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Instituti i studimeve sociale dhe humane parqet një qendër të studimit të 
politikave si dhe qendër akademike për hulumtimin dhe studimin e dina-
mikave bashkëkohore sociale. Ai është një organizatë jo-fitimprurëse dhe 
shkencore/hulumtuese që sjell së bashku një ekip me përvojë të përbëre 
nga studiues, analist politikë, teoricien dhe aktivist. Ai ka për qëllim të inter-
pretojë trendët e pranishme shoqërore brenda shoqërisë shqiptare me një 
fokus të fortë në ofrimin e një qasje inventive për praktikën e hulumtimeve 
dhe analizave në vend. 

Ai synon drejt analizës së trajektoreve të zhvillimit dhe riformimit të diskur-
seve të pranishme në vizionin për shoqërinë shqiptare dhe rajonit të Ball-
kanit në përgjithësi. Puna e Institutit udhëhiqet nga angazhimi i anëtarëve 
të tij për vlerat emancipuese dhe barazisë, lirisë dhe drejtësisë sociale, 
parime të cilat duhet të shërbejnë si një motor kryesor i politikave dhe 
praktikave gjatë procesit të transformimit social në Shqipëri. 

Instituti ka bazuar aktivitetin e tij në praktikën shoqërore, ku bashkëveprimi 
i aksionit të qytetarëve, praktika institucionale dhe ngjarjet politike përcak-
tojë kompleksitetin e kontekstit aktual në Shqipëri. Është ky konteksti që 
ne synojmë për të analizuar, menduar dhe ri formatuar duke u angazhuar 
me një gamë të gjerë të aktorëve që marrin pjesë në mënyrë aktive në 
modelimin e kushteve aktuale të potencialeve socio-ekonomike, kulturore 
dhe politike të shoqërisë shqiptare.

Instituti nxjerr metodën e tij interpretuese nga procesi i de konstruksionit 
dhe ri kontekstualizimit të teorive bashkëkohore në fushat e sociologjisë, 
antropologjisë, ekonomisë, teorisë kritike kulturore, studimeve gjinore, etj., 
përmes përshtatjes së tyre me nevojat aktuale të kontekstit në Shqipëri. 
Qasja multidisiplinare për hulumtim dhe analiza, i mundëson ekipit të Insti-
tutit që të nxjerrë modelet dhe tendencat, si dhe anomalitë nga fenomene 
aktuale sociale në mënyrë që të arrijë të specifikojë interpretimet e rry-
mave themelore shoqërore dhe sistematike që përcaktojnë manifestimet 
e përditshme në sferën e hapësirës publike si edhe diskursit, ekonomisë, 
kulturës dhe arsimit.

R R E T H  I S S H
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Instituti angazhohet në adresimin e nevojave imediate politike, përmes 
analizës së politikës dhe çështjeve kulturore në Shqipërinë e sotme me 
avokimin për ndërhyrjet që çojnë në ndërtimin e një procesi më të ho-
mogjenizuar të transformimit shoqëror. Një proces që nuk rrit kontradik-
tat shoqërore, por që kontribuon në përgjithësi për barazinë përbrenda 
komunitetit. Ai propozon politika që mundësojnë një mjedis pjesëmarrës 
dhe demokratik si në nivel qendror ashtu edhe në atë lokal të qeverisjes, 
duke kontribuar kështu në kyçjen aktive politike të qytetarëve në njërën 
anë dhe në rritjen e kapaciteteve demokratike dhe forcimin e institucione-
ve shtetërore nga ana tjetër.

Instituti ka për qëllim të mundësojë dhe të kontribuojë në forcimin e pro-
ceseve që gjenerojnë hapësira të reja sociale për angazhim, diskutime 
dhe shkëmbim të argumenteve progresive dhe shkencore rigoroze për 
proceset transformuese në Shqipëri. Kontributi i tij kryesor do të jetë për të 
riformuar debatin në vend me anë të sfidimit të hapësirës së politikave me 
të dhëna dhe analiza të cilat janë të bazuara në hulumtime shkencore kon-
cize. Kjo është e një rëndësie të madhe në kohën kur mediat dhe hapësira 
politike institucionale po mbizotërohen gjithnjë e më shumë nga retorika 
personalizuar, argumentimi i paqartë dhe pozicione të paqarta për çështje 
të rëndësishme politike.



3 IINSTITUTI I STUDIMEVE SOCIALE DHE HUMANE



4

       I.     
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1.1 Vetëpunësimi si praktikë ekonomike 

Vetëpunësimi paraqet një fushë shumë pak të hulumtuar dhe të analizuar si nga aspekti ekono-
mik – ndikimi i përgjithshëm në ekonomi ashtu edhe nga ai social – efektet në kualitetin e jetës 
së të vetë punësuarve. Vetëpunësimi është një prej formave kryesore jo tradicionale të punë-
simit dhe si i tillë nuk ndërtohet mbi marrëdhënien punëdhënës-punëtor por në kryerjen e akti-
viteteve ekonomike drejtë për drejtë në treg nga ana e individëve të vetëpunësuar. Pjesëmarrja 
e të vetë punësuarve në numrin e përgjithshëm të punëtorëve ndryshon nga një vend në tjetrin 
në varësi të kushteve mbizotëruese në ekonomi dhe në tregun e punës. 

Instituti i Studimeve Sociale dhe Humane ndërmori këtë hulumtim si pjesë e angazhimit për 
avancimin e politikave që bazohen në parimin kushtetues të shtetit social dhe të cilat duhet 
të rrisin barazinë ekonomike dhe drejtësinë sociale në vend. Në këtë angazhim, pa dyshim 
që analizat dhe angazhimi në lidhje me forcën punëtore, të drejtat e punëtorëve, kushtet dhe 
format e punës zënë një nga vendet kryesore të analizës. Hulumtimi mbi trendët dhe dinamikat 
e vetëpunësimit në Shqipëri erdhi si rezultat i një  analize fillestare rreth strukturës së fuqisë 
punëtore në Shqipëri ku sipas statistikave të Bankës Botërore niveli i të vetë punësuarve në 
vitet e fundit është gjithmonë mbi gjysmën e numrit të përgjithshëm të punëtorëve në vend. Në 
vitin 2013 ky institucion ndërkombëtar ka llogaritur një nivel prej rreth 60% të të vetë punësu-
arve në Shqipëri. 

Përqindja e tillë e lartë dhe veçanërisht dallimi i madh në nivelin e të vetë punësuarve në kraha-
sim me vendet e rajonit na motivoi për të kryer analiza dhe për të dhënë interpretime të fenome-
neve socio-ekonomike që ndikojnë në gjenerimin e një gjendjeje të tillë në Shqipëri. Qëllimi 
i këtij hulumtimi dhe analize është që të kontribuojë në ngritjen e vetëdijes së përgjithshme 
lidhur me kushtet social-ekonomike në vend si dhe të informojë vendimmarrësit në drejtim të 
përpilimit të politikave për përmirësimin e këtyre kushteve. 

Statistikat e përgjithshme në rang botëror tregojnë se në parim në vendet me ekonomi më të 
zhvilluar niveli i vetëpunësimit është më i ulët, ndërsa në ato me ekonomi në zhvillim hasim 
nivel më të lartë të vetëpunësimit. Kjo tendencë ka të bëjë me një sërë faktorësh që vijnë si 
rezultat i zhvillimit ekonomik ndër të cilët janë: ofrimi i rrogave të larta, modele të avancuara të 
sigurimit shoqëror dhe shëndetësor, standarde të larta të mbrojtjes në punë, shkurtimi i orarit 
të punës nën tetë orë në ditë etj.  

Endërra kapitaliste në shtetet në zhvillim që lidhet me premtimin për “lirinë e individit” në treg 
sipas statistikave shohim që sjell pasoja të dëmshme në vendet në zhvillim. Marrëdhëniet 
globale tregtare dhe të investimit, veçanërisht ato të veriut me jugun global, krijojnë kushte 
të disfavorshme në tregjet e punës në vendet në zhvillim ku rrjedhimisht punëtorët paguajnë 
koston më të lartë shkaku i punës jostabile dhe jo të sigurt. Ndërkohë që në vendet e zhvilluara 
tendenca vshtë që shteti intervenon në rastet kur duhet të mbrojë industrinë e vetë, me çka 
garanton punë stabile për punëtorët në vendin e vetë.  Vendet në zhvillim, veçanërisht ato të 
Ballkanit ndjekin një dogmë ekstreme neoliberale ekonomike duke evituar çfarrëdo lloj inter-
venimi në treg dhe në industri, dhe për të evituar pasojat e dëmshme ne tregun e punës, ky 
qëndrim dogmatik duhet të ndryshohet sa më shpejtë. 
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Në raportin e vitit 2015 të përpiluar nga Organizata Ndërkombëtare e Punës lidhur me situatën 
globale të punës, jepen statistika rreth formave të punës në rang botëror nga të cilat në përfun-
dim del që vetëm një e katërta, ose rreth 25% e të gjithë punëtorëve në botë janë të punësuar 
me kontratë të rregullt, pra të punësuar me rrogë. Pjesa tjetër i takon punësimit jo të rregullt, 
vetëpunësimit ose punësimit jo formal. Numri kaq i vogël i punësimit të rregullt në rang global 
është rezultat statistikor i bashkimit të numrave nga vendet e zhvilluara dhe ato në zhvillim. Në 
Unionin Evropian përqindja e të punësuarve të rregullt është në nivelin e 87%, ndërsa niveli 
prej 25% në rang global arrihet si rezultat i një numri të madh të popullatës në vendet në zh-
villim, prej të cilëve një numër i konsiderueshëm nuk ka një punësim të rregullt me kontratë. 
Këto statistika vërtetojnë përfundimin e mësipërm që në vendet e zhvilluara tendenca e fuqisë 
punëtore është që të sigurojë punësim të rregullt me kontratë pune.    
 
Performanca ekonomike e një shteti si dhe struktura e sektorëve ekonomikë janë faktorët 
themelorë që ndikojnë në gjenerimin e kushteve të përgjithshme të vetëpunësimit në një vend. 
Shtetet me sektor më të zhvilluar industrial kanë një nivel më të ulët të vetëpunësimit. Kjo sepse 
industria zakonisht krijon numër më të madh të vendeve të punës dhe nga ana tjetër vetëpunë-
simi në industri është pothuajse i pamundur për shkak të vetë natyrës së punës në këtë sektor 
– puna në fabrika dhe kapacitete prodhuese masive. 

Nga ana tjetër, niveli i rritjes ekonomike dhe dinamikat e tregut ndikojnë në mënyrë të dy-
anshme në nivelin e vetëpunësimit. Në rast të kushteve të mira ekonomike në treg, ku kemi rrit-
je ekonomike dhe rritjen e nivelit të përfitimeve nga veprimtaria e përgjithshme në të, vetëpunë-
simi mund të lëvizë në dy drejtime: 
(1) mund të rritet si pasojë e perceptimit të mundësive më të mira për të realizuar të ard-
hura nga veprimtaria vetjake në krahasim me punësimin me rrogë nga ana e punëtorëve në 
tregun e një ekonomie në rritje;
(2) mund të ulet si rezultat i hapjes së vendeve të reja të punës dhe mundësisë për të sig-
uruar një punësim më i qëndrueshëm, me të ardhura të garantuara. 

Ndikimi konkret mbi nivelin e vetëpunësimit si rezultat i zhvillimi ekonomik dhe rritja e përg-
jithshme e përfitimeve në treg, në një vend varet nga një sërë elementesh të tjera prezentë 
në treg siç mund të jenë: niveli i rrogave, siguria në punë, struktura e rritjes sektoriale, niveli i 
kërkesës në treg për shërbime ose produkte të caktuara, kualifikimi profesional, infrastruktura 
përkrahëse ekzistuese, etj. 

Në periudhat kur ekonomia e një vendi tkurret dhe tregu reagon përmes zvogëlimit të numrit të 
vendeve të punës me qëllim të mbajtjes së nivelit të përfitimeve, gjithmonë vërejmë trendin e 
rritjes së nivelit të vetëpunësimit. Në këtë rast punëtorët nuk kanë në dispozicion asnjë nga dy 
opsionet e mësipërme sepse: (1) numri i vendeve të punës zvogëlohet dhe (2) hyrja vullnetare 
në vetëpunësim nuk është e ndikuar nga tërheqja ndaj përfitimeve. Vetëpunësimi në raste të 
tilla rritet si pasojë e shtytjes së punëtorëve në këtë formë të aktivitetit ekonomik si mënyrë e 
realizimit të çfarëdo lloj të ardhurash me qëllim të evitimit të pasojave nga papunësia. 

  Spiegel. January 2009.” The State as Über-Entrepreneur. Berlin Sees No Limits to Economic Intervention.” http://www.spiegel.de/
international/business/the-state-as-ueber-entrepreneur-berlin-sees-no-limits-to-economic-intervention-a-602632.html
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Politikat në ekonomi si edhe ato në tregun e punës ndikojnë në rezultatet afatgjatë që gjenero-
hen në ndërlidhjen e këtyre segmenteve dhe që krijojnë kushtet e përgjithshme si të zhvillimit 
ekonomik ashtu edhe të zhvillimit të forcës punëtore në vend. Në parim nuk mund të thuhet që 
vetëpunësimi është një praktikë e dëmshme apo e dobishme për ekonominë e një vendi si dhe 
për kushtet socio-ekonomike të të vetë punësuarve. 

Prandaj, analiza konkrete empirike e të dhënave të disponueshme si dhe interpretimi i efektit të 
kombinuar të elementeve sociale, ekonomike, ligjore dhe kulturore në nivelin e  vetëpunësimit 
na japin një pasqyrë më të qartë rreth politikave që duhet të ndiqen si në fushën ekonomike 
ashtu edhe në tregun e punës. Edhe pse objekti i analizës së këtij hulumtimi është mjaft i 
ngushtë – vetëpunësimi, ai merr parasysh një rang të gjerë të elementeve që në efektin e tyre 
të kombinuar krijojnë kushte të cilat interpretohen sipas metodave shkencore të fushave të 
ekonomisë, sociologjisë, analizës diskursive dhe krahasimore për të ardhur në përfundime 
rreth politikave që shteti Shqiptar duhet të ndjekë në të ardhmen. 

1.2 Si definohet vetëpunësimi? 

Vetëpunësimi është model i punësimit i cili paraqitet në tregun e punës si metodë autonome e 
sigurimit të të ardhurave. Ai paraqet formën më të thjeshtë të organizimit tregtar që ndërtohet 
nga një person i vetëm, pa punëdhënës dhe punëtorë. Legjislacioni Shqiptar e definon per-
sonin e vetëpunësuar si ‘’person që kryen një veprimtari të ligjshme, në përputhje me legjisla-
cionin shqiptar, për llogari të tij, kundrejt një pagese ose forme tjetër fitimi.’’ Kësisoj edhe me 
ligj verifikohet karakteri jo tipik i këtij lloji punësimi. Në punësimin e zakonshëm kemi gjithmonë 
një marrëdhënie qiraje në të cilën punëtori përmes një kontrate ia huazon fuqinë e tij të punës 
për një orar të caktuar punëdhënësit kundrejt një rroge. Tek vetëpunësimi hasim vetëm një 
individ i cili punën e kryen për realizimin e drejtpërdrejtë të fitimit. 

Organizata e Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Ekonomik (OECD) i kategorizon të punësuarit në 
punësim të paguar, punësim të papaguar dhe vetëpunësim. Individi i kategorizuar si i vetëpunë-
suar është i definuar si dikush që kryen një punë për fitim ose përfitim familjar, në të holla ose 
në natyrë. Të vetë punësuarit janë individë të cilët nuk marrin rrogë por i nxjerrin të ardhurat e 
tyre duke e ushtruar profesionin ose biznesin e tyre për llogari dhe rrezik të tyre. 

Vetëpunësimi definohet si punësim i punëdhënësve, punëtorëve që punojnë për veten e tyre 
si dhe anëtarëve të familjes që nuk marrin rrogë. Këto të fundit janë të papaguar në kuptimin 
që nuk kanë një kontratë për të marrë një shumë fikse të të ardhurave në intervale të rregullta, 
por marrin pjesë në ta ardhurat që i gjeneron ndërmarrja. Anëtarët e papaguar të familjes za-
konisht paraqiten në sektorin e bujqësisë si dhe atë të tregtisë me pakicë. Vetëpunësimi mund 
të shihet si strategji e mbijetesës për ata të cilët nuk mund të gjejnë një mënyrë tjetër për të 
realizuar të ardhura ose edhe si dëshmi e motiveve sipërmarrëse dhe dëshirës për të qenë vetë 
shef i vetes. 

Zyra Evropiane për Statistika e definon të vete punësuarin si individ që kryen një aktivitet të 
pavarur, me ose pa partner, dhe që përfiton të ardhura që janë në mënyrë të drejtpërdrejtë të 
varura nga profiti që vjen nga të mirat dhe shërbimet e prodhuara. 
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Analiza e vetëpunësimit fokusohet në aspektet makroekonomike si edhe në ato mikroekono-
mike. Në nivelin makroekonomik, studimet analizojnë mundësinë e vetëpunësimit dhe lidhjen 
që ky ka me nivelin e pa punësimit dhe pasurinë e një vendi.  Në nivelin mikroekonomik, 
konceptet që hulumtohen janë për shembull përvojat e mëparshme të punësimit, pritjet për të 
ardhura më të mëdha dhe nevoja për pavarësi.   

Vetëpunësimi të teori trajtohet përmes disa qasjeve të ndryshme që marrin parasysh motive 
dhe objektiva të ndryshme . Teoritë ekonomike interpretojnë motivet financiare të personit për 
të themeluar biznesin e tij si një mënyrë më e leverdishme për të maksimizuar të ardhurat. 
Këtu kemi të bëjmë me përllogaritjet ekonomike që personi i bën në vlerësimin e efektivitetit të 
angazhimit të tij, duke marrë parasysh aftësitë e tij prodhuese, shërbyese, krijuese apo intelek-
tuale nga njëra anë dhe duke analizuar kushtet dhe rrethanat e tregut nga ana tjetër. 

Teoritë sociologjike-psikologjike përcaktojnë qëllimet jo-financiare të vetëpunësimit si për shem-
bull evitimi i diskriminimit në tregun e punës, ‘komoditeti’ psikologjik në punë si dhe realizimin 
e qëllimeve individuale, si motivues kryesor të një individi në vendimin për të qenë i vetëpunë-
suar. Në teoritë klasike të punës, tjetërsimi dhe shfrytëzimi cilësohen si dy pasojat kryesore për 
punëtorët në tregun e punës të rregulluar përmes kontratave asimetrike. Vetëpunësimi, nga 
aspekti sociologjik-psikologjik paraqet një formë pune e cila i eviton deri diku këto dy pasoja 
për punëtorin e vetëpunësuar. Mirëpo, edhe pse i vetëpunësuar, nën trysninë e dinamikave të 
tregut që ndodhen jashtë kontrollit të punëtorit (të vetëpunësuar) ai gjithsesi është i ekspozuar 
ndaj rrezikut të vetë shfrytëzimi.   

Teoritë e “shtytjes“ e trajtojnë vetëpunësimin si një alternativë për të evituar papunësinë si dhe 
pasojat psikologjike që sjell gjendja e tillë. Sipas këtij grupi teorish, vetëpunësimi paraqitet si 
manifestim i presionit nga frika e individit nga papunësia si dhe nga kushtet tjera negative që 
mbizotërojnë në tregun e punës, të cilat e shtyjnë individin drejt vetëpunësimit. 

Nga ana tjetër, teoritë e “tërheqjes” e analizojnë vetëpunësimin si efekt i mundësive më të 
mira për të realizuar të ardhura dhe për arritjen e objektivave personale. Këto teori e trajtojnë 
vetëpunësimin si efekt i tërheqjes së individit nga punësimi me kontratë në vetëpunësim. Kjo 
zakonisht vjen si rezultat i kushteve të mira mbizotëruese në treg që e inkurajojnë individin të 
ndërmarrë veprime individuale në treg.   

1.3 Qëllimet

Hulumtimi dhe analiza në lidhje me dinamikat e vetëpunësimit në Shqipëri ka për qëllim hapjen 
e një diskutimi më të gjerë shoqëror për statusin e punës në vend ku vend kyç zë vetëpunësimi 
si praktikë mbizotëruese në tregun e punës. Statusi i punës përkufizohet si rezultat i kushteve të 
punës, vlerës së punës, kornizës ligjore, ligjëratës mbizotëruese mbi punën si aktivitet ekono-
mik dhe shoqëror, respektimit të punës si e drejtë themelore njerëzore dhe efekteve sociale që 
ka puna për punëtorët.

  2 David G. Blanchfloëer, 2000. “Self-Employment in OECD Countries,” NBER Working Papers 7486, National Bureau of Economic 
Research, Inc.
  3 Henley, A., (20o4), ‘Self-Employment Status: The Role of State Dependence and Initial Circumstances’, Small Business Economics
  4 Concept of Self-employment. Available from: https://www.researchgate.net/publication/228419465_Concept_of_Self-employment 
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Duke qenë se vetëpunësimi paraqet formën më të përhapur të aktivitetit ekonomik të punëtorëve 
në Shqipëri, qëllimet specifike të këtij hulumtimi janë:
1. Të ofrojnë një pasqyrë empirike rreth dinamikës së vetëpunësimit në Shqipëri duke 
interpretuar të dhënat ekzistuese por dhe duke vënë në pah anomalitë që kanë të bëjnë më 
mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave lidhur me vetëpunësimin;
2. Të analizojë kushtet dhe rrethanat ekonomike mbizotëruese në treg të cilat përcaktojnë 
tendencat për zgjedhjet që bëjnë punëtorët (të vetë punësuarit) në lidhje me aktivitetin e tyre 
ekonomik;
3. Të interpretojë efektin e kombinuar që kanë mbi statusin socio-ekonomik të të vetë 
punësuarit elementet që lidhen me këtë formë të aktivitetit ekonomi si: orari i punës, kushtet e 
punës, sigurimi social dhe shëndetësor, të ardhurat dhe siguria ligjore;
4. Të vlerësojë mënyrat e ndërhyrjes si në nivelin marko ashtu edhe në atë mikro të poli-
tikave në tregun e punës, politikave afatgjata ekonomike, praktikave institucionale shtetërore 
dhe të organizatave ndërkombëtare në drejtim të përmirësimit të statusit të punës në Shqipëri.  

Duke pasur parasysh që hulumtimi ka qëllim të identifikojë trendët dhe modelet në fushën e 
veprimtarisë së pavarur ekonomike individuale – vetëpunësimit, ai aplikon metodën e ‘desk 
analizës’ si metodë e përshtatur ndaj qëllimeve të vetë hulumtimit. Përmes kësaj metode 
analizohen të dhëna nga burimet e dokumentuara si analizat, raportet, statistikat, vendimet 
dhe ligjet. Në nxjerrjen e një pasqyre të përgjithshme dhe gjithëpërfshirëse të dinamikave të 
vetëpunësimit në Shqipëri me rëndësi është identifikimi i kushteve mbizotëruese në ekonomi 
si dhe në tregun e punës të cilat përcaktojnë elementet që kombinohen për të rezultuar në 
situatën e tanishme e që është objekt i analizës së këtij hulumtimi. 
Qasja e tillë ka për qëllim që të ndërtojë një linjë analize e cila mbetet koherente përgjatë pro-
cesit të interpretimit të të dhënave me të cilat operon, mirëpo në procesin e saj shkencor, ajo 
gjithashtu bën vlerësimin e vetë të dhënave si për nga aspekti i tyre cilësor ashtu edhe nga ai i 
legjitimitetit e që ka të bëjnë me faktorë të ndryshëm që ndikojnë në vetë procesin e gjenerimit 
të këtyre të dhënave. 

Në fund ky proces hulumtues dhe analize   të ndërtojë një pozicion kontribuues ndaj politikave 
ekonomike dhe atyre të tregut të punës në Shqipëri, me qëllim të informimit sa më të mirë 
të vendimmarrjes lidhur me politikat në këto fusha. Duke pasur parasysh që vetëpunësimi 
vazhdon të ngelet një pikë e verbër në analizat tradicionale makro dhe mikro-ekonomike, ky 
hulumtim ka për qëllim të nxisë edhe inovacionin metodologjik në shkencat sociale në drejtim 
të avancimit të resurseve për përpilimin e politikave të përshtatshme në fushat e punës dhe 
ekonomisë. 

1.4  Të dhënat 

Në ndërmarrjen e hulumtimeve dhe analizave si dhe në përpilimin e politikave, burim kryesor 
i informimit për procesin analitik si dhe atë të vendimmarrjes janë të dhënat. Ato mund të jenë 
të dhëna narrative që përshkruajnë një situatë të caktuar që është objekt i analizës dhe poli-
tikave ose të dhëna empirike që përmes numrave tregojnë për gjenden në fushën e caktuar. 
Edhe pse metodat e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave avancohen dita ditës si ashtu si 
edhe diskursi shkencor mbi përputhshmërinë e të dhënave me realitetin varësisht nga qasja 
metodologjike, të dhënat duhet të trajtohen si resursi më legjitim i çdo pohimi shkencor apo 
interpretimi në fushën e politikave. 
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1. Të ofrojnë një pasqyrë empirike rreth dinamikës së vetëpunësimit në Shqipëri duke 
interpretuar të dhënat ekzistuese por dhe duke vënë në pah anomalitë që kanë të bëjnë më 
mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave lidhur me vetëpunësimin;
2. Të analizojë kushtet dhe rrethanat ekonomike mbizotëruese në treg të cilat përcaktojnë 
tendencat për zgjedhjet që bëjnë punëtorët (të vetë punësuarit) në lidhje me aktivitetin e tyre 
ekonomik;
3. Të interpretojë efektin e kombinuar që kanë mbi statusin socio-ekonomik të të vetë 
punësuarit elementet që lidhen me këtë formë të aktivitetit ekonomi si: orari i punës, kushtet e 
punës, sigurimi social dhe shëndetësor, të ardhurat dhe siguria ligjore;
4. Të vlerësojë mënyrat e ndërhyrjes si në nivelin marko ashtu edhe në atë mikro të poli-
tikave në tregun e punës, politikave afatgjata ekonomike, praktikave institucionale shtetërore 
dhe të organizatave ndërkombëtare në drejtim të përmirësimit të statusit të punës në Shqipëri.  

Duke pasur parasysh që hulumtimi ka qëllim të identifikojë trendët dhe modelet në fushën e 
veprimtarisë së pavarur ekonomike individuale – vetëpunësimit, ai aplikon metodën e ‘desk 
analizës’ si metodë e përshtatur ndaj qëllimeve të vetë hulumtimit. Përmes kësaj metode 
analizohen të dhëna nga burimet e dokumentuara si analizat, raportet, statistikat, vendimet 
dhe ligjet. Në nxjerrjen e një pasqyre të përgjithshme dhe gjithëpërfshirëse të dinamikave të 
vetëpunësimit në Shqipëri me rëndësi është identifikimi i kushteve mbizotëruese në ekonomi 
si dhe në tregun e punës të cilat përcaktojnë elementet që kombinohen për të rezultuar në 
situatën e tanishme e që është objekt i analizës së këtij hulumtimi. 
Qasja e tillë ka për qëllim që të ndërtojë një linjë analize e cila mbetet koherente përgjatë pro-
cesit të interpretimit të të dhënave me të cilat operon, mirëpo në procesin e saj shkencor, ajo 
gjithashtu bën vlerësimin e vetë të dhënave si për nga aspekti i tyre cilësor ashtu edhe nga ai i 
legjitimitetit e që ka të bëjnë me faktorë të ndryshëm që ndikojnë në vetë procesin e gjenerimit 
të këtyre të dhënave. 

Në fund ky proces hulumtues dhe analize   të ndërtojë një pozicion kontribuues ndaj politikave 
ekonomike dhe atyre të tregut të punës në Shqipëri, me qëllim të informimit sa më të mirë 
të vendimmarrjes lidhur me politikat në këto fusha. Duke pasur parasysh që vetëpunësimi 
vazhdon të ngelet një pikë e verbër në analizat tradicionale makro dhe mikro-ekonomike, ky 
hulumtim ka për qëllim të nxisë edhe inovacionin metodologjik në shkencat sociale në drejtim 
të avancimit të resurseve për përpilimin e politikave të përshtatshme në fushat e punës dhe 
ekonomisë. 

Për të vendosur numrin e përgjithshëm të të vetë punësuarve në Shqipëri, ky hulumtim merr 
për bazë dy burime të të dhënave, raportet e Bankës Botërore si dhe regjistrin e ndërmarrjeve 
që e mban INSTAT-i. Përderisa Banka Botërore nxjerr një nivel të vetëpunësimit prej 59.8% për 
vitin 2013, analiza empirike që ne u kemi bërë të dhënave të marra nga INSTAT rezulton në nivel 
prej 42%. Dallimi prej rreth 18% këtu nuk ka të bëjë më rënien e numrit të të vetë punësuarve 
në Shqipëri, por me metodën e mbledhjes së të dhënave, informalitetin si dhe vetë përcaktimin 
e kategorisë së të vetë punësuarve. Kjo mospërputhje, edhe pse nuk e ndikon vetë natyrën e 
problemit që analizohet, gjithsesi është interpretuar në kapitujt në vijim me qëllim të saktësisë 
dhe korrektësisë analitiko-shkencore.
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1.5 Statusi i punës në perspektiven historike të de industrializimit

Vendet e ish-sistemeve socialiste gjatë viteve të 90-ta kaluan në fazën e transformimit të 
ekonomive të tyre nga forma e planifikuar në atë të tregut të lirë. Duke mos ndërhyrë në aspektet 
ideologjike të një transformimi të tillë, vlen të përmendet tendenca e përgjithshme e tjetërsimit 
të pronës së përbashkët/shtetërore në atë private përmes një procesi i cili u karakterizua me 
ç’vleftësimin joreal të ndërmarrjeve prodhuese me qëllim të shitjes së tyre. Në Shqipëri, si edhe 
në vendet tjera të bllokut të mëparshëm socialist, ky proces rezultoi në atë që në teori quhet 
“de-industrializim i parakohshëm.” Përderisa në disa vende de-industrializimi i tillë ndodhi gjatë 
viteve 90- të në vendet e tjera si Serbi, Kroaci ky proces vazhdoi edhe në vitet 2000. 
De-industrializimi i parakohshëm shënon procesin e tkurrjes së prodhimit në nivelet e të ar-
dhurave që paraqesin një fraksion të vogël krahasimor në raport me ato në të cilat shtetet 
e avancuara ekonomikisht filluan të de-industrializohen. Ekonomitë e tilla transformohen në 
ekonomi shërbimesh pa mos kaluar në një proces adekuat të industrializimit. Lidhja e ngushtë 
e madhësisë së sektorit industrial me shpejtësinë e transformimit të kapitalit të përbashkët/
shtetëror është evidente nëse analizojmë rastin e Serbisë, ku procesi i privatizimin ishte kon-
siderueshëm më gradual se sa në vendet tjera të rajonit, gjë që rezultoi në nivelin pothuajse 
dyfish më të madh të sektorit industrial të Serbisë në raport me këto vende.     

Nën pretekstin e ndërtimit të një ‘balansi më të mirë sektoral’, politikat ekonomike të shteteve 
të Ballkanit kaluan në një proces të rritjes së sektorëve bujqësor dhe të shërbimeve në dëm 
të sektorit industrial. Kjo gjeneroi rënien e fuqisë konkurruese me të mira të tregtueshme në 
tregun botëror dhe përqendrimin e shërbimeve kryesisht në tregun e brendshëm. Në kushte të 
tilla realizohen edhe investimet e huaja të drejtpërdrejta, ku mbi 2/3 e tyre në rajon shkojnë në 
shërbime të jo-tregtueshme si banka, telekomunikacion, tregti me pakicë, etj. 

Në vitin 1989, 40% të PBB të Shqipërisë prodhohej nga minierat dhe industria, ndërsa në vitin 
2004 ky sektor përbënte vetëm rreth 20% të prodhimit të përgjithshëm. Ndryshimi i tillë sekto-
rial ndikon dukshëm në statusin e punës dhe karakterin e punësimit. Me tkurrjen e vendeve të 
punës në industri, që karakterizohen me kontrata afatgjatë, qëndrueshmëri dhe siguri të vendit 
të punës, që është rezultat i kualifikimeve të cilësuara të nevojshme për punëtorët në këtë sek-
tor, punëtorët ‘emigrojnë‘ në sektorët e tjerë ku punësimi është jo i qëndrueshëm.   

Vetëpunësimi paraqitet si formë dominuese e punësimit në sektorin e shërbimeve dhe atë 
bujqësor si pasojë e evitimit të një sërë efektesh të padëshiruara të analizuara në kapitujt në 
vijim.  Në vendet e rajonit ku vetëpunësimi është në nivele relativisht më të ulëta se në Shqipëri, 
ky dallim zakonisht shkon në përqindje të të papunëve. Ndërkohë që vetëpunësimi në Shqipëri  
ndikon në uljen e nivelit të papunësisë, karakteri i aktivitetit ekonomik të të vetë punësuarve si 
edhe efektet e tjera që ndërlidhen me të, janë kryesisht të pafavorshëm për punëtorët që i ta-
kojnë këtij grupi. Prandaj, marrëdhënia e dëmshme socio-ekonomike në mes papunësisë dhe 
vetëpunësimit nuk mundet të zgjidhet duke mos adresuar sektorin industrial si një gjenerues 
vendesh pune të qëndrueshme dhe afatgjate.    

Transformimi i karakterit të punës nga një marrëdhënie afatgjatë dhe të qëndrueshme në një 
sfidë pothuajse të përditshme për punëtorët, shumica e të cilëve janë të vetëpunësuar, mund 
të  rikthehet në një proces të kundërt të rivitalizimit të statusit të punës. Kjo mund të arrihet
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përmes politikave afatgjata ekonomike në drejtim të ndryshimit strukturor si edhe politikave më 
afatshkurtra në tregun e punës në Shqipëri.

Edhe pse vetëpunësimi në parim mund të shikohet pozitivisht, sepse paraqet një praktikë 
ekonomike që eviton eksploatimin tradicional të punëtorëve me pagëse, në kushtet ekzistuese 
ekonomike që dominojnë në tregun neoliberal, dëshira për ti ikur eksploatimit, çon vetëm në 
ekspozim më të madh ndaj varfërisë, pasigurisë, veteksploatimit të shtuar, oraore punë të zg-
jatura dhe mungesë të sigurimeve adekuate. 

Riprodhimi i idesë së të qenit “shef i vetvetes” dhe i përkrahjes së shpirtit sipërmarës shtyn 
shumë njerëz në tregjet ne vendët në zhvillim në një spirale të rezikshmë socio-ekonomike. 
Ndryshimi ideologjik dhe riprodhimi i idesë së lirisë indivuduale në tregun e lirë, krijuan një 
armatë njerrëzish që humbën në garrën me kapitalin e madh të një grupi shumë të vogël. Lir-
ia mund të konceptohet vetëm në kushte deri diku të barabarta dhe kjo mund të garantohet 
përmes politikave të rishpërnarjes në treg. Pa to, liria e projektuar ideologjikisht si një qasje e 
barabartë në mundësi, kthehet në një pamundësi kronike për realizim të një aktiviteti ekonomik 
që garanton jetë të dinjitetshme për shumicën e popullatës. 

Prandaj, në kushtet kapitaliste të tregut, ikja nga praktikat eksploatuese të punës mund të arri-
het vetëm përkes aksionit kolektiv të punëtorëve të organizuar dhe jo përmes ikjeve individuale 
që çojnë në një vorbull të pasojave ekstreme socio-ekonomike. 
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       II.
     ANALIZA EMPIRIKE
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2.1. Matjet e përgjithshme të nivelit të vetëpunësimit

Sipas statistikave të Bankës Botërore, Shqipëria rezulton vendi me numër më të lartë të të 
vetë punësuarve në Evropë me nivel prej 59.80% të matur në vitin 2013. Statistikat e viteve të 
mëparshme tregojnë që kjo përqindje varion brenda kufirit prej 5%. Në dhjetëvjeçarin e fundit, 
niveli më i lartë i vetëpunësimit është arritur në vitin 2007 me 65.30%. 

 
Është interesante të analizohet që po në të njejtin vit të ardhurat e ekonomisë Shqiptare nga 
remitancat arrijnë kulmin. Kombinimi i nivelit më të lartë të informalitetit në ekonominë shqiptare 
me nivelin më të lartë të remitancave mund të kenë korrelacion i cili duhet të analizohet nga 
ekonomistët në studime të veçanta. Qëllimi ynë që përmendim këtë korrelacion në këtë studim 
është që të vejmë në pah një marrëdhënie që mund të jetë e ndikuar nga mënyra se si hyjnë 
remitancat në shtet dhe se si ato më pas ndikojnë në tregun e punës. Fakti që fill pas këtij viti 
folloi edhe kriza ekonomike globale efektet e të cilës në Shipëri ishin mjaft të dukshme, mund të 
fletë për problemin e një niveli aq të lartë të vetëpunësimit dhe informalitetit kur vendet kalojnë 
në përiudha tronditëse ekonomike. 
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Edhe pse një përqindje e saktë nuk mund të nxirret për tre vitet e fundit, duke pasur parasysh 
trendin e qëndrueshëm të përqindjes së të vetë punësuarve të dhënë më sipër, mund të dalim 
në përfundimin që edhe tre vitet e kaluara, përqindja e të vetë punësuarve vazhdon të jetë mbi 
gjysmën e numrit të përgjithshëm të njerëzve që punojnë në Shqipëri. Ndryshime drastike në 
përqindje nuk mund të priten në afat të shkurtër sepse trendi i qëndrueshëm i vetëpunësim-
it tregon për strukturimin e vetë tregut të punës dhe ekonomisë në Shqipëri. Pa ristrukturim 
serioz në ekonominë e vendit, që mund të realizohet vetëm në një periudhë afatgjatë, niveli i 
vetëpunësimit në Shqipëri do të vazhdojë të jetë në shkallën ekzistuese. 

Krahasimi me vendet e rajonit, tregon një dallim në përqindjen e të vetë punësuarve që është 
mesatarisht dyfish më e lartë në Shqipëri. Figura më poshtë tregon trendin e vetëpunësimit në 
Shqipëri dhe katër vende të tjera të rajonit, i shtrirë në vite. 

Nëse analizojmë nivelin e vetëpunësimit në rang botëror, statistikat tregojnë që ekonomitë më 
të zhvilluara kanë nivele mjaft të ultë të vetëpunësimit, ndërsa ato në zhvillim dhe të pazhvillu-
ara kanë nivele më të larta. Shtetet e Unionit Evropian, nivelin e vetëpunësimit e kanë nën 15% 
ndërsa shtetet e Afrikës janë mbi 70%. 
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Në renditjen botërore, Shqipëria është i vetmi shtet Evropian që gjendet në shkallën mbi 40%. 
Edhe pse në teorinë ekonomike, përqindja e vetëpunësimit nuk merret si një nga indikatorët 
analitik për vlerësimin e ekonomisë së një vendi, analizat krahasimore tregojnë që sa më e 
zhvilluar ekonomia e një vendi, aq më i ulët është niveli i vetëpunësimit. 



18

2.2. Trendet në tre vitet e fundit 

Të dhënat nga INSTAT për të vetë punësuarit në Shqipëri për vitet 2013-2015 gjithashtu trego-
jnë që trendi i vetëpunësimit është në rritje konstante. Në vitin 2014 është shënuar rritje në 
numrin e të vetë punësuarve prej 7.8% në krahasim me vitin paraprak. Ndërsa, në vitin 2015 
numri i të vetë punësuarve në krahasim me vitin 2014 shënon rritje prej 35.8%.
 Në kalkulimin e mësipërm të rritjes së numrit të të vetë punësuarve nuk është kyçur numri i 
të vetë punësuarve në sektorin e bujqësisë për shkak të mos komprometimit të përqindjes së 
rritjes, e cila do të ishte drastikisht më e lartë si pasojë e regjistrimit me NIPT të bujqve në vitin 
2015. Në vitin 2015 janë regjistruar 19,176 ndërmarrje me një të punësuar në sektorin e bujqë-
sisë. Ky numër nuk është llogaritur në përqindjen e rritjes sepse ka të bëjë me legalizimin e një 
veprimtarie ekzistuese dhe jo me rritjen reale në numra.  

Rritja eksponenciale e grupit të të vetë punësuarve në vitet e fundit mund të jetë rezultat i dy 
kushteve: 
(1) përmirësimi i kushteve të tregut për të vetë punësuarit (rritja e tregut) -  me çka individët 
“tërhiqen” në vetëpunësim, ose,
2) përkeqësimi i kushteve të në tregun e punës dhe frika nga papunësia, me çka individët 
“shtyhen” drejt vetëpunësimit. 

Duke pasur parasysh që për një periudhë të shkurtër disavjeçare nuk mund të ekzistojë rritje 
reale e PBB (3.4% - 2016, 2.6% - 2015) që do të ndikonte drastikisht kushtet (rritjen) e tregut, 
shkaqet për rritjen e vetëpunësimit duhet të shihen në efektet e kushteve që “shtyjnë” individët 
drejt kësaj forme të punësimit. 

Kushtet mbizotëruese në tregun e punës në Shqipëri, që kanë të bëjnë më lirinë e forcës 
punëtore si dhe me vetë strukturimin e sektorëve ekonomik, mund të trajtohen si shkaqe krye-
sore për rritjen konstante të numrit të të vetë punësuarve.
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Gjithashtu në këtë dinamikë, ndikojnë edhe programet për përkrahjen e vetëpunësimit nga 
ana e qeverisë dhe organizatave ndërkombëtare me të cilat përkrahet vetëpunësimi i grupeve 
specifike shoqërore, por ky numër nuk është se ndikon në masë të konsiderueshme në trendin 
e përgjithshëm. Këto programe janë të analizuara në një kapitull më poshtë. Rritja në numrat të 
të vetë punësuarve mund të jetë e ndikuar edhe nga formalizmi i bizneseve joformale, por kjo 
nuk e ndikon analizën konkrete sepse formalizmi i bizneseve përmes formës së vetëpunësimit 
tregon për prezencën e kushteve të njëjta në treg që ndikojnë në trendin në rritje të vetëpunë-
simit në Shqipëri.  

Shpërndarja nëpër sektorë e forcës së përgjithshme të të punësuarve në Shqipëri është një 
tregues tjetër që ndikon në numrin e lartë të të vetë punësuarve. Në vitin 2014, nga numri total 
i të punësuarve, në bujqësi kanë qenë të angazhuar 41.8%, në industri 11.4% dhe në shërbime 
46.8%. Struktura e këtillë e shpërndarjes së punëtorëve reflekton numrin e lartë të të vetëpunë-
suarve në Shqipëri, sepse vetëpunësimi është i mundur në sektorin e bujqësisë dhe shërbi-
meve, ndërsa në industri është pothuajse i pamundur për shkak të karakterit të vetë aktivitetit.    

Në krahasim më shtetet tjera në rajon, dallimi i shpërndarjes së të punësuarve në sektorë është 
si më poshtë:

*Dallimi në përqindje lidhur me nivelin e të punësuarve sipas sektorëve në Shqipëri ka të bëjë 
me burimin e të dhënave. Përqindjet e para janë sipas të dhënave të grumbulluara nga World 
Factbook, ndërsa përqindjet në kllapa janë ato të përllogaritura për vitin 2015 sipas Bankës 
Botërore. Dallimi prej rreth 6% në sektorët e industrisë dhe shërbimeve ka të bëjnë edhe me 
përdorimin e përkufizimeve të ndryshme nga institucione të ndryshme. Gjithsesi, duke i marrë 
parasysh statistikat makro dhe raportin sektorial të të punësuarve, ky dallim nuk e kompro-
meton aspak analizën e cila konstaton dallimet me shtetet e rajonit.   

Punësimi i lartë në sektorin bujqësor do të thotë që ky sektor rezulton më i zhvilluar në Shqipëri 
se ne vendet e rajonit, pasi që gjeneron më shumë punësim. Të dhënat statistikore lidhur me 
eksportin bujqësor të Shqipërisë tregojnë që vlera totale e tyre është rritur me rreth 8% në 
raport me vitin paraprak. Ndërsa rritja në vitin 2015 në raport me vitin 2014 shënon rritje të 
vlerës totale të eksporteve bujqësore me rreth 6%. 

Mirëpo, edhe pse sektori i bujqësisë rritet në aspektin e eksporteve, të vetë punësuarit në bu-
jqësi vështirë se mund të kenë përfitim nga ky trend pozitiv. Kjo sepse bujqit individual, përveç 
në rastet e rralla kur furnizojnë kompanitë më të mëdha bujqësore me produktet e tyre, nuk 
kanë kapacitet që të prodhojnë mallra për eksport. Vetëpunësimi në bujqësi zakonisht është 
metodë e punësimit për të shfrytëzuar tokën dhe mjetet imediate në pronësi të individit, si një 
formë më e lehtë e realizimit të të ardhurave.



20

Hulumtimi i Bankës Botërore lidhur me “Sfidat e tregut të punës në Shqipëri” vëren se nga 
numri i përgjithshëm i të punësuarve në sektorin e bujqësisë, shumica janë të vetëpunësuar 
ose familjarë të punësuar pa pagesë.  Ky është një problem tjetër serioz që është trajtuar në 
kapitujt më poshtë. 

Pjesëmarrja e sektorit bujqësor në PBB të Shqipërisë rezulton të jetë për 6.7% më e madhe se 
ajo e sektorit industrial.  
Në krahasim më shtetet tjera në rajon, dallimi i pjesëmarrjes së tre sektorëve ekonomik në PBB 
është si më poshtë: 

Nga të dy tabelat shihet qartë se vendet që kanë nivel më të lartë të pjesëmarrjes së sektorit 
industrial se Shqipëria kanë edhe vetëpunësim më të ulët. Kjo për arsye se sektori industrial 
ofron më shumë vende për punësim me kontratë që rezulton në prezencë më të vogël në tre-
gun e punës të elementeve ‘shtytëse’ drejt vetëpunësimit. 

Zhvillimi më i dobët i sektorit industrial në Shqipëri, në krahasim me vendet e rajonit, është në 
mënyrë të drejtpërdrejtë i lidhur me numrin më të madh të të vetë punësuarve. Numri më i vogël 
i kapaciteteve industriale në vend kushtëzon një pjesë të madhe të punëtorëve që punësimin 
e tyre ta realizojnë përmes formës së vetëpunësimit. Analiza e zhvillimit të sektorëve ekono-
mik është njëra prej mënyrave përmes të cilave mund ti trajtojmë kushtet mbizotëruese që 
kushtëzojnë nivelin e vetëpunësimit. Prej këtu, mund të dalim në përfundimin që në Shqipëri, 
sipas analizës sektoriale ekonomike, mbizotërojnë elementet ‘shtytëse’ të vetëpunësimit. 

Këtu vlen të ceket që ndikimi mbi elementet ‘shtytëse’ drejt vetëpunësimit, në aspektin sektorial 
ekonomik, nuk mund të realizohet përmes një politike afatshkurtër ekonomike. Krijimi i vendeve 
të reja të punës në industri mund të arrihet vetëm përmes politikave afatgjate ekonomike, që 
kanë të bëjnë më investimet si edhe me mundësimin e gjithë strukturës mbështetëse për rritjen 
e kapaciteteve industriale. Prandaj, përmirësimi i kushteve në tregun e punës, në të cilin do të 
zvogëloheshe ndikimi i elementeve negative që risin vetëpunësimin, duhet të ndiqet përmes 
politikave afatgjate për ristrukturimin e sektorëve ekonomik. 

  http://documents.ëorldbank.org/curated/en/825361468188351792/Insights-into-key-challenges-of-the-Albanian-labor-market
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2.3. Vetëpunësimi në tregtinë me pakicë
 
Analiza e të dhënave nga INSTAT rreth shpërndarjes në lloje ndërmarrjesh të të vetëpunësuarve 
tregon për një përqendrim më të madh të tyre në ndërmarrjet tregtare. Në vitin 2015 nga numri 
i përgjithshëm i të vetë punësuarve (duke përjashtuar sektorin bujqësor) 44.2% rezultojnë të 
punësuar përmes një ndërmarrjeje tregtare. Ne dy vitet paraprake, 2014 dhe 2013 përqindja 
është e qëndrueshme në nivelet 43 dhe 44 % respektivisht. Fakti që pothuajse gjysma e të vetë 
punësuarve janë të angazhuar në punë joprodhuese, që do të thotë që ata nuk mbështeten 
në ndonjë aftësi specifike të tyre kreative, por shfrytëzojnë tregtinë e vogël (ndërmarrje më një 
të vetëpunësuar) për të realizuar të ardhura, është një tregues tjetër për mbizotërimin e ele-
menteve shtytëse drejt punësimit në tregun shqiptar. 

Nga ana tjetër, shumëfishimi i ndërmarrjeve të vogla tregtare me një të vetëpunësuar, sjell 
në rënien e të ardhurave në treg, e si rezultat i kësaj edhe vetëpunësimi përmes ndërmarr-
jeve tregtare bëhet i paqëndrueshëm. Prandaj institucionet vendore dhe organizatat ndërkom-
bëtare që angazhohen në programet e përkrahjes së sipërmarësisë dhe vetëpunësimit në 
Shqipëri, duhet të orientojnë programet e tyre në sferat jo-tregtare dhe prodhuese. Analizë më 
e detajuar e këtyre programeve si dhe përfundime rreth politikave që duhen ndjekur në tregun 
e punës në Shqipëri është prezantuar në kapitujt më poshtë. 

2.4. Problemet empirike në përpilimin e politikave në tregun e punës

Për të realizuar politika të përshtatshme në tregun e punës, institucionet që merren me përpilim-
in e tyre duhet të operojnë me të dhëna hyrëse të sakta në mënyrë që këto të informojnë ven-
dimmarrjen e tyre. Në procesin e mbledhjes së të dhënave për këtë analizë, kemi vërejtur mos 
përputhje në të dhënat që mundësohen nga institucione të ndryshme lidhur me vetëpunësimin 
në Shqipëri. Mos përputhjet e tilla e pamundësojnë informimin adekuat rreth gjendjes reale në 
tregun e punës, me çka procesi i përpilimit të politikave has në anomali të cilat më pas reflek-
tohen në kushtet në tregun e punës. 

 Mos përputhja e parë që sjell në pah këtë anomali sistemore në mbledhjen dhe përpunimin 
e të dhënave në tregun e punës e që kanë të bëjnë më vetëpunësimin është përqindja e të 
vetë punësuarve në numrin e përgjithshëm të të punësuarve. Përderisa Banka Botërore në vitin 
2013 ka matur një nivel prej 59.80% të të vetë punësuarve në Shqipëri, INSTAT për të njëjtin 
vit regjistron 87,653 të vetëpunësuar në Shqipëri (këto të dhëna janë përpiluar dy vite para 
regjistrimit të bujqve). 
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Nëse këtë numër e llogarisim në përqindje në raport me numrin total të të punësuarve për vitin 
2013 (916,916) fitojmë nivelin prej 9.5%. Kjo mos përputhje në këtë vit ka të bëjë me infor-
malitetin në tregun e punës e që lidhet me mos regjistrimin e bujqve si të vetëpunësuar. Pas 
regjistrimit të tyre, në vitin 2015, sipas statistikave zyrtare të të vetë punësuarve dhe të punësu-
arve në Shqipëri, përllogaritjet e përqindjeve japin nivelin prej 47.7%. Regjistrimi i bujqve dhe 
rritja e kapaciteteve të INSTAT mundëson korrigjimin e të dhënave dhe përafrimin e tyre me 
realitetin në tregun e punës në Shqipëri. 

Nga ana tjetër, nëse këto të dhëna zyrtare nga INSTAT i analizojmë në raport me të dhënat nga 
Instituti i sigurimeve shoqërore për vitin 2015, do të shohim një mospërputhje tjetër. Figura më 
poshtë tregon strukturën e kontribuuesve për vitin 2015, nga ku të vetë punësuarit (bashkë me 
bujqit) rezultojnë në nivelin e 27.1%. Dallimi i të vetë punësuarve të regjistruar nga INSTAT dhe 
të vetë punësuarve të regjistruar si kontribuues nga ana e Institutit të sigurimeve shoqërore 
është rreth 20%. Ky dallim, mund të luajë rol vendimtar në suksesin apo dështimin e implemen-
timit të politikave adekuate në tregun e punës. 

Vetë evidentimi i një mospërputhje të tillë kërkon analizë të anomalive që mund të jenë rezultat 
i dy problemeve: 

(1) dështimi i institucioneve përkatëse në mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave, ose 
(2) evitimi i pagesës obliguese ligjore të kontributeve nga një numër i madh i të vetë punësu-
arve – familjarëve të punësuar pa pagesë. 

Secili nga këto dy probleme të mundshme, pas analizës së përshtatshme, kërkon përpilim dhe 
implementim të politikave në rritjen e kapaciteteve institucionale ose luftimin e informalitetit dhe 
evitimit të kontributeve që në fund i dëmtojnë vetë të vetë punësuarit. 
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                                        III. 
ELEMENTET TJERA SOCIO-EONOMIKE TË 

VETËPUNËSIMIT
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3.1. Sindikatat dhe vetëpunësimi

Analiza e vetëpunësimit si trend shoqëror ngërthen në vete një sërë elementesh të ndërlidhura 
efekti i kombinuar i të cilave ndikon në nivelin e vetëpunësimit në vend. Përveç elementeve 
strukturore ekonomike, siç është struktura e sektorëve ekonomik, elemente tjera që ndikojnë 
në dominimin e kushteve shtytëse në tregun e punës janë edhe kushtet e punës dhe mbrojtja 
në punë në punësimin e rregullt me rrogë mujore.    

Që nga periudha e transformimit ekonomiko-shoqëror, sindikatat në Shqipëri vuajnë problemin 
e kapaciteteve të dobëta si rezultat i legjitimitetit të ulët që ato gëzojnë në shoqëri. Resur-
set e kufizuara financiare dhe njerëzore janë sfidat kryesore me të cilat përballën sindikatat 
në Shqipëri. Një gjendje të tillë krijon kushte në të cilat punëtorët dhe sindikatat akuzojnë 
njëri tjetrin për mungesë interesi dhe aftësi për të luftuar bashkë kundër kushteve të këqija të 
punës, eksploatimit në punë dhe pagesave të parregullta. Me aftësi të kufizuara për të ushtruar 
presion ndaj punëdhënësve, sindikatat zakonisht bien pre e ndikimeve të pronarëve me çka 
erozioni i legjitimitetit të tyre merr formë strukturore të shkëputjes nga baza e tyre legjitimuese 
– punëtorët.    

Kësisoj dialogu bipartit social në Shqipëri është në masë të madhe njëanshmërisht i ndikuar 
nga ana e punëdhënësve. Kërkesat kolektive nuk arrijnë të realizohen përmes negociatave 
sindikaliste dhe si rezultat kemi rritjen e praktikës së individualizimit të kërkesave dhe negocimit 
individual, që gjë e dobëson pozitën e përgjithshme të punëtorit në raport me punëdhënësin. 

Nga ana tjetër, edhe vetë struktura e të punësuarve në Shqipëri ndikon në nivelin e ulët të 
sindikalizimit të punëtorëve. Nga figura më poshtë e përpiluar sipas të dhënave të Bankës 
Botërore mund të shohim që rreth 60% e numrit të përgjithshëm të punëtorëve në Shqipëri nuk 
janë punëtorë të kontraktuar që mund të formojnë apo të anëtarësohen në sindikata. Punëtorët 
e vetëpunësuar si dhe familjarët e punësuar pa pagesë nuk krijojnë marrëdhënie punë stan-
darde dhe prandaj sindikalizimi tek ky grup i madh i punëtorëve është i praktikisht pamundur. 
Vetë struktura e të punësuarve në Shqipëri, ku më pak se gjysma e numrit total të punëtorëve 
mund të themelojnë ose anëtarësohen në sindikata, është një faktor tjetër në nivelin e ulët të 
aktivitetit sindikal në vend. 
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Edhe pse ligji shqiptar akordon të drejtat e sindikalizimit të punëtorëve dhe rregullon formën e 
grevave, në dekadën e fundit pothuajse asnjëherë nuk ka pasur një grevë më serioze në nivel 
dege ose industrie. Realiteti i tillë konsiston më shumë në praktikën e dobët sindikaliste se sa 
në deficitet ligjore. Kjo praktikë ndikon edhe në vendimin për punësim, pra shtyn punëtorët 
drejt vetëpunësimit, ku kushtet e punës dhe siguria në vendin e punës varen plotësisht nga 
vetë individi.

Rritja e kapaciteteve të sindikatave si dhe përmirësimi i praktikës së mbrojtjes së të drejtave të 
punëtorëve nga vetë sindikatat mund të krijojë kushte pozitive të cilat do të shërbejnë si faktor 
pozitiv në vendimin për punësim nga individët. Duke pasur parasysh pasigurinë akoma më të 
madhe që kanë një numër i madh i të vetë punësuarve në Shqipëri, punësimi i rregullt mund 
të jetë një opsion më i preferuar se sa vetëpunësimi në sektorë me nivel të ulët të ardhurash, 
si për shembull tregtia. 
 Por, siç është analizuar edhe më sipër, për të krijuar më tepër vende pune me kontratë punë-
simi parakusht është adoptimi i politikave afatgjate në drejtim të përkrahjes dhe zhvillimit in-
dustrial të vendit. Të ndërlidhura, përmirësimi i kualitetit të punësimit me rritjen industriale dhe 
forcimin e sindikatave, mund të paraqesin elemente nxitëse për largimin e punëtorëve nga 
format e vetëpunësimit të shtyrë drejt një punësimi të rregullt me të ardhura të garantuara me 
dinjitet si dhe mbrojtje sociale dhe shëndetësore të rregulluar. 

3.2. Aftësimi profesional dhe edukimi

Përderisa një pjesë e vogël e forcës punëtore është e kualifikuar në nivele më të larta, shumica 
punon në industri të aftësive të ulëta ose kanë aftësi që janë të vjetërsuara. Niveli i arsimimit të 
fuqisë punëtore aktuale në Shqipëri është i ulët me çka kufizohen mundësitë për zhvillim më të 
madh ekonomik të përgjithshëm si edhe kufizohet qasja në vende punë kualitative për individët 
me aftësi më të ultë. Rreth gjysma e fuqisë punëtore në Shqipëri është e edukuar vetën me 
arsim fillor ndërsa vetëm 12% kanë arsim sipëror. 

Aftësitë e fuqisë punëtore ndikojnë gjithashtu si në nivelin ashtu edhe në vetë karakterin e 
vetëpunësimit. Nga njëra anë, niveli i ulët i kualifikimit profesional të punëtorëve u pamundëson 
atyre që të gjejnë punësim të rregullt në vendet e punës për të cilat kërkohet një aftësi specifike, 
e të cilat janë në rritje në Shqipëri. Fakti i tillë i detyron individët me nivel të ulët aftësish pro-
fesionale të zgjidhin punësimin e tyre përmes vetëpunësimit. Këtu nga ana tjetër, po të njëjtat 
pengesa në lidhje me aftësitë profesionale i shtyjnë të vetë punësuarit në angazhim në veprim-
tari që nuk kërkojnë një aftësim të caktuar. Prandaj edhe nga vetë struktura e të vetë punësu-
arve  shihet që 44.2% e tyre janë të angazhuar në veprimtari tregtare, që nënkupton ndërmarrje 
të vogla në formë shitoresh apo kioskash. 

Në një analizë të Bankës Botërore për tregun e punës në Ballkanin Perëndimor për vitin 2017 
ceket që ‘Shqipëria është një rast special, i cili shfaq nivelin me të lartë të aftësimit të ulët (48.7 
%) dhe nivelin më të ulët të aftësimit të lartë në të gjithë rajonin.’   

http://pubdocs.ëorldbank.org/en/336041491297229505/170403-Regional-Report-Ëestern-Balkan-Labor-Market-Trends-2017-
FINAL.pdf 
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“Strategjia komëtare për punësim dhe aftësi 2014-2020” me të drejtë adreson problemin e 
kualifikimit profesional si një nga sfidat kryesore në zhvillimin e tregut të punës në Shqipëri. 
Duke adresuar aftësitë e të rinjve përmes kutikulave të reja dhe shkollave të aftësimit profe-
sional nga njëra anë dhe mundësimit të trajnimeve profesionale për të moshuarit nga ana 
tjetër, forca punëtore në Shqipëri në vitet në vijim mund të ndikojë edhe në vetë strukturimin e 
sektorëve ekonomik të vendit. Një forcë punëtore me nivel më të lartë kualifikimi është një nga 
kushtet kryesorë në rritjen e investimeve në sektorët prodhues-industrial. 

3.3. Informaliteti 

Shqipëria është një nga vendet e rajonit të Ballkanit që ka pasur në vazhdimësi problem me 
informalitetin endemik në ekonomi. Në përllogaritjen e informalitetit, Ministria e Mirëqenies 
Sociale dhe e Rinisë, në Strategjinë Kombëtare për punësim dhe aftësi kyç edhe numrin e 
anëtarëve të familjes të punësuar pa pagesë dhe që paraqet një problem në raport me zh-
villimin e politikave adekuate në tregun e punës. Anëtarët e familjes që kontribuojnë në disa 
qasje llogariten edhe si të vetëpunësuar sepse ata, përmes familjes, kanë qasje në profitin që 
realizohet e që paraqet formë e realizimit të të ardhurave. 
Në Strategjinë kombëtarë për punësim dhe aftësi, evidentohen shifrat lidhur me strukturën 
e punësimit, ku sipas të dhënave zyrtarë për vitin 2012, të punësuar me pagesë rezultojnë 
35.6%, ndërsa të vetëpunësuar 27% dhe anëtarët e familjes që kontribuojnë përbëjnë 37.3% 
të punësimit të përgjithshëm në vend. Krahasuar me vendet e Unionit Evropian ku punësimi 
me pagesë është në nivelin e 84%, Shqipëria shënon një dallim shumë të madh i cili duhet të 
adresohen përmes politikave shumë sektorësh. 

Parë nga aspekti social dhe fiskal, kjo formë e informalitetit shkakton një sërë pasojash të cilat 
janë cekur edhe në vetë strategjinë e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, ku ndikimi i 
informalitetit shihet si i pesëfishtë: “së pari, ai ndikon drejtpërdrejt tek siguria e punës, sepse 
mungojnë kontratat; së dyti, ai ndikon tek e drejta për sigurime shoqërore, të cilat janë shumë 
të rëndësishme për mbulimin me sigurimin shëndetësor dhe pensionin e pleqërisë, duke vënë 
në rrezik jetesën në një periudhë më të vonshme të jetës; së treti, ai pakëson pagesën dhe 
burimin e të ardhurave, duke rënduar mirëqenien ekonomike; së katërti, ai vë një barrë fiskale 
mbi ekonominë nëpërmjet evazionit tatimor; së pesti, ai pengon zhvillimin e tregut në fushat që 
varen shumë nga puna e familjes, si për shembull bujqësia.”
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Të punësuarit me pagesë, Shqipëri – EU

Normalizimi përmes punësimit më kontratë të anëtarëve të familjes të angazhuar pa pagesë 
duhet të shihet nga aspekti ekonomik i ndërmarrjes së të vetë punësuarit. Në rastet kur të ar-
dhurat e familjes anëtari i së cilës është i vetëpunësuar dhe në të kontribuojnë edhe anëtarë 
tjerë, janë të nivelit të ulët mesatar (përafërsisht sa rroga mesatare në vend) atëherë është e 
pritshme që të evitohen pagesat e kontributeve duke i dhënë përparësi të ardhurave totale më 
shumë se sigurisë në punë dhe sigurimit social dhe shëndetësor. 
Në strukturën e tanishme të vetëpunësimit, me 44.2% të të vetë punësuarve në tregti, si një 
sektor që realizon të ardhura më të ulta në krahasim me sektorët tjerë (për shembull të vetë 
punësuarit në ndërtim kanë 2.8 herë profit më të lartë se ata në tregti), pritshmëritë që anëtarët 
e familjes të punësuar pa pagesë të formalizohen përmes kontratave të punës, janë shumë të 
vogla. 

Prandaj, luftimi i informalitetit në pjesën e të punësuarve përmes vetëpunësimit duhet të ndiqet 
përmes politikave të reformimit të strukturës së vetëpunësimit në Shqipëri, duke përkrahur for-
mat e vetëpunësimit që sjellin më tepër të ardhura, e që janë profesione më nivel më të lartë 
të kualifikimit. Kjo gjithsesi nuk mund të realizohet në periudhë afatshkurtër, prandaj duhen 
përpiluar politika afatgjate që ndikojnë në shpërndarjen sektoriale të të vetë punësuarve nga 
njëra anë dhe duke hapur vende të reja pune përmes nxitjes së sektorëve prodhues dhe të 
shërbimeve nga ana tjetër. 
Duke pasur parasysh analizën e mësipërme, mund të dalim në përfundimin që është më e 
pritshme që punësimi me kontratë i anëtareve të familjes që punojnë pa pagesë, të realizohet 
jashtë biznesit familjar, pra përmes punësimit të rregullt në një ndërmarrje tjetër. 
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3.4. Gjinia

Gjinia luan rol të rëndësishëm në përcaktimin e formës së punësimit. Në vendet më kulturë më 
tradicionale janë femrat që zakonisht vuajnë kushtet më të këqija të punës në aspekt të formal-
izimit të punës së tyre. Sipas statistikave të përgjithshme të vetëpunësimit, nuk vërejmë ndonjë 
ndryshim shumë të madh në shifrat. Në vitin 2013, nga numri i përgjithshëm i meshkujve të  
punësuar, në vetëpunësim rezulton të jenë angazhuar 57.10%, ndërsa femrat e vet punësuara 
përbëjnë 63.10% të numrit të përgjithshëm të grave dhe vajzave të punësuara. 
Dallimi më i madh në përqindje haset po të analizohen të dhënat rreth tendencës së angazhimit 
si anëtarë të familjes pa pagesë, ku dallimi gjinor mes meshkujve dhe femrave është i dyfishtë. 
Përderisa niveli total i anëtarëve kontribuues të familjes që nuk marrin pagë përbënte mbi një të 
tretën e numrit të përgjithshëm të punëtorëve (37.3%), gjasat për tu angazhuar në një aktivitet 
të tillë janë 51.9%  për gratë ndërsa 25.9% për burrat. 

Femrat     Meshkujt

Kjo do të thotë që rreziku i ekspozimi ndaj efekteve negative sociale të femrave është dyfish më 
i madh se e meshkujve. Kur këtu ndërlidhen edhe format tradicionale të marrëdhënieve gjinore, 
raporti i tillë në përqindje nënkupton edhe vazhdimësinë e varësisë financiare të femrave ndaj 
burrave, si dhe ekspozimin më të shpeshtë në kushtet e mungesës së sigurimeve sociale dhe 
shëndetësore. 

Nga ana tjetër, angazhimi më i madh i grave si anëtarë kontribuues të familjes ndikon negativ-
isht edhe në ‘domestikimin’ e femrave në ambientin shtëpiak i cili ua pamundëson qasjen në 
praktika punë që nxisin aftësitë e tyre profesionale si dhe në trajnime ne dhe jashtë vendit të 
punës. Zgjatja e punës si anëtare kontribuuese të familjes, e bën këtë grup shoqëror kronikisht 
të paaftë për tu kyçur në forma të rregullta të marrëdhënies së punës. 
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                                       IV. 

RREZIQET DHE PROBLEMET E VETËPUNËSIMIT
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4.1. Pasiguria në raport me luhatjet në treg

Vetëpunësimi, edhe pse në afat të shkurtër, mund të funksionojë si një formë e shpejtë e evi-
timit të papunësisë, perspektivat afatgjate të vetëpunësimit, veçanërisht në aktivitetet që nuk 
kërkojnë aftësi të specializuara, nuk janë premtuese. Në raste të luhatjeve në treg, recesionit 
ekonomik dhe krizave globale që ndikojnë në ekonominë lokale, të vetë punësuarit nuk kanë 
pothuajse asnjë mjet mbrojtjeje nga pasiguria në lidhje me të ardhurat e tyre. Krahasimisht, të 
punësuarit me rrogë janë objekt i rregulloreve mbrojtëse ligjore të cilat garantojnë një siguri më 
të lartë për të ardhurat e tyre. 
Kjo vërehet edhe në sasinë e akteve ligjore që kanë të bëjnë me të punësuarit me rrogë në 
raport me ato që kanë të bëjnë me të vetë punësuarit. Në raste të krizave të përgjithshme apo 
sektoriale, qeveritë zakonisht intervenojnë në ekonomi me masa zbutëse për efektet negative 
që i godasin aktorët ekonomik. Këto masa zakonisht u adresohen kompanive dhe ndërmarr-
jeve më të mëdha, ndërsa të vetë punësuarit zakonisht gjinden plotësisht jashtë masave të tilla. 
Organizata Ndërkombëtare e Punës, në raportin e vitit 2015 të titulluar “Punësimi botëror dhe 
pikëpamja sociale” vëren se si pasojë e krizës ekonomike globale, vendet e sigurta të punës 
kanë qenë në rënie konstante dhe për atë vit, të punësuarit me rrogë përbënin vetëm një të 
katërtën e numrit të përgjithshëm të punëtorëve. Përqindja e tillë është rezultat i numrit të madh 
të forcës punëtorë ne vendet në zhvillim të cilat nuk kanë norma ligjore adekuate për tregun e 
punës. 
Në Unionin Evropian, nga ana tjetër, ky numër është në nivelin e 87%. Shqipëria, për më shumë 
se dy dekada, ka nivelin e punësimit jo të rregullt mbi gjysmën e numrit të përgjithshëm të 
punëtorëve. Kjo do të thotë që më shumë se gjysma e punëtorëve në Shqipëri është e ekspo-
zuar ndaj faktorëve negativë ekonomik në treg pa pasur qasje në masat mbrojtëse ose lehtë-
suese ekonomike që shteti i realizon përmes politikave tatimore ose fiskale. 

4.2. Rënia e nivelit të përfitimeve nga vetëpunësimi

Në vendet me nivel të lartë të vetëpunësimit siç është Shqipëria, dhe ku kualifikimi i të vetë 
punësuarve është i nivelit të ulët, paraqitet tendenca e shumëfishimit të aktivitetit të llojit të 
njëjtë nga ana e të vetë punësuarve.  Nga viti 2013 deri në vitin 2015 shumëfishimi aktivitetit në 
tregti përmes rritjes së numrit të vetë punësuarve ka shënuar rritje prej 46.4%. Një rritje kaq e 
madhe brenda një aktiviteti të vetëm nënkupton shtimin eksponencial të aktorëve ekonomikë 
konkurrente dhe rrjedhimisht rënien e nivelit të përfitimeve nga ana e të vetë punësuarve. 

Të dhënat nga Instituti i statistikave vërtetojnë një tendencë të tillë të rënies së të ardhurave në 
tregun shqiptar për të vetë punësuarit. Nëse numri i të vetë punësuarve në tregti në periudhën 
2013-2015 është rritur për 46.4%, të ardhurat e përgjithshme të tyre për të njëjtën periudhë janë 
rritur për vetëm 6.5%.

Me rënien e nivelit të të ardhurave për të vetë punësuarit në treg, bie edhe kapaciteti i tyre për 
te investuar në aktivitetin ekonomik që ata ushtrojnë me çka zvogëlohet akoma më shumë 
kapaciteti për të realizuar të ardhurat që i kanë pasur në vitet paraprake. Në një cikël të tillë spi-
ral të vazhdueshëm, të vetë punësuarit ballafaqohen me rënien e vazhdueshme të standardi të 
jetesës  dhe me vazhdimin e praktikës së njëjtë ekonomike ata ekspozohen akoma më shumë 
në një sërë rreziqesh socio-ekonomike dhe shëndetësore.



34

4.3. Të vetë punësuarit e varfër

Duke qenë se të vetë punësuarit nuk janë llogaritur si kategori e veçantë në grupin që përbën të 
punësuarit e varfër në analizat statistikore mungon një pasqyrë e qartë rreth nivelit të varfërisë 
së të vetë punësuarve. Nga të dhënat ekzistuese në Shqipëri nuk mund të nxjerrim një pasqyrë 
të saktë për numrin e të vetë punësuarve të ardhurat e të cilëve janë nën nivelin e varfërisë. 
Mirëpo, duke i pasur parasysh elementet tjera (të analizuara më sipër) të tregut të punës lidhur 
më të vetë punësuarit, mund të kolaudojmë që varfëria paraqet një nga rreziqet kryesorë për 
ta. 
Për qëllime të saktësisë metodologjike përfundimin e mësipërm mund ta përkrahim me të 
dhëna që ekzistojnë në shtetet me sisteme më të zhvilluara statistikore dhe prej aty të tërheqim 
paralele relevantë me situatën në Shqipëri. 
Në vitin 2011 Eurostat-i ka konstatuar që të vetë punësuarit janë individë që bëjnë pjesë në 
një grup që është në masë të madhe i ekspozuar ndaj rrezikut të varfërisë si të punësuar. Si-
pas Eurostat janë rreth 24.3% e të vetë punësuarve që janë të goditur nga varfëria në nivel të 
Unionit Evropian. 
Nga ana tjetër, të dhënat statistikorë për Britaninë e Madhe tregojnë një shifër alarmante prej 
80% të të vetë punësuarve që jetojnë nën pragun e varfërisë.  Të dhënat nga Tax Research 
UK gjithashtu tregojnë se të vetë punësuarit realizojnë të ardhura rreth 40% më të ulta se të të 
punësuarit. 

  http://www.independent.co.uk/money/spend-save/80-of-self-employed-people-in-brritain-live-in-poverty-a7070561.html 
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Në raport me vendet më të zhvilluara të Unionit Evropian, vetëpunësimi në Shqipëri qëndron në 
pozitë përgjithësisht më të pafavorshme, si për arsye të numrit të madh të të vetë punësuarve 
ashtu edhe për shkak të mungesës së politikave adekuate për këtë pjesë të fuqisë punëtore 
të angazhuar në punë. Rrjedhimisht mund të përfundojmë që rreziku nga varfëria për të vetë 
punësuarit në Shqipëri është një problem shumë serioz i cili duhet të analizohet në mënyrë më 
të të detajuar nga ana e institucioneve shtetërore, ku pikë së pari është e nevojshme të mblid-
hen të dhëna të sakta rreth nivelit të të ardhurave të tyre individuale dhe në bazë të tyre të matet 
niveli i varfërisë të ky grup i punëtorëve. 

4.4. Zgjatja e orëve të punës dhe vet shfrytëzimi

Për shkak të vetë natyrës së aktiviteteve të të vetë punësuarve, zakonisht orari i tyre i tyre i 
punës është më i gjatë se i të punësuarve. Të vetë punësuarit janë të detyruar vetë ti kryejnë 
obligimet rreth mirëmbajtjes së dokumentacionit, kryerjes së punës konkrete, komunikimit me 
klientët, kujdesit rreth mjeteve të punës dhe objektit, etj. Të gjithë këto faktorë ndikojnë në një 
orar të papërcaktuar konkretisht, që zakonisht shtrihet jashtë normës së rregullt të tetë orëve 
punë në ditë. 
Sipas hulumtimit të Gallup në Amerikë, gjysma e të vetë punësuarve punojnë më shumë së 44 
orë në javë. Hulumtim i tillë në Shqipëri nuk është realizuar, por edhe në rastet kur orët e punës 
së të vetë punësuarve janë në nivelin e tetë orëve në ditë, këto zakonisht shpërndahen në një 
periudhë më të gjatë brenda ditës. Në mënyrë të tillë, duke qenë të varur nga puna vetanake, 
dhe jo nga rroga e përcaktuar me orar fiks, të vetë punësuarit kalojnë një kohë më të gjatë 
brenda ditës në marrëdhënie me aktivitetin ekonomik të cilin ata e kryejnë. 
Praktika e tillë ndikon në rritjen e nivelit të vet-shfrytëzimin nga ana e të vetë punësuarve që 
rezulton në orare jo të rregullta pushimi, orare jo të rregullta gjumi, mosshfrytëzim i pushimeve 
që janë ligjorë për të punësuarit, kryerja e punëve në mjedise që dëmtojnë shëndetin dhe 
ndërmarrja e rreziqeve tjera në punë me qëllim të realizimit vetanak të të ardhurave. Cikli i tillë 
rrezikon të përshpejtohet dhe thellohet veçanërisht në kushte të rënies së nivelit të të ardhurave 
në treg me çka vetë shëndeti fizik dhe psikik i të vetë punësuarit bëhet një nga mjetet direkte që 
investohen në aktivitetin ekonomik për të arritur të ardhura në kushte të konkurrencës së shtuar. 

4.5. Mungesa e sigurimeve shoqërore

Duke pasur parasysh lëvizjen e të ardhurave të të vetë punësuarve, pagesat për sigurimin so-
cial dhe shëndetësor si dhe atë shoqëror të të vetë punësuarve zakonisht janë të parregullta 
edhe pse ligji në Shqipëri i obligon ata duke caktuar një minimum varësisht nga veprimtar-
ia (bujqësore apo jo-bujqësore). Mos pagesa e rregullt e kontributeve për sigurim shoqëror 
është një dukuri e shpeshtë tek të vetë punësuarit në shumë vende të botës. Për shkak të mos 
pagesës së këtyre kontributeve, të vetë punësuarit ngelin jashtë skemave të sigurimit social, 
shëndetësor dhe shoqëror. 
Nga të dhënat e Institutit të sigurimeve shoqërore për vitin 2016 kolaudojmë që rreth 20% e të 
vetë punësuarve nuk paguajnë kontribute shoqërore. 
Problemi kryesor i mos pagesës së rregullt të kontributeve shoqërore nga ana e të vetë punë-
suarve ka të bëjë kryesisht me nivelin e ulët të të ardhurave na veprimtaria e tyre ekonomike. 
Praktikat e këqija të vetëpunësimit mbajnë potencialin që të shkaktojnë pasiguri endemike tek 
një numër i madh i të vetë punësuarve që reflektohet në periudhat më të gjatë të vetëpunësimit 
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dhe veçanërisht në periudhën pas viteve aktive të punës, kur këta persona nuk kanë qasje në 
pensione. 
Mirëpo, zgjidhja e këtij problemi nuk mund të konsistojë në pengimin e drejtpërdrejtë të 
vetëpunësimit, por në aplikimin e politikave adekuate në tregun e punës e të cilat e adresojnë 
problemin e papunësisë. Vetëpunësimi dhe praktikat e vetëpunësimit janë në lidhje të ngushtë 
me niveli e papunësisë dhe varfërisë në vend.  
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                                       V. 

VETEPUNESIMI DHE PAPUNESIA

Siç është përmendur më vete në këtë analizë, papunësia është një ndër faktorët që ndikon në 
nivelin e vetëpunësimit. Autorët që merren me hulumtimin e vetëpunësimit dallojnë dy mar-
rëdhënie të ndryshme ndërmjet vetëpunësimit dhe papunësisë. Marrëdhënia e parë është ajo 
që realizohet përmes efektit të “refugjatit” që e sqaron rritjen e numrit të vetëpunësimit si efekt 
i ikjes nga papunësia në rastet kur kjo e fundit është në rritje. Marrëdhënia e dytë është ajo 
që realizohet përmes efektit të “sipërmarrësit” që sqarohet si rritje në ambiciet sipërmarrëse 
të personave kur në tregun e punës ofrohen një numër i vogël i vendeve të punës, gjë e cila e 
redukton papunësinë në periudhën pasuese.  

Disa autorë që merren me analizën e dinamikave të vetëpunësimit konsiderojnë që punëtorët 
që marrin përfitime në rast papunësie mes dy punëve janë më pak të prirur që të vetëpunëso-
hen.  Ata zakonisht e zgjasin periudhën për kërkim pune në vend se të vetëpunësohen. 

Duke pasur parasysh kushtet e tregut të punës në Shqipëri dhe efektet e kombinuara të ele-
menteve tjerë të analizuar në këtë studim, mund të themi si përfundim që në vend mbizotëron 
efekti i “refugjatit”. Mirëpo nëse analizojmë nivelin e papunësisë në katër vitet e fundit do të 
shohim që në krahasim me vendet e rajonit Shqipëria ka nivel konsiderueshëm më të ulët 
papunësie, ndërkohë që ka nivel shumë më të lartë (dy e më shumë herë) të vetëpunësimit. 

Kontradikta evidente e statistikave për Shqipërinë dhe teoritë për marrëdhënien e vetëpunë-
simit dhe papunësisë është rezultat i periudhës së analizës që mbulon 4-5 vitet e fundit ku 
struktura e punëtorëve është e stabilizuar në një periudhë më të gjatë. 

Kontradikta evidente e statistikave për Shqipërinë dhe teoritë për marrëdhënien e vetëpunë-
simit dhe papunësisë është rezultat i periudhës së analizës që mbulon 4-5 vitet e fundit ku 
struktura e punëtorëve është e stabilizuar në një periudhë më të gjatë. 
Prandaj, nëse përshtatim teoritë e përmendura më sipër në rastin e Shqipërisë, atëherë do 
të mund të dalim në përfundimin që marrëdhënia e vetëpunësimit dhe papunësisë është e 
përmbysur. Pra, në rast të zvogëlimit të numrit të të vetë punësuarve, si rezultat i jo rentabilitetit 
të ushtrimit të aktivitetit të tillë ekonomik, do të kemi për rezultat rritjen e numrit të papunësisë. 
Prandaj, fakti që Shqipëria ka numër të konsiderueshëm më të ulët të papunësisë veçanërisht 
në vitet 2013 dhe 2014 në krahasim me Serbinë dhe Maqedoninë, është rezultat i dominimit të 
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Kjo gjendje paraqet një problem endemik dhe thelbësor si në zhvillimin ekonomik dhe zhvillim-
in e tregut të punës në Shqipëri ashtu edhe në aplikimin e teorive standarde ekonomike në an-
alizimin e situatës socio-ekonomike në vend. Në masë të madhe ky problem lidhet me luhatjen 
dhe jo vlefshmërinë e të dhënave që shfrytëzohen në analizë e që janë rezultat i informalitetit 
të lartë në ekonominë Shqiptare. Banka Botërore para dy vitesh ka vlerësuar që sektori jo for-
mal në Shqipëri përbën prej 40 deri në 50 %. Duke qenë se nga sektori jo formal nuk mund të 
nxirren të dhëna të sakta, analizat ekonomike do të duhet gjithmonë të adaptojnë metodën e 
tyre hulumtuese duke operuar me të dhëna anësore dhe duke analizuar efektet dytësore për 
të nxjerrë përfundime legjitime.

  http://www.independent.co.uk/money/spend-save/80-of-self-employed-people-in-brritain-live-in-poverty-a7070561.html 
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                                       VI. 

KONKLUZIONET

• Vetëpunësimi në Shqipëri paraqitet si trend i qëndrueshëm në tregun e punës dhe në 
dekadën e fundit ka pasur lëvizje prej vetëm 5% deri 6% (2007 – 65.3%, 2017 – 59.8%). Kjo 
gjendje është rezultat i mos reformimit strukturor të ekonomisë shqiptare me çka oferta e ven-
deve të punës ka ngelur e pandryshuar sipas sektorëve. Dallimet në shpërndarjen sektoriale 
të vendeve të punës paraqesin faktorin kryesor për nivelin tejet të lartë të vetëpunësimit në 
Shqipëri.

• Analiza e elementeve mbizotëruese ekonomike dhe sociale në Shqipëri tregon që të 
vetë punësuarit në krahasim me të punësuarit me rrogë, janë në masë më të madhe të ekspo-
zuar ndaj rrezikut të varfërisë, të ardhurave të pasigurta si dhe ngeljes jashtë skemave të sig-
urimit shëndetësor dhe shoqëror. Rreth 20% të të vetë punësuarve në Shqipëri nuk paguajnë 
kontributet shoqërore që vjen si efekt i nivelit të ulët të të ardhurave. 

• Problemi i përcaktimit të nivelit të varfërisë tek të vetë punësuarit në Shqipëri vjen si 
pasojë e mos mbledhjes dhe mos përpunimit në mënyrë adekuate të të dhënave për të vetë 
punësuarit. Nëse në Mbretërinë e Bashkuar janë 80% e të vetë punësuarve që kanë të ardhura 
nën pragun e varfërisë, kjo situatë në Shqipëri mund te jetë akoma më alarmante, duke pasur 
parasysh faktin që mbi gjysma e të punësuarve i takojnë kësaj forme të aktivitetit ekonomik. 

• Vetëpunësimi luan rol të konsiderueshëm në zbutjen e nivelit të papunësisë në Shqipëri, 
mirëpo si i tillë nuk do të thotë që paraqet zgjidhje për të papunësuarit. Në shumicën e rasteve 
në vendet në zhvillim siç është Shqipëria, numri i lartë i të vetë punësuarve rezulton si efekt 
i mbizotërimit të elementeve shtytëse në tregun e punës. Elementet e tilla kryesisht kanë të 
bëjnë me mos ofrimin e vendeve te qëndrueshme të punës, mos aftësimin e punëtoreve për 
kualifikime të profilizuara, nivelit të lartë të papunësisë, kushtet e këqija në vendet e punës me 
pagesë etj. Kësisoj, vetëpunësimi në nivel të lartë në Shqipëri, e mban nivelin e papunësisë në 
shkallë të ulët mu sepse ai zgjidhet më së shpeshti si formë mbijetese. Prandaj vetëpunësimi 
mund të shihet edhe si papunësi e fshehur në tregun e punës. 

• Informaliteti vazhdon të jetë një nga problemet endemike si në ekonominë shqiptare 
ashtu edhe në tregun e punës. Pasojat e informalitetit në tregun e punës shfaqen në formë të 
përkeqësimit të vazhdueshëm të kushteve të punës, të ardhurave jo të qëndrueshme, punë-
simit të përkohshëm dhe orarit jo te rregullt të punës. Niveli më i lartë i informalitetit paraqitet 
tek forma e vetëpunësimit për shkak të vështirësisë për të kontrolluar aspektet legale për këto 
punëtorë dhe për si pasojë e evitimit të formalizimit nga vetë të vetë punësuarit me të ardhura 
të vogla. Prandaj informaliteti mund të luftohen në kushtet ekzistuese në Shqipëri vetëm duke 
e ulur numrin e të vetë punësuarve dhe duke e rritur numrin e vendeve të punës me rrogë. 
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• Nga kushtet e pavolitshme dhe të dëmshme të vetëpunësimit dhe veçanërisht të punë-
simit familjar pa pagesë janë dyfish më të goditura femrat e meshkujt. Ekspozimi ndaj një rrezi-
ku të tillë, në kombinim me elementet tjera sociale, kulturore dhe ekonomike sjell një disfavor 
më të lartë në tregun e punës për femrat. Zakonisht puna e femrave përfundon të trajtohet si 
punë joprofesionale dhe joformale me çka shtohen edhe pengesat për zhvillim personal dhe 
profesional të femrave në të ardhmen.
• Problemi me aftësitë e punëtorëve vazhdon të jetë një nga problemet endemike në 
tregun shqiptar të punës. Duke qenë shteti me kualifikimet më të ulta të punëtorëve në Ballk-
anin Perëndimor, Shqipëria rrezikon të humbasë një masë të konsiderueshme të produktivitetit 
të fuqisë punëtore. Mospasja e kualifikimeve adekuate për vendet e reja të punës është një 
faktor shtesë që i shtyn punëtorët drejt vetëpunësimit në aktivitete ekonomike që nuk kërkojnë 
kualifikime specifike, kryesisht tregti me pakicë, ku të ardhurat janë në nivel më të ulët se në të 
gjitha fushat tjera.
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7.1. Në nivelin e diskursit publik rreth vetëpunësimit në Shqipëri është e nevojshme që të 
ndërpritet riprodhimi i imazhit pozitiv rreth vetëpunësimit si formë e pavarur e suksesit pro-
fesional dhe e zhvillimit personal. Kjo sepse Shqipëria është vendi me nivelin më të lartë të 
vetëpunësimit në Evrope, nivel i cili shkakton pasoja socio-ekonomike për vetë të vetë punë-
suarit. Vetëpunësimi duhet të nxitet vetëm për grupe të caktuara dhe të specializuara përmes 
programeve specifike për përkrahjen dhe subvencionimin e ‘vetëpunësimit të mençur’ që sjell 
efektivitet të lartë, të ardhura të larta për të cilën kërkohen kualifikime profesionale. Një rast i tillë 
është përkrahja e vetëpunësimit në lëmin e IT-së dhe profesioneve të ngjashme për shërbimet 
e të cilëve ka kërkesë të lartë në treg. 

7.2. Për të ulur nivelin e vetëpunësimit të rrezikshëm për punëtorët, është e nevojshme të 
rritet numri i vendeve të punës me pagesë dhe që ofrojnë një stabilitet me të madh. Duke pasur 
parasysh që sektori industrial ofron më shumë vende të tilla pune si dhe ndikon në masë më 
të madhe në prodhimin e të mirave të tregtueshme e që për rezultat sjellin ta ardhura më të 
mëdha në treg, Qeveria Shqiptare duhet të përpilojë politika afatgjate ekonomike për të rritur 
sektorin industrial në vend. Një gjë e tillë mund të arrihet duke ofruar subvencionime, lehtësime 
tatimore fillestare si dhe përmirësim të infrastrukturës përkrahëse për investimet në industri. Në 
politikat për tërheqje të investimeve të jashtme duhet dhënë prioritet investimeve në prodhim 
dhe jo në shërbime (banka dhe telekomunikim). Në këtë drejtim është e rëndësishme që mar-
rëveshjet për investimet në industri të kenë të vendosura standarde adekuate për mbrojtjen e 
punëtorëve, rrogave të tyre, mbrojtjen e ambientit dhe respektimit të disiplinës fiskale. Shume 
vende, siç është rasti me Maqedoninë, duke tentuar të risin sektorin industrial përmes inves-
timeve të huaja me çdo kusht, rezultojnë të tërheqin investime toksike si për punëtorët ashtu 
edhe për ambientin dhe buxhetin e shtetit. 

7.3. Problemi i aftësive të ulta të punëtorëve në Shqipëri duhet trajtuar përmes shtimit të 
programeve të aftësimit profesional si përmes programeve joformale ashtu edhe përmes 
reformimit të kurikulave akademike në universitete. Duke qenë se problemi me aftësimin e 
punëtorëve është një dukuri që i prek të gjitha grup moshat, programe të tilla duhet të ofrohen 
në forma të ndryshme duke u adaptuar ndaj nevojave të secilit grup. “Strategjia kombëtare për 
punësim dhe aftësi 2014-2020” duhet të zgjerohet dhe zhvillohet më tej në drejtim të vlerësimit 
dhe rivlerësimit konstant të aftësive në raport me dinamikat a tregut shqiptar. 

7.4. Informaliteti në tregun e punës duhet adresuar përmes politikave përkrahëse për të 
vetë punësuarit që të kalojnë në punësim formal me rrogë. Ky kalim ndihmon edhe kontrollin 
e ligjshmërisë së marrëdhënies së punë si dhe aktivitetit konkret ekonomik sepse është me 
i qasshëm si edhe është i rregulluar më një numër më të madh ligjesh së sa vetëpunësimi. 
Informaliteti që vjen si pasojë e të ardhurave të ulëta, duhet të luftohet përmes politikave për 
defavorizimin e aktivitetit ekonomik të të vetë punësuarve në tregtinë me pakicë dhe aktivitetet 
bujqësore individuale. 

                          
                                       VII. 

REKOMANDIME
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7.5. Trajnimi si dhe përkrahja për bashkimin e më tepër bujqve në forma të kooperativave 
bujqësore, që është një trend në rritje në gjithë Evropën, është një mënyrë efikase e luftimit të 
informalitetit në sektorin bujqësor, e sigurimit të të ardhurave më të larta, e sigurimt të investi-
meve taknologjike dhe ritjes së kapaciteteve për eksport. Në vitin 2017, kryeministri Rama ka 
premtuar një ritje prej 70 përqind të fondit të mbështetjes së bujqësisë. Është e nevojshme që 
kjo rritje të kushtëzohet me hapjen e kooperativave që sigurojnë zhvillim bujqësor për vendin 
dhe arijnë nivele më të larta si të kualitetit të prodhimit ashtu edhe të të ardhurave në shtet. 

7.6. Një set fushatash ndërgjegjësuese si edhe këshillime të drejtpërdrejta individuale 
duhet të vendosen si praktika të rregullta të institucioneve përkatëse e që kanë të bëjnë më 
diskriminimin e aktivitetit ekonomik të grave, sidomos në punësimin familjar të papaguar. Për të 
mundësuar kalimin në punësim formal të grave që për momentin janë të angazhuara në punë 
pa pagesë duhet të krijohen platforma bashkëpunuese ne mes institucioneve të ndryshme 
me qëllim të qasjes gjithëpërfshirëse ndaj problemit të ‘domestikimit’ dhe izolimit të grave në 
ambientet shtëpiake. 

7.7. Për të informuar sa më mirë vendimet në procesin e përpilimit të politikave në tregun 
e punës dhe në ekonominë e vendit duhet të ekzistojnë të dhëna sa më të përpunuara dhe 
të ndara lidhur me punëtorët ne vend. Për këtë qëllim duhet të ngiten kapacitetet e institucio-
naleve të specializuara për mbledhjen e të dhënave dhe përpilimin e bazave statistikore si në 
aspektin kualitativ të përpunimit ashtu edhe në atë kuantitativ të mbledhjes së të dhënave. 
Përveç institucioneve të specializuara si INSTAT-i, duhen vendosur praktika institucionale për 
regjistrimin dhe organizimin e të dhënave që institucionet tjera i gjenerojnë në procesin e tyre 
të rregullt të punës, por të cilat zakonisht ngelin të papërpunuara. Për këtë arsye duhet të kri-
johen programe që do të integrohen në procedurat ekzistuese, dhe të cilat do të mundësojnë 
nxjerrjen e të dhënave nga procesi i punës. Vetëm duke përmirësuar sistemin e të dhënave 
me të cilat operohet në procesin e informimit rreth politikave mund të përmirësohet edhe vetë 
kualiteti i politikave. 

7.8. Koordinim më i mirë institucional është i nevojshëm veçanërisht në bashkërendimin e 
politikave ekonomike dhe ato të tregut të punës, politikave të trajnimit profesional me ato të 
arsimit si dhe të investimeve të huaja. Koordinimi i tillë shërben edhe për rritjen e efikasitetit në 
angazhimin për zbutjen e varfërisë së të punësuarve, mundësimin e vendeve të reja të punës, 
formalizimit dhe uljes së nivelit të informalitetit si dhe eliminimit të dukurisë së papunësisë së 
fshehtë. Koordinimi i tillë duhet të ndodhë veçanërisht në mes zyrave ministrore që merren me 
përpilimin e politikave dhe një trup ndërministror koordinues për avansimin e statusit të punës 
dhe punëtorëve në Shqipëri.  
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