 
e vet të shitjeve, pavarësish nga produkti.
• Supozimi i strukturës së shitjeve fikse për 
produktin (Model D). Secili produkt ka strukturën e 
vet të shitjeve, pavarësisht nga industria në të cilën 
prodhohet.

Gjithashtu, përveç modeleve bazë, janë edhe dy 
modele të tjera transformimi: 
• Supozimi i teknologjisë hibride. Supozimi i 
teknologjisë hibride kombinon Modelin A dhe 
Modelin B për të shmangur vlerat negative në 
tabelat input-output produkt-për-produkt.
• Procedura Almon. Procedura Almon është një 
algoritëm matematik i dizajnuar për të ndërtuar 
tabelat input-output produkt-për-produkt të cilat 
bazohen në Modelin A, por nëpërmjet procedurës 
hap-pas-hapi eliminon të gjitha vlerat negative në 
tabelat input-output.

Tabela 1: Përmbledhje e modeleve të transformimit

Burimi: Manuali i tabelave Burime, Përdorime dhe Input-Output, Eurostat, fq 351
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Në mënyrë të përmbledhur në Tabelën 1 tregohen 
derivimet matematikore të paraqitura në Manualin 
e Eurostat për Tabelat Burime, Përdorime dhe 
Input-Output (Eurostat 2008), për derivimin tabelës 
simetrike input-output (TSIO). Pavarësisht metodës 
së përzgjedhur, tabela simetrike input-output nuk 
do të jetë plotësisht në përputhje me tabelën e 
balancuar të burim-përdorimeve, ndaj si rezultat 
modeli i mësipërm modifikohet dhe diferencat 
shpërndahen për krijimin e një tabele të re 
përdorimesh. Tabelat e publikuara nga INSTAT janë 
të tipit industri-për-industri bazuar në supozimin e 
strukturës së shitjeve fikse për produktin (Modeli 
D), një model që nuk jep vlera negative dhe tabelat 
industri-për-industri japin më shumë mundësi 
analize.

3. LIDHJET NDËRDEGËSORE 
NË EKONOMINË SHQIPTARE
 
3.1 RISHIKIMI I LITERATURËS

Analiza input-output i ka fillesat e saj me sistemin 
statik input-output të Wassily Leontief, i cili bazohet 
tek funksioni linear i prodhimit Leontief. Analiza e 
lidhjeve, e cila studion ndërvarësinë e strukturave 
të prodhimit, u zhvillua nga Rasmussen (1956), më 
tej kontribut të rëndësishëm kanë dhënë Chenery 
& Watanabe (1958) dhe Hirschman (1958). 
Balanca midis inputeve total dhe outputit 
përshkruhet nga ekuacioni linear:

Ky model ndërtohet mbi supozimin se të gjithë 
inputet janë përdorur në raporte fikse në lidhje 
me outputin dhe ndryshimi i çmimit të faktorëve 
të prodhimit nuk ka ndikim në koeficientët teknikë 
të inputeve. Llogaritja e koeficientëve të matricës 
së inputeve përshkruhet në formën e mëposhtme 
matematikore:

       
 
ku:
ai j = koeficientët e lidhjeve, 
xi j = output i degës i përdorur në degën j,
xj = outputi i degës.

Një metodë tjetër për llogaritjen e koeficientëve 
është edhe transformimi matricor i ekuacionit 2:

AX + Y = X      

  
 
Matrica A quhet matrica e koeficientëve input-
output, vektori X është vektori i outputit dhe vektori 
Y është vektori i kërkesës finale. 

X – AX = X     
(I – A) X = Y
X = (I – A)-1 Y

Ku I është matrica njësi dhe (I – A)-1 është matrica 
inverse e matricës (I – A) që njihet si matrica e 
Leontiefit:

Struktura e inputeve e përfaqësuar nga matrica A 
dhe matrica inverse (I – A)-1 janë themelet mbi të 
cilat ndërtohen modelet input-output. Këto matrica 
tregojnë lidhet që ekzistojnë midis sektorëve 
të ekonomisë dhe ndikimin në prodhim nga 
ndryshimet në kërkesën finale.

Ekziston edhe një familje tjetër e modeleve I-O, e 
cila bazohet në koeficientët e prodhimit, të zhvilluar 
nga Ghosh (Ghosh 1958). Modelet Leontief të anës 
së kërkesës dhe modelet e ofertës Ghosh, përdoren 
për të studiuar ndikimin e ndryshimeve të kërkesës 
finale dhe inputeve primare në prodhim e një 
sektori të dhënë, gjithashtu efektet e çmimeve dhe 
kostove. Karakteri i dyfishtë i modeleve Leontief 
dhe Ghosh është diskutuar nga Oosterhaven 
(1996), Dietzenbacher (1997), De Mesnard (2009) 
dhe Rueda-Cantuche (2011). Modelet Leontief 
dhe Ghosh janë të ngjashme, por të kundërta në 
strukturë, pothuajse si imazhe pasqyruese të njëri-
tjetrit. Modelet Leontief përdorin koeficientë fiks të 
imputeve, ndërsa modelet Ghosh mbështeten në 
koeficientët fiks të prodhimit. 

3.2 METODOLOGJIA

Analiza e lidhjeve ndër-industriale është një 
analizë e rëndësishme makroekonomike që tregon 
peshën e secilit sektor prodhues të të mirave dhe 
shërbimeve. Kjo analizë është një nga metodat 
qendrore të modelimeve makroekonomike. 
Në vazhdim, do të paraqiten në mënyrë të 
përmbledhur konceptet bazë mbi të cilat do të 
bazohet analiza. 

3.2.1 Multiplikatorët
Multiplikatorët vlerësojnë se si një ndryshim i 
kushteve në një industri, transmetohet në ekonomi. 
Në thelb, multiplikatorët vlerësojnë totalin ‘bruto’ 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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të aktivitetit të gjeneruar në të gjithë sektorët e 
ekonomisë, si ndikim i ndryshimit me një njësi të 
kërkesës finale të një industrie të dhënë në:

• outputin e industrive dhe ekonomisë totale;
• vlerën e shtuar dhe të ardhurave të fituara nga 
familjet;
• punësimin e pritshëm të gjenerohet nga shtimi në 
prodhim.

Multiplikatorët e prodhimit, për një sektor 
j përkufizohen si vlera totale e ndryshimit të 
prodhimin në gjithë sektorët e ekonomisë në 
mënyrë që të prodhojmë një njësi produkti j për 
përdorim final. Multiplikatorët e prodhimit Oj 
janë të barabartë me shumën e koeficientëve të 
matricës inverse të Leontiefit dhe përkufizohen si:
      

Multiplikatorët e të ardhurave, si dhe 
multiplikatorët e outputit, vlerësojnë ndikimin 
e ndryshimit të kërkesës finale te të ardhurat e 
marra nga familjet për ofrimin e punës. Kërkesa 
direkte dhe indirekte për paga, e përfshirë në 
një njësi outputi për përdorim final, matet nga 
ekuacioni:

   

B  = vektori i koeficientëve të imputeve për paga,
I  = matrica njësi,
A = matrica e koeficientëve të imputeve për 
konsum ndërmjetës,
Z = vektori me rezultatet direkte dhe indirekte të 
kërkesës për paga.

Multiplikatorët e punësimit, llogariten duke 
përdorur koeficientët e imputeve fizik të punës. 
Ata tregojnë kërkesën direkte dhe indirekte për 
punë si rezultat i ndryshimit të kërkesës finale. 
Multiplikatorët e punësimit llogariten duke 
përdorur ekuacionin në vijim:
             
 

E = matrica e koeficientëve të imputeve për punë 
(numër fizik personash për milion lekë output),
Z = matrica me rezultate direktë dhe indirektë të 
kërkesës për punë (numër fizik punonjësish).

3.2.2 Lidhjet shtytëse dhe tërheqëse
Në analizën dhe sistemin input-output, rritja e 
prodhimit nga një industri e dhënë ka dy efekte në 
industritë e tjera në ekonomi. Nëse industria j rrit 
prodhimin, atëherë më shumë inpute kërkohen nga 
kjo industri dhe nga industritë e tjera të lidhura. 

Gjithashtu edhe sektorët që përdorin këtë produkt 
si input kanë mundësinë e rritjes së prodhimit.

Termi ‘lidhjet tërheqëse’ përdoret për të treguar 
lidhjen e një industrie të caktuar me industritë e 
tjera nga të cilat blen inputet (ana e përdorimeve). 
Një rritje e prodhimit të industrisë j kërkon b*j 
njësi rritje të prodhimit për ekonominë në total, 
duke konsistuar në një njësi prodhimi nga sektori 
j dhe inputet direkte dhe indirekte të industrive 
të tjera të lidhura me të.. Kjo është e barabartë 
me multiplikatorin e outputit dhe mat efektin 
e ndryshimit me një njësi të kërkesës finale në 
prodhimin e të gjithë sektorëve. Termi ‘lidhjet 
shtytëse’ përdoret për të treguar ndërlidhjen e 
një industrie të dhënë me industritë të cilave u 
shet prodhimin e saj. Lidhjet shtytëse studiojnë 
marrëdhënien midis prodhimit dhe inputeve 
parësore, duke analizuar anën e ofertës. Modeli i 
sasisë Leontief do të ndihmojë në identifikimin e 
lidhjeve tërheqëse, ndërsa modeli i çmimeve Ghosh 
do të përdoret për të identifikuar lidhjet shtytëse. 

Analiza e lidhjeve  tërheqëse dhe shtytëse është 
bazuar në modelin e zhvilluar nga Chenery and 
Watanabe (1958). Lidhjet tërheqëse CW (Chenery-
Watanabe) janë të barabarta me shumën e 
koeficientëve inversë të matricës së inputeve dhe 
përkufizohen nga ekuacioni në vijim:
       
 

Ku:

BLCW
j nënkupton lidhjet tërheqëse të sektorit j, 

aijnënkupton matricën e koeficientëve të inputeve.

Lidhjet shtytëse CW janë të barabarta me shumën 
sipas rreshtave të matricës së koeficientëve të 
outputit, matrica B. Lidhjet shtytëse CW për 
sektorin i përkufizohen si:
       
 

Ku:

FLCWi  nënkupton lidhjet shtytëse të sektorit i,
bij nënkupton koeficientët e outputit të sektorit i në 
sektorin j.

Metoda Chenery-Watanabe bazohet në koeficientët 
direkt të inputeve ose outputit, duke matur vetëm 
efektin e lindur nga ndërvarësia midis sektorëve. 
Nëse lidhjet janë më të mëdha se 1, sektori ka 
më shumë ndikim në pjesën tjetër të ekonomisë. 
Gjithashtu mund të vlerësojmë edhe lidhjet e 

1)( −−= AIBZ

1)( −−= AIEZ

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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normalizuara, duke pjesëtuar mesataren e lidhjeve.

Sektorët kyçë të ekonomisë 
Analiza e sektorëve kyçë të ekonomisë bazohet 
në lidhjet e normalizuara tërheqëse dhe shtytëse. 
Treguesit e normalizuar llogariten duke përdorur 
formulat e mëposhtme: 
     

 

Nëse NBL>1, atëherë rritja me një njësi e 
kërkesës finale për prodhimin e sektorit j do të 
gjenerojë një rritje më të madhe se 1 në ekonomi. 
Në mënyrë të njëjtë, nëse NFL>1, atëherë rritja 
me një njësi e disponueshmërisë së inputeve 
parësore të sektorit i do të çojë në një rritje më të 
madhe se 1 në ekonomi. Një sektor klasifikohet 
si kyç në ekonomi nëse NBL>1 dhe NFL>1, me 
lidhje të forta tërheqëse nëse NBL>1 dhe NFL<1, 
dhe me orientim shtytës nëse NFL>1 dhe NBL<1.

Për vlerësimin e lidhjeve të peshuara është 
përdorur, për lidhjet tërheqëse, pesha specifike e 
përdorimeve finale, për të treguar se këto lidhje 
janë të orientuara nga kërkesa. Për sa i përket 
lidhjeve shtytëse, janë peshuar duke përdorur 
peshën e vlerës së shtuar për të reflektuar modelin 
e lidhjeve të orientuara nga oferta.

3.3 REZULTATET

Analiza e lidhjeve ndërdegësore është bazuar në 
rezultatet e tabelave input-output industri-për-
industri të vitit 2013 të transformuara nga tabelat e 
burim-përdorimeve bazuar në Modelin D (supozimi 
i strukturës së shitjeve fikse për produktin). Analiza 
është bërë në nivelin e detajimit 35*35 sipas 
Nomenklaturës së Veprimtarive Ekonomike (NVE 
Rev. 2) të paraqitur në Aneksin 1. Multiplikatorët 
vlerësojnë se një ndryshim i kushteve në një sektor, 
transmetohet në ekonomi dhe janë baza e analizës 
së impaktit. Multiplikatorët e prodhimit, vlerës së 
shtuar, kompensimit të punonjësve dhe punësimit 
të paraqitur në Aneksin 2, me vlera më të larta se 
mesatarja, në kushtet e ndryshimit të kërkesës 
finale për këta produkte, do të ketë një ndikim më 
të lartë në ekonomi. Për të analizuar ndikimin në 
ekonomi, në kushte e rritjes të kërkesës finale 
për Ndërtime (F - Ndërtime rezidenciale dhe jo-
rezidenciale) me 5% është paraqitur në Aneksin 
4 efekti direkt i rritjes së prodhimit, importeve, 
vlerës së shtuar, të ardhurat e familjeve. Ndikimi 

më i madh është në sektorin e Ndërtimit i cili është 
ndikuar drejtpërsëdrejti, por një ndikim do të kemi 
edhe në degët e lidhura, për të marrë ndikimin 
total në ekonomi.

Analiza e lidhjeve shtytëse dhe tërheqëse është 
bazuar në metodën Chenery-Watanabe, rezultate 
të cilat janë paraqitur në Aneksin 3. Analiza e 
sektorëve kyçë të ekonomisë bazohet në vlerat e 
normalizuara të lidhjeve tërheqëse dhe shtytëse, 
fillimisht të papeshuara dhe më pas të bazuara 
në lidhjet e peshuara. Germat K, F dhe B tregojnë 
sektorët kyçë, lidhje të forta shtytëse dhe lidhje të 
forta tërheqëse.

Bazuar në renditjen e lidhjeve absolute shtytëse 
dhe tërheqëse të paraqitura në Aneksin 3, sektorët 
me lidhje të forta shtytëse të papeshuara janë: 
Përpunimi i koksit dhe produkteve të naftës së 
rafinuar (C19), Prodhimi i produkteve prej kauçuku, 
plastike dhe produkte të tjera minerale (C22_C23), 
Kanalizime dhe menaxhimi e trajtimi i mbetjeve 
(E37_E39), Prodhimi i produkteve prej druri, 
letre dhe të shtypshkrimit (C16_C18), Prodhimi i 
produkteve metalike dhe me bazë metalike përveç 
makinerive (C24_C25). 

Sektorët me lidhje të forta tërheqëse të papeshuara 
janë: Përpunimi i koksit dhe produkteve të naftës 
së rafinuar (C19), Ndërtimi (F), Telekomunikimi 
(J61), Transporti tokësor dhe me tubacione.
Nëse marrim në konsideratë lidhjet e peshuara, 
janë identifikuar si sektorë me lidhje të forta 
shtytëse: Bujqësi, pyje dhe peshkim (A01_03), 
Ndërtimi (F), Tregtia me shumicë, përveç 
automjeteve dhe motoçikletave (46), Industria 
nxjerrëse (B), Tregtia me pakicë, përveç tregtisë së 
automjeteve dhe motoçikletave (47).

Lidhje të forta tërheqëse të peshuara paraqesin 
sektorët: Ndërtimi (F), Bujqësi, pyje dhe peshkim 
(A01_03), Telekomunikimi (J61), Tregtia me 
shumicë, përveç automjeteve dhe motoçikletave 
(46), Akomodimi dhe shërbimi ushqimor (I).

3.4 LIMITIMET E ANALIZAVE 
EMPIRIKE MBI MODELET INPUT-
OUTPUT

Ashtu siç kemi theksuar edhe më sipër, modelet 
I-O janë modele konsistence, të aftë për të 
vlerësuar elementët kryesorë të ndërvarësisë midis 
sektorëve ekonomikë dhe impaktit nga ndryshimet 
e kushteve ekonomike dhe goditjet e jashtme në 
ekonomi. Megjithëse teknikat analizuese bazuar 
mbi modelet I-O janë përdorur për një kohë të 
gjatë, ato paraqesin edhe limitime të cilat janë të 
dokumentuara nga studime të kryera në këtë fushë 
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(ABS, 2012).

Së pari, këto modele priren të jenë të shtyrë nga 
kërkesa dhe nuk marrin parasysh kufizimet e 
ofertës. Supozohet se një rritje e kërkesës për një 
njësi shtesë të një produkti do të çojë në rritje të 
prodhimit pa marrë parasysh burimet për sektorin 
furnizues. Me fjalë të tjera, supozohet se kurba e 
burimeve të industrisë është plotësisht elastike.

Së dyti, çmimet janë përcaktuar në mënyrë 
ekzogjene në këto modele dhe supozohet se 
çmimet nuk ndikohen nga politikat ekonomike ose 
goditjet e jashtme.

Së treti, supozimi i koeficientëve fiks ose supozimi i 
strukturës fikse të inputeve të përdorur në modelet 
I-O nuk është realist, pasi përjashton efektet 
teknologjike të industrive të ndryshme.

Së katërti, mungesa e lidhjeve midis kufizimeve të 
faktorëve parësorë dhe kërkesës finale është një 
tjetër mangësi e këtyre modeleve. Funksionet e 
prodhimit të industrisë janë funksione të thjeshta 
lineare të lidhur me kërkesën finale. 

Së pesti, këto modele nuk i lejojnë konsumatorët 
të ndryshojnë strukturën e tyre të konsumit kur të 
ardhurat e tyre ndryshojnë. 

Së fundmi, trajtimi i tregtisë ndërkombëtare është 
i paplotë në këto modele. Siç është theksuar më 
parë, eksportet, së bashku me kërkesën finale, 
janë ekzogjene dhe importet trajtohen si jo 
konkurruese.

4. KONKLUZIONE
Ky artikull prezanton një përmbledhje të 
zhvillimeve të sistemit input-output në Shqipëri dhe 
një analizë të lidhjeve ndërdegësore të ekonomisë, 
bazuar në këto tabela. Për të analizuar lidhjet 
ndërdegësore janë përdorur tabelat input-output 
të vitit 2013, të ndara për prodhimin e brendshëm 
dhe importet, pasi jepet një vlerësim më i saktë 
i lidhjeve, duke analizuar vetëm qarkullimin e 
brendshëm; kjo meqenëse ekonomia shqiptare 
është një ekonomi e vogël dhe e varur nga 
importet. Duke aplikuar metodën tradicionale të 
lidhjeve shtytëse dhe tërheqëse të zhvilluar nga 
Chenery-Watanabe për lidhjet e peshuara, sektorët 
kyçë në ekonominë shqiptare janë: Bujqësi, pyje 
dhe peshkim (A01_03), Ndërtimi (F), Tregtia me 
shumicë, përveç automjeteve dhe motoçikletave 
(46), Industria nxjerrëse (B), Tregtia me pakicë, 
përveç tregtisë së automjeteve dhe motoçikletave 
(47), Arsimi (P85), Administrata publike dhe 
mbrojtja, sigurimi i detyruar social (O84). Ndikimi i 

këtyre sektorëve, si nga ana e kërkesës, duke rritur 
kërkesën për produktet e këtyre sektorëve, ashtu 
dhe nga ana e ofertës së industrive që përdorin 
produktet e këtyre sektorëve si inpute në prodhim, 
do të japin efektin më të madh në ekonomi.  

Pyetja që lind pas analizimit të rezultateve të 
analizës input-output është se cili nga vlerësimet, 
bazuar në lidhjet e papeshuara apo të peshuara, 
jep një rezultat më të saktë. Për të trajtuar këtë 
çështje, kemi marrë në analizë dy sektorët që 
kanë totalin më të lartë të lidhjeve sipas të dyja 
vlerësimeve; sektorin Bujqësi, pyje dhe peshkim 
(A01_03) dhe Përpunimin e koksit dhe produkteve 
të naftës së rafinuar (C19). Bazuar në lidhjet e 
papeshuara, sektori i Bujqësi, pyje dhe peshkim 
(A01_03) është vlerësuar me lidhje të dobëta 
shtytëse dhe tërheqëse, si rezultat i moszhvillimit 
të sektorëve të lidhur. Nëse analizojmë lidhjet 
shtytëse, një rritje e prodhimit të këtij sektori nuk 
do të çonte në shtim të prodhimit nga sektorët që 
i përdorin këto produkte si inpute, pasi nuk kemi 
një industri përpunuese shoqëruese. Në të njëjtën 
linjë, nëse analizojmë lidhjet tërheqëse, rritja e 
kërkesës për produktet e sektorit Bujqësi, pyje dhe 
peshkim nuk do të ndikonte në industritë nga ku 
ky sektor blen inputet, pasi pjesa më e madhe e 
këtyre produkteve importohen. Nga ana tjetër, nëse 
analizojmë lidhjet e peshuara për këtë sektor, si 
pasojë e peshës së vlerës së shtuar dhe kërkesës 
finale, vlerësohet si sektori me lidhjet më të forta 
shtytëse dhe tërheqëse. 

Nëse marrim në analizë sektorin e Përpunimit 
të produkteve të naftës (C19), produktet e këtij 
sektori kanë lidhjet e papeshuara më të forta dhe, 
si rrjedhojë, ndikim më të madh në ekonomi, por 
nëse analizojmë lidhjet e peshuara, ky sektor 
ka lidhje të dobëta si pasojë e peshës së vlerës 
së shtuar dhe kërkesës finale ndaj totalit të 
ekonomisë.

Për ta përmbledhur, rezultati i të dyja metodave, 
edhe pse i ndryshëm, jep informacione të vlefshme, 
duke u nisur nga pikëpamje të ndryshme. Nëse 
analizojmë ndikimin me një njësi në sektorin e 
Përpunimit të produkteve të naftës (C19), atëherë 
marrim një impakt të lartë si pasojë e lidhjeve 
absolute të forta shtytëse dhe tërheqëse, por pesha 
specifike e këtij sektori, në totalin e  vlerës së 
shtuar dhe kërkesës finale të ekonomisë, është e 
vogël dhe si rezultat edhe ndikimi total. Zhvillimi i 
këtij sektori dhe plotësimi i kërkesës nga prodhimi 
i brendshëm do të rriste peshën specifike të këtij 
sektori dhe, si rezultat, ndikimin total në ekonomi.
Në krahun tjetër sektori i Bujqësisë, pyjeve dhe 
peshkimit ka një peshë specifike të lartë në totalin 
e  vlerës së shtuar dhe kërkesës finale, dhe jep 
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efektin total më të lartë nëse do të kishim një rritje 
të kërkesës finale për produktet e këtij sektori. 
Ky impakt do të ishte shumë më i lartë nëse do të 
zhvilloheshin sektorët e lidhur, pra do të rriteshin 
koeficientët e lidhjeve shtytëse dhe tërheqëse. 

5. ANEKSE
Aneksi 1: Klasifikimi i Aktiviteteve sipas 
Nomenklaturës së Veprimtarive Ekonomike (NVE 
Rev. 2) 
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Aneksi 2: Multiplikatorët e Outputit, Vlerës së shtuar, Kompensimit të punonjësve dhe Punësimit
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Burimi: Llogaritje të autorit bazuar në të dhënat e INSTAT.

Aneksi 3: Lidhjet Tërheqëse, Shtytëse dhe Sektorët Kyçë në Ekonomi
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Aneksi 4: Analiza e impaktit në kushtet e ndryshimit të kërkesës finale për Ndërtime me 5%

ZHVILLIMI I TABELAVE TË BURIM, PËRDORIMEVE DHE INPUT – OUTPUT NË SHQIPËRI

Shënime: K (Key Sectors) = Sektor Kyç, F (Forward) = Lidhje Shtytëse, B (Backward) = Lidhje 
Tërheqëse.

Burimi: Llogaritje të autorit bazuar në të dhënat e INSTAT.

1 Është përjashtuar si sektor kyç L68 sepse efekti vjen nga pesha e Rentës së imputuar
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ZHVILLIMI I TEKNOLOGJISË 
GIS: NGA ARCGIS DESKTOP 
NË WEBGIS DHE AVANTAZHET 
E TIJ

Abstrakti

Me zhvillimet teknologjike, veçanërisht në dekadat 
e fundit, përdorimi i sistemit të informacionit 
gjeografik (GIS) ka marrë një rëndësi gjithnjë e më 
të madhe. GIS gjen përdorim të gjithanshëm në 
shumë fusha, mes të cilave dhe statistikat. Në vitin 
2011, Instituti i Statistikave të Shqipërisë, INSTAT, 
vuri në zbatim për herë të parë teknologjinë GIS për 
të kryer Censusin e Popullsisë dhe Banesave (PHC, 
2011). Teknologjia GIS mbështeti të gjithë procesin e 
numërimit të popullsisë në të tre fazat e tij: faza para 
Censusit, gjatë Censusit dhe faza post-Census. Faza 
para Censusit filloi në vitin 2009 me krijimin e një 
infrastrukture të hartës dixhitale të organizuar në 
një sistem GIS, ku u mbulua për herë të parë i gjithë 
territori i Shqipërisë në nivel ndërtese. Përcaktimi 
i kufijve të zonave të regjistrimit (Zonat e Censusit) 
ishte një nga aktivitetet kryesore të fazës së para 
Censusit, për shkak të mungesës së hartave dixhitale 
nga regjistrimi i mëparshëm i vitit 2001. Një bazë të 
dhënash gjeohapësinore regjistrimi u ndërtua, ku 
përcaktimi i Zonave të Censusit dhe printimi i hartave 
të anketuesve të terrenit u mbështet pikërisht në 
këtë bazë të dhënash. Zonat e Regjistrimit, ose 
ndryshe Zonat e Censusit (ZC) u krijuan në  linjë me 
rekomandimet  dhe standardet  ndërkombëtare, ku 
çdo zonë censusi kishte mesatarisht 100 banesa. 
Në fazën e censusit, GIS mbështeti aktivitetet në 
terren dhe mbledhjen e të dhënave, duke përdorur 
hartat ZC. Përdorimi i hartave të ZC-ve në INSTAT 
mbështet jo vetëm aktivitete të mëdha, siç janë 
proceset e Censuseve, por edhe një sërë vrojtimesh 
dhe anketash të planifikuara nga statistikat sociale. 
Gjithashtu, nëpërmjet bazës së të dhënave dixhitale 

GIS, është i mundur dhe publikimi i të dhënave 
statistikore nëpërmjet hartave tematike, analizave 
gjeohapësinore, atlasit të Censusit etj. Kjo është 
arsyeja pse në fazën e post-censusit, hartat u 
përdorën për të paraqitur, analizuar dhe shpërndarë 
rezultatet e censusit. Në këtë këndvështrim, një 
qasje e re për INSTAT, për publikimin e të dhënave 
të Census 2011, ishte krijimi i një ambienti WebMap. 
Gjeoportali1 është në funksionim të plotë dhe në 
dispozicion të përdoruesve në faqen e internetit 
të INSTAT, ku hartat tematike të Census 2011 
janë në dispozicion të përdoruesve të interesuar. 
Këto të dhëna janë organizuar në tre grupime 
kryesore tematike të censusit të tilla si: Popullsia; 
Arsimi dhe Punësimi; Kushtet e Banimit dhe 
Niveli i Jetesës në nivele të ndryshme gjeografike. 
Përdorimi i një ambienti të tillë i ofron një qasje 
të re përdoruesve sepse i jep atyre mundësinë të 
manipulojnë të dhënat në interes të tyre. Falë këtij 
portali, përdoruesit e ndryshëm nuk kanë nevojë 
të jenë njohës të hartografisë për të manipuluar 
të dhënat. Ndërtimi i një portali të tillë mundëson 
jo vetëm paraqitjen hartografike të të dhënave të 
censusit, por dhe treguesve të tjerë statistikorë të 
prodhuar nga INSTAT, apo nga burime të ndryshme 
administrative. 

1 http://instatgis.gov.al  
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1. HYRJE

Instituti i Statistikave në Shqipëri ka nisur 
përgatitjet për Censusin e ardhshëm të Popullsisë 
dhe Banesave. Në censusin e kaluar, INSTAT u 
paraqit me dy inovacione kryesore, ku njëri prej 
tyre ishte përdorimi i teknologjisë GIS. Ky artikull 
do të tregojë se si sistemi GIS është përfshirë në 
të gjitha fazat e aktiviteteve të hartimit të censusit 
dhe avantazhet e përdorimit të këtij sistemi. 
Zbatimi i GIS, për qëllime statistikore, ka qenë 
shumë i vështirë sepse në Shqipëri nuk ekzistonte 
informacioni gjeografik përpara Censusit të 
Popullsisë, 2011. Për këtë arsye, INSTAT nisi të 
ndërmerrte hapat e nevojshëm për dixhitalizimin e 
të gjithë këtij informacioni gjeografik. 

Procesi u organizua në katër faza kryesore: a) 
përditësimi i hartave në terren, që mbuloi të 
gjitha zonat urbane në Shqipëri dhe zonat rurale 
të përzgjedhura; b) dixhitalizimi i të gjithë kufijve 
të ndërtesave dhe rrugëve të Shqipërisë në zyrat 
qendrore të INSTAT; c) ndarja e të gjithë territorit 
të Shqipërisë në ZC për qëllime statistikore për 
mbledhjen e të dhënave; d) krijimi i një baze të 
dhënash të Censusit në sistemin GIS. 

GIS ka qenë një kontribuues i rëndësishëm edhe 
gjatë fazës së numërimit të Censusit të Popullsisë 
dhe Banesave, duke përdorur hartat e ZC-ve, si në 
orientimin e anketuesve në terren për identifikimin 
e ndërtesave, banesave dhe NjEF-ve, ashtu edhe 
për monitorimin e cilësisë së punës së tyre dhe 
organizimin logjistik të punës në terren. Në fazën 
e tretë, pas censusit, GIS kontribuoi në analizimin 
dhe paraqitjen e rezultateve të censusit.

Në INSTAT, përdorimi i hartave kryesisht konsiston 
në paraqitjen e rezultateve statistikore në formë 
hartografike. Gjeoportali i INSTAT-it  ishte një 
inovacion në kuadër të shpërndarjes së hartave 
tematike në internet dhe rritjes së rolit të gjeo-
statistikave. Hartat tematike të të dhënave të 
CENSUS 2011 janë në dispozicion për përdoruesin 
që nga maji i vitit 2014, ku shfaqen tregues të 
ndryshëm në nivele të ndryshme gjeografike. 
Me qasjen e re, INSTAT mbështet nevojat e 
shoqërisë dhe qytetarëve shqiptarë dhe ka rritur 
transparencën e të dhënave,  si dhe komunikimin 
me përdoruesit. 

INSTAT, gjithashtu, mbështet dhe kontribuon në 
projekte që kanë të bëjnë me gjeoinformacionin, 
të cilët ndihmojnë në prodhimin e të dhënave 
gjeohapësinore kombëtare. Shqipëria është 
në fazën fillestare të ndërtimit të NSDI-së2 

2 Infrastruktura Kombëtare e të Dhënave Hapësinore

me objektivat e saj për krijimin e një kuadri 
gjeodezik me standarde evropiane, krijimin e 
të dhënave gjeohapësinore të infrastrukturës 
kombëtare, dizajnimin dhe zhvillimin në fushën 
e standardeve gjeo-informuese, dhe zbatimin 
e tyre në institucione. Përmes bashkëpunimit 
me ASIG (Autoriteti Shtetëror për Informacionin 
Gjeohapësinor), në kuadër të GIS-it Kombëtar 
për shkëmbimin e informacionit gjeohapësinor, 
INSTAT vë në dispozicion shërbimet e hartave 
online (WebMapService / WMS) në gjeoportalin e 
tyre. Duke qenë se INSTAT është përgjegjës për 
transformimin dhe harmonizimin e të dhënave të 
veta gjeografike - temat “Shpërndarja e Popullsisë” 
dhe “Njësitë Statistikore”, në kuadër të NSDI-
së shqiptare, sipas specifikimeve të të dhënave 
të INSPIRE-it3 - është në fazë implementimi për 
krijimin e shërbimeve të hartave online (WMS) në 
gjeoportalin e ASIG. Kjo shërben për të kontribuar 
në zhvillimin e një infrastrukture kombëtare të të 
dhënave hapësinore, në përputhje me standardet 
dhe rekomandimet e BE-së dhe me referencë të 
veçantë në nismën INSPIRE. 

2. PSE NEVOJITET 
IMPLEMENTIMI I NJË BAZE TË 
DHËNASH GIS?

Në regjistrimet e mëparshme të popullsisë, 
pasja e një harte dixhitale të zonave të censusit 
ka qenë shumë e vështirë. Gjatë punës në terren 
për Censusin e Popullsisë dhe Banesave të vitit 
2001, anketuesit e terrenit kanë kryer numërimin 
e popullsisë, duke përdorur hartat-letër për 
zonat urbane të vendit - këtu ishin përfshirë të 
gjithë qytetet kryesore të Shqipërisë. Për zonat 
rurale, anketuesve iu kërkua të shkojnë me lista 
të printuara të anëtarëve të njësive ekonomike 
familjare. Metodologjia e vjetër e përdorur në vitin 
2001 ka krijuar probleme gjatë fazave të ndryshme 
të regjistrimit dhe kjo shërbeu si një pikënisje e 
qartë për krijimin  një hartë të re dixhitale – një 
sistem të ri - për t’u përdorur në Censusin e vitit 
2011. INSTAT aplikoi për herë të parë GIS, për të 
mbështetur procesin e censusit 2011 me prodhimin 
e hartave dixhitale. Aplikimi i një databaze GIS 
tregoi se ishte shumë i dobishëm, falë kapacitetit 
të tij për të lehtësuar të gjitha hapat operative 
të censusit. Përdorimi i bazës së të dhënave GIS 
ka mbështetur aktivitetet e punës në terren, në 
menaxhimin më të mirë të stafit dhe kontrollin 
e punës. GIS ka maksimizuar mbledhjen dhe 
përpunimin e të dhënave, si dhe prodhimin dhe 

3 https://inspire.ec.europa.eu 
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shpërndarjen e tyre. Të gjitha këto avantazhe të 
teknologjisë GIS e shtynë INSTAT-in të ndërtojë dhe 
zbatojë  bazën e të dhënave GIS, për të pasur një 
infrastrukturë kombëtare në nivel ndërtese dhe të 
rrugëve, që kanë qenë të dobishme për përcaktimin 
e kufijve të zonave të censusit.

Ndërtimi i bazës së të dhënave GIS u zhvillua në 
dy faza kryesore: Faza e parë përfshinte aktivitetet 
në terren, që konsistonin kryesisht në mbledhjen e 
informacionit në lidhje me ndërtesat dhe banesat 
në Shqipëri, dhe faza e dytë, ku i gjithë informacioni 
i mbledhur nga operatorët në terren u dixhitalizuan 
dhe u përdorën si bazë për krijimin e hartës 
dixhitale të Shqipërisë.

3. FAZAT  KRYESORE TË 
CENSUSIT DHE TEKNOLOGJIA 
GIS

Implementimi i teknologjisë GIS ka qenë thelbësor 
në të gjithë fazat e censusit. 

3.1 FAZA PARA CENSUSIT 

Hapi i parë në procesin e krijimit të bazës së të 
dhënave GIS, që u përdor për ndarjen e të gjithë 
territorit të vendit në zona të vogla për qëllime 
statistikore  ZC, ishte përditësimi i hartës në terren. 
Përditësimi i hartës ka filluar në vitin 2009, duke 
përfshirë të gjitha qendrat urbane në Shqipëri. 
Atëherë ndarja administrativo-territoriale e 
vendit përbëhej nga 12 qarqe, 65 bashki, që sipas 
përkufizimeve në ligj konsideroheshin kryesisht 
zona urbane, dhe 308 komuna, që kryesisht 
përbënin Shqipërinë rurale. Por në raste të 
rralla, brenda kufirit të komunave përfshiheshin 
edhe qendrat urbane (qytete). Me ndarjen e re 

administrativo-territoriale të vitit 2014, Shqipëria u 
ndat në 61 bashki.

Të gjitha zonat urbane të Shqipërisë u përditësuan 
në terren, duke përdorur imazhet satelitore 2007. 
Në të njëjtën kohë, në zyrat qendrore të INSTAT-it 
nisi puna për dixhitalizimin e të gjitha ndërtesave 
të identifikuara në Shqipëri gjatë punës në terren. 
I gjithë procesi i dixhitalizimit u krye duke përdorur 
programin Esri ArcGIS.

Dixhitalizimi u krye në dy hapa: 
a) Në zonat urbane, ku dixhitalizimi u bazua 
në hartat që vinin nga puna në terren me 
informacionin e ndërtesave dhe rrugëve.
b) Në zonat rurale, ku dixhitalizimi është kryer 
pa të dhëna të mbledhura në terren. Operatorët 
dixhitalizuan të gjithë informacionin bazuar në 
imazhet satelitore të mundësuara nga qeveria 
e Shqipërisë. I gjithë ky proces ishte plotësisht 
i automatizuar. Rezultati përfundimtar ishte 
përgatitja e një databaze të dhënash që shërbyen 
për krijimin e zonave të censusit.  

3.2 FAZA GJATË CENSUSIT

Censusi i Popullsisë dhe Banesave 2011 shënoi 
përdorimin, për herë të parë, të hartave dixhitale 
për mbledhjen e të dhënave në terren. Rezultati 
përfundimtar i proceseve ishte prodhimi i 
hartave të ZC-ve të printuara. Shqipëria u nda 
përafërsisht në 12,000 zona censusi. Për efekte të 
administrimit të fazës së numërimit në terren, u 
krijuan afërsisht edhe 2300 zona kontrollori dhe 
130 zona mbikëqyrëse. Në fazën e censusit, GIS 
mbështeti aktivitetet dhe mbledhjen e të dhënave 
në terren, duke përdorur hartat ZC. Figura 1 tregon 
një shembull të hartës së ZC-së të përdorur nga 
anketuesit për të mbledhur të dhëna statistikore. 

Figura 1: Shembulli i hartave ZC
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3.3 FAZA POST-CENSUSIT

GIS ka qenë shumë i dobishëm edhe në fazën 
përmbyllëse të censusit, me publikimin e 
të dhënave nëpërmjet prodhimit të hartave 
statistikore-tematike. GIS u përdor në fazën e post-
censusit për të analizuar dhe shpërndarë të dhënat 
statistikore përmes hartave tematike me tregues të 
ndryshëm, siç tregohet në Figurën 2.
Aktivitetet e para që u kryen në fazën e post-
censusit ishin kryesisht kontrolli dhe publikimi i të 
dhënave paraprake, hedhja e të dhënave, redaktimi 
dhe analizat e para, si dhe publikimet.

4. PSE  WEBGIS?
WebGIS është sistemi i shpërndarjes që 
përdoret për të shfaqur dhe analizuar të dhënat 
gjeohapësinore në internet. WebGIS mund të 
përkufizohet si çdo GIS që përdor internetin për të 
komunikuar mes një serveri dhe një përdoruesi. 
Ndryshimi mes DesktopGIS dhe WebGIS është se 
i pari përdoret nga profesionistë të trajnuar dhe 
me përvojë në GIS. Ata përdorin këtë softuer për 
krijimin dhe përpunimin e të dhënave, ndërkohë 
WebGIS është më elastike dhe ka për qëllim një 
audiencë më të gjerë, duke përfshirë përdorues 
të ndryshëm si kërkues shkencorë, mediat, 

publikun në përgjithësi, të cilët mund të përdorin 
GIS edhe pa pasur njohuritë e fushës, pra pa qenë 
detyrimisht hartografë. WebGIS është dizajnuar 
për thjeshtësi, duke e bërë atë më të lehtë për t’u 
përdorur sesa GIS-i i Desktop-it. 

Aplikacioni i hartës në web, i ndërtuar nga 
INSTAT, u krijua pikërisht në funksion të këtij 
qëllimi; afrimin e mëtejshëm të përdoruesve 
të të gjitha fushave me statistikat dhe gjeo-
statistikat. INSTAT ndërtoi aplikacionin WebGIS 
për t’i ofruar përdoruesve harta tematike me të 
dhënat e Census-it 2011, për ta bërë më të shpejtë 
vizualizimin e statistikave dhe analizimin e të 
dhënave gjeo-hapësinore, për të lehtësuar 

krahasimin e treguesve të ndryshëm në nivele 
të ndryshme gjeografike, si edhe për të rritur 
transparencën e të dhënave dhe komunikimin 
me përdoruesit. Portali WebGIS4  do të shërbejë 
për të njohur Shqipërinë e gjeo-referencuar 
sa i përket shumë karakteristikave ekonomike 
dhe shoqërore në nivel qarku, bashkie/komune 
dhe grid. Aktualisht, në gjeoportalin e INSTAT 
janë të publikuara afërsisht 100 indikatorë të 
ndryshëm për secilin nivel gjeografik, si dhe 7 
indikatorë në nivel grid 1km2  nga 13 indikatorë 
që duhet të publikohen pas CENSUS 2020 sipas 

4 www.instatgis.gov.al 

Figura 2: Shembull i një harte tematike
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rekomandimeve dhe standardeve evropiane 
nga Eurostat, si dhe në përputhje me Direktivën 
INSPIRE.

5. NGA ARCGIS DESKTOP NË 
WEBGIS
Në ditët e sotme, me përhapjen e teknologjisë më 
të avancuar në komunikim dhe rritjes së kërkesave 
për informacion statistikor, INSTAT përpiqet të jetë 
sa më afër me nevojat e përdoruesve. Përdorues 
nga fusha të ndryshme dëshirojnë të kenë qasje 
në informacionin statistikor sa më shpejt të jetë 
e mundur. Zotërimi i një pajisjeje celulari u lejon 
atyre të kenë qasje në çdo kohë të informacionit të 
kërkuar. Kështu, INSTAT përpiqet të hedhë hapat 
e parë për të krijuar një mënyrë të re komunikimi 
me përdoruesit aktualë dhe përdoruesit potencialë, 
duke vënë në dispozicion të tyre një portal WebGIS. 

Prapa aplikacionit WebGIS qëndron një punë 
e madhe e kryer nga sektori i Hartografisë 
dhe GIS. Kalimi nga DesktopGIS në WebGIS u 
realizua përmes disa fazave. Si fillim u krijuan 
dhe u përgatitën gjeodatabazat e optimizuara për 
shërbimet e web–it si përgatitja e indikatorëve, 
importimi i indikatorëve, kontrolli i cilësisë, etj. 
U krijuan katër gjeodatabaza për të optimizuar 

performancën e shërbimeve të web:
 
• Grid.gdb për indikatorët që i referohen rrjetit të 
qelizave 1x1km INSPIRE
• Municipality.gdb për indikatorët që i referohen 
komunave dhe bashkive
• New_Municipality.gdb për indikatorët që i 
referohen bashkive 5

• Prefeture.gdb për indikatorët që i referohen 
Qarkut

Secila gjeodatabazë është burimi i të dhënave të 
një shërbimi harte të veçantë në web, e ndërtuar 
me një projekt të veçantë në ArcMap. ArcMap është 
instrumenti kryesor për të publikuar një hartë si 
një shërbim në internet. Publikimi bëhet përmes 
ArcMap në ArcGIS for Server, për t’u qasur më pas 
në ArcGIS Online, që është gjithashtu komponenti 
kyç i WebGIS, për të proceduar me konfigurimin 
e hartave të web si përshkrimi i indikatorëve, 
paraqitja dhe krahasimi i indikatorëve në formë 
grafike etj.
Kur harta me të dhënat është gati, publikohet në 
gjeoportalin e INSTAT ku përdoruesit mund të kenë 
qasje në informacionin statistikor që i nevojitet. 

5 Me ndarjen e re territoriale INSTAT në vitin 2015 ri 
publikoi të dhënat e census 2011 në nivel bashkie 61. 
(Ligj nr. 115/2014 datë 31.7.2014)
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Figura 3: Arkitektura e sistemit Web Atlas
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Informacioni statistikor i kërkuar vjen jo vetëm 
në mënyrë klasike, nëpërmjet tabelave ose me 
px-axis të integruar në faqen e INSTAT, por 
gjithashtu pasqyrohet në harta. Aplikacioni 
WebGIS mund të aksesohet nga pajisje të 
ndryshme mobile. Aplikacioni është i dedikuar 
për të gjithë përdoruesit, profesionistë dhe 
joprofesionistë, dhe i jep përparësi të madhe 
përdoruesve, duke lejuar manipulimin e 
të dhënave sipas nevojave të tyre. Hartat 
tematike të të dhënave të Censusit 2011 
janë në dispozicion për të gjithë përdoruesit 
e interesuar për statistikat. Të dhënat e 
Censusit janë të shfaqura në bazë të treguesve 
të pyetësorit të censusit dhe klasifikohen 
në 3 kategori kryesore. Këto kategori janë: 
Popullsia; Arsimi dhe Punësimi; Kushtet e 
Banimit dhe Jetesës në nivele të ndryshme të 
shfaqjes së të dhënave.

6. SI FUNKSIONON WEBGIS? 
LUNDRIMI DHE NDËRVEPRIMI 
NGA PËRDORUESIT

Struktura e aplikacionit WebGIS është shumë e 
thjeshtë për t’u kuptuar dhe përdorur, e vlefshme 
për përdoruesit në shqip dhe anglisht. Nëpërmjet 
këtij gjeoportali, të gjithë përdoruesit e interesuar 
mund të aksesojnë lehtësisht informacionin 
hartografik për sa kohë që ata kanë lidhje 
interneti. Përdoruesit mund të ndërveprojnë me 

aplikacionin duke zgjedhur treguesit statistikorë, 
ku mund të krijojnë dhe printojnë harta tematike 
të treguesve statistikorë për nivele të ndryshme 
gjeografike. Në Web Atlas janë në dispozicion 
disa mjete GIS për të lundruar në portal, si lëvizja 
e pamjes kryesore, zmadhim/zvogëlim i pamjes 
etj. Avantazhi kryesor që ofron aplikacioni online 
i INSTAT është se ai i mundëson përdoruesve të 
manipulojnë individualisht të dhënat, mënyrën 
e paraqitjes së hartave, klasifikimin e të dhënave, 
zgjedhjen e treguesve për të cilat kanë interes, 
nivelin gjeografik të dëshiruar, zgjedhjen e 
ngjyrave etj.

Përdoruesit mund të lundrojnë nëpër panele të 
ndryshme, siç tregohet në Figurën 4:

• Me aksesimin e faqes në internet, përdoruesve 
do t’i shfaqet pamja kryesore, “harta” me kufirin e 
Shqipërisë të fokusuar në të.

• “Gjeografia dhe treguesit”, që i mundëson 
përdoruesve të zgjedhin një nga katër nivelet 
gjeografikë (Njësi Vendore, Qarqe, rrjeti i qelizave 
1x1 km), për të përcaktuar indikatorin që ata 
dëshirojnë (Popullsia; Arsimi dhe Punësimi; 
Kushtet e Banimit  dhe Niveli i Jetesës). Fillimisht 
përdoruesit kanë mundësinë e zgjedhjes së 
një prej nivele gjeografikë të shfaqjes së të 
dhënave. Në panelin përkatës janë katër nivele: 
Qarqet, bashkitë/komunat sipas ndarjes së vjetër 

Figura 4: Pamja kryesore e WebGIS
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administrative, 373 njësi6, 61 bashkitë sipas 
ndarjes së re administrative7, si dhe sistemi i 
rrjetit të qelizave 1km2. Në panelin e treguesve 
përdoruesit mund të zgjedhin një nga tre grupet 
e mëdha: Popullsia; Arsimi dhe punësimi; dhe 
Kushtet e Banimit dhe Niveli i Jetesës.

• “Metoda e klasifikimit” lejon që përdoruesit të 
manipulojnë dhe analizojnë të dhënat në çfarëdo 
mënyre që ata dëshirojnë: Metodën e klasifikimit 
(manuale, ndarja natyrale, interval i barabartë, 
kuantile, intervali gjeometrik), numrin e klasave, 
transparencën e shtresës së hartës tematike, 
ngjyrat.

• “Përshkrimi i hartës”, ku përdoruesit mund të 
gjejnë përshkrimin e treguesit të zgjedhur.

• “Printo, shpërndaj dhe gjuha”, lejon që 
përdoruesit të përzgjedhin gjuhën e dëshiruar 
(shqipe ose angleze), të printojnë hartën, si dhe 
të shpërndajnë hartën në rrjetet sociale; “google 
plus”, “twitter”, “facebook”.

Hartat mund të printohen nga përdoruesit 
drejtpërdrejt nga web-i, sipas modelit të krijuar 
nga INSTAT.

6 (Ligj nr.8653, datë 31.7.2000) 
7 (Ligj nr. 115/2014 datë 31.7.2014)

Gjithashtu përdoruesit mund t’i aksesojnë këto 
të dhëna nëpërmjet shërbimeve të hartës (WMS), 
nga ArcGIS, QGIS dhe ArcGIS online.

Në hartën e krijuar nga vetë përdoruesit, ata 
mund të zgjedhin dhe njësi të veçanta gjeografike 
për një tregues të caktuar, ku nëpërmjet dritares 
“pop-up” mund të lexojnë informacionin mbi 
indikatorin e përzgjedhur, siç tregon Figura 5.

7. PËRFUNDIME DHE PUNA E 
ARDHSHME

Ky publikim synon të japë një panoramë të 
përgjithshme të avantazheve të përdorimit të 
teknologjisë GIS në operacionet e censusit, që 
nga faza e para-Censusit, deri në publikimin e të 
dhënave dhe jo vetëm. Gjithashtu kjo teknologji 
përdoret për të mbështetur zhvillime të tjera 
statistikore që i përkasin INSTAT.
GIS nuk është vetëm për të ditur se ku je, por ka 
të bëjë me mundësinë për të eksploruar botën 
dhe për ta parë atë nga pikëpamjet e të tjerëve. 
Kalimi nga ArcGIS Desktop në WebGIS ishte 
një tjetër zhvillim i rëndësishëm në paraqitjen 
e informacionit statistikor. Kjo metodë e re e 
paraqitjes së të dhënave i sjell statistikat edhe më 
afër me përdoruesit. Figura 5: Paraqitja grafike e të dhënave
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Në të ardhmen WebGIS do të pasurohet me 
informacione dhe tregues të tjerë statistikorë 
nga sektorë të ndryshëm, si me të dhëna nga 
statistikat e bujqësisë, statistikat ekonomike dhe 
ato sociale.  

Për sa i përket aplikacionit, është menduar që pas 
CENSUS 2020, të përmirësohen disa aspekte të 
ndërfaqes, të shtohen nivele të tjera statistikore, 
si për shembull nivelet NUTS, publikimi i të 
dhënave të CENSUS 2020 në nivel grid të 13 
indikatorëve të gjeokodifikuar, duke ndjekur 
rekomandimet e projektit GEOSTAT (EUROSTAT) 
si dhe në përputhje me direktivën INSPIRE, 
krijimin e hartave “Story map” etj. Në të ardhmen, 
aplikacioni WebGIS mendohet të përdoret edhe 
për integrimin e të dhënave statistikore dhe 
gjeohapësinore, dhe krijimin e metadatave, për 
të qenë në linjë me  iniciativën e ndërmarrë nga 
UN-GGIM8.

INSTAT është gjithmonë në kontakt me 
përdoruesit nga të cilët merr edhe feedback, dhe 
do të përpiqet të përmbushë kërkesat e tyre në 
një mënyrë të efektshme dhe të përgjegjshme 
drejt informacionit statistikor. 

8 http://ggim.un.org/ggim_20171012/about.html
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DIFERENCAT MIDIS BURIMEVE ADMINISTRATIVE 
DHE VROJTIMEVE

RASTI I TREGUESVE TË PUNËSIMIT DHE PAGËS MESATARE

Hyrje

Në prodhimin e statistikave zyrtare, për një 
fenomen të caktuar, të dhënat në dispozicion  
mund të vijnë nga vrojtimet statistikore dhe 
burimet administrative. Në ditët e sotme, 
kombinimi i këtyre dy burimeve është një 
strategji premtuese dhe me risi, i cili ndikon 
në cilësinë dhe sasinë e kërkimeve dhe 
rrit potencialin e të dhënave (Künn, 2015). 
Megjithatë, kjo lidhje shpesh shoqërohet me 
sfida serioze, nisur nga fakti i thjeshtë se qëllimi 
i ndërtimit të dy burimeve është i ndryshëm. 
Të dhënat administrative përkufizohen si sete 
të dhënash të mbledhura nga institucione apo 
agjenci qeveritare për qëllime të administrimit 
të taksave, përfitimeve apo shërbimeve publike 
(UNECE, 2011). Nga ana tjetër, të dhënat nga 
vrojtimet janë të mbledhura posaçërisht për 
qëllime statistikore. Ky artikull ekzaminon 
diferencat midis burimeve administrative dhe 
vrojtimeve, duke u përqendruar specifikisht 
në variablat e përbashkëta të listëpagesës si 
burim administrativ dhe atyre nga vrojtimet e 
kryera në INSTAT. 

Sipas Penneck (2007) vrojtimet ndryshojnë 
nga të dhënat administrative, në kuptimin 
që ato janë të ndërtuara në mënyrë specifike 
për qëllime analitike, kështu që mbulimi i 
popullsisë, përkufizimet, metodologjia dhe 
koha mund të dizajnohen për të përmbushur 
këto nevoja analitike. Megjithatë, madhësia e 
kampionit mund të jetë e vogël - vrojtimet në 
shkallë të gjerë janë të shtrenjta dhe vrojtimet 
në shkallë të vogël kanë përdorim të kufizuar 
për analizimin e popullatave të vogla ose zonave 
lokale. Kampionet janë subjekte të gabimeve 

(sample-errors) dhe të mos-përgjigjeve (non-
response bias). Përveç kësaj, nuk mund të 
jemi të sigurt për saktësinë e përgjigjeve të 
anketës së biznesit, krahasuar, për shembull, 
me të dhënat administrative të mbledhura për 
qëllime tatimore. Sistemet administrative, 
gjithashtu, kërkojnë të dhëna nga individët, por 
këta të fundit shpesh e shohin këtë si një pjesë 
të domosdoshme të procesit administrativ, sesa 
si një barrë shtesë statistikore. Seksionet në 
vijim do të shqyrtojnë disa prej këtyre çështjeve 
në detaje, bazuar mbi punimin e Johnson dhe 
Moore (2008) të trajtuara nga ana teorike dhe 
duke i ilustruar me shembuj konkretë nga rasti 
i vlerësimit të treguesit të pagës mesatare 
dhe punësimit nga dy burime të ndryshme në 
INSTAT.

REZARTA MYRTOLLARI, INSTITUTI I STATISTIKAVE
rmyrtollari@instat.gov.al 
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1. ÇËSHTJET E MBULIMIT TË 
POPULLATËS
Popullata e mbuluar nga një sistem i regjistrimeve 
administrative është e përcaktuar përmes 
legjislacionit, në bazë të fushëveprimit të programit 
që ka për qëllim regjistrimet. Shpesh kjo popullatë 
kufizohet në bazë të karakteristikave specifike 
demografike ose ekonomike. Në disa raste, 
individët mund të kenë nevojë të ndërmarrin disa 
veprime për t’u bërë pjesë e sistemit administrativ 
(për shembull regjistrimi i fermerëve në sistemin 
e tatimeve dhe të sigurimeve shoqërore përmes 
pajisjes me NIPT1 për të përfituar nga skemat 
mbështetëse të qeverisë apo marrjen e kredive). 
Prandaj është e rëndësishme të shqyrtohet se 
çfarë i nxit njësitë individuale që të regjistrohen. 
Mund të ketë faktorë favorizues për disa individë 
për të shmangur regjistrimin, veçanërisht nëse 
rrethanat e tyre i vendosin afër një pragu që kërkon 
pjesëmarrje të detyrueshme apo shoqërohet me 
kosto financiare, si për shembull vendosja e një 
page minimale mbi të cilën llogariten kontributet. 
Një tjetër faktor është ndryshimi i politikave, i cili 
mund të luhatë popullatën e marrë në studim nga 
viti në vit.

Njësia e studimit e nevojshme për qëllime 
statistikore shpesh përqendrohet në karakteristika 
të grupeve të formuara nga njësitë (ndërmarrje që 
operojnë në një aktivitet të caktuar ose ndërmarrje 
që konsiderohen të mëdha), kurse të dhënat 
administrative përqendrohen në identifikimin 
e njësive specifike në mënyrë që, bazuar mbi 
karakteristikat e tyre individuale (për shembull 
të punësuar me kohë të plotë, të dypunësuar 
etj.) të ndërmerren veprime të caktuara. Kështu 
që, dallimet në njësinë ekonomike, të raportuar 
në deklaratat e të ardhurave tatimore, kufizojnë 
dobinë e të dhënave për disa lloje të kërkimeve.

Popullata e synuar nga një vrojtim përcaktohet nga 
qëllimi i studimit, disponueshmëria e një popullate 
(sampling frame) dhe kostoja e kampionit. 
Popullata, për shumicën e vrojtimeve, rrjedh nga 
burimet ekzistuese, siç janë të dhënat e popullsisë 
bazuar në gjeografi, listat e adresave ose burimet 
administrative. Shpesh, një nga çështjet më të 
vështira në dizajnimin e një vrojtimi, është pikërisht 
gjetja e një popullate të përshtatshme (Lessler 
dhe Kalsbeek, 1992). Përzgjedhja e popullatës së 
gabuar për marrjen e kampionit mund të çojë në 
probleme të nën-mbulimit dhe mund të ndikojë 
rezultatet e marra nga të dhënat e vrojtimit. Një 
problem tjetër ngrihet nëse një vrojtim synon një 
popullsi që është e vështirë për t’u gjetur ose 

1 Numri i Identifikimit të Personit të Tatueshëm 

matur. Direkt e lidhur me disponueshmërinë e një 
popullate është kostoja potenciale e marrjes së të 
dhënave të popullatës dhe kostoja e intervistimit 
të një kampioni në madhësinë e dëshiruar. Për 
popullatat e synuara, që janë të vështira për t’u 
gjetur, thjesht kostoja e rritjes së madhësisë së 
kampionit për të siguruar mbulim më të mirë mund 
të jetë penguese për të ndërmarrë një nismë të 
tillë. 

2. ÇËSHTJET E PËRMBAJTJES 
Objektivi për të cilin janë mbledhur të dhënat 
administrative mund të ketë një ndikim të 
rëndësishëm në dobinë e tyre për qëllime 
statistikore në lidhje me sasinë e të dhënave 
në dispozicion, përkufizimet e të dhënave, 
konsistencën ndërmjet periudhave të ndryshme 
kohore dhe cilësinë e të dhënave. Shumë herë 
dobia e sistemeve të regjistrave administrative 
është e kufizuar sepse mblidhen vetëm ato variabla 
që nevojiten për të administruar programin e 
pagesave të tatimit dhe taksave. Këto variabla 
mund të jenë vetëm një pjesë e vogël e të dhënave 
të raportuara në një formë administrative. 
Përveç kësaj, për shkak se kërkesat e programit 
përcaktohen nga legjislacioni, konceptet dhe 
përkufizimet e variablave të përdorur për të 
përmbushur nevojat e programit, nuk përputhen 
domosdoshmërish me ato që kërkohen për 
analiza sociale ose ekonomike (Brackstone, 
1987). Për shembull, disa nga problemet që 
hasen tek të dhënat nga burimet administrative 
lidhen me faktin që në vendin tonë nuk përdoret 
koncepti i orëve të punës, por ditët e punës, çka 
e bën të vështirë krahasimin e të dhënave të 
punësimit dhe të llogarive kombëtare. Faktorë 
të tillë mund të paraqesin kufizime serioze 
për dobinë e përgjithshme të sistemeve të të 
dhënave administrative ose mund të kërkojnë që 
agjencia administrative të ndërmarrë mbledhjen 
dhe/ose redaktimin e të dhënave shtesë, duke 
shkaktuar kosto financiare dhe duke vonuar 
disponueshmërinë e të dhënave.

Një aspekt i rëndësishëm i përmbajtjes së 
të dhënave është vazhdimësia me kalimin e 
kohës, si në variablat e përfshirë, ashtu edhe në 
përkufizimet e tyre. Mbulimi dhe përmbajtja në 
sistemet e të dhënave administrative mund të jenë 
subjekt i ndërprerjeve që rezultojnë nga ndryshimet 
në ligje, rregullore, praktikave administrative ose 
fushëveprimi i programit (Brackstone, 1987). Për 
shembull, rishikimet e ligjit mbi nivelin e pagës 
minimale dhe maksimale bënë që paga bazë 
minimale mujore për punonjësit, në shkallë vendi, 
e detyrueshme për t’u zbatuar nga çdo person 
juridik apo fizik, vendas apo i huaj, është 24.000 
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lekë nga 22.000 lekë që ishte para kësaj periudhe. 
Ndryshime të tilla kanë ndikim të rëndësishëm 
në përdorimet statistikore të të dhënave për 
krahasimet midis periudhave.

Cilësia e të dhënave mund të jetë gjithashtu një 
shqetësim në sistemet e të dhënave administrative. 
Informacioni që mund të jetë statistikisht i 
rëndësishëm, por më pak i rëndësishëm për 
qëllime administrative, shpesh raportohet, 
kontrollohet dhe përpunohet në mënyrë të 
papërsosur. Të tillë mund të përmendim zgjedhjen 
e profesionit nga personi i cili bën deklarimin 
e pagës. Variabli që tregon kategorinë e 
profesionit ka një rëndësi dytësore për agjencitë 
administrative, për sa kohë që personi paguan 
rregullisht kontributet. Nga ana tjetër, mund të 
përmendim që ky variabël merr një rëndësi të 
veçantë për prodhimin e statistikave rreth pagës 
mesatare sipas grup-profesioneve. Variablat e të 
dhënave, të përdorura kryesisht si informacion 
dytësor, mund të jenë me cilësi të ulët ose madje 
jo të plota (si në rastin e ditëve të punës për të 
cilat plotësimi është zakonisht standard prej 21 
ose 22 ditë pune). Ky fenomen, gjithashtu, mund të 
ndodhë me të dhënat që grumbullohen specifikisht 
për qëllime statistikore, duke përdorur kanalet 
ekzistuese administrative, si në rastin e klasifikimit 
të aktivitetit të ndërmarrjeve në NVE Rev.22, i 
mbledhur nga agjencitë administrative, për llogari 
të INSTAT. Këto variabla mund të jenë me cilësi 
më të ulët nëse prioriteti i tyre nuk është shumë i 
lartë për autoritetin administrues ose për subjektin 
që jep informacionin (Jensen, 1987). Së fundmi, 
besueshmëria e të dhënave mund të ndikohet edhe 
nëse informacioni i dhënë nga subjekti tatimor 
mund të përdoret për të shkaktuar fitime ose 
humbje për subjektin. Për më tepër, duke qenë 
se të dhënat e mbledhura dhe të përpunuara 
për qëllime administrative përgjithësisht u 
jepet prioritet mbi ato që kërkohen për qëllime 
statistikore, sasia e përpunimit të kërkuar për të 
dhënë të dhëna administrative të përshtatshme për 
qëllime statistikore mund të ndikojë në kohën që 
këto të fundit u vihen në dispozicion statisticienëve.

Shumë prej çështjeve të ngritura më lart janë 
më së miri të adresuara dhe zgjidhura përmes 
vrojtimeve. Sidoqoftë, në të dhënat e vrojtimit 
shfaqen disa çështje përmbajtjeje dhe vlerësimi 
të një lloji tjetër. Një çështje kyçe është natyra 
vullnetare e përgjigjeve ndaj vrojtimeve kundrejt 
pjesëmarrjes me mandat ligjor në shumicën e 
programeve të të dhënave administrative. Në 
shumicën e vrojtimeve intervistuesit (personalisht 
ose nëpërmjet telefonit) përpiqen të bindin të 
anketuarit që vullnetarisht të japin kohën e tyre 

2 Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike Rev.2

dhe informacion, edhe pse nuk ka pasoja kur ai 
refuzon apo ndonjë përftimi të drejtpërdrejtë nëse 
pranon të përgjigjet. Nëse një i anketuar pajtohet të 
marrë pjesë në vrojtim, është ende e mundur që ky 
i fundit të refuzojë t’i përgjigjet pyetjeve në mënyrë 
“të vërtetë”.

Për të intervistuarit, të cilët pajtohen të marrin 
pjesë dhe t’i përgjigjen të gjitha pyetjeve të 
anketës, gabimi i matjes është ende një shqetësim 
për të dhënat e vrojtimit. Të anketuarit mund të 
“mendojnë” përgjigjet ndaj pyetjeve; edhe nëse 
supozimet e të anketuarve në përgjithësi janë të 
paanshëm, një përafrim i tillë zvogëlon efikasitetin 
e vlerësimit të të dhënave. Të anketuarit mund 
të kenë, gjithashtu, vështirësi për të kujtuar 
ngjarjet e kaluara. Gabime të tjera tipike të matjes 
përfshijnë rrumbullakimin e shumave, keqkuptimin 
e pyetjeve dhe ndryshimin e përgjigjeve për shkak 
të frikës lidhur me të dhënat e deklaruara ose 
dëshirës për të mbrojtur privatësinë. Hulumtime 
të shumta ekzistojnë lidhur me gabimet e matjeve 
dhe efektet e tyre në të dhënat e vrojtimit (Lessler 
dhe Kalsbeek, 1992). Ndërsa është e vërtetë që 
për të dhënat administrative mospërgjigjia nuk 
është një problem thelbësor, nuk është e qartë 
nëse të dhënat administrative janë gjithmonë më 
të sakta sesa të dhënat e vrojtimit. Një shembull 
është numri i punonjësve që deklaron ndërmarrja; 
disa ndërmarrje me dashje mund të paraqesin 
gabimisht numër punonjësish më të ulët në 
deklaratat tatimore për të zvogëluar detyrimet e 
tyre tatimore. Të njëjtët individë mund të raportojnë 
vlerën e vërtetë në përgjigje të një pyetësori pasi 
nuk ka pasoja ligjore nëse thuhet vlera e vërtetë. 
Një tjetër çështje e përmbajtjes për të dhënat e 
vrojtimit është afati kohor i të dhënave. Ndërsa 
shumë vrojtime të thjeshta kryhen me frekuencë 
të shpeshtë, të tilla si mujore apo tremujore, 
shumica e vrojtimeve më komplekse ndodhin çdo 
vit ose edhe më rrallë. Kostot dhe kufizimet e tjera 
të burimeve janë faktorë kryesorë në përdorimin 
në kohën e duhur të të dhënave të vrojtimit. Një 
çështje përfundimtare e përmbajtjes për të dhënat 
e vrojtimit është validimi i të dhënave. Ndonjëherë 
është e mundur që të kryhen studime për validimin 
pasi një vrojtim të ketë përfunduar dhe këto 
studime të shtojnë kosto të tjera për vrojtimin 
ose validimi i variablave të zgjedhur të të dhënave 
mund të kryhet me burime të jashtme, siç janë 
censet ose të dhënat administrative, por shpesh 
nuk ekziston asnjë burim për validim. 
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3. ÇËSHTJET E PRIVATËSISË
Çdo përdorim i të dhënave administrative për 
qëllime kërkimore duhet të marrë parasysh ligjet 
që mbrojnë privatësinë e të dhënave. Hulumtimi i të 
dhënave administrative shpesh është i kufizuar në 
përdorime brenda fushës së veprimit të një misioni 
të agjencisë dhe duhet të kryhet nga personat që 
punojnë për agjencinë si punonjës, kontraktorë 
ose sipas Memorandumeve të Bashkëpunimit që 
lejojnë punonjësit e institucioneve të ndryshme 
të shkëmbejnë të dhëna. Perceptimet e publikut 
për mbrojtjen e privatësisë janë shumë të 
rëndësishme, për ruajtjen e vullnetit të mirë të 
kërkuar për të mbajtur nivelet e deklarimeve. 
Shpesh, për shkak të këtyre faktorëve, të dhënat 
e vendosura në dispozicion janë të zhveshura nga 
faktorët identifikues. Për shembull, në rastin e 
të dhënave individuale nga burimi administrativ 
mungojnë variablat e identifikimit të drejtpërdrejtë, 
disponueshmëria e të cilave mund të sillte në 
një përdorim statistikor më të gjerë dhe për një 
kombinim të të dhënave nga burimet e ndryshme.
Megjithatë konfidencialiteti i të dhënave është 
me rëndësi të madhe për suksesin e tanishëm 
dhe të ardhshëm të çdo vrojtimi dhe regjistrimi 
administrativ. Nëse subjektet nuk besojnë se të 
dhënat e tyre janë të mbrojtura mjaftueshëm, 
normat e përgjigjes dhe cilësia e përgjithshme 
e të dhënave do të pësojnë deformime. Ligjet e 
konfidencialitetit dhe privatësisë ofrojnë mbrojtje të 
rëndësishme kundër abuzimit të mundshëm të të 
dhënave.

4. TË DHËNAT E PUNËSIMIT 
DHE PAGAVE
Dy burimet, ai administrativ dhe anketat (si 
Anketa Tremujore pranë Ndërmarrjeve, ATN), 
japin informacion të rëndësishëm me frekuencë 
tremujore lidhur me numrin e punonjësve dhe 
fondin e pagave, tregues të cilët përdoren për 
llogaritjen e pagës mesatare dhe të indekseve 
të numrit mesatar të të punësuarve dhe fondit 
të pagës. Të dhënat administrative kanë një 
informacion më të zgjeruar demografik lidhur me 
individin dhe të dhënat numerike mbi kontributet 
shoqërore dhe shëndetësore. Nga ana tjetër, të 
dhënat nga anketat janë më të limituara duke 
përfshirë vetëm numrin e punonjësve dhe fondin e 
pagave të ndërmarrjes që anketohet. 

Ndryshimet më të rëndësishme midis dy burimeve, 
ashtu si u trajtuan në parim edhe më lart, lidhen 
me njësinë e vrojtimit, mbulimin e popullsisë dhe 
madhësinë e kampionit. ATN-ja është një vrojtim 
me frekuencë tremujore, e cila ka ndërmarrjen si 

njësi studimi, ku variablat kryesore të kërkuar janë 
Shitjet neto (xhiro), Prodhimi Industrial, Prodhimi 
në ndërtim, Numri mesatar i të punësuarve, 
Fondi i pagave, Çmimet e Prodhimit, Çmimet e 
Importit, Kosto në Ndërtim (INSTAT, 2017). Të gjithë 
treguesit e prodhuar janë të shprehur në indekse, 
në ndryshim vjetor dhe tremujor. Njësia e studimit 
në burimin administrativ është gjithmonë individi 
dhe treguesit e pagës mesatare shprehen si vlera 
absolute. Madhësia e kampionit të ATN-së është e 
kufizuar për shkak të frekuencës dhe kostos, dhe 
anketa nuk mbulon të gjitha aktivitetet ekonomike 
duke lënë  jashtë vlerësimit aktivitetet bujqësore 
(seksioni A), ato financiare dhe të sigurimeve 
(seksioni K), të pasurive të paluajtshme (seksioni 
L), administratës publike (seksioni O), arsimit dhe 
shëndetësisë (seksionet P dhe Q), si dhe aktivitetet 
e artit, argëtim dhe zbavitje, shërbime të tjera 
dhe aktivitete të organizmave ndërkombëtare 
(përkatësisht seksionet R, S, T, U), të cilat janë 
jashtë fushës së saj të mbulimit, çka do të thotë 
që informacioni me bazë tremujore, nga vrojtimet 
mbi punonjësit dhe pagat, mungojnë për këto 
industri. Nga ana tjetër, informacioni nga burimi 
administrativ përfshin individët dhe ndërmarrjet në 
të gjitha aktivitetet e ekonomisë.

Ndryshimi në metodologji ka një ndikim të 
drejtpërdrejtë në vlerësimet e nxjerra nga secili 
burim. Për më tepër, vlerësimet e ATN-së nuk 
janë veçanërisht të përqendruara në nxjerrjen e 
pagës mesatare dhe mungesa e një informacioni të 
detajuar mbi punonjësit (për shembull i punësuar 
me kohë të plotë apo të pjesshme, i dypunësuar, 
kategoria e kontributeve etj.) e bën të pamundur 
aplikimin e një metodologjie të njëjtë si ajo e  
përdorur për vlerësimin e pagës mesatare nga 
burimi administrativ. Gjithashtu, të dhënat nga 
vrojtimet e anketave i nënshtrohen procesit të 
peshimit, ndërsa vlerësimi nga burimi administrativ 
është i drejtpërdrejtë.

5. KONKLUZIONE
Në ditët e sotme ekziston nevoja për të kënaqur 
një kërkesë në rritje të përdoruesve për statistika 
të një cilësie të mirë, duke bërë të mundur matjen 
më të shpejtë të fenomeneve të reja. Në të njëjtën 
kohë, kërkesat e këtyre përdoruesve përputhen 
me nevojat që mjedisi i ditëve të sotme kërkon, 
që barra e përgjegjësisë e vendosur në bizneset 
dhe qytetarët të zvogëlohet (Laux, Baigorri, & 
Radermacher, 2009). Prandaj përdorimi dhe 
kombinimi i të dhënave administrative apo 
dytësore nga statisticienët shihet në ditët e 
sotme si domosdoshmëri, por nga ana tjetër 
shoqërohet me një sërë sfidash. Disa tregues, 
si ata që u trajtuan më lart, mund të prodhohen 
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me të dhënat të cilat mund të përftohen nga të 
dy burimet, ai administrativ dhe statistikor, por 
ndryshimet thelbësore strukturore mes këtyre dy 
burimeve, si dhe ndryshimet në metodologjinë e 
zbatuar sjellin diferenca në vlerësime dhe natyrisht 
në rezultatet finale të përftuara prej tyre. Këto 
ndryshime janë të pranishme në pothuajse të 
gjitha dimensionet e cilësisë si rëndësia, saktësia, 
afatet kohore, aksesimi, krahasueshmëria dhe 
koherenca. Për këtë arsye, përdoruesit duhet të 
jenë të ndërgjegjshëm në momentin e përdorimit 
të vlerësimeve nga burime të ndryshme dhe të 
kuptojnë origjinën e të dhënave, mbledhjen e 
tyre dhe përdorimin, për të shmangur gabimet 
dhe keqkuptimet. Kjo i lejon ata të zgjedhin 
treguesit (Laux, Baigorri, & Radermacher, 2009) 
që u përshtaten qëllimeve të studimit të tyre më 
së miri. Më shumë sesa burime konkurrente, 
të dhënat administrative dhe ato nga vrojtimet 
duhet të shihen si burime përplotësuese. Ashtu 
siç shprehen Kapteyn & Ypma (2007), pyetja nëse 
janë burimet administrative apo vrojtimet ato që 
tregojnë “të vërtetën”, është një pyetje pothuajse 
filozofike.
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KONCEPTET METODOLOGJIKE DHE TEORIKE 
TË PËRLLOGARITJES SË VARFËRISË 
NË SHQIPËRI

Abstrakt

Niveli i jetesës, varfëria dhe mirëqenia, deri 
në vitin 2012 janë matur nëpërmjet Anketës 
së Matjes së Nivelit të Jetesës (AMNJ). Në 
vitin 2016, INSTAT paraqiti një metodë të re të 
përllogaritjes së këtyre indikatorëve. Deri në 
vitin 2012 matja e varfërisë është mbështetur 
në përcaktimin e linjës absolute të varfërisë, 
bazuar në shpenzimet e konsumit. Nga viti 2016 
e në vazhdim matja e varfërisë do të bazohet 
në linjën relative dhe të të ardhurave vjetore 
të ekuivalentuara. Ky artikull synon që të jetë 
informues për këto ndryshime metodologjike 
të ndodhura. Nisur nga ndryshimet 
metodologjike, pritet që edhe informacioni të 
jetë i ndryshëm; gama e indikatorëve do të jetë 
më e gjerë, fokusuar në përllogaritjet monetare 
dhe jo monetare të varfërisë, por gjithashtu 
i krahasueshëm me vendet e tjera të BE-së. 
Analiza fokusohet në shpjegim përshkrues dhe 
informues mbi metodologjinë e re, të përfshirë 
në aktivitetet e INSTAT.
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1. HYRJE
Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës (AMNJ) është 
i vetmi burim ekzistues i të dhënave që mat nivelin 
e jetesës, varfërinë dhe mirëqenien e familjeve 
shqiptare, deri në vitin 2012. Kjo anketë mbledh 
një sërë treguesish monetarë dhe jo monetarë, 
duke sjellë një larmi informacioni për përdorues të 
ndryshëm dhe siguron një mjet të domosdoshëm 
për hartimin e politikave dhe strategjive. AMNJ 
është kryer për herë të parë në vitin 2002, 
përsëritur më vonë në vitin 2005, 2008 dhe 2012 
(INSTAT, 2013). Nëpërmjet AMNJ synohet matja e 
varfërisë bazuar në shpenzimet e konsumit, duke 
përdorur linjën absolute të varfërisë. Të dhënat e 
AMNJ janë përdorur gjerësisht nga përdorues të 
ndryshëm brenda dhe jashtë vendit. Nga viti 2016 
në aktivitetet e INSTAT u përfshi kryerja e Anketës 
së të Ardhurave dhe Nivelit të Jetesës (SILC). 
SILC mat varfërinë bazuar në të ardhurat gjithsej 
të individëve apo të familjeve, duke përdorur 
linjën relative të varfërisë. Metodologjia e SILC 
bazohet në metodologjinë e Eurostat dhe është 
e krahasueshme me vendet e tjera të BE-së dhe 
rajonit (Eurostat, 2017). 

2. METODOLOGJIA E 
PËRLLOGARITJES SË 
VARFËRISË

2.1 METODOLOGJIA E 
PËRLLOGARITJES SË VARFËRISË 
MONETARE BAZUAR NË SHPENZIMET 
E KONSUMIT TË NJEF

Përllogaritja e varfërisë, bazuar në shpenzimet e 
konsumit, u realizua për herë të parë nga AMNJ 
në vitin 2002. Të dhënat e kësaj ankete u bënë 
përfaqësuese në nivel katër rajonesh dhe sipas 
zonës urbane dhe rurale1. Anketat e tjera, të kryera 
në vitin 2005 dhe në vitin 2008, kanë ndjekur të 
njëjtën metodologji. Në vitin 2012, për të pasur një 
përfaqësim më të madh të të dhënave të anketës 
(nga 4 rajone në 12 prefektura), u rrit numri 
familjeve në vrojtim. Rezultatet e këtij vrojtimi japin 
një pamje të qartë të shpenzimeve, kushteve të 
banimit dhe  varfërisë. 

AMNJ përllogarit varfërinë duke marrë për bazë 
shpenzimet e nevojshme për të siguruar produktet 
ushqimore dhe një nivel shpenzimesh për nevojat 

1  http://instat.gov.al/al/temat/kushtet-sociale/
anketa-e-matjes-s%C3%AB-nivelit-t%C3%AB-
jetes%C3%ABs/#tab4 

bazë jo ushqimore. Në këtë mënyrë, përllogaritet 
linja absolute e varfërisë. Për llogaritjen e kufirit të 
varfërisë monetare është përdorur metodologjia e 
“Kostos së Nevojave Bazë” (Ravallion dhe Bidani, 
1994).

Kufiri i varfërisë është llogaritur duke përdorur 
shportën ushqimore që konsumohet nga individët 
që ndodhen në decilen e dytë deri në të katërt. 
Duke pasur parasysh rekomandimet e FAO2 për 
konsumin minimal të kalorive sipas moshës 
dhe gjinisë, dhe duke i përshtatur këto kërkesa 
për kalori sipas shpërndarjes së popullsisë në 
Shqipëri në vitin 2001 (Instat, Census, 2001), 
marrja e kalorive të nevojshme për frymë u 
përllogarit në 2.288 kalori në ditë. Komponenti 
jo-ushqimor i varfërisë u llogarit duke marrë në 
konsideratë përqindjen e shpenzimeve për artikujt 
jo-ushqimorë, të atyre familjeve që shpenzonin për 
artikuj ushqimorë, një vlerë të përafërt me kufirin 
e varfërisë për ushqim. I llogaritur në këtë mënyrë, 
kufiri i varfërisë për ushqim (ose kufiri i varfërisë 
së tejskajshme) u vendos në 3.047 lekë për frymë 
në muaj, ndërsa kufiri i plotë i varfërisë, i plotësuar 
me nevojat për artikujt bazë jo-ushqimorë, u 
vendos në 4.891 lekë për frymë në muaj me çmime 
konstante (2002). Të gjitha llogaritjet e bëra, 
bazuar në vitet 2005, 2008 dhe 2012, kanë si bazë 
krahasuese vitin 2002. Për këtë arsye, të gjitha 
rezultatet janë deflatuar për t’i sjellë në vlera reale, 
që do të thotë se janë pastruar nga influenca e 
ndryshimit të çmimeve në periudhat përkatëse.
Për llogaritjen e kufirit të plotë të varfërisë është 
marrë në fillim një kufi varfërie për ushqimet 
(ose për koston e marrjes së një sasie minimale 
kalorish) dhe më pas është shtuar për të përfshirë 
artikujt bazë jo-ushqimorë të konsideruar 
minimalisht të nevojshëm për të jetuar. Pjesa 
përbërëse jo-ushqimore është llogaritur si 
një mesatare e përpjesës jo-ushqimore të 
shpenzimeve të atyre familjeve që shpenzojnë gati 
të njëjtën vlerë për ushqim, siç përcaktohet nga 
kufiri i varfërisë ushqimore.

2.2 METODOLOGJIA E 
PËRLLOGARITJES SË VARFËRISË 
BAZUAR NË TË ARDHURAT E NJEF3

Anketa e të Ardhurave dhe Nivelit të Jetesës u 
realizua për herë të parë në vendin tonë në vitin 
2016. Qëllimi kryesor i kësaj ankete është studimi, 
në nivel kombëtar dhe  evropian i kushteve të 
jetesës së NjEF-ve, kryesisht lidhur me të ardhurat 
e tyre. Kjo anketë është burimi bazë për krijimin 
e statistikave të krahasueshme në lidhje me 

2 FAO: Organizata Botërore e Ushqimit 
3 Njesi Ekonomike Familjare 
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shpërndarjen e të ardhurave dhe përjashtimin 
social në nivel evropian. Anketa EU-SILC realizohet 
në të gjithë shtetet anëtare të BE-së në baza 
vjetore të rregullta.

Statistikat mbi të ardhurat, përfshirjen sociale dhe 
kushtet e jetesës mbulojnë aspektet objektive dhe 
subjektive të këtyre temave në të dyja aspektet, 
monetare dhe jo monetare, për NjEF dhe individë. 
Rezultatet e pritshme do të japin statistika të 
krahasueshme me vendet e tjera si dhe do të 
ndihmojnë vendin mbi të dhëna të besueshme 
në fushën e varfërisë, përjashtimit social dhe të 
ardhurave familjare, duke ndihmuar në këtë formë 
politikat  në luftën kundër varfërisë.
Anketa SILC mbledh dhe  analizon dy lloje të 
dhënash: 
- Të dhëna Cross-sectional, që i përkasin një kohe 
të caktuar ose një periudhe kohore të caktuar  me 
variablat mbi të ardhurat, varfërinë, përjashtimin 
social dhe kushtet e jetesës 
- Të dhëna panel (longitudinal), që kanë të bëjnë 
me ndryshimet në nivel individual apo familjar, 
të vërejtura periodikisht gjatë një periudhe 
katërvjeçare. 

Meqenëse anketa SILC përmban të dhëna panel, 
kampioni për çdo vit përbëhet nga katër pjesë, të 
cilat mund të jenë në studim për 1-4 vjet. Çdo pjesë 
e veçantë mbetet në studim për katër vjet; çdo vit, 
¼ e kampionit të vitit të kaluar hiqet dhe shtohet 
një e re.

Sipas metodologjisë për matjen e varfërisë, linja 
e varfërisë llogaritet në bazë të konceptit relativ 
(i varfër në raport me të tjerët) dhe përcaktohet 
si i tillë në 60% e medianës së të ardhurave 
disponibël (për individ) të NjEF të ekuivalentuara, 
duke përdorur shkallën e ekuivalentuar të OECD të 
modifikuar. Të ardhurat gjithsej të disponueshme 
të NjEF konsiderohen të ardhurat gjithsej neto 
(të ardhurat mbas taksave dhe sigurimeve 
shëndetësore dhe shoqërore) të marra nga të gjithë 
anëtarët e NjEF.

Nëpërmjet SILC, të ardhurat disponibël të 
ekuivalentuara për individë, janë konsideruar të 
ardhurat gjithsej disponibël të NjEF mbasi janë 
ndarë sipas shkallës së modifikuar të OECD. 
Vërehet se, në shpërndarjen për person është 
sugjeruar që secili anëtar i NjEF zotëron të njëjtat 
të ardhura që korrespondojnë me të ardhurat 
ekuivalente të disponueshme të NjEF. Kjo do 
të thotë që secili anëtar i NjEF gëzon të njëjtin 
nivel jetese. Rrjedhimisht, në shpërndarjen e të 
ardhurave për person, të ardhurat që i atribuohen 
çdo personi nuk përfaqësojnë pagën, por një 
tregues të nivelit të jetesës. Të gjitha vlerat e të 

ardhurave llogariten në baza vjetore dhe agregohen 
në nivel NjEF.

Metodologjia e SILC është komplekse dhe merr 
parasysh të njëjtën formë përllogaritjeje sikurse 
referohet në manualin metodologjik të Eurostat 
(Eurostat, 2017). Gjithsesi përshtatjet dhe 
ndryshimet janë bërë të lidhura me specifikat 
e vendit që kryen anketën. Kjo lidhet me 
përllogaritjen e të ardhurave bruto dhe neto, ku 
ndryshon sistemi i taksimit dhe sigurimit, apo 
specifika të tjera lidhur me transfertat, pagesat 
sociale dhe pensionet.

Të ardhurat disponibël të ekuivalentuara 
përllogariten si raport i të ardhurave disponibël 
gjithsej të një NjEF me madhësinë e ekuivalentuar 
të saj. Madhësia e ekuivalentuar e NjEF i referohet 
shkallës së modifikuar të OECD-së (OECD, 2008) 
dhe përllogaritet duke marrë parasysh numrin e 
të rriturve në NjEF (14 vjeç e lart) dhe të fëmijëve 
nën 14 vjeç. Anëtari i parë i NjEF, 14 vjeç e lart, 
numërohet si 1 person, personat e tjerë të moshës 
14 vjeç e lart numërohen si 0,5 persona, ndërsa çdo 
anëtar i familjes që është 13 vjeç ose më i vogël 
numërohet si 0,3 persona. 

Saktësisht  funksioni për peshën në familje do ishte 
i formës: 

POECD=1 A+0.5OA+0.3F

Të ardhurat e NjEF me dy të rritur dhe dy fëmijë 
nën 14 vjeç janë ndarë me një peshë prej 1 + 0.5 + 2 
* 0.3 = 2.1; të ardhurat e NjEF me 2 të rritur ndahen 
me peshë 1 + 0.5 = 1.5; të ardhurat e një NjEF me 
2 të rritur dhe 2 fëmijë të moshës 14 vjeç e lart 
ndahen me 1 + 0.5 + 2*0.5 = 2.5, etj.

Të ardhurat disponibël vjetore të NjEF pjesëtohen 
me madhësinë e NjEF së ekuivalentuar për të 
përftuar të ardhurat disponibël të ekuivalentuara 
për frymë dhe renditen nga vlera më e ulët tek 
vlera më e lartë.

Nga SILC linja përllogaritet duke marrë për bazë 
atë që njihet si linja relative e varfërisë, që përdoret 
gjerësisht si linja zyrtare për matjen e varfërisë 
në vendet evropiane, 60% e  medianës së të 
ardhurave/frymë disponibël të ekuivalentuara. Në 
këtë mënyrë përcaktohen edhe personat që bien 
nën nivelin e varfërisë, si gjithë ata individë për të 
cilët të ardhurat e disponueshme të ekuivaletura 
janë nën nivelin e linjës së varfërisë.

Kjo përbën edhe linjën e varfërisë monetare.
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3. KRAHASIMI NDËRMJET SILC 
DHE AMNJ
Ekzistojnë një sërë diferencash dhe ndryshimesh 
metodologjike midis dy anketave dhe si rrjedhojë, 
sjellin pritshmëri të ndryshme në variabla dhe 
tregues, siç shihet në Tabelën 1.

4. KONKLUZIONE
Ekzistojnë ndryshime të rëndësishme në hartimin, 
kampionimin, metodologjinë e llogaritjes si dhe 
indikatorët e prodhuar nga të dy burimet. Anketa e 
SILC do të jetë një risi dhe një pasuri informacioni 
duke mundësuar edhe krahasueshmërinë në vite, 
por edhe me vendet e Evropës.
Dy burimet e informacionit nuk kanë bazë 
krahasimi pasi nëpërmjet AMNJ përllogaritet 
linja absolute e varfërisë dhe ndërmjet SILC 
përllogaritet linja relative. Të dy anketat janë 
multidimensionale për nga gama e indikatorëve 
që përllogariten dhe nga informacioni që 
mbledhin. Qëllimi i të dyjave është të përllogaritin 
mirëqenien, nivelin e jetesësës dhe varfërinë. 
Gjithsesi, përdoruesit e ndryshëm që përdorin 
këto dy burime duhet të marrin parasysh që nuk 
ka bazë krahasuese midis të dyjave. Ndryshimet 

në metodologji janë thelbësore dhe indikatorët e 
prodhuar, si për shembull varfëria absolute dhe 
relative, janë dy koncepte të ndryshme, ndonëse të 
dy masin varfërinë. 
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PSE REVIZIONOHET PRODUKTI I BRENDSHËM 
BRUTO?!

1. HYRJE

Vizioni i INSTAT është të prodhojë statistika 
të besueshme. Qëllimi është transparenca në 
lidhje me metodat që përdoren në përpilimin 
e statistikave dhe përdorimi i të gjithë 
informacionit në dispozicion  në një moment të 
dhënë kohe. Për të prodhuar vlerësimin më të 
mirë, statisticienët ndodhen gjithmonë përpara 
kompromisit ndërmjet saktësisë dhe afatit 
kohor. Afatet e caktuara për publikim diktojnë 
nevojën e rishikimit të statistikave.  
Këto rishikime synojnë përmirësime në cilësi 
të të dhënave të publikuara më parë. Ato 
janë të rëndësishme pasi informacioni i vënë 
në dispozicion pas botimit të parë, paraqet 
një tablo tjetër të realitetit, i cili duhet marrë 
në konsideratë. Përdoruesit jo gjithmonë i 
mirëpresin ndryshimet e vogla statistikore pas 
një kohe të gjatë nga publikimi. Për këtë arsye, 
është e nevojshme që rishikimet të mbështeten  
në atë që njihet si “Politika e revizionit”, e cila 
siguron një sërë udhëzimesh dhe parimesh, 
që favorizojnë transparencën e proceseve dhe 
sigurojnë besim dhe komunikim efektiv me 
përdoruesit.
Ky artikull analizon efektet e revizionimit të 
zakonshëm të Produktit të Brendshëm Bruto,ë 
duke u fokusuar në komponentët sipas Metodës 
së Shpenzimeve.
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2. KONCEPTET NË LLOGARITË 
KOMBËTARE
Llogaritë Kombëtare në Shqipëri janë ndërtuar mbi 
një sërë vrojtimesh dhe burimesh administrative, 
të cilat matin aktivitetin në ekonomi, në mënyra të 
ndryshme. Produkti i Brendshëm Bruto (PBB) në 
vendin tonë matet në dy mënyra:
- Sipas metodës së prodhimit 
- Sipas metodës së shpenzimeve 

2.1 METODA E PRODHIMIT 

Treguesit kryesorë të metodës së prodhimit janë 
prodhimi, konsumi i ndërmjetëm dhe vlera e 
shtuar. Prodhimi tregon vlerën e mallrave dhe 
shërbimeve të prodhuara në ekonomi gjatë një 
viti, ndërsa konsumi i ndërmjetëm është vlera 
e produkteve ose shërbimeve të transformuara 
ose plotësisht të konsumuara gjatë procesit të 
prodhimit. Duke zbritur konsumin e ndërmjetëm 
nga prodhimi, arrijmë në atë që njihet si vlera e 
shtuar bruto (VSHB). 
Produkti i Brendshëm Bruto (PBB), sipas metodës 
së prodhimit, është i barabartë me vlerën e shtuar 
bruto, duke shtuar tatimet e taksat dhe duke i 
zbritur subvencionet mbi produktet.

2.2 METODA E  SHPENZIMEVE 

Metoda e shpenzimeve sjell panoramën e 
anasjelltë, duke e vlerësuar PBB-në sipas 
përdorimeve finale të brendshme të produkteve 
e shërbimeve. Sipas kësaj metode, Produkti 
i Brendshëm Bruto vlerësohet si vlera e 
shpenzimeve finale nga konsumatorët, institucionet 
jofitimprurëse dhe qeveria, duke i shtuar formimin 
e kapitalit bruto dhe eksportet e mallrave e 
shërbimeve, duke i zbritur importet e mallrave e 
shërbimeve.
Revizionimet e zakonshme të PBB-së me baza 
vjetore janë rezultat i përditësimit dhe plotësimit 
të burimeve ekzistuese të të dhënave, me 
informacionin më të fundit për një vit të caktuar.

3. AFATET E REVIZIONIMIT
Ashtu si në vendet e zhvilluara, ku vlerësimi i 
PPB-së revizionohet disa herë, edhe në Shqipëri ky 
vlerësim bëhet në dy faza: 
a) Faza e parë përfshin vlerësimet gjysmë-finale të 
vitit “t” të cilat kryhen në periudhën t+15 muaj
b) Faza e dytë përfshin vlerësimet finale të PBB-
së të vitit (t). Në këtë fazë rishikohen dhe njëherë 
të dhënat e vitit (t), kur vjen seti i të dhënave për 
vitin (t+1). Kjo bëhet me qëllim që të përfshihet 

çdo ndryshim i bërë për vitin (t) dhe të sigurohet 
konsistenca midis dy viteve të njëpasnjëshme. 
Këto revizionime kanë për qëllim të përshkruajnë 
me saktësi të lartë ekonominë e vendit. Është 
e dobishme të mbahet parasysh korniza dhe 
afatet kohore për publikimin e vlerësimeve të 
përmirësuara në mënyrë të vazhdueshme. 

4. ARSYET E REVIZIONIMIT
Publiku kërkon të dhëna të sakta sa më shpejt të 
jetë e mundur. Për të plotësuar këtë nevojë, INSTAT 
publikon vlerësimet gjysmë-finale. Megjithëse 
këto të dhëna nuk janë të plota, ato sigurojnë një 
pasqyrë të saktë të përgjithshme të aktivitetit 
ekonomik. Ato japin drejtimin dhe tendencat e 
komponentëve të ndryshëm të ekonomisë, duke 
siguruar informacion të vlefshëm për bizneset dhe 
politikëbërësit. 

Ndryshimet në vlerësimet gjysmë-finale dhe finale 
të PBB-së vijnë si rezultat:
• I shtimit të numrit të pasqyrave financiare të 
vitit (t) të integruara në databaza, pas mbylljes së 
vlerësimeve gjysmë-finale
• I një numri më të lartë të bizneseve që paraqesin 
pasqyrat financiare të vitit t+1, duke raportuar po 
ashtu edhe vitin paraardhës
• Nga revizionimi i të dhënave të tregtisë së 
jashtme, siç janë importet dhe eksportet e mallrave
• Përditësimi i të dhënave nga Bilanci i Pagesave 
• Revizionimi i të dhënave nga Drejtoria e Bujqësisë
  

5. EFEKTI I REVIZIONIMIT NË 
PBB
Në vijim të këtij artikulli, tregohet efekti që sjell 
revizionimi në PBB, duke e parë në aspektin 
e treguesve kryesorë, sipas metodës së 
shpenzimeve. Për këtë qëllim, janë analizuar vlerat 
përkatëse në vlerësimin gjysmë-final të vitit 2015, 
kundrejt atij final.

Si rezultat i rivlerësimit, PPB me çmime korrente, 
ndryshoi nga 1.427.799 milionë lekë në vlerësimin 
gjysmë-final, në 1.434.307 milionë lekë në atë final. 
Pas revizionimit të rezultateve, norma e rritjes 
reale u ul me 0,01 pikë përqindje. 

Kontributi i komponentëve përkatës në rritjen reale 
të PBB-së, ka ndryshuar nga vlerësimi gjysmë-final 
në atë final të vitit 2015. Në vlerësimin gjysmë-
final, shpenzimet e konsumit final të familjeve 
(SHKFF) kanë kontribuuar në rritjen e PBB-së me 
0,80% dhe formimi bruto i kapitalit fiks (FBKF) me 
0,97%. Ndërkohë, në vlerësimin final, SHKFF ka 
kontribuar me 0,73% dhe FBKF me 0,85%.
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Shpenzimet e konsumit final të familjeve (HFCE 
– Household Final Consumption Expenditure) 
përfshijnë shpenzimet e kryera nga familjet për 
mallra dhe shërbime, për të plotësuar kërkesat 
individuale, përfshirë edhe ato me çmime 
ekonomikisht jo të rëndësishme. Ato përfshijnë 
gjithashtu shpenzime të imputuara, ku më i 
rëndësishmi është renta e imputuar. Shpenzimet 
e konsumit final të familjeve përbëjnë 79,9% 
të produktit të brendshëm bruto në vitin 2015 
(sipas vlerësimit final). Për sa i përket rritjes, 
në vlerësimin gjysmë-final të vitit 2015, vlerën 
më të lartë në SHKFF e ka grupi “Hotele, kafene 
dhe restorante” me 12,09% në terma realë. Në 
vlerësimin final, ky grup vazhdon të ketë rritjen më 
të madhe, por me 13,02% në terma realë.

Nga ana tjetër, rënien më të madhe, sipas 
vlerësimit gjysmë-final, e gjejmë në grupin e 
“Argëtimit dhe kulturës” me 12,39% në terma 
realë. Në vlerësimin final, është sërish ky grup me 
rënien më të madhe, por në nivele më të ulëta, me 
11,53% në terma realë. 

Në vazhdim, do të analizohet efekti i revizionimit në 
Formimin Bruto të Kapitalit Fiks (GFCF-Gross Fixed 
Capital Formation), i cili konsiston në shpenzimet 
e kryera për kapitale të reja, ose për shpenzime 
të tjera specifike, të kryera nga prodhuesit në të 
mira ose shërbime, me qëllim që të mbajnë në të 
njëjtat nivele, të rritin ose të zgjerojnë kapacitetet 
e tyre prodhuese, ose që të krijojnë kushte të reja 
përpunimi në të ardhmen. Si një ndër komponentët 
kryesorë të PBB-së në metodën e shpenzimeve, 
formimi bruto i kapitalit fiks ka një peshë prej 
24,4% në PBB (sipas vlerësimit final të vitit 2015). 
Kështu, rritjen më të lartë në FBKF, në vlerësimin 
gjysmë-final të vitit 2015, e ka grupi “Makineri dhe 
Pajisje” me 15,85% në terma realë. Gjithashtu, në 
vlerësimin final të këtij viti, rritjen më të lartë në 
FBKF e ka po ky grup, por në nivele më të ulëta, 
me 15,81% në terma realë. Grupi “Ndërtimi”, po 
ashtu, është rritur më pak sipas vlerësimit final, 
krahasuar me atë gjysmë-final, duke kaluar nga 
6,03% në 5,68% rritje, në terma realë.

Figura 1 paraqet rezultatet e rritjes reale si 
rrjedhojë e revizionimit.

6. REZULTATET E REVIZIONIMIT 
TË ZAKONSHËM
Vihen re ndryshime midis vlerësimeve finale dhe 
atyre gjysmë-finale, të cilat janë relativisht të vogla: 

- Rritja reale e PBB-së pas revizionimit u ul me 
0,01 pikë përqindje.
- Kontributi i SHKFF në rritjen reale të PBB-së u ul 
me 0,07 pikë përqindje.
- Pas revizionimit të rezultateve, norma e rritjes 
së grupit “Hotele, kafene dhe restorante” u rrit me 
0,93 pikë përqindje. 
- Norma e rënies së grupit të “Argëtimit dhe 
Kulturës” është zbutur, duke u rritur me 0,86 pikë 
përqindje si pasojë e revizionimit të zakonshëm. 
- Kontributi i FBKF në rritjen reale të PBB-së u ul 
me 0,12 pikë përqindje
- Ndryshimi më i madh nga revizionimi, në FBKF, 
është ndier tek grupi “Ndërtimi”  me 0,35 pikë 
përqindje rënie në terma realë, duke u ndjekur nga 
grupi “Makineritë dhe Pajisjet” po ashtu në rënie 
me 0,04 pikë përqindje në terma realë.

Megjithëse bëhen rishikime të vlerësimeve të PBB-
së, pasi sigurohen të dhëna më të plota, studimet 
tregojnë se pamja e përgjithshme e ekonomisë nuk 
ndryshon. 
Matja e PBB-së është një punë gjithmonë në 
progres. Shpesh kërkon muaj, ose madje vite, 
për të siguruar të dhëna më të plota dhe më 
të sakta. Vlerësimet gjysmë-finale ruajnë një 
ekuilibër të mirë midis saktësisë dhe kohës, duke 
pasur parasysh të dhënat e disponueshme në atë 
kohë. Rishikimet e njëpasnjëshme pasqyrojnë 
angazhimin e INSTAT për të përfshirë si burime 
më të plota, kur ato bëhen të disponueshme, ashtu 
edhe përmirësimin e metodave për matjen e një 
ekonomie në ndryshim të vazhdueshëm.

Figura 1: Rritja reale pas revizionimit
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7. PRAKTIKA TË VENDEVE TË 
TJERA

Edhe në vendet e tjera, objektivi kryesor i rishikimit 
të të dhënave statistikore synon përmirësimin 
e cilësisë së informacionit të ofruar. Ka arsye të 
ndryshme për kryerjen e rishikimeve të zakonshme  
të statistikave, ku më kryesorja është futja në 
llogaritje e të dhënave të reja që lidhen me të 
shkuarën, të cilat nuk mund të përfshiheshin në 
kohën kur u përpiluan dhe u publikuan në versionin 
e parë.

Rasti i Gjermanisë

Për të publikuar sa më shpejt të dhënat më të 
fundit për “rritjen ekonomike”, rezultatet llogariten 
në bazë të të dhënave jo të plota dhe të vlerësuara 
pjesërisht. Këto rezultate paraprake të prodhimit të 
brendshëm bruto do të përditësohen vazhdimisht 
në publikime të ardhshme, kur të dhënat e reja 
statistikore bëhen të disponueshme. Korrigjimet 
e rezultateve paraprake, me kalimin e kohës 
ndjekin një cikël revizionimi të njohur dhe të 
botuar. Përfshirja e këtij informacioni të ri është 
veçanërisht i nevojshëm nëse ka thyerje në seri 

kohore. Kjo është e domosdoshme për krahasimin 
e të dhënave me vitin e kaluar. Një herë në vit bëhet 
një vlerësim kryesor i llogarive kombëtare me një 
rishikim gjithëpërfshirës të viteve të mëparshme, 
i cili përfshin katër vitet e fundit. Këto rezultate 
publikohen gjithmonë në muajin gusht. Në veçanti, 
në këtë revizionim, merren parasysh të dhëna nga 
skedarë të tatim-taksave dhe anketës strukturore 
pranë ndërmarrjeve. Vrojtimi strukturor i 
ndërmarrjeve është i bazuar, në veçanti, në 
pasqyrat financiare vjetore të ndërmarrjeve dhe 
mbi të gjitha japin informacion mbi kostot e tyre. 
Në të kundërt, llogaritjet paraprake bazohen vetëm 
në treguesit aktualë të prodhimit.
Një nga sfidat kryesore, për të arritur vlerësime 
sa më të sakta paraprake  të rritjes ekonomike, 
janë momentet e ndryshimeve në ekonomi. 
Revizionimet e PBB-së kanë ndikime më të mëdha 
në këto raste, meqenëse rezultatet paraprake të 
shumë statistikave fillestare nuk arrijnë t`i kapin 
këto momente ndryshimi. Përveç kësaj, ekzistojnë 
efekte të veçanta si, për shembull, rritja e TVSH-së 
ose kushte ekstreme moti, ndikimi i të cilave është 
i vështirë të vlerësohet. Në këtë kuadër, duket qartë 
që korrektimet mund të jenë më të shpeshta dhe 
më të mëdha në një ekonomi dinamike. 
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SFIDAT E MATJES SË MIGRACIONIT NË 
SHQIPËRI

Abstrakt

Emigrimi është një nga arsyet kryesore për 
rënien e popullsisë në Shqipëri. Duke qenë 
se emigrantët shqiptarë nuk regjistrohen 
sistematikisht kur largohen nga vendi dhe për 
shkak se ka pasur pak stimuj për të regjistruar 
largimin e tyre me autoritetet lokale, përdorimi 
i “metodave indirekte” ishte mënyra e 
mundshme për të prodhuar një vlerësim të 
individëve që kanë emigruar midis viteve 
2001 dhe 2011. Sipas vlerësimeve indirekte të 
INSTAT-it, gjatë kësaj periudhe rreth 481.000 
shqiptarë u larguan nga vendi. Për sa i përket të 
kthyerve, të dhënat e Cesusit treguan se rreth 
139.827 shqiptarë u kthyen në vend gjatë 2001-
2011. “Metodat indirekte” të përdorura për 
llogaritjen e migracionit neto ndihmojnë për të 
pasur një vlerësim të migracionit për periudhën 
midis dy Censuseve, ku pas Censusit të fundit 
INSTAT përdori anketën e Forcave të Punës.
Migrimi mbetet komponenti kryesor që udhëheq 
ndryshimet e popullsisë. Për këtë arsye, matja 
e tij është sfida kryesore me të cilën përballemi 
gjatë llogaritjes së popullsisë vjetore.

MAJLINDA NESTURI, INSTITUTI I STATISTIKAVE
mnesturi@instat.gov.al 
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1. MIGRACIONI 
NDËRKOMBËTAR
Migrimi ndërkombëtar ka qenë një forcë e madhe 
në ndryshimin e popullsisë në dy dekadat e fundit. 
Arsyeja kryesore për rënien e popullsisë në dy 
censuset e fundit ishte emigrimi në shkallë të gjerë 
i qytetarëve shqiptarë. Në Shqipëri, si në vende të 
tjera, migrimi veçanërisht përfshin të rinjtë, të cilët 
migrojnë për arsye punësimi, mundësi arsimimi 
dhe për arsye familjare. Rrjedhimisht, të rinjtë 
figurojnë veçanërisht në statistikat e migracionit 
dhe kanë qenë kontribuuesit kryesorë në rënien e 
popullsisë në Shqipëri.

Emigrimi ishte arsyeja kryesore për rënien e 
popullsisë në Shqipëri para vitit 2001 dhe në 
periudhën 2001-2011. Zhdukja e barrierave ndaj 
emigracionit dhe trazirave sociale në vitet 1990 
krijoi valë të njëpasnjëshme të emigracionit në këto 
vite. Disa qindra mijëra shqiptarë u larguan nga 
vendi (Carletto et al. 2006), një humbje që nuk u 
kompensua nga imigracioni dhe rritja natyrore. Ky 
emigrim masiv ishte shkaku kryesor i ndryshimit 
të plotë, nga një rritje e lartë vjetore e popullsisë, 
në periudhën e censuseve 1979-1989 prej 2,0%, 
me një rritje negative (-0.3 për qind në vit) në 
periudhën pasuese të censuseve 1989-2001. Në 
terma absolutë, rritja e popullsisë prej pothuajse 
600 mijë personave, që u vëzhgua në periudhën 
midis censuseve para vitit 1989, u shndërrua në 
një rënie prej më shumë se 100 mijë në atë pas 
vitit 1989. Censusi i vitit 2011 përfundimisht tregoi 
se emigrimi ishte faktori më i rëndësishëm në 
humbjen neto të popullsisë prej 269 mijë personave 
në periudhën 2001-2011, duke përbërë 8,8% të 
popullsisë së vitit 2001. Sipas vlerësimeve indirekte 
të INSTAT-it, gjatë kësaj periudhe rreth 482 mijë 
shqiptarë u larguan nga vendi, një numër që u 
kompensua pjesërisht nga imigracioni dhe rritja 
natyrore.

Një pjesë e shpjegimit të vazhdimit të emigracionit 
mund të kërkohet në ndryshimin e karakteristikave 
të emigracionit shqiptar. Mendohet se gjatë viteve 
1990 migrimi u dominua nga burrat e rinj, të 
cilët kërkonin punë jashtë vendit, në një kohë kur 
Shqipëria ishte në trazirë. Në dekadën e parë të 
këtij mijëvjeçari, migrimi duket të jetë i larmishëm; 
migrimi është ende i dominuar nga të rriturit e 
rinj, por përveç burrave janë edhe gratë ato që 
zgjedhin të largohen jashtë vendit. Pjesa e fëmijëve 
është rritur disi dhe ky është një tregues i qartë 
i procesit të ribashkimit familjar dhe migrimit të 
martesës, që shpesh ndjek migrimin e valës së 
parë të mbizotëruar nga meshkujt. Një proces i 
tillë i ribashkimit familjar dhe migrimit të martesës 
tenton të mundësojë nivele të larta të migrimit të 

vazhdueshëm, të paktën për disa vite pas valës së 
parë të migrimit.

1.1 EMIGRACIONI - METODA 
INDIREKTE

Emigrimi është një nga arsyet kryesore për 
rënien e popullsisë në Shqipëri midis viteve 2001 
dhe 2011. Duke qenë se banorët shqiptarë nuk 
regjistrohen sistematikisht kur largohen nga vendi 
dhe për shkak se ka pak nxitje për të regjistruar 
një largim me autoritetet lokale, nuk ka matje të 
besueshme të numrit të individëve që janë larguar 
nga Shqipëria. Megjithatë, është e mundur që 
të përdoren metoda indirekte për të prodhuar 
një vlerësim të individëve të cilët kanë emigruar 
midis periudhës 2001 dhe 2011. Kjo metodë e 
tërthortë konsiston në krahasimin e të dhënave 
nga të dy censuset, atë të vitit 2001 dhe 2011. Gjatë 
asaj dekade, popullsia e Shqipërisë u ul me 8,8 
përqindje, pra nga 3.1 milionë në 2.8 milionë. Për të 
vlerësuar se deri në çfarë mase emigrimi i jashtëm 
ishte përgjegjës për këtë rënie, u llogarit popullsia 
e mbyllur pas censusit të vitit 2001 (Migracioni në 
Shqipëri, 2014 ).

Në hapin e parë u mor si bazë popullsia sipas 
moshës dhe gjinisë në 1 janar 2001. Në hapin e 
dytë, u mor informacioni për lindjet e gjalla sipas 
gjinisë për çdo vit. Ndërsa në hapin e tretë, u 
mor numri i vdekjeve sipas moshës dhe gjinisë, 
i llogaritur duke përdorur normat specifike të 
vdekjeve, bazuar në parashikimet e popullsisë të 
censusit të vitit 2001 (Projeksionet e Popullsisë 
për Shqipërinë, INSTAT, 2004). Për secilën moshë, 
numri i vdekjeve u zbrit nga popullsia në vitin 2001. 
Për popullsinë e moshës zero, numri i lindjeve të 
gjalla në vitin paraprak u mor në konsideratë. Kjo 
procedurë pastaj u përsërit për çdo vit deri në janar 
2012.

Procedura e përshkruar llogarit një popullsi të 
mbyllur e cila nuk merr parasysh migracionin. 
Për të llogaritur numrin e emigrantëve është e 
nevojshme, si një hap i ardhshëm, të krahasohet 
popullsia e mbyllur e llogaritur më lart me 
popullsinë e censusit. Së pari, popullsia e mbyllur, 
vlerësuar më 1 janar 2012, u ekstrapolua deri më 
1 tetor 2011 për t’u përputhur me popullsinë e 
census në të njëjtën datë (1 tetor 2011). Diferenca 
midis këtyre popullsive të vlerësuara dhe 
popullsisë së census 1 tetor 2011 është migracioni 
i vlerësuar neto.
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1.2 MIGRIMI I KTHIMIT

Duke pasur parasysh numrin e lartë të shqiptarëve 
që jetojnë jashtë vendit, migrimi i kthimit nuk ka 
qenë shumë i dukshëm. Megjithatë, në censusin 
e vitit 2011, më shumë se 100 mijë persona u 
raportuan se ishin kthyer nga qëndrimi jashtë 
vendit, që prej vitit 2001. Analiza e migracionit nga 
censusi tregoi se kthimet kanë qenë në rritje çdo 
vit, veçanërisht pas vitit 2008 (Migrimi në Shqipëri, 
2014). 
Ndërsa disa prej këtyre migrantëve të kthyer 
zhvendosen në Shqipëri përgjithmonë, për shumë 
prej tyre kthimi është i përkohshëm në natyrë. Në 
këtë kuptim, migracioni i kthimit i kapur në census 
është një pjesë e migracionit qarkullues. Për më 
tepër, shifrat e migracionit bazohen në përkufizimin 
e pranuar ndërkombëtarisht, ku emigrant 
konsiderohet dikush që qëndron jashtë vendit për 
të paktën një vit. 

2. VËSHTIRËSITË PËR MATJEN 
E FLUKSEVE TË MIGRACIONIT
Migracioni vazhdon të jetë një fenomen i 
rëndësishëm për shumë vende në botë, duke 
ndikuar si vendet origjinë, ashtu edhe ato pritëse. 
Shumë pak dihet për numrin vjetor aktual të 
migrantëve në të gjithë botën dhe informacioni 
i pakët në dispozicion është kontradiktor. Sot, 
vendet bazohen në përkufizimet e tyre se 
çfarë nënkuptohet me ‘migracion’. Kjo krijon 
mospërputhje për të dhënat ndërkombëtare dhe 
është sfidë për të kuptuar procesin me anë të të 
cilit personat lëvizin përtej kufijve.

Shpesh është theksuar se informacioni statistikor 
mbi migracionin është i pamjaftueshëm dhe jo i 
plotë sa i përket disponueshmërisë, harmonizimit 
të koncepteve, përkufizimeve dhe saktësisë. Është 
gjerësisht e njohur se të dhënat e migrimit nuk 
janë të lehta për t’u mbledhur dhe se sistemet e 
mbledhjes së të dhënave, si dhe përkufizimet e 
përdorura për të përcaktuar ngjarjet e migrimit, 
ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme.

Kështu, përputhshmëria e të dhënave me flukset 
migratore janë të nevojshme për një sërë arsyesh, 
të cilat janë kritike për zhvillimin e një evidence 
të besueshme mbi politikat e migracionit dhe 
kërkimet. Një nga vështirësitë kryesore është 
mungesa e një përkufizimi standard për matjen e 
flukseve migratore. Gjithashtu, e nevojshme është 
që të dhënat të shkëmbehen midis vendeve origjinë 
dhe pritëse, si dhe të përgatiten procedurat për 
vlerësimin e flukseve migratore të raportuara.
Në rastin shqiptar, matja e flukseve të migracionit 

është sfida kryesore. Siç u prezantua më lart, të 
vetmet të dhëna në dispozicion për migrimin ishin 
censusi i popullsisë dhe banesave në Shqipëri, 
i cili jep një vlerësim në lidhje me stokun e 
migracionit brenda periudhës midis censuseve. 
Siç dihet, duke përdorur censuset për matjen e 
migracionit ka vështirësi ose kufizime. Censusi 
i Popullsisë dhe Banesave kryhet çdo 10 vjet, 
përmban vetëm një numër të vogël pyetjesh dhe 
nuk mund të numërojë të gjitha ngjarjet e migrimit 
si familje të tëra që lëvizin, migrimin sezonal/
të përkohshëm dhe qarkullues. Prandaj, censusi 
nuk mund të përbëjë një burim statistikash vjetore 
mbi migracionin ndërkombëtar. Për më tepër, në 
mungesë të burimeve të të dhënave administrative, 
INSTAT u përpoq të bazohet në anketat sociale si 
anketa e Forcave të Punës Tremujore. Gjithashtu, 
INSTAT po vlerëson mënyra të reja për matjen e 
migracionit, duke marrë parasysh eksperiencat 
e vendeve të tjera. Këto mënyra konsistojnë në 
mundësinë e kryerjes së një ankete specifike 
dhe përdorimin e statistikave pasqyrë. Statistikat 
pasqyrë, shkëmbimi i të dhënave midis vendeve 
origjinë dhe pritëse, do të ishin një zgjidhje në rast 
se do të kishim përkufizim të harmonizuar, si dhe 
procedura të përcaktuara për vlerësimin e flukseve 
të raportuara.

3. MATJA E MIGRACIONIT 
DUKE PËRDORUR ANKETËN E 
FUQISË PUNËTORE
Anketa tremujore e Forcave të Punës është një 
studim i bazuar në njësitë ekonomike familjare. Të 
gjithë individët e moshës 15 vjeç e lart në njësitë 
ekonomike familjare të përzgjedhur janë subjekt i 
anketës së fuqisë punëtore. Kampioni përzgjidhet 
në bazë të procedurës së kampionimit me dy 
faza. Në vitin 2014, për herë të parë, në anketën 
tremujore të AFP-së u përfshi një modul i ri për 
matjen e migrimit të brendshëm, ndërkombëtar 
dhe të rikthyer. Ky informacion përmes këtij 
moduli mblidhet në baza tremujore, por të dhënat 
përpunohen dhe publikohen në bazë vjetore.

Moduli i ri për migracionin është përfshirë në 
pyetësorin e AFP-së në vitin 2014, i cili ishte një 
pilot për të kontrolluar nëse gjithçka funksiononte. 
Sipas APF 2014, të dhënat e mbledhura nga ky 
modul kishin disa probleme; numri i emigrantëve 
ishte i nënvlerësuar (shumë i ulët), ndërsa në 
anën tjetër të kthyerit u kapën më mirë. Në vitin 
2014, pyetjet në lidhje me migracionin morën si 
referencë vitin 2011, në mënyrë që të mbulohej 
e gjithë periudha e pas cesusit, ndërsa në vitin 
2015 pyetjet vazhduan duke konsideruar vetëm 
gjendjen krahasuar me një vit më parë, e kështu 
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vazhdoi edhe për vitet në vijim. Ky modul është 
inkorporuar në roster-in e pyetësorit, që mbledh 
disa informacione bazë për të gjithë anëtarët e 
NjEF-së dhe jo vetëm për ata që janë objekt i 
anketës. Përgatitjet e të dhënave konsistojnë në 
disa procedura dhe kontrolle, të cilët më pas  do 
të përdoren për llogaritjen e popullsisë më 1 
janar. Cilësia e të dhënave të mbledhura ka ardhur 
vazhdimisht duke u përmirësuar dhe mbulimi është 
më i plotë në të dyja anët, si për emigrantët, ashtu 
edhe për të kthyerit.
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STRUKTURA E TREGUESVE EKONOMIKË NË 
SEKTORIN PRIVAT JO FINANCIAR 

VITET 2010-2016

Abstrakt

Studime të ndryshme citojnë që performanca 
ekonomike e një vendi ndikohet nga struktura 
ekonomike e tij. Për t’iu ardhur në ndihmë 
studiuesve dhe politikëbërësve, ky material do 
fokusohet në studimin e strukturës ekonomike 
për sektorin privat jo financiar në Shqipëri. 
Rezultatet tregojnë se struktura e treguesve 
ekonomikë është përgjithësisht e qëndrueshme 
pavarësisht ndryshimit vjetor të secilit 
prej treguesve. Analiza e strukturës është 
mbështetur në rezultatet e vrojtimit strukturor 
vjetor pranë ndërmarrjeve të realizuar nga 
INSTAT. 
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1. HYRJE 
Qëndrueshmëria ekonomike e një vendi vërehet 
tek stabiliteti i strukturës ekonomike të tij. Për të 
kuptuar strukturën ekonomike analizohet sjellja 
e sektorëve që përbëjnë ekonominë. Studimi në 
këtë artikull përfshin të gjitha ndërmarrjet aktive, 
për të gjitha format ligjore, që prodhojnë të mira e 
shërbime për treg, me përjashtim të aktiviteteve 
të bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit, aktivitetet 
financiare dhe të sigurimit, administrimi publik dhe 
mbrojtjes, sigurimi social i detyrueshëm, si edhe 
aktivitetet e organizatave ndërkombëtare. 

Në këtë studim janë analizuar të dhënat e vrojtimit 
strukturor vjetor pranë ndërmarrjeve për vitet 
2010-2016. Ky vrojtim mbledh të dhëna statistikore 
për tregues bazë dhe makroekonomikë, në rreth 
16 mijë ndërmarrje. Treguesit bazë përfshijnë 
të dhëna mbi aktivitetet ekonomike, numrin 
e ndërmarrjeve dhe të punësuarve, si edhe të 
ardhurat, shpenzimet dhe investimet të shprehura 
në çmime korrente. Treguesit makroekonomikë 
janë prodhimi, konsumi ndërmjetës dhe vlera e 
shtuar, të cilat derivojnë nga treguesit bazë.

2. NJË EKONOMI PRODHUESE 
APO E ORIENTUAR DREJT 
SHËRBIMEVE?
Treguesi më i rëndësishëm makroekonomik është 
vlera e shtuar. Për periudhën e marrë në studim 
(2010-2016), për çdo 100 lekë vlerë të shtuar që 
ndërmarrjet krijojnë në ekonomi, mesatarisht 48 
lekë është lënë nga prodhuesit e të mirave dhe 52 
lekë nga prodhuesit e shërbimeve.
Të dhënat e analizuara tregojnë, si në Figurën 1, 
se në tre vitet e fundit ka një rritje të vazhdueshme 
të këtij treguesi, duke kapur vlerën 491 miliardë 
lekë në 2016, ku prodhuesit e shërbimeve kanë 
lënë 272 miliardë lekë vlerë të shtuar në ekonomi, 
ndërsa prodhuesit e të mirave 219 miliardë lekë. 
Ndryshe paraqitet situata në vitin 2013, ku rezulton 
se ky është i vetmi vit ku prodhuesit e shërbimeve 
kanë kontribuuar negativisht në vlerën e shtuar. 
Ndikim në rënien prej 3,3% të vlerës së shtuar, e 
kanë dhënë ndërmarrjet prodhuese të shërbimeve 
të cilat kontribuuan me -6,8 pikë përqindje, 
përkundrejt kontributit të prodhuesve të të mirave 
me +3,4 pikë përqindje. 
Vlera e shtuar ka pësuar rënien më të lartë në 
vitin 2011, ku ndikim në rënien 6,4% të vlerës 
së shtuar e kanë pasur ndërmarrjet prodhuese 
të të mirave, të cilat kontribuuan me -8,5 pikë 
përqindje, të ndikuara nga performanca e keqe e 
sektorit të energjisë elektrike dhe rënia e bumit 
të ndërtimeve, përkundrejt kontributit pozitiv të 
prodhuesve të shërbimeve me +2,1 pikë përqindje.

STRUKTURA E TREGUESVE EKONOMIKË NË SEKTORIN PRIVAT JO FINANCIAR 

Figura 1: Vlera e shtuar (miliardë lekë) sipas prodhuesve të të mirave dhe shërbimeve gjatë viteve 
2010-2016 
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Për të kuptuar luhatjet e vlerës së shtuar në vite, 
shohim edhe sjelljen e dy treguesve të tjerë si vlera 
e prodhimit dhe konsumi ndërmjetës.
Prodhimi është një aktivitet i ushtruar nën 
kontrollin dhe përgjegjësinë e një njësie 
institucionale (ndërmarrje) që kombinon burimet e 
fuqisë punëtore, kapitalin dhe lëndën e parë, për të 
prodhuar të mira dhe kryer shërbime. 

Gjatë viteve të studiuara, vlera e prodhimit ka pasur 
një rritje të vazhdueshme, duke arritur në 1.164 
miliardë lekë në vitin 2016, siç paraqitet në Figurën 
2. Për periudhën 2010-2016, ky tregues është rritur 
mesatarisht me 6,7%, i ndikuar nga prodhuesit 
e shërbimeve që në vetvete u rritën mesatarisht 
me 9,2% dhe prodhuesit e të mirave që u rritën 
mesatarisht me 5%. 

Për prodhuesit e shërbimeve, tendenca e vetme 
negative vërehet për vitin 2013, me rreth -1,1% 
duke kontribuar me -0,5 pikë përqindje në rritjen 
gjithsej prej 0,9% të prodhimit për vitin 2013.

Konsumi ndërmjetës përfaqëson vlerën e 
produkteve ose shërbimeve të transformuara 
ose plotësisht të konsumuara gjatë procesit të 
prodhimit, duke përjashtuar përdorimin e aktiveve 
fikse.

Konsumi ndërmjetës ka pasur rritje të 
vazhdueshme, siç paraqitet në Figurën 3, ku ritmi 
i rritjes së këtij treguesi tejkaloi atë të vlerës së 
prodhimit, duke sjellë rënie të vlerës së shtuar. 

Një rënie e konsumit ndërmjetës vihet re për 
prodhuesit e të mirave për vitet 2013 me -0,3% 
dhe 2014 me 2,3%, duke kontribuar negativisht 
në ndryshimin vjetor gjithsej të këtij treguesi;  
respektivisht me -0,2 pikë përqindje për 2013 dhe 
-1,4 pikë përqindje për 2014.
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Figura 2: Vlera e prodhimit (miliardë lekë) sipas prodhuesve të të mirave dhe shërbimeve gjatë viteve 
2010-2016

Figura 3: Konsumi ndërmjetës (miliardë lekë) sipas prodhuesve të të mirave dhe shërbimeve gjatë 
viteve 2010-2016
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3. MË E LEHTË TË SHËRBESH...
Të dhënat e studimit tregojnë se ndërmarrjet që 
operojnë në ekonominë tonë janë të orientuara 
drejt shërbimeve. Struktura e numrit të 
ndërmarrjeve në vite shpreh se sektorët, të cilët 
janë zgjeruar më shumë, janë sektori i shërbimeve 
të tjera (20,0% në 2016 nga 12,5% që zinte në 
2010) dhe sektori i akomodimit dhe shërbimit 
ushqimor (18,5% në 2016 nga 16,5% që zinte në 
2010). Ndërsa, sektorët e tkurrur në përqindje 
janë tregtia (41,5% në 2016 nga 44,7% që zinte në 
2010), transporti dhe komunikacioni (7,2% në 2016 
nga 10,9% që zinte në 2010),  industria përpunuese 
(8,6% në 2016 nga 10,4% që zinte në 2010) dhe 

ndërtimi (3,1% në 2016 nga 4,1% që zinte në 2010), 
siç paraqiten në Tabelën 1.

Nga ecuria e numrit të ndërmarrjeve, shohim 
që gjatë vitit 2015 kemi përqindjen më të lartë 
të rritjes së këtij treguesi me 22,7% e ndikuar 
edhe nga nisma e qeverisë kundër informalitetit. 
Prodhuesit e shërbimeve, gjatë gjithë viteve të 
marra në studim, kanë pasur rritje të vazhdueshme 
të numrit të ndërmarrjeve. Për ndërmarrjet e 
prodhimit të të mirave, numri i tyre ka pasur rënie 
për vitet 2012 me -7,2% dhe 2014 me -6,6%, duke 
kontribuar përkatësisht me -1,2 pikë përqindje dhe 
-1,0 pikë përqindje në ndryshimet vjetore të këtij 
treguesi.
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Tabela1: Struktura në numër dhe përqindje e ndërmarrjeve sipas aktiviteteve ekonomike, 2010-2016

Figura 4: Numri i ndërmarrjeve sipas prodhuesve të të mirave dhe shërbimeve gjatë viteve 2010-2016
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4. CILI SEKTOR PUNËSON MË 
SHUMË?
Gjatë vitit 2010, një ndërmarrje prodhuese të 
mirash punësonte mesatarisht 10 persona, ndërsa 
prodhuesit e shërbimeve 2 persona. Ky tregues, 
për vitin 2016, është 12 persona mesatarisht të 
punësuar në prodhuesit e të mirave dhe 3 persona 
të punësuar në prodhuesit e shërbimeve. Për të 
gjitha vitet e marra në studim, të dhënat tregojnë 
se numrin më të lartë të të punësuarve për 
ndërmarrje e ka sektori i energjisë elektrike, ujit 
dhe menaxhimit të mbetjeve, ndërsa numrin më 
të ulët e ka sektori i tregtisë dhe akomodimit dhe 
shërbimit ushqimor.

Ecuria e numrit të të punësuarve, siç shihet në 
Figurën 5, paraqitet me rritje të vazhdueshme në 

vite për prodhuesit e të mirave dhe shërbimeve, 
pavarësisht uljes së numrit të ndërmarrjeve në 
prodhuesit e të mira, gjatë viteve 2012 dhe 2014. 
Ashtu si për numrin e ndërmarrjeve, edhe numri 
i të punësuarve rritjen më e lartë e ka pasur në 
vitin 2015 (+17,4%), me kontribut përkatësisht për 
prodhuesit e të mirave me +4,2 pikë përqindje dhe 
shërbimeve me +13,2 pikë përqindje.

5. FEMRA, FUQI PUNËTORE E 
BRISHTË
Edhe pse të dhënat e marra në studim tregojnë se 
ka një rritje të angazhimit të femrave të punësuara, 
pothuajse në të gjitha aktivitetet ekonomike përsëri 
mbetet në nivele të ulëta, përkundrejt punësimit 
të meshkujve. Në vitin 2010 vetëm 29,9% e të 
punësuarve ishin femra, ndërkohë që në vitin 2016 
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Figura 5: Numri i të punësuarve sipas prodhuesve të të mirave dhe shërbimeve gjatë viteve 2010-2016

Tabela 2: Përqindja e të punësuarave femra në vite sipas aktiviteteve ekonomike
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pjesëmarrja e femrave është 37,3% siç shihet në 
tabelën 2. Pjesëmarrja më e lartë e femrave vihet 
re në sektorin e industrisë përpunuese (sidomos 
gjatë tre viteve të fundit të studimit, në sajë edhe të 
politikave mbështetëse për sektorin fason), ndërsa 
përqindja më e ulët është në sektorin e industrisë 
nxjerrëse.

6. KU PO INVESTOHET?
Investimet gjatë periudhës referuese përfaqësojnë 
vlerën e mallrave afatgjata të blera prej 
ndërmarrjeve ose të krijuara për llogari të vet, me 
qëllim përdorimi për një periudhë jo më të vogël 
se një vit në procesin e prodhimit, përfshirë tokën. 
Vlera e investimeve paraqitet me rritje gjatë viteve 
të fundit, e influencuar edhe nga projektet madhore 
në infrastrukturë dhe energji. 
Nëse analizojmë prodhuesit e të mirave, investimet 
e realizuara prej tyre paraqiten me rënie në vitin 
2012 me -6%, duke kontribuar negativisht në 
investimet gjithsej me -3,9 pikë përqindje. Për 

prodhuesit e shërbimeve, rënie në investime ka 
pasur gjatë viteve 2014 dhe 2016, duke kontribuar 
negativisht në ndryshimin vjetor të këtij treguesi, 
respektivisht me -9,4 pikë përqindje dhe -8,1 pikë 
përqindje.

Nga analiza e strukturës së investimeve në vite, 
sipas llojeve të investimeve, shohim që ndërmarrjet 
kryesish investojnë në instalime, makineri, pajisje 
dhe ndërtesa, dhe më pak në tokë. Në vitin 2016, 
një ndërmarrje investon afërsisht 2 milionë lekë 
nga 1,1 milionë lekë të investuara mesatarisht për 
një ndërmarrje në vitin 2010.
Si konkluzion i  këtij studimi mund të themi që 
struktura e ekonomisë shqiptare nuk ka pësuar 
ndryshime thelbësore ndër vitet e marra në 
studim. Nga analiza e secilit prej treguesve vihet 
re një rritje e lehtë të peshës së prodhuesve të 
shërbimeve në ekonomi, përkundrejt prodhuesve të 
të mirave.
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Figura 6: Investimet (miliardë lekë) sipas prodhuesve të të mirave dhe shërbimeve gjatë viteve 2010-2016
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