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Parathënie 
Çështja e investimeve në arsim është e padiskutueshme. Arsimi është e drejtë 
themelore e njeriut. Ai është jetik për rritjen afatgjatë ekonomike dhe thelbësor 
për arritjen e gjithë objektivave të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim të 
Qëndrueshëm.

 Vlera e tij është në rritje sepse është arsimi ai që përcakton nëse tendencat e 
këtij shekulli, si ato teknologjike, ekonomike dhe demografike,  do të krijojnë 
mundësi apo do të ulin hendekun e pabarazisë, dhe sepse është faktori më i 
rëndësishëm për trajtimin me sukses të sfidave globale me të cilat po përballet 
njerëzimi.

Vendet që investojnë dhe reformojnë arsimin, si një mjet për të siguruar arritjen 
e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara, do të 
garantojnë përfitime të mëdha që tejkalojnë shpenzimet. Ato do të përfitojnë 
nga avantazhet ekonomike që vijnë si rrjedhojë e një fuqie punëtore të arsimuar, 
të pajisur me aftësitë e nevojshme për të konkurruar në ekonominë e shekullit 
të 21. Përfitimet e përgjithshme ekonomike do të përkthehen në nivele shumë 
më të larta të të ardhurave dhe, gjithashtu, të standardeve të jetesës në nivel 
individual. 

Shqipëria nuk përbën përjashtim në këtë tendencë. E ndërsa Shqipëria ka bërë 
hapa të rëndësishëm përpara në axhendën e arsimit, mbeten ende mangësi 
për tu plotësuar në lidhje me arritjen e normave universale në arsimin fillor, 
përmirësimin e cilësisë së arsimit, rritjen e qasjes dhe cilësisë së arsimit 
parashkollor, si dhe zvogëlimin e pabarazive, duke u përqendruar në veçanti tek 
fëmijët e pakicave etnike dhe fëmijët me aftësi të kufizuara.

Në përputhje me strategjinë Kombëtare të Arsimit Parauniversitar, Shqipëria 
duhet të rrisë investimet në arsim me  5% të PBB-së. Ky studim del në përfundimin 
se duke mos vepruar në këtë drejtim, vendi humbet 35 milion dollarë në vit. 
Rritja e investimeve në arsim nuk është formula magjike që do të zgjidhë të gjitha 
problemet e arsimit. Ky studim nxjerr në pah se investimet duhet të bëhen me 
zgjuarsi dhe efektshmëri. Ndër disa prej rekomandimeve mund të përmendim: 
ato duhet të përqendrohen në nivelet më të ulëta të arsimit, në veçanti në 
arsimin parashkollor, për të thyer ciklin e përjashtimit e për prurë një kthim 
më të lartë të investimit në ekonomi; duhet të pikësynojnë uljen e pabarazisë 
duke ofruar stimuj që trajtojnë si mësuesit ashtu edhe fëmijët; decentralizimi 
i sistemit arsimor duke i ofruar shkollave më shumë fuqi vendimmarrëse dhe 
autoritet; dhe përdorimi me rigorozitet i praktikave të vlerësimit dhe kërkimit, 
për të përmendur disa prej rekomandimeve.

Si përfundim, ne shpresojmë që ky studim të nxisë një debat kombëtar mbi 
nevojën për më shumë investime në arsim dhe që të përdoret gjerësisht nga 
politikëbërësit në nivel qendror e vendor dhe nga Kuvendi i Shqipërisë për të 
punuar fort për rritjen e  investimeve në arsim. Ne shpresojmë që studimi të 
përdoret edhe në mobilizimin dhe ofrimin e fondeve si nga donatorë publikë 
ashtu dhe privatë për arsimin, pasi arsimi nuk sjell dobi vetëm për fëmijët, por 
sjell mirëqenie për Shqipërisë si komb. Investimi në arsim nuk është thjesht gjëja 
e drejtë, por është edhe politika ekonomike më e zgjuar.

UNICEF Shqipëri
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Parathënie 

Qeveria shqiptare i jep prioritet forcimit të sistemit të arsimit, pasi e sheh 
arsimin si një forcë  kryesore drejt arritjes se barazisë sociale dhe promotore e 
të  drejtave të gjithë individëve dhe shoqërisë. Investimet në arsim janë çelësi 
i zvogëlimit të varfërisë ndër gjenerata dhe i promovimit të prosperitetit si të 
individit ashtu edhe të vetë vendit.

Ministria e Arsimit dhe Sportit ka ndërmarrë një sërë reformash në arsim 
që kanë si qëllim përmirësimin e rezultateve të nxënësve dhe përgatitjen e 
tyre për të qenë të aftë të konkurrojnë në tregjet globale, në të ardhmen. Si 
nismëtare e këtyre reformave, Ministria e Arsimit dhe e Sportit (MAS) është 
aktorja kryesore në promovimin e një buxheti më të konsiderueshëm për 
arsimin, e që adreson shumë nga sfidat e një arsimi  gjithëpërfshirës dhe cilësor 
për të gjithë fëmijët shqiptarë. Për këtë arsye MAS është më se e interesuar në 
studime serioze, si ky që ju keni sot në duar, me qëllim advokacinë e bazuar ne 
gjetje konkrete për investime më të larta në arsim.

Sikurse në shumë vende të tjera, edhe në Shqipëri investimi në arsim mbetet 
një çështje kompleks. Rritja e buxhetit të arsimit është një sfidë për qeverinë 
shqiptare në një moment ku ekzistojnë shumë prioritete konkurruese.

 Është me rëndësi që si politikëbërësit ashtu edhe publiku të jenë të 
ndërgjegjshëm se investimet në arsim sjellin shumë të mira për shoqërinë. 
Megjithëse nuk janë investime që japin frytet e tyre sot, shpeshherë, janë 
investime afatgjata që sjellin rezultate të qëndrueshme vetëm në brezat 
pasardhës. 

Të një rëndësie të veçantë për MAS janë edhe masat e nevojshme për një 
sistem arsimor me efiçent, me raporte nxënës-mësues që janë me kosto 
efektive, me investime që pikësynojnë veçanërisht parashkollorin dhe cikin e 
ulët, ku kthyeshmëria e investimeve është më e lartë, si dhe me sisteme më të 
mira financimi në mbështetje të gjithëpërfshirjes. 

Të gjitha këto janë politika të rëndësishme. Duke qenë se arsimi është një 
investim në të ardhmen e vendit tonë, besoj se informacioni i këtij raporti me 
vlerë do t’i vijë në ndihmë politikë bërësve për të bërë zgjedhjet e duhura. Ne 
duhet të bëjmë gjënë e duhur.

Nora Malaj

Zv/Ministre 

Ministria e Arsimit dhe Sportit
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Përmbledhje ekzekutive

Sot pranohet gjerësisht se arsimi është një katalizator për zhvillimin ekonomik 
dhe social. Në këtë kontekst, ka shqetësime në Shqipëri se sistemi arsimor nuk 
arrin të kontribuojë sa duhet në zhvillimin socio-ekonomik të vendit.

• Rreth 15.000 fëmijë të moshës shkollore janë jashtë saj;

• Rreth 64.000 e të rriturve janë analfabetë;

• Fëmijët romë kanë mbetur  më pas në arritjet shkollore;

• Gjysma e shkollave nuk kanë mjedise bazë të përshtatshme;

• Një në çdo katër mësues nuk është i kualifikuar;

• Rezultatet e  PISA për fëmijët në arsimin e mesëm janë ndër më të ulëtit 
kur krahasohen me vendet e OECD-së;

• Shpenzimet publike për arsimin përbëjnë 2.9% të PBB-së, kundrejt një 
mesatareje prej 4.5% në vendet e BE.

Një përmbledhje e rezultateve dhe gjetjeve nga studime të ngjashme në vendet e 
tjera ka treguar se humbja e lidhur me një sistem arsimor joefektiv është e madhe.

Studimi
Qëllimi i këtij studimi është i dyfishtë. Së pari, të dëshmojë mbi përfitimet e 
mundshme të vendit prej rritjes së fondeve publike për arsimin; dhe së dyti, të 
përcaktojë politikat arsimore që mund të ndihmojnë më shumë për zhvillimin 
social-ekonomik të vendit.

Investimi në arsim sjell shumë përfitime për personin dhe për vendin në tërësi. Për 
të krijuar një lidhje ndërmjet arsimit dhe rezultateve ekonomike, janë përdorur 
të dhënat nga anketa e familjes e vitit 2012. Nga krahasimi i kostove të arsimit 
me përfitimet, u arrit në përfundimin se  norma e kthimit mbi investimin ishte 
më e madhe se interesat e depozitave bankare, apo norma prej 3% e amortizimit 
social që përdoret zakonisht në vlerësimin e projekteve.

Normat e kthimit private dhe sociale sipas nivelit të arsimit.

Niveli i arsimit Privat Privat

Fillor 16.5 9.2

I mesëm 5.6 5.7

I lartë 8.7 8.1

Mesatarja 10.3 7.7

Duke qenë se arsimimi gjithmonë rrit të ardhurat, një pjesë e asaj që shteti 
shpenzon për të i kthehet sërish për shkak të rritjes së të ardhurave tatimore 
nga të ardhurat personale më të larta.
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Duke menduar që qeveria do të ndiqte një politikë që synon të sjellë në shkollë 
dhe të diplomojë rreth 4000 fëmijë të moshës së arsimit të mesëm, të cilët 
përbëjnë gjysmën e atyre që tashmë janë jashtë sistemit arsimor, fitimi do të 
jetë i shkallës 3.4 milionë dollarë ose 0.03% e 11.5 miliardë dollarë e PBB-së 
vendit.

Përfitimet fiskale si rezultat i regjistrimit në shkolle të gjysmës së fëmijëve 
që janë aktualisht jashtë sistemit arsimor në arsimin e mesëm.

Nxënës shtesë në arsimin e mesëm 4000

Përfitimet neto për nxënës (dollarë amerikanë) 842

Përfitimi i përgjithshëm (milionë dollarë amerikanë) 3.4

Përfitimi neto si % e PBB-së 0.03

Nëpërmjet llogaritjeve të rritjes makro, u krijua një lidhje ndërmjet 
shpenzimeve publike për arsimin, dhe normës së rritjes ekonomike. Bazuar 
te kthimi i investimeve në arsim, që rrjedh nga anketa e buxhetit të familjes 
së vitit 2012, dhe dëshmitë ndërkombëtare mbi efektet më të gjera sociale 
të arsimit, për simulimet e kryera u përdor një normë sociale e kthimit të 
investimit prej 15%.

U krahasuan dy gjendje të qëndrueshme: një skenar bazë statusquo i 
shpenzimeve në arsim në nivelin aktual prej 3% të PBB-së dhe një skenar i 
ardhshëm i rritjes së shpenzimeve në 5% të PBB-së.

Nga skenari aktual rezultoi se arsimi kontribuon me 0.5% në normën e rritjes 
ekonomike. Në kushtet e skenarit të së ardhmes, kontributi i arsimit në 
normën e rritjes ekonomike do të jetë 0.8%, gjë e cila do të thotë se në vend që 
ekonomia e vendit të rritet me 2% në vit, siç ka ndodhur në vitet e fundit, tani 
do të rritet me 2.3%. Ndryshimi prej 0.3% në një PBB prej 11,5 miliardë dollarë 
amerikanë konvertohet me një humbje vjetore prej 35 milionë dollarësh 
amerikanë. Duke supozuar se norma e zhvlerësimit është 3%, vlera aktuale e 
një humbjeje të tillë gjatë një periudhë 50 vjeçare të jetëgjatësisë së kapitalit 
njerëzor është rreth 900 milionë dollarë amerikanë. Ky konstatim është në 
përputhje kryesisht me vlerësimet e mëparshme në shkallë botërore.

Vlerësimi i humbjes

Periudha 
kohore

Shpenzimi për 
arsimin si pjesë e 

PBB-së

 (%)

Rritja e 
kontributit në 

arsim në %

Rritja e humbjes 
në % 

(Ardhme – Bazë)

Humbja 
vjetore e 
PBB-së

(milionë 
dollarë 

amerikanë.)

Vlera aktuale 
e humbjes me 
zhvlerësim 3% 

(milionë dollarë 
amerikanë.)

Bazë 3% 0.5

E ardhme 5% 0.8 0.3 35 900
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Për sa i përket cilësisë së arsimit, vihet re një lloj ecurie pozitive në testin e 
arritjeve PISA për fëmijët në arsimin e mesëm. Sidoqoftë, rezultati i përgjithshëm 
i Shqipërisë në PISA vazhdon të mbetet ndër më të ulëtit kur krahasohet me  
vendet e  OECD-së. 

PISA 2015. Pikët mesatare sipas vendeve 
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Krahas vlerësimeve të mësipërme që lidhen me efikasitetin, mund të ketë 
humbje shtesë për shkak të një sërë pabarazish. Për shembull, sa më i lartë të 
jetë niveli i arsimimit, aq më shumë ngushtohet diferenca ndërmjet të ardhurave 
të burrave dhe atyre të grave. 

Ulja e pabarazive në lidhje me arsimimin nëpërmjet rritjes së investimeve, 
krahas korrigjimit të barazisë në vetvete, mund të shërbejë si shtysë për rritjen 
e mëtejshme të efikasitetit. 

Të ardhurat vjetore sipas gjinisë (dollarë amerikanë)

Niveli i Arsimit Meshkuj Femra
Treguesi i 

disavantazhit të 
femrave 

Arsimi fillor 3121 2006 -55.6

Arsimi i mesëm 3659 2649 -38.1

Arsimi i lartë 4770 4155 -14.8

Mesatarja 3662 3130 -17.0

Pavarësisht faktit se gratë fitojnë më pak të ardhura se burrat në terma absolutë, 
kthimi i investimit në edukimin e grave është 11.7% të ardhura kundrejt 7.3% për 
burrat. Ky konstatim në dukje kontradiktor, shpjegohet me faktin se të ardhurat 
e parashkruara te gratë janë me të ulëta se te burrat, siç vihet re në shkallë 
botërore.
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Në Shqipëri, arritjet në arsim lidhen me shtresëzimin social i cili është më i 
dukshëm se sa në vendet e tjera të OECD-së. Shtresëzimi social është diçka jo e 
mirë pasi u mohon mundësitë fëmijëve të talentuar dhe ndikon negativisht në 
lëvizshmërinë për rritjen ekonomike dhe sociale.   

Shtresëzimi social

Vendi Treguesi i shtresëzimit social

Shqipëria 0.55

Letonia 0.47

Mali i Zi 0.40

Estonia 0.45

Kroacia 0.46

Serbia 0.46

Për sa iu përket dallimeve rajonale, niveli mesatar i arritjeve arsimore ndërmjet 
rajoneve urbane dhe rurale ndryshon me nga dy vjet shkollimi. 

Vitet mesatare të shkollimit sipas rajonit, 2012

Rajoni Vitet mesatare të shkollimit 

Urban 10.5

Rural 8.6

Afërsisht një e treta e grave rome janë analfabete kundrejt 5% të atyre joromë. 
Gratë rome kanë ndjekur shkollën mesatarisht për 5 vjet ndërsa ato jorome për 
10 vjet. 

Fëmijët romë në klasën e 5-të arrijnë të marrin 29 nga 100 pikë të mundshme në 
vlerësimin e kombinuar kombëtar në provimin e gjuhës, matematikës, shkencave 
dhe qytetarisë, kundrejt një mesatareje kombëtare prej 45 pikësh.

Dallimet Etnike

Treguesi Romë Joromë
Norma e të nxënit (%) 65 95

Regjistrimi në arsimin e mesëm të lartë (%) 13.5 60
Vitet e shkollimit 4.4 9.6

Politikat arsimore
Shqipëria mund të ketë përfitime të mëdha nëpërmjet rritjes së shpenzimeve 
për arsimin. Por, një pyetje po aq e rëndësishme është: “Për çfarë të shpenzojmë 
dhe si te sigurohemi që rritja e shpenzimeve do të përdoret në mënyrë efikase 
dhe nuk do të shpërdorohet?” Duke u bazuar te gjetjet e këtij studimi dhe 
praktikat ndërkombëtare, u morën në konsideratë disa politika arsimore.

Përcaktimi i përparësive

Rritja e përqindjes së PBB-së që shpenzohet për arsimin është një vendim politik 
i nivelit më të lartë, pasi kjo nënkupton reduktim të shpenzimeve për sektorët e 
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tjerë të ekonomisë, ose mobilizimin e burimeve vendore. Për të gjitha vendet, të 
dyja rrugët kanë qenë të vështira.

Pasi përcaktohet buxheti i arsimit, ajo që vendos për mënyrën se si do të 
përdoren fondet, të paktën në teori,  është Ministria e Arsimit. Për fat të keq, 
në pjesën më të madhe të vendeve të botës, alokimet buxhetore për arsimin 
përcaktohen zakonisht në mënyrë sipërfaqësore. Ato mund të jenë të njëjta me 
vitin e kaluar, të përshtaten me normën e inflacionit ose mund të përcaktohen 
duke u bazuar në formula të ngurta si numri i nxënësve të regjistruar në një nivel 
të caktuar arsimi. Për të shmangur këtë gjë, duhen përcaktuar përparësitë në 
bazë të kritereve të efikasitetit dhe barazisë, gjë e cila kërkon vullnet të fortë 
politik. 

Arsimi parashkollor

Nga hulumtimet e bazuara te programet eksperimentale në të cilat morën pjesë 
fëmijë për një periudhë afatgjatë, pra nga fëmijëria e deri në moshë madhore, 
arrihet në përfundimin se nëse investohet në vitet e para, norma e kthimit social 
është mbi 20% dhe raporti kosto-përfitim 1:7. 

Pavarësisht faktit se arsimi parashkollor nuk është i detyrueshëm në Shqipëri, 
bazuar te përvoja ndërkombëtare, rritja e mbulimit parashkollor duhet të jetë 
përparësi numër një në shpërndarjen e burimeve të reja në sektorin e arsimit. 
Regjistrimi i 10.000 fëmijëve shtesë në arsimin parashkollor, duke e rritur 
raportin e regjistrimit nga rreth 80% në 90%, do të kushtonte 2.5 milionë dollarë 
amerikanë në vit. Pritet që në të ardhmen, një investim i tillë do ta shlyejë 
shumëfish koston e tij  fillestare.    

Gjithashtu, duhet te merret në konsideratë edhe dhënia e ndihmës financiare 
për familjet në mënyrë që të regjistrojnë fëmijët e tyre në parashkollor. Arsyeja 
kryesore se pse ata fëmijë nuk ndjekin arsimin parashkollor është se vijnë nga 
familje të varfra. (Filmer and Schady, 2008)

Arsimi fillor

Duke qenë se arsimi fillor është i detyrueshëm, 7000 fëmijët të cilët pavarësisht 
moshës shkollore ndodhen ende jashtë sistemit arsimor, duhet të vihen në 
qendër të vëmendjes. Regjistrimi i tyre në sistemin arsimor do të kishte një kosto 
prej afërsisht 4 milionë dollarë amerikanë; një tjetër investim me vlerë jo vetëm 
në aspektin ekonomik, por edhe në fushën e të drejtave themelore të njeriut 
duke u bazuar  te përvojat ndërkombëtare. 

Në mënyrë që të regjistrohen në arsimin fillor, duhet t’i kushtohet më shumë 
vëmendje fëmijëve romë, sidomos vajzave, nëpërmjet ofrimit të mbështetjes 
apo nxitjes së familjeve rome. Në këtë kuadër, mund të konsiderohet kryerja e 
transfertave të kushtëzuara në të holla për të mundësuar regjistrimin me sukses 
të fëmijëve në shkollë ashtu siç ndodh edhe në vendet e tjera.  

Qeveria mund të synonte të targetonte fëmijët nga komunteti rom, në mënyrë 
të vecantë vajzat që të regjistrohen në shkollën fillore duke i ofruar incentiva 
familjeve të tyre.  25 % e fëmijëvë me aftësi të kufizuara të moshës 6-15 vjec janë 
jashtë sistemit të arsimit (Save the Children 2015b).
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Arsimi i mesëm

Duhet synuar përfundimi 100% i arsimit të mesëm. Përfundimi i arsimit të mesëm 
nga 2000 fëmijë të cilët kanë arritur moshën shkollore të arsimit të mesëm, do të 
kushtonte afërsisht 1.2 milionë dollarë amerikanë, i cili është një tjetër investim 
me vlerë.     

Njësoj si në situatën e mësipërme, ata që nuk arrijnë të përfundojnë arsimin 
e mesëm të ulët vijnë nga familje të varfra. Në këtë rast, atyre mund t’u jepen 
subvencione në mënyrë që kompensohen të ardhurat e fëmijëve dhe që këta të 
fundit të mos detyrohen të punojnë.        

Për të përmirësuar cilësinë e arsimit të mesëm, mund të merret parasysh ndarja 
e financimit nga ofrimi i arsimit. Si në shumë vende të tjera, arritjet e nxënësve 
në shkolla private janë më të larta se në shkollat publike.

Mund të merret në konsideratë edhe krijimi i partneriteteve ndërmjet shkollave 
publike-private, ku arsimi financohet nga shteti, por ofrohet në një shkollë private. 
Ky është modeli mbisundues i financimit të arsimit të mesëm në Holandë apo i 
shkollave të pavarura në Shtetet e Bashkuara. Një mundësi tjetër është krijimi i 
një skeme me kupona të cilat do të shpërndahen posaçërisht për familjet më të 
varfra.

Cilësia e arsimi të mesëm mund të përmirësohej duke e ndarë financimin e 
arsimit me partneritetet publike private. Kjo do të thotë që ndërkohë që qeveria 
financon arsimin, arsimimi mund të bëhet edhe në shkolla publike, nganjëherë 
edhe me kosto më të ulët dhe arritje mësimore më të larta se në shkollat publike.

Financimi i drejtpërdrejtë kundrejt atij të tërthortë në arsim 

Financime 
publike

Nxënës

Shkolla
(publike ose 

private)

Arsimi i lartë

Të diplomuarit në universitet marrin të ardhura më të larta gjatë jetës së tyre. 
Çdo zgjerim mund të lidhet me kapacitetin e studentëve për të paguar tarifat. 
Çdo tarifë duhet të jetë e posaçme, e kombinuar me subvencionim për të varfrit 
dhe hua studentore për të gjithë. Ky kombinim i politikave nxit barazinë dhe 
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efikasitetin e sistemit arsimor, si dhe mundëson ruajtjen e burimeve që mund të 
përdoren për nivelet më të ulëta të sistemit arsimor.    

Aspekte institucionale

Mund të merret në konsideratë krijimi i sistemit të autonomisë, vlerësimit 
dhe llogaridhënies. Ka dëshmi të mjaftueshme ndërkombëtare, të bazuara në 
kontrolle të rastësishme, që kalimi i vendimmarrjes për arsimin nga qendra te 
shkollat përmirëson të nxënit.    

Por, në mënyrë që të ndërmerret kontrolli dhe vlerësimi nevojiten të dhëna. 
Kështu, duhet marrë në konsideratë krijimi i një sistemi informatik për mbledhjen 
e rregullt të të dhënave. Të dhënat mund të ndryshojnë në varësi të treguesit 
bazë të arsimit, në të cilin ka një mospërputhje ndërmjet statistikave ekzistuese, 
të tilla si raportet e regjistrimit neto sipas nivelit të shpenzimeve të arsimit 
dhe kostot për njësi, ose mund t’i referohen atyre më të sofistikuara, të tilla si 
gjurmimi i të diplomuarve në tregun e punës.

Përmbledhje
Sistemet arsimore në të gjitha vendet, qofshin ato të pasura apo të varfra, 
ndeshen me një mori problemesh që asnjë vend apo donator nuk mund të arrijë 
t’i zgjidhë plotësisht dhe Shqipëria nuk bën përjashtim.

Por, bazuar në disa hulumtime sistematike të viteve të fundit në lidhje me 
arsimin, ka një mirëkuptim të gjerë për një numër këshillash që nëse miratohen, 
do përmirësonin çdo sistem arsimor. Miratimi ose jo i një politike të caktuar, 
përcaktohet nga politika ekonomike e vendimmarrjes në një vend të caktuar.

• Për efikasitetin, duhet të përcaktohen përparësitë në bazë të analizave 
të kosto-përfitimit dhe kosto-efektivitetit.

• Për barazinë, duhen marrë në konsideratë pasojat e çdo politike arsimore  
të parashikuar dhe lidhjet e saj me efikasitetin. Pabarazia gjinore ndikon 
në rritjen ekonomike duke ulur formimin e kapitalit njerëzor. Grupeve të 
veçanta të tilla si vajzat, fëmijët nga familje me të ardhura të ulëta dhe 
minoritetet etnike u duhet kushtuar më shumë vëmendje. 

• Iu duhen dhënë përparësi niveleve më të ulëta të arsimit, veçanërisht 
arsimit parashkollor, sepse sinapset e trurit formohen në mosha 
shumë të hershme, dhe çdo mangësi e krijuar në këtë moshë mbetet 
përgjithmonë.

• Duhen rifreskuar ato politika që krijojnë akses më të mirë në shkollë 
në zonat rurale, si dhe ato që garantojnë barazinë gjinore. Pabarazia 
rajonale është një nga arsyet e pabarazisë individuale në Shqipëri, e cila 
ndikon negativisht ata njerëz që jetojnë në zonat e marxhinalizuara.

• Iu duhen dhënë përparësi kurrikulave të përgjithshme në vend të 
kurrikulave dhe trajnimit profesional. Arsyeja është se një bazë e 
mirë e arsimit të përgjithshëm lehtëson specializimin dhe trajnimin e 
mëvonshëm. Përveç kësaj, punëdhënësit sot duan punëmarrës që të 
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kenë ndjekur trajnime, të kenë aftësi komunikimi që të mund të mësojnë 
në vendin e punës, më shumë sesa specialistët.

• Duhen futur elementë stimulues në sistemin arsimor si p.sh. pagesa në 
bazë të performancës për mësuesit.

• Arsimi duhet vlerësuar me cilësinë e asaj që prodhon dhe jo të asaj çka 
futet në sistem. Disa studime kanë treguar se vlerësimet tradicionale të 
kontributeve në cilësinë e arsimit, të tilla si shpenzimet për nxënës, nuk 
kanë të bëjnë me arritjet e nxënësve.

• Duhen korrigjuar dy burimet më të zakonshme të dështimeve në tregun 
e arsimit: mungesa e informacionit dhe kufizimi i kreditimit.   

• Decentralizimi i sistemit arsimor duke i dhënë autoritetit vendimmarrës 
shkollave për çështjet e arsimit, shoqëruar me vlerësimin dhe 
llogaridhënien. Nëse në treshen e artë njëra prej tyre nuk funksionon, as 
dy të tjerat nuk do të funksionojnë. 

• Kryeni sistematikisht vlerësime. Të ashtuquajturat vetëvlerësime apo 
vlerësimet cilësore mund të jenë një fillim i mirë për identifikimin e 
problemeve. Megjithatë, këto vlerësime nuk krijojnë një marrëdhënie 
shkak-pasojë. Për këtë të fundit, nevojitet një vlerësim sasior i rastësishëm 
ose i llojit eksperimental.

• Politikanët duhet ta kuptojnë se shpenzimi për arsimin nuk është një 
investim afatshkurtër. Ai ka nevojë për një kohë të gjatë për të ndërtuar 
kapitalin njerëzor dhe një kohë edhe më të gjatë që ky kapital të fillojë 
ta kthejë investimin.
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1. Hyrje  

Sot pranohet gjerësisht si përvojë konvencionale, se arsimi është një nga 
katalizatorët e zhvillimit ekonomik dhe social. Pas atij që u përshkrua si revolucion 
i kapitalit njerëzor në mendimin ekonomik (Bouman dhe Anderson, 1963), gjatë 
60 viteve të fundit ka pasur një mori studimesh që tregojnë se investimi në 
arsim sjell një fitim të lartë në drejtim të rritjes ekonomike dhe përmirësimin e 
kushteve sociale.

Në këtë kontekst, në Shqipëri është për t’u shqetësuar që sistemi i saj arsimor 
nuk ia del të kontribuojë në zhvillimin socio-ekonomik të vendit. Normat e 
pjesëmarrjes në shkollë janë të ulëta, veçanërisht për grupet e rrezikuara 
(vulnerabël) në shoqëri. Shumë fëmijë romë dhe ata që jetojnë në zonat rurale 
nuk shkojnë në shkollë. Cilësia e arsimit në vendin tonë renditet ndër më të 
ulëtat krahasuar me vendet e OECD dhe po kështu ndodh edhe me financimin 
e arsimit.

Në përpjekje për të mbështetur Strategjinë Kombëtare të Arsimit Parauniversitar 
në vend dhe për të përmbushur kërkesat e anëtarësimit në BE, ky studim ka 
qëllim të dyfishtë:

• Së pari, të ofrojë dëshmi të përfitimeve të mundshme që vendi mund të 
marrë nga rritja e financimit publik për arsimin, dhe

• Së dyti, të përcaktojë politika arsimore që do të kontribuojnë më shumë 
në zhvillimin socio-ekonomik të vendit.

Më poshtë paraqiten gjetjet kryesore nga studime të ngjashme të kryera në 
vende të tjera. Në pjesën 3 paraqitet një përshkrim i shkurtër i stadit të zhvillimit 
të arsimit në Shqipëri. Pjesa 4, shqyrton dhe miraton të dhënat e nevojshme 
për kryerjen e studimit. Pjesa 5, paraqet vlerësimet e parametrave kryesorë 
të nevojshëm për të vlerësuar humbjen që shoqëron koston e investimit të 
pamjaftueshëm në arsim. Në pjesën 6, jepen vlerësime të këtyre humbjeve. 
Ndërkohë studimi përmbyllet me propozime për politika për përdorimin në 
mënyrë efikase dhe të drejtë të shpenzimeve publike në rritje për arsimin.
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2.  Gjetje të studimeve të tjera

Gjatë viteve të fundit ka pasur shtim të literaturës mbi humbjen ose koston që 
përballon shoqëria nga një sistem arsimor që nuk arrin të përmbushë kërkesat 
e miratuara, të tilla si: mbulimi i studentëve me sigurim shëndetësor, largimi 
i parakohshëm nga shkolla apo financimi. Shembull i humbjes është fitimi që 
pritet të merret duke ecur drejt standardeve. Këto studime u shtuan edhe më 
shumë, kur Komisioni Evropian vendosi si objektiv që përqindja e braktisjes së 
shkollës të jetë jo më shumë se 10% deri në vitin 2010 (Komisioni Evropian, 
2006, 2010, 2013; Psacharopoulos 2007). 

Shtojca 1 përmbledh gjetjet kryesore të këtyre studimeve. Vlerësimi dhe 
madhësia e humbjeve, apo përfitimeve të konstatuara nga këto studime, variojnë 
për shkak të metodologjisë së ndryshme të përdorur dhe shkallës së përpunimit 
të studimit, bazuar në statistikat në dispozicion.

Sipas një studimi (EFILWC, 2012), ulja e normës së braktisjes së shkollës në 
Rumani, për shembull, do të gjeneronte një përfitim prej rreth 1% të PBB-së, 
ose 8% sipas një studimi tjetër (Varly et al., 2014). Kjo gjë do të gjeneronte të 
ardhura personale 40% më të larta gjatë gjithë jetës në Estoni (Anspal et al. 
2014), 120,000 sterlina angleze në Mbretërinë e Bashkuar (Oreopoulos, 2006), 
8.2 miliardë dollarë në Australi (Ekonomia e Aplikuar, 2002), ose 50,000 euro për 
romët e diplomuar në Hungari (BE, pa datë).   

Sipas studimeve krahasuese ndërshtetërore, rezulton se rritja me një vit e numrit 
mesatar të viteve të shkollimit të popullsisë, shoqërohet me një normë kthimi 
të investimit që shkon nga 5% deri në 37%, rritjen e të ardhurave për frymë nga 
3% deri në 30%; ose shtimin me 0.5 për qind të normës së rritjes të ekonomisë 
(Shtojca 1).         

Studimet më gjithëpërfshirëse të këtij lloji, falë disponueshmërisë së të dhënave, 
iu referohen Shteteve të Bashkuara, ku shumë të rinj, sidomos ata me ngjyrë, 
nuk e përfundojnë shkollën e mesme (Aleanca për Arsim të Shkëlqyer, 2006). 
Më poshtë paraqiten gjetjet kryesore të një studimi të rëndësishëm të kryer në 
Kolegjin e Mësuesve (2005), Universiteti i Kolumbias (Levin, 2007):

• Norma e braktisjes së shkollës së mesme në Shtetet e Bashkuara, 
nënkupton një humbje prej 260,000 dollarë më pak, në të ardhura 
personale gjatë jetës së një personi që e ka braktisur shkollën e mesme, 
krahasuar me një person që është diplomuar në shkollën e mesme, si 
edhe 60,000 dollarë më pak taksa të paguara dhe 58 miliardë dollarë 
gjithsej në fatura shëndetësore në vit.

• Vendi humbet 192 miliardë dollarë, (1.6% e PBB-së) nga të ardhurat 
tatimore për çdo grup 18-vjeçarësh që nuk e përfundon kurrë shkollën 
e mesme.

• Rritja me një vit e mesatares së viteve të shkollimit për ata që e braktisin 
shkollën, do të thotë 30% më pak vrasje dhe dhunime, 20% më pak 
vjedhje makinash, 13% më pak zjarrvënie dhe 13% më pak grabitje. Rritja 
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me 1% e normës së përfundimit të shkollës së mesme, do të përkthehej 
në uljen e kostos për krimin me 1.4 miliardë dollarë në vit.

• Raporti kosto-përfitim i programeve parashkollore, për sa i takon uljes 
së kostos për krimin, përdorimin e drogës dhe prindërve adoleshentë, 
është 7:1.

Duke marrë parasysh gamën e madhe të gjetjeve dhe arritjeve të studimeve, 
parashikimet duhet të konsiderohen si treguese dhe të mos lexohen si presje 
dhjetore. Të gjitha studimet për këtë temë dalin në të njëjtin përfundim: një 
vend mund të përfitojë shumë duke investuar më shumë në arsim.   
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3. Përshkrim i shkurtër i gjendjes   

Sipas Forumit Ekonomik Botëror, Shqipëria shënoi 68.23 pikë1, duke u renditur 
në vendin e 70-të nga 124 vende në vitin 2016, pas të gjitha vendeve të rajonit 
në lidhje me Treguesin e Kapitalit Njerëzor2. Ky tregues vlerëson rezultatet në 
arsim dhe punësim. Papunësia e vendit raportohet në shkallën 17.4%, ku shifrën 
më të lartë të papunësisë e arrijnë të rinjtë deri në 33%. Kjo tregon se Shqipëria 
ka nevojë për të trajtuar çështjet që e sfidojnë cilësinë e arsimit, gjë që çon te 
përmirësimi i kompetencave të fuqisë punëtore, veçanërisht te brezi i ri.  

Një nga çështjet kryesore që ndikon negativisht në produktivitetin e sektorit 
të arsimit në Shqipëri, dhe në të njëjtën kohë dhe një sfidë për t’u përballuar, 
është niveli jo i kënaqshëm i financimit3. Financimi i arsimit në Shqipëri, është i 
centralizuar; në nivelet parësore, dytësore dhe tretësore. Shpenzimet në sektorin 
e arsimit në Shqipëri arrijnë në 3.1% të PBB-së4, si një kombinim i financimit 
kryesisht publik dhe disa financimeve private. Kjo është nën mesataren rajonale, 
dhe shumë më pak se mesatarja e OECD-së prej rreth 6.3%.    

Prirjet e fundit tregojnë zvogëlimin e alokimeve buxhetore për sektorin e 
arsimit. Shpenzimet në arsim kane rënë nga 11.3% të shumës së përgjithshme të 
shpenzimeve buxhetore në vitin 2005 dhe 10.4% në vitin 2013, në 9.5% në vitin 
20155. Për më tepër, në nivelin e shkollës fillore, Shqipëria shpenzon dukshëm më 
pak për nxënës (570 dollarë amerikanë), në krahasim me mesataren e vendeve 
të OECD-së që shpenzojnë rreth 7.974 dollarë amerikanë duke patur parasysh 
gjithësesi që Shqipëria ka të ardhura shumë më  të ulëta se mesatarja e OECD. 

Në lidhje me situatën në nivele të ndryshme të arsimit:

• Arsimi parashkollor nuk përbën një zë të veçantë buxhetor, dhe 
raportohet së bashku me arsimin bazë, si një kombinimi i këtyre dy 
niveleve të arsimit. Ai përbën një mesatare prej rreth 60% të buxhetit të 
Ministrisë së Arsimit dhe Sportit6. Parashkollori nuk është i detyrueshëm, 
edhe pse strategjia e arsimit parauniversitar në Shqipëri, parashikon të 
sigurojë mbulimin e përgjithshëm të fëmijëve të vitit parashkollor deri 
në vitin 2020. Me gjithë përpjekjet e viteve të fundit, për të përmirësuar 
infrastrukturën e shkollës dhe zhvillimin e standardeve të hershme të 
të nxënit, si dhe kurrikulave për arsimin parashkollor, kushtet fizike si 
ndërtesat, pajisjet, mjetet didaktike dhe cilësia e mësimdhënies në 
parashkollor mbeten sfida që duhet të përmbushen në Shqipëri.  

1 Finlanda renditet e para me 85.86 pikë. 
2 http://www3.weforum.org/docs/HCR2016_Main_Report.pdf
3 Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014 – 2020, http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/

apu/2016/FLETORJA-ZYRTARE-STRATEGJIA-APU_2014_2020.pdf
4 Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014 – 2020, tabela 6 http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/

apu/2016/FLETORJA-ZYRTARE-STRATEGJIA-APU_2014_2020.pdf
5  Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014 – 2020, tabela 6 http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/

apu/2016/FLETORJA-ZYRTARE-STRATEGJIA-APU_2014_2020.pdf
6 Ministria e Financave, Departamenti i Buxhetit
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• Në arsimin fillor, infrastruktura fizike në shumë zona, sidomos ato 
rurale, nuk i plotëson standardet bashkëkohore. Kjo është veçanërisht e 
vërtetë për infrastrukturën e nevojshme për t’iu përgjigjur nevojave të 
të nxënit të fëmijëve me aftësi të kufizuara. Raporti ndërmjet mësuesve 
dhe nxënësve në arsimin fillor, është raportuar të jetë 1:16. Por, të 
tilla raporte fshehin mospërputhjet që ekzistojnë mes shkollave të 
mbipopulluara në qytetet e mëdha, dhe shkollave të braktisura në zona 
të largëta, ku arsimi iu ofrohet grupeve mjaft të vogla të fëmijëve. Për 
më tepër, procesi i të nxënit në përgjithësi, nuk mbështetet rregullisht 
me mjete didaktike, laboratorë dhe pajisje të përshtatshme.

• Arsimi i mesëm ka pasur një rritje në frekuentim. Ndërsa në vitet shkollore 
2008-2009, regjistrimi i nxënësve në arsimin e mesëm ishte 80% e atyre 
që përfundojnë arsimin e detyruar, në vitet shkollore 2013-2014 ai arriti 
në 93%7. Megjithatë, shkalla e përthithjes nga arsimi fillor është e ulët në 
krahasim me standardet evropiane që janë në nivelet 95-100%. Arsimi i 
mesëm është i prekur nga problemet e infrastrukturës, duke filluar me 
klasat e mbipopulluara në qytetet e mëdha, apo numri i vogël i nxënësve 
në shkollat në zonat rurale.

Në përgjithësi, edhe pse janë duke u përshtatur me reformën territoriale të 
Shqipërisë, të tre nivelet e arsimit kanë nevojë për përmirësimin e infrastrukturës 
fizike; cilësinë e mësimdhënies; disponueshmërinë e mjeteve didaktike; 
përmirësimin e kurrikulave dhe rritjen e kapaciteteve të mësuesve, nevoja 
të cilat në vend që të financohen me shpenzimet e duhura, po përballen me 
pakësim të mbështetjes buxhetore.  

Nivelet aktuale të shpenzimeve të arsimit shoqërohen me problematikat e aksesit, 
gjithëpërfshirjes, pabarazisë dhe efikasitetit të sistemit arsimor. Përmirësime 
graduale gjatë viteve të fundit në aksesin në arsimin fillor (mosha 6-10 vjeç), 
dhe në veçanti në atë parashkollor (mosha 3-5 vjeç) janë pasqyruar në raportet 
neto të regjistrimit, përkatësisht 96% dhe 81% në vitin 2014, në krahasim me 
90% dhe 58% në vitin 20088. Megjithatë, pabarazia e aksesit në arsim që lidhet 
me të ardhurat e familjes, vazhdon ende. Hendeku urban-rural INR PISA është 
dukshëm më i lartë nga sa ndeshet në vende të tjera, ndërkohë që nxënësit në 
shkolla private kanë arritje shumë më të mira se moshatarët e tyre në shkollat 
publike9. 

Fëmijët romë përfitojnë shumë më pak nga arsimimi i hershëm, edhe pse që 
nga viti 2011, numri i kopshteve rome pothuajse është dyfishuar10. Megjithatë, 
një në dy fëmijë romë e braktisin shkollën11. Te fëmijët jashtë sistemit arsimor 
përfshihen edhe shumë fëmijë me aftësi të kufizuara, edhe pse numri i tyre i 
saktë, ende nuk dihet. Në vitin 2014, Instituti i Statistikave i UNESCO-s raportoi 
se rreth 15,000 fëmijë, të moshës së shkollës fillore dhe asaj 9-vjeçare, nuk i 
ndjekin shkollat në Shqipëri.

7  Zyra e Statistikave në Ministrinë e Arsimit dhe Sportit
8 UNESCO Instituti i Statistikave. Të dhënat për Shqipërinë mund të shihen në: http://www.uis.unesco.org/

DataCentre/Pages/country-profile.aspx?code=ALB&regioncode=40530
9 Cilësia e arsimit në Shqipëri, një analizë e rezultateve të Pisa 2002-2012, Banka Botërore 2013
10 Aksesi i Fëmijëve Romë në Shërbimet e Fëmijërisë së Hershme. UNICEF. Tiranë, 2015.
11 Strategjia e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar 2014 – 2020, http://www.arsimi.gov.al/files/userfiles/

apu/2016/FLETORJA-ZYRTARE-STRATEGJIA-APU_2014_2020.pdf
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Cilësia e arsimit kërkon gjithashtu një përmirësim drastik, dhe autoritetet e 
konsiderojnë këtë një sfidë në sistemin arsimor të Shqipërisë. Me gjithë prirjen 
në rritje të rezultateve të PISA-s në vitet e fundit, pikët e performancës qe 
marrin nxënësit shqiptarë mbeten më të ulëtat në të gjithë Evropën dhe Azinë 
Qendrore, dhe mes më të ulëtave nga të gjitha vendet pjesëmarrëse në PISA. 
Analiza e PISA-s ia atribuon këtë fakt, cilësisë së ulët të arsimit në vitet e para të 
formimit, pra në parashkollor dhe arsimin fillor.

Këto rezultate janë njësoj të vërteta dhe për fëmijët e vegjël të klasës së tretë 
dhe të pestë, me 43% të fëmijëve të këtyre grupmoshave nën mesataren dhe me 
fëmijët romë që kanë performancë edhe më të ulët në të gjitha lëndët12.  

• Fëmijët jashtë sistemit arsimor meritojnë vëmendje të veçantë dhe 
objektivi duhet të jetë zvogëlimi i madhësisë së tij nëpërmjet zbatimit të 
politikave arsimore. Profili i fëmijëve jashtë sistemit arsimor në Shqipëri 
bazohet në punën e kryer si pjesë e zbatimit të tre marrëveshjeve 
ministrore për identifikimin dhe riintegrimin e tyre në sistemin arsimor 
(Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, 2015).

Djemtë dhe vajzat adoleshente e lënë shkollën herët. Numri i fëmijëve jashtë 
sistemit arsimor në Shqipëri arrin deri në 15.000 fëmijë që i përkasin moshës 
shkollore të fillores dhe të mesmes (UNESCO, 2016a). Shkaqet që i detyrojnë 
këta fëmijë të lënë shkollën, janë të shumta, duke nisur nga të jetuarit në zonat 
e thella,  te varfëria dhe gjakmarrja. 

Këta janë fëmijë që vijnë nga pakicat gjuhësore dhe etnike, sidomos vajzat dhe 
djemtë nga komunitetet rome dhe egjiptiane; në veçanti në moshën e arsimit 
parashkollor dhe atij të mesëm.

Fëmijët nga grupet më të marxhinalizuara kanë më pak gjasa të hyjnë në kopsht 
apo në arsimin parashkollor (mosha 3 deri në 6 vjeç). Aksesi në arsim gjatë 
fëmijërisë së hershme është ende i kufizuar, kryesisht për shkak të mungesës 
së infrastrukturës, fondeve të pamjaftueshme, dhe faktit që ende nuk është i 
detyrueshëm.

Pavarësisht faktit se në Shqipëri mungojnë të dhëna të sakta për fëmijët me 
aftësi të kufizuara, ata shumë shpesh janë të përjashtuar nga shkolla për një sërë 
arsyesh, si diskriminimi që i pengon ata të regjistrohen, mungesa e shërbimeve 
të duhura dhe mundësimi i mjediseve pozitive në shkollat pranë shtëpisë së tyre, 
ose mungesa e vullnetit të prindërve të tyre për t’i regjistruar në shkollë.

12 Vlerësimi kombëtar i arritjeve të nxënësve të klasave të 3-ta dhe të 5-ta, Agjencia Kombëtare e Provimeve 
2015



|  21  |

4.  Treguesit bazë      

Për t’iu dhënë përgjigje pyetjeve të ngritura në këtë studim, nevojiten të dhëna 
mbi kostot dhe përfitimet që shoqërojnë shpërndarjet alternative buxhetore 
dhe politikat e arsimit. Tabela 1 jep një përmbledhje të të dhënave bazë të cilat 
janë të nevojshme për kryerjen e këtij lloj studimi.

Tabela 1. Të dhënat e nevojshme

Kategoria Treguesit
Kryesore Struktura e sistemit arsimor

Kohëzgjatja e çdo cikli arsimor

Raporti i regjistrimit dhe numri absolut i nxënësve 

Fëmijët jashtë sistemit arsimor 

Cilësia e arsimit, të nxënit në shkollë

Rezultatet arsimore, vitet e shkollimit 

Efikasiteti

Kostot

Fiskal Kosto bazë për nxënës/vit, përqindja e PBB-së së dhënë 
për arsimin 

Privat Të ardhurat personale të munguara gjatë kohës së 
shkollës, shpenzimet për arsimin privat 

Përfitimet

Privat Të ardhura personale shtesë të personave më të 
arsimuar në krahasim me ata më pak të arsimuar 

Social i ngushtë Dallimet në produktivitet dhe kontribut në taksa, 
ndërmjet atyre më shumë dhe më pak të arsimuar

Social i gjerë Ndikimet e arsimimit në shoqëri, shëndetësi dhe uljen e 
kriminalitetit  

Barazia

Pabarazitë Gjinore, etnike dhe rajonale 

Shkalla e shpërndarjes Ata që paguajnë dhe ata që përfitojnë nga shpenzimet 
publike në arsim

Për projektimet Niveli i shpërndarjes buxhetore bazë dhe sa synon të 
jetë për arsimin

Në fillim, kishte mospërputhje të mëdha midis të dhënave nga statistikat e 
raportuara nga burimet zyrtare të qeverisë, Institutit të Statistikave të UNESCO-s, 
UNICEF-it, Bankës Botërore, dhe kërkimeve të pavarura. Shembuj të këtyre 
mospërputhjeve paraqiten në Shtojcën 2. Si përfundim, u miratuan parametrat 
e mëposhtëm.  
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Tabela 2. Struktura e sistemit arsimor dhe të dhënat bazë

Cikli arsimor

Grupmosha 
tipike

Numri i 
zakonshëm i 

viteve për cikël 
arsimor

 

Nxënës të 
regjistruar

(2013)

Raporti i regjistrimit (%)

Bruto

(2015)

Neto

(2014)

Parashkollor 3-5 3 81,488 81.3 81.3

Fillor 6-10 5 195,720 107.2 95.5

9-vjeçar 11-14 4 181,354 93.3* 85.3*

I mesëm 15-17 3 151,937 93.5* 85.3*

I lartë 18-22 4 176,173 93.5 62.7

Burimi: Raporti ndërmjet nxënësve dhe numrit bruto të regjistrimeve është marrë nga 
Ministria e Arsimit dhe Sportit e Shqipërisë. Raporti neto i regjistrimit është marrë nga 
treguesit e Bankës Botërore

 */ numrat i referohet arsimit të mesëm në tërësi

Megjithëse treguesit e mësipërm sasiorë, janë pak a shumë në përputhje me 
ato të vendeve që kanë nivel zhvillimi të njëjtë me Shqipërinë, cilësia e arsimit 
ndryshon. Shqipëria nuk renditet mirë në testet PISA të OECD-së për vlerësimin 
e arritjeve në shkollë. Ka pasur pak përmirësime me kalimin e viteve, gjë që 
nënkupton se pavarësisht se nxënësit rezultojnë të regjistruar në shkollë, ata 
nuk mësojnë si bashkëmoshatarët e tyre në vendet e tjera.

Tabela 3. Rezultatet e PISA-së për Shqipërinë sipas lëndëve

Viti Matematikë Lexim Shkenca Mesatarja

2000 381 349 376 369

2009 377 385 391 384

2012 394 394 397 395

2015 413 405 427 415
Burimi:  OECD, PISA për vite të ndryshme

Figura 1.  Rezultatet e përgjithshme të PISA-s për vende të përzgjedhura
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Ndarja e performuesve më të mirë në testin e PISA ka mbetur në nivelin më të 
ulët që nga viti 2000.

Figura 1a. Ndarja e performuesve më të mirë në PISA
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Burimi:  OECD (2016b)  

Një fushë tjetër ku Shqipëria mbetet mbrapa, krahasuar me vendet e tjera, është 
financimi i arsimit. Pjesa e PBB-së që shpenzohet për arsimin këtu është 3.8%, 
kundrejt 5% në vendet e BE-së, ndërkohë që shpenzimet publike janë 2.9% e 
PBB-së. Pjesa e shpenzimeve private për arsimin në Shqipëri është pothuajse 
sa dyfishi i vendeve të BE-së, kjo ndoshta si rrjedhojë e shpenzimeve të ulëta 
publike.

Tabela 4. Shpenzimet për arsimin si përqindje e PBB-së

Burimi i fondeve Shqipëria Mesatarja e BE-së

Publike 2.9 4.5

Private 0.9 0.5

Të gjitha 3.8 5.0

Burimi: Për Shqipërinë, informacioni është dhënë nga Ministria e Financave, për BE-
në nga OECD-ja (2016)

Një parametër i rëndësishëm që nevojitet për llogaritjet e mëposhtme është dhe 
kostoja e njësisë arsimore, pasqyruar në Tabelën 5.

Tabela 5.  Kosto e studentit gjatë një viti (US$)

Niveli Arsimit 2012 2013 2014

Parashkollor n.a. 249 n.a.

Fillor 474 489 570

I mesëm 424 450 579

I lartë 700 740 701

Burimi: Ministria Edukimit dhe Sporteve; Parashkollori bazuar në van Ravens (2014) 
Banka Botërore (2015a)
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Një burim tjetër tregon se Shqipëria shpenzon shumë më pak se vendët e tjera 
edhe për arsimin e mesëm dhe atë të lartë. 

Tabela 5a. Shpenzimet publike në arsim, 2014

Vendi
Totali si  % 

e PBB 

Për nxënës si  % e PBB per capita

Parashkollor Fillore  E mesme  e lartë

Slovenia 5.7 24.3 30.0 30.8 23.8

Latvia 4.9 20.9 26.0 25.5 20.4

Lithuania 4.8 20.9 19.5 18.5 23.6

Poland 4.8 18.1 25.5 23.8 21.3

Estonia 4.7 10.8 22.6 26.5 20.0

Czech R. 4.3 15.7 15.8 25.4 23.9

Slovakia 4.1 15.5 20.7 19.9 25.1

Albania 3.5 n.a. 29.3 5.9 13.0

Burimi: UNESCO (2016b)



|  25  |

5.  Parametrat kyç

Për të llogaritur koston e investimit të pamjaftueshëm në arsim mund të 
përdorim dy metoda, ku njëra metodë është pasqyrim i tjetrës. Së pari, nga 
çfarë është hequr dorë si pasojë e investimit të paktë, dhe së dyti, çfarë mund të 
fitohet duke investuar më shumë.

Shpenzimet e shmangura ose përfitimet e mundshme nga ndreqja e një sistemi 
arsimor që financohet pak ndahen në dy kategori kryesore. Së pari, ato që lidhen 
me individin ose familjen, dhe së dyti, ato që lidhen me shoqërinë në përgjithësi. 
Kategoria e parë është më e lehtë për t’u vlerësuar sesa kategoria e dytë që 
njihet ndryshe si përfitime ose eksternalitete që nuk janë të tregtueshme. Në 
Tabelën 6 paraqitet një listë e aspekteve të shumta të përfitimeve ose kostove 
të mundshme.

Tabela 6. Përfitimet që vijnë nga arsimi

Përfitues Zëri

Privatë (individë, familje) Pjesëmarrje më e lartë e fuqisë punëtore

Incidencë më e ulët e papunësisë

Ulje e kohëzgjatjes së papunësisë

Të ardhura personale më të larta

Shëndet më i mirë

Përzgjedhje më e mirë e konsumatorit

Socialë (vendi në tërësi) Produktivitet më i lartë

Normë më e lartë e rritjes ekonomike

Përhapje pozitive te bashkëpunëtorët

Të ardhura më të larta nga taksat

Pagesa më të ulëta për mirëqenien

Sjellje civile më e mirë

Më pak krime

Votim i informuar

Kohezion social më i lartë

Efektet ndërmjet brezave

Shënim: Në këtë tabelë, “më i lartë” ose “më i ulët”, përcaktohet në lidhje me gjendjen e 
grupit të kontrollit që investon më pak në arsim

Humbjet ose përfitimet, që shoqërohen me një sistem arsimor të ndryshëm, 
mund të lidhen me tregun e punës, ndërlikimet financiare, rezultatet e gjera 
socio-ekonomike ose barazinë.  Ne do t’i shqyrtojmë këto në veçanti. 



|  26  |

Figura 2. Kanalet e ndikimit të arsimit
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Një nivel më i lartë i shpenzimeve në arsim, do të çojë në rritjen e rezultateve 
arsimore dhe një nivel pjesëmarrje më të lartë të fuqisë punëtore. Të dhënat e 
LSMS 2012 tregojnë se pikërisht ky është rasti i Shqipërisë, si në çdo vend tjetër 
të botës. Dhe pasi dalin në tregun e punës, ata që kanë nivel arsimor më të 
lartë, fitojnë relativisht më shumë, krahasuar me ata që kanë nivel arsimor më 
të ulët (Tabela 7). Për të lehtësuar krahasimet ndërkombëtare, kostot dhe pagat 
e punëtorëve të raportuara në anketë, janë konvertuar në dollarë amerikanë, 
duke përdorur një normë këmbimi prej 110 lekë (Banka e Shqipërisë, 2016).

Tabela 7. Pjesëmarrja e fuqisë punëtore dhe mesatarja e të ardhurave 
personale vjetore për nivel arsimi

Niveli arsimor

Pjesëmarrja 
e fuqisë 

punëtore
(%)

Të ardhura personale vjetore
(dollarë amerikanë)

Fillor 21 2637

9-vjeçar 39 2862

I mesëm 46 3399

I lartë 75 4477
Burimi: Bazuar në LSMS 2012, moshat 15 – 65 vjeç.   

Norma e kthimit të investimit në arsim

Të dhënat e veçanta të raportuara nga LSMS 2012 na lejojnë të vlerësojmë 
normën e kthimit të investimit në arsim, si një parametër kyç i nevojshëm për 
vlerësimin e humbjes nga investimi i ulët. 

Kështu, fillojmë duke e përshtatur me të ashtuquajturin funksion bazë të Mincerit 
për të ardhurat personale

(1) 
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Ku LnY është akumulimi i pagave të individit i, S vitet e shkollimit të tij dhe EX 
vitet e mundshme të përvojës në tregun e punës, e përcaktuar si MOSHA – S – 6, 
në një sistem arsimor që fillon në moshën 6 vjeçare (Mincer, 1974),  

(2) LnY = 6.442 + .079 S + .035 EX – 0.0001 EX2  R2 = 0.15,  N= 5151

                                (28.9)     (8.6)   (8.4)

Në këtë gjysmë logaritëm, koeficienti i viteve të shkollimit mund të interpretohet 
si norma mesatare e kthimit të një viti shkollimi shtesë, pavarësisht nga niveli 
arsimor që ky vit shkollor i referohet. Përfitimi në të ardhura personale i një 
punonjësi me një vit shkollimi shtesë është Ys = Ys-1 + r Ys -1,  ose (Ys / Ys -1) = (1 + r). 
Nëse marrim logaritmet nga të dyja anët e kësaj shprehje na rezulton se Ys – ln Y 
s-1≃ r, që jepet nga koeficienti β i funksionit të të ardhurave personale. 

Në rastin tonë, norma e kthimit të shkollimit prej rreth 8%, është në një linjë me 
vlerësimet e mëparshme për Shqipërinë (Gjipali dhe Kristo, 2011, Miluka, 2015; 
Peet et al, 2015.) dhe vendet me nivel të ngjashëm zhvillimi (Psacharopoulos 
dhe Patrinos, 2004a).

Rafinimi i kthimeve nga investimi

Metoda Minceriane e vlerësimit të kthimit të investimit në arsim ka kufizimet e 
saj, nëse përdoret si bazë për vlerësimin e humbjes. Së pari, ajo vlerëson vetëm 
kthimet e investimeve private në arsim, dhe jo kthimin social të nevojshëm për të 
arritur një vlerësim të humbjes. Së dyti, ajo supozon se të ardhurat personale të 
munguara, iu ngarkohen fëmijëve të moshës së shkollës fillore që mund të kenë 
kosto oportune. Por, norma e kthimit të investimeve private në arsim duhet për 
të vlerësuar elementet e pabarazisë dhe për të bërë rekomandime në politikat 
e arsimit. Për të përballuar këto vështirësi, ne përdorëm të ashtuquajturën 
“metodë e zbritjes së plotë”, që është një mënyrë më e saktë për të vlerësuar 
kthimin e investimeve private dhe sociale në arsim, si parametra kryesorë për 
vlerësimin e humbjes (Psacharopoulos, 1995; Psacharopoulos dhe Mattson, 
1998).  

Të dhënat e LSMS 2012 u përdorën për të krijuar profilet e të ardhurave 
mesatare sipas moshës dhe arsimit. Kështu u dalluan katër nivele arsimore që 
korrespondojnë me politikën: niveli fillor, 9-vjeçar, i mesëm dhe i lartë. Kategoria 
fillore përfshin ata pak persona që kanë fitime nga puna, por që nuk kanë 
përfunduar atë nivel arsimor.

Duke marrë parasysh ndryshueshmërinë e të ardhurave, te kutiza e të dhënave 
të papërpunuara për arsimin sipas moshës së individit, të ardhurat nga paga janë 
përpunuar përmes funksionit algjebrik

(3)Yi= a +b MOSHAi  +cMOSHAi
2

Ku i i referohet moshës së caktuar në matricën e fitimit nga paga.

Profilet që rezultojnë sipas të ardhurave personale për moshë paraqiten në 
Shtojcën 3 dhe pasqyrohen në Figurën 3. Forma e profileve ndjek modelin 
tipik të vërejtur edhe në vendet e tjera. 
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Figura 3. Profilet e të ardhurave personale për moshë sipas nivelit të arsimit
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Burimi:   Shtojca 3.

Sipas këtyre profileve, norma e kthimit (r) nga një nivel i caktuar arsimor është 
përllogaritur duke përdorur formulën e mëposhtme që barazon vlerën aktuale 
të përfitimeve dhe kostove:

(4)
( )
( )

( ) ( )t
n

1t
s

1t
t

ts r1CY
r1

YY
1-s

n
1-s +=

+ ∑∑
=

+

=

−

t

ku Y janë të ardhurat personale për nivelin e caktuar të arsimit S, S-1 është niveli 
arsimor i mëparshëm i përdorur si grup kontrolli, Cs është kosto e drejtpërdrejtë 
e arsimit, n nga ana e përfitimeve është koha në punë e të diplomuarit të nivelit 
arsimor S dhe n nga ana e kostove, është koha e ciklit arsimor S.

Dy llojet e normave të kthimit, private dhe sociale, janë vlerësuar mbi bazën 
e formulës së mësipërme. Kthimet private krahasojnë avantazhin e fitimit pas 
tatimit të personave më të arsimuar kundrejt kostos së arsimit shtesë të vlerësuar 
sipas të ardhurave të munguara. Kthimet sociale krahasojnë avantazhin e fitimit 
neto para tatimit, kundrejt kostos së plotë të arsimit të vlerësuar nga fitimet e 
munguara dhe kostot e drejtpërdrejta.
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Kthimet private

Kthimet private janë llogaritur duke hamendësuar dy vjet të ardhura të 
munguara, për ata që kanë mbaruar arsimin 9-vjeçar, tre vjet për ata që kanë 
mbaruar arsimin e mesëm dhe katër vjet për të diplomuarit universitarë. Për të 
vlerësuar kthimet sociale, matrica e profileve të të ardhurave private për moshë 
në Shtojcën 3 u ndryshua në dy mënyra. Së pari, të ardhurat personale u morën 
bruto duke mbledhur edhe taksat e paguara nga njerëzit në nivelin përkatës të të 
ardhurave (Tabela 8). Së dyti, kostoja e burimeve për nxënës, e dhënë në Tabelën 
5 më sipër, iu shtua moshave të hershme të profileve, duke hamendësuar se 
arsimi 9-vjeçar dhe i mesëm kanë kosto të ngjashme.  

Tabela 8. Norma e taksave mbi kufirin e të ardhurave personale

Niveli arsimor Norma e taksës mbi të ardhurat personale bruto (%)
(1) (3)

Fillor 11.2
9-vjeçar 11.2
I mesëm 13.3

I lartë 16.2

Burimi: BaEr Consulting (2016).

Normat që rezultojnë nga kthimi i investimeve private dhe sociale që paraqiten 
në tabelën 9 ndjekin modelet e mirënjohura ndërkombëtare (Psacharopoulos 
dhe Patrinos, 2004a).

Tabela 9. Normat e kthimit te privatët dhe ato sociale sipas nivelit të arsimit 
(%)

Niveli i arsimit Privat Social
9-vjeçar 16.5 9.2
I mesëm 5.6 5.7

I lartë  8.7 8.1
Gjithsej 10.3 7.7

Burimi: Bazuar në LSMS 2012 dhe parametrat e raportuara në tekst   
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6.  Llogaritja e humbjes  

Humbjet financiare ose fitimet e mundshme 

Siç tregohet në matricën e profilit të të ardhurave personale për moshë, në 
Shtojcën 3, investimi në një nivel të caktuar arsimor gjeneron përfitime shtesë në 
formën e të ardhurave personale më të larta. Të ardhura personale më të larta, 
gjithashtu do të thotë të ardhura tatimore më të larta për shtetin. Mbi bazën e 
të ardhurave personale bruto për moshë, Tabela 10, raporton vlera aktuale të 
llogaritur të përfitimeve shtesë që gjenerohen nga një i diplomuar gjatë jetës së 
tij në punë, së bashku me taksat shtesë të paguara ndaj shtetit, duke përdorur 
një normë zbritje prej 3%.

Sigurisht që përfitimet shtesë dhe taksat gjenerohen me kosto, disa prej të cilave 
lindin nga shteti dhe disa nga nxënësit në formën e të ardhurave personale të 
munguara. Duke u përqendruar te pjesa e mbuluar nga shteti, Tabela 10 jep 
gjithashtu vlerën aktuale të kostos financiare neto për të diplomuarit shtesë. 
Ashtu siç në fakt duhet të jetë, rezultatet tregojnë se shteti humbet nga 
subvencionimi i arsimit 9-vjeçar, por fiton dukshëm nga shpenzimet në nivelet 
më të larta të arsimit.

Tabela 10. Vlera aktuale e tregut të punës, përfitimet dhe kostot fiskale 

Vlera aktuale përgjatë kohës së punës të 
personit me diplomë universitare

Për çdo të diplomuar shtesë (dollarë 
amerikanë)

9-vjeçar I mesëm I lartë 

Përfitime nga të ardhura personale shtesë 9,361 15,346 34,463

Taksa shtesë 1048 2041 5583

Kosto financiare shtesë 1576 1199 2602

Përfitimi financiar shtesë neto (pagesa për 
taksa – kosto)

-528 842 2981

Burimi:  Bazuar në dallimet në të ardhurat personale bruto, duke aplikuar normat e taksës, 
të dhëna në Tabelën 8, për profilet private në Shtojcën 3, duke përdorur një normë zbritje 
prej 3%.

Për të kuptuar këto shifra duhet të supozojmë se qeveria ka ndjekur një politikë 
për regjistrimin në shkollë dhe diplomimin e 4,000 nxënësve të moshës së 
shkollës së mesme, pra një e dyta e atyre që tashmë janë jashtë sistemit arsimor. 
Siç tregohet në Tabelën 11, fitimi do të ishte 3.4 milionë dollarë amerikanë ose 
0.03% e 11.5 miliardë dollarëve amerikanë të PBB-së.
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Tabela 11. Përfitimi financiar si pasojë e regjistrimit të një të dytës së 
fëmijëve të moshës së shkollës së mesme që janë jashtë sistemit arsimor   

Nxënës shtesë të shkollës së mesme 4000

Vlera aktuale neto e përfitimeve për të diplomuar (dollarë 
amerikanë)

842

Përfitime tërësore (milionë dollarë amerikanë) 3.4

Përfitime neto si % e PBB-së 0.03

Vlerësim makro 

Shpenzimet në arsim, publike ose private, janë një investim në ngritjen e 
kapitalit njerëzor që do të sjellë përfitime në të ardhmen. Më poshtë, përdorim 
mënyrën e llogaritjes së rritjes të Schultz-it (1961) për të vlerësuar PBB-në në 
terma ekonomikë, ose humbjen e leverdishmërisë që shoqëron investimin e ulët 
në arsim.       

Nëse kapitalin njerëzor (Kh) e marrim si variabël të pavarur në funksion të 
prodhimit të përgjithshëm që shpjegon PBB-në (Y), së bashku me kapitalin fizik 
(Kp) dhe numrin e personave të punësuar (L) kemi formulën:

(5)   Y = f(L, Kp, Kh)

Nëse funksionit të mësipërm i ndryshojmë kohën dhe bëjmë zëvendësime të 
vogla, norma e rritjes së prodhimit (gy) mund të shprehet si:

(6)                         

ku sl është pjesa e punës në PBB; gl norma e rritje e fuqisë punëtore; I është 
investimi në kapitalin fizik (p) ose njerëzor (h); dhe rh norma e kthimit nga 
investimi përkatës. Megjithëse për shkak të të dhënave të disponueshme ky 
funksion nuk mund t’iu përshtatet të dhënave për Shqipërinë, por pjesa e fundit 
e ekuacionit mund të përdoret për të simuluar ndikimin e shpenzimeve më të 
mëdha në arsim te norma e rritjes ekonomike dhe PBB-së.

Për këtë qëllim, le të marrin në shqyrtim dy shtete të qëndrueshme që kanë 
kushtin fillestar (0) dhe investojnë shumën I0 dollarë në arsim, dhe skenarin e 
dytë të rritjes së shpenzimit I1 në periudhën kohore (1). Në këtë rast, përfitimet 
vjetore që vijnë nga shpenzimet në arsim, për të dyja periudhat janë përkatësisht 
Bo = r Io dhe B1 = r l1. Kështu, diferenca ndërmjet dy përfitimeve, përfaqëson 
humbjen vjetore neto të vendit që shpenzon shumën I0 në vend të I1 në arsim, 

(7) Humbja =  B1 – B0 = r I1 – rI0 = r (I1 – I0)

Por tani na lind pyetja, çfarë vlere të kthimit nga arsimi, do duhet të përdorim në 
këtë simulim? Për këtë duhet të marrim në shqyrtim tre probleme.

Së pari, duhet të dimë nëse kthimi nga arsimi, që vlerësuam më sipër, përfaqëson 
produktivitetin dhe nuk është rezultat i përzgjedhjes (ekzaminimit) që bën tregu 
i punës (Layard dhe Psacharopoulos, 1974). Për të testuar këtë hipotezë na hyn 
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në punë sërish funksioni Mincerian i të ardhurave personale te nën-kampionët 
e punëmarrësve që punojnë në sektorët publikë dhe privatë të ekonomisë. 
Rezultatet e dhëna në tabelën 12 tregojnë se, ashtu si në çdo vend tjetër, kthimet 
nga arsimi janë më të larta në sektorin privat të ekonomisë: 8% kundrejt 6.2%. 

Të gjithë koeficientët janë statistikisht domethënës në nivelin 1% të probabilitetit, 
me përjashtim të variablave të përvojës në punë në sektorin publik që treguan 
profile të sheshta. Dallimi me rreth dy pikë përqindjeje në kthime, do të thotë se 
punëdhënësit e vlerësojnë arsimin, dhe se dallimi në të ardhura personale nuk 
vjen si rezultat i përzgjedhjes. 

Tabela 12.  Funksioni i të ardhurave personale për punonjës në sektorët 
privatë dhe publikë të ekonomisë

Variabli Sektori publik Sektori privat

Konstantja 7.348 6.320

Vitet e shkollimit .062 .080

Përvoja 0.000 .042

Përvoja në katror 0.000 -.001

R2 0.17 0.11

N 1323 3828

Shënim:  Variabël i varur është logaritmi i të ardhurave personale   

Një tjetër problem është nëse kthimet nga arsimi do të jenë të njëjta në të 
dyja periudhat kohore, dhe jo më të ulëta gjatë periudhës së dytë, për shkak të 
zgjerimit të arsimit. Megjithëse, dëshmitë globale tregojnë se norma e kthimit 
është shumë e qëndrueshme në kohë, për shkak të asaj që Tinbergen (1974) 
e përshkroi si garë ndërmjet arsimit dhe teknologjisë. Kjo ndodh sepse nëse 
oferta e njerëzve të arsimuar rritet, po ashtu rritet edhe kërkesa për punonjës të 
kualifikuar, duke parandaluar rënien e kthimit nga investimi. 

Problemi i tretë është se kthimet sociale, të llogaritura më sipër mesatarisht me 
rreth 8%, janë përshkruar si “të ngushta”, në kuptimin që ato janë bazuar në 
kostot dhe përfitimet në para të tregut të punës (Psacharopoulos dhe Patrinos, 
2004b). Ashtu si në çdo vend tjetër, arsimi në Shqipëri, lidhet pozitivisht me 
gjendjen shëndetësore të popullsisë. Njerëzit me arsim fillor si kualifikimin më 
të lartë të tyre janë disa herë më shumë të prirur të kenë shëndet të dobët 
krahasuar me ata që janë më shumë të arsimuar (Tabela 13).  

Tabela 13. Arsimi dhe gjendja shëndetësore (%)

Niveli arsimor Shëndet i dobët Sëmundje kronike

Fillor 5.0 13.5

9-vjeçar 3.4 14.8

I mesëm 2.2 9.3

I lartë 1.1 7.2

Burimi:  Bazuar në LSMS 2012
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Është shumë e vështirë që ndikimeve jo të tregtueshme të arsimit t’u caktohet 
një vlerë monetare (McMahon, 1997, 2010; Lochner, 2011, Oreopoulos dhe 
Salvanés, 2011). Megjithatë, duke marrë parasysh përfitimet e tjera të shumta 
sociale të arsimit, si shëndeti më i mirë, Komisioni për Mundësinë Globale të 
Arsimit (2016) parashikoi se, në vendet me të ardhura mbi mesataren, përfitimet 
e përgjithshme neto të investimit në arsim, ishin sa dyfishi i përfitimeve të 
ngushta. Shqipëria, që raporton të ardhura për frymë prej 4,590 dollarë për vitin 
2014 dhe 3,970 dollarë për vitin 2015, është në vijën ndarëse prej 4,125 dollarë 
që Banka Botërore përdor për të klasifikuar vendet në kategori me të ardhura 
nën mesataren dhe mbi mesataren. Prandaj, në simulimet tona më poshtë, ne 
kemi përshtatur një normë kthimi sociale të “gjerë”  me 15%.  

Kushtet fillestare ose periudha bazë në simulimin tonë i referohet vitit 2012, vitit 
të LSMS-së dhe PBB-së prej 11,500 milionë dollarë amerikanë. Rrumbullakosja e 
shpenzimit fillestar publik në arsim supozohet të jetë 3% e PBB-së. Duke i aplikuar 
këto parametra për pjesën e fundit të ekuacionit 6, më sipër, na rezulton se 
arsimi kontribuon me gjysmë pikë përqindje në normën e rritjes së ekonomisë, r 
(I0/Y) = 15% x 3% = 0.5..

Kushtet e ardhshme i referohen një situate ku shpenzimet publike për arsimin 
janë rritur me 5% të PBB-së. Pavarësisht se kjo periudhë kohore në të ardhmen 
mund të jetë viti 2020, ne ngurojmë ta themi një gjë të tillë, pasi nuk është aspak 
e sigurt që kjo rritje të jetë e mundur për një periudhë kohore kaq të shkurtër. 
Megjithatë, simulimi është tregues i asaj që vendi mund të arrijë duke rritur 
shpenzimet për arsimin, ose mund të humbasë duke mos shpenzuar për të, 
pavarësisht se kur mund të realizohet kjo rritje.     

Në varësi të kushteve në të ardhmen, kontributi i arsimit në normën e rritjes 
ekonomike, është 0.8 për qind. Pra, në vend që ekonomia e vendit të ketë në 
rritje me 2% në vit, siç ka ndodhur gjatë viteve të fundit, ajo tashmë do të rritet 
me 2.3%. Diferenca me 0.3 për qind në një PBB prej 11,500 milionë dollarë 
përkon me një humbje vjetore prej 35 milionë dollarë. Nëse normën e zbritjes e 
marrim 3%, vlera aktuale e kësaj humbje gjatë një periudhe 50 vjeçare të kapitalit 
njerëzor është 900 milionë dollarë. Ky rezultat është në përputhje me vlerësimet 
e mëparshme në shkallë botërore (Psacharopoulos dhe Patrinos, 2013, Barro 
dhe Lee, 2010).

Tabela 14. Vlerësimi i humbjes

Periudha 
kohore

Shpenzimet 
publike në arsim 
si pjesë e PBB-së

I/Y
(%)

Rritja e 
kontributit 

të arsimit në 
përqindje

r (I/Y)

Rritja e humbjes 
në përqindje

(e ardhshme – 
Baza)

Humbja 
vjetore e 
PBB-së

(milionë 
dollarë)

Vlera aktuale 
e humbjes 

me  3% normë 
zbritje 

(milionë 
dollarë)

Baza 3% 0.5

E ardhshme 5% 0.8 0.3 35 900

Një tjetër lloj humbje që lidhet me shpenzimet e ulëta në arsim është edhe cilësia 
e arsimit. Siç rezulton nga arritjet e testit të fundit PISA, fëmijët në Shqipëri 
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morën rreth 100 pikë më pak se mesatarja e vendeve të OECD-së. Hanushek dhe 
Uoessmann (2008) konstatuan se një shmangie nga standardi ose 100 pikë rritje, 
në pikët e PISA-s, lidhet me 1.5 për qind më shumë në rritjen e të ardhurave 
për frymë. Megjithëse, vetëm gjysma e këtij konstatimi ndërkombëtar mund të 
aplikohet për Shqipërinë, humbja e dhënë më sipër mund të dyfishohet.

Problemet e pasurisë

Përveç vlerësimeve të mësipërme që lidhen me efikasitetin, mund të ketë 
humbje të tjera për shkak të një sërë pabarazish. Përveçse investimi më i madh 
në arsim zvogëlon pabarazitë që lidhen me arsimin, ai korrigjon problemet e 
pasurisë, dhe mund të sjellë edhe nxitje të mëtejshme të efikasitetit.   

Për shembull, dallimi në të ardhura personale te burrat dhe gratë mund të 
zvogëlohet dukshëm duke rritur nivelin e arsimit.

Tabela 15. Të ardhura personale të ndara sipas gjinisë (dollarë amerikanë)

Niveli arsimor

Burra

Ym

Gra 

Yf

Treguesi i disavantazhit të grave 
(Yf-Ym)/Yf

9-vjeçar 3121 2006 -55.6

I mesëm 3659 2649 -38.1

I lartë 4770 4155 -14.8

Gjithsej 3662 3130 -17.0

Burimi:  Bazuar në LSMS 2012

Pavarësisht se gratë fitojnë dukshëm më pak se burrat në terma absolutë, kthimi 
nga investimi në arsimin e grave është 11.7% kundrejt 7.3% për burrat (Tabela 
16). Ky konstatim në dukje kontradiktor, që shpjegohet nga fakti se gratë kanë 
fitime të munguara më të ulëta se burrat, është vëzhguar në shkallë botërore.  

Tabela 16. Funksioni i të ardhurave personale për burrat dhe gratë

Variabli Burra Gra 

Konstantja 6.318 6.154

Vitet e shkollimit .073 .117

Përvoja .052 .014

Përvoja në katror -.001 .000

R2 .14 .33

N 3,580 1571

Shënim: Variabël i varur është logaritmi i të ardhurave personale



|  35  |

Arritjet në arsim në Shqipëri kanë shtresëzim social që është më i theksuar në 
vendet e tjera të OECD-së. Tabela 17 paraqet një tregues shtresëzimi social që 
varion nga 0-1; një tregues më i lartë tregon një lidhje më të lartë ndërmjet 
rezultateve të arritura nga nxënësi në PISA dhe statusit socio-ekonomik. 

Tabela 17. Shtresëzimi social

Shteti Treguesi i shtresëzimit 
social  

Shqipëri 0.55

Letoni 0.47

Mali i Zi 0.40

Estoni 0.45

Kroaci 0.46

Serbi 0.46
 
Burimi: Bazuar në Bankën Botërore (2014a). 

Niveli mesatar i arsimit ndryshon me dy vite shkollim ndërmjet zonave urbane 
dhe rurale. 

Tabela 18.  Mesatarja e viteve të shkollimit për rajon, 2012

Rajoni Mesatarja e viteve të 
shkollimit

Urban 10.5

Rural 8.6

Vendi 9.7

Burimi:  Ministria e Arsimit e Shqipërisë (2015)

Në Shqipëri, gati një e treta e grave rome janë analfabete kundrejt  5% të grave 
jorome. Gratë rome kanë kryer kanë mesatarisht 5 vjet shkollë, krahasuar me 10 
vjet për ato jorome (Banka Botërore, 2015b).

Fëmijët romë të klasës së 5-të arritën 29 nga 100 pikë në vlerësimin kombëtar të 
kombinuar të gjuhës, matematikës, shkencave dhe testin e vlerësimit të edukatës 
qytetare, kundrejt 45 pikë që është mesatarja për vendin në tërësi.

Tabela 19.  Rezultatet e nxënësve të klasës së 5-të në gjuhë, matematikë dhe 
edukatë qytetare 

Romë 28.7

Gjithsej 44.8

Burimi:  Ministria e Arsimit e Shqipërisë (2015).
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Tabela 20. Pabarazitë në arsim sipas etnisë

Treguesi Romë Joromë

Norma e atyre që dinë shkrim e lexim (%) 65 95

Regjistrimi në shkollën e mesme (%) 13.5 60

Vitet e shkollimit 4.4 9.6

Burimi: Bazuar në Bankën Botërore (2015b).

Më shumë se një e treta e familjeve rome jetojnë nën minimumin jetik prej 
4.30 dollarë në ditë, krahasuar me më pak se 20% e popullsisë jorome. Varfëria 
është e lidhur drejtpërdrejt me treguesit e arsimit (Instituti i Shoqërisë së 
Hapur, 2007).

Tabela 21. Treguesit e fëmijërisë së hershme sipas të ardhurave

Karakteristika Çereku më i 
varfër Çereku më i pasur

Ndjek arsimin parashkollor 25% 60%

Merr materialet e shkollës në shtëpi 16% 52%

Mbështetje për arsimin e të rriturve 68% 96%

Burimi: Bazuar në Bankën Botërore (2015a)
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7.  Politikat e arsimit             

Pavarësisht se sa pasqyruese është, analiza makro e paraqitur më sipër tregon 
se Shqipëria mund të fitojë shumë nga rritja e shpenzimeve në arsim. Strategjia 
Kombëtare e Arsimit Parauniversitar synon të rrisë shpenzimet për arsimin në 
5% të PBB-së deri në vitin 2020 (Këshilli i Ministrave i Shqipërisë, 2015).

Një pyetje po aq e rëndësishme është se për çfarë do të shpenzohet, dhe si mund 
të sigurohet që ky shpenzim i rritur do të përdoret në mënyrë efikase dhe jo të 
shkojë dëm. (Gupta, 1999; Hanushek, 2003). Në këtë pjesë, do të paraqesim 
politika të mundshme që sigurojnë që shpenzimet e rritura përdoren në mënyrë 
sa më efikase dhe të barabartë.

Përcaktimi i përparësive

Rritja e pjesës së PBB-së që do të shpenzohet për arsimin është një vendim politik 
i nivelit të lartë, sepse kërkon që të hiqet një pjesë e shpërndarjeve buxhetore 
nga sektorë të tjerë të ekonomisë. Pasi caktohet buxheti i arsimit, ajo që vendos 
për mënyrën se si do të përdoren fondet, të paktën në teori,  është Ministria e 
Arsimit. Për fat të keq, në shumicën e vendeve të botës, shpërndarja buxhetore 
zakonisht përcaktohet në mënyrë sipërfaqësore, p.sh. në masë të njëjtë me 
atë të vitit të mëparshëm, ndoshta i përshtatur me inflacionin. Ose ndryshe, 
caktohen nga formula të ngurta, të tilla si numri i nxënësve të regjistruar në një 
nivel të caktuar arsimor. Alternativa ndaj përcaktimit në mënyrë sipërfaqësore 
është caktimi i përparësive mbi  bazën e kritereve të efikasitetit dhe barazisë, gjë 
që kërkon një vullnet shumë të fortë politik.   

Arsimi parashkollor 

Kërkime të shumta që bazohen në të dhëna afatgjata që vëzhgohen te fëmijët 
deri në moshën e rritur, që iu janë nënshtruar programeve eksperimentale, kanë 
treguar se investimi në vitet e para jep kthimet më të gjera sociale që tejkalojnë 
20% (Belfield et al, 2006;. Wall Street Journal, 2013). Këto kërkime janë dhënë 
në mënyrë të përmbledhur në grafikun e mëposhtëm nga nobelisti James 
Heckman.
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Figura 4. Përparësitë e investimit në arsim
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Burimi:  Përshtatur nga Heckman (2008)

Sipas dëshmive ndërkombëtare, pavarësisht se arsimi parashkollor nuk është i 
detyrueshëm në Shqipëri, rritja e mbulimit të nivelit parashkollor do duhet të 
jetë përparësia numër një për shpërndarjen e burimeve të reja për arsimin.

Për të rritur raportin e regjistrimit nga 80% në 90%, regjistrimi i 10.000 fëmijëve 
më tepër në arsimin parashkollor do të kushtojë 2.5 milionë dollarë. Pritet që ky 
investim të paguajë mbrapsht në të ardhmen disa herë koston e tij.

Duhet të merret në shqyrtim mundësia e dhënies së ndihmës financiare për 
familjet që të regjistrojnë fëmijët e tyre në nivelin parashkollor. Kjo sepse fëmijët 
që nuk ndjekin arsimin parashkollor duket se vijnë nga familjet më të varfra.   

Arsimi fillor

Duke qenë se arsimi fillor është i përgjithshëm, 7000 fëmijët të cilët pavarësisht 
moshës shkollore ndodhen ende jashtë sistemit arsimor, duhet të vihen në 
qendër të vëmendjes. Regjistrimi i tyre në sistemin arsimor do të kishte një kosto 
prej afërsisht 4 milionë dollarë amerikanë; një tjetër investim me vlerë jo vetëm 
në aspektin ekonomik, por edhe në fushën e të drejtave themelore të njeriut 
duke u bazuar  te përvojat ndërkombëtare.     

Në mënyrë që të regjistrohen në arsimin fillor, duhet t’i kushtohet më shumë 
vëmendje fëmijëve romë, sidomos vajzave si dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara, 
nëpërmjet ofrimit të mbështetjes financiare për regjistrimin dhe vazhdimin e 
shkollës familjeve të tyre.
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Arsimi i mesëm

Duhet synuar përfundimi 100% i arsimit të mesëm. Përfundimi i arsimit të mesëm 
nga 2000 fëmijë të cilët kanë arritur moshën shkollore të arsimit të mesëm, do të 
kushtonte afërsisht 1.2 milionë dollarë amerikanë, i cili është një tjetër investim 
me vlerë.  

Ata që nuk e përfundojnë arsimin 9-vjeçar, vijnë nga familjet më të varfra. Në 
këtë rast, atyre mund t’u jepen subvencione në mënyrë që kompensohen të 
ardhurat e fëmijëve dhe që këta të fundit të mos detyrohen të punojnë por të 
vijojnë shkollën. 

Cilësia e arsimit të mesëm përmirësohet duke zhvilluar partneritete publike 
private. (Patrinos et al., 2009)

Tabela 22. Rezultatet në lexim sipas llojit të shkollës, PISA 2009

Lloji i shkollës Rezultatet në lexim

Publike 378

Private 442

Burimi: Banka Botërore(2014a)

Mund të merret në konsideratë edhe krijimi i partneriteteve ndërmjet shkollave 
publike-private, ku arsimi financohet nga shteti, por ofrohet në një shkollë private 
(Patrinos et al., 2009). Ky është modeli zotërues i financimit të arsimit të mesëm 
në Holandë (Patrinos, 2011), apo i shkollave të pavarura në Shtetet e Bashkuara 
(Flaker, 2014). Një mundësi tjetër është krijimi i një skeme me kupona të cilat do 
të shpërndahen posaçërisht për familjet më të varfra (Peterson, 2001).

Figura 5.  Financimet e drejtpërdrejta krahasuar me ato të tërthorta në arsim
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Arsimi i lartë  

Të diplomuarit në universitet marrin të ardhura më të larta gjatë jetës së tyre. 
Çdo zgjerim mund të lidhet me kapacitetin e studentëve për të paguar tarifat. 
Çdo tarifë duhet të jetë e posaçme, e kombinuar me subvencionim për të varfrit 
dhe hua studentore për të gjithë. Ky kombinim i politikave nxit barazinë dhe 
efikasitetin e sistemit arsimor, si dhe mundëson ruajtjen e burimeve të cilat 
mund të përdoren për nivelet më të ulëta të sistemit arsimor.

Aspekti institucional

Duhet të merret ne konsideratë krijimi i një sistemi me tre elemente: atë të 
autonomisë, vlerësimit dhe besueshmërisë. Në rang ndërkombëtar ka dëshmi 
të shumta të bazuara në kontrolle të rastësishme, që provojnë se lëvizja e 
vendimmarrjes nga qendra në shkollë përmirëson të nxënit. Menaxhimi i shkollës 
nga vetë shkolla mund të rrisë arritjet e nxënësve në matematikë me 0.5 devijim 
nga standardi (Patrinos et al., 2013).

Figura 6. Tre elementet e cilësisë në arsim
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Burimi:  Përshtatur nga Patrinos et al. (2013)

Matja dhe vlerësimi kërkojnë të dhëna. Kështu, duhet marrë në konsideratë 
ngritja e një Sistemi për Menaxhimin e Informacionit (SMI) për mbledhjen 
rregullisht të të dhënave (Banka Botërore, 2014b). Të dhënat mund të mbledhin 
informacion të ndryshëm, duke filluar nga treguesit e arsimit bazë për të cilët 
statistikat ekzistuese kanë mospërputhje, të tilla si raportet e regjistrimit neto 
për nivel arsimor dhe kosto për njësi, ose t’i referohen informacionit më të 
sofistikuar siç është ndjekja e të diplomuarve në tregun e punës.

Cilësia e Arsimit
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Matja dhe vlerësimi kërkojnë të dhëna. Kështu, duhet marrë në konsideratë 
ngritja e një Sistemi për Menaxhimin e Informacionit (SMI) për mbledhjen 
rregullisht të të dhënave (Banka Botërore, 2014b). Të dhënat mund të mbledhin 
informacion të ndryshëm, duke filluar nga treguesit e arsimit bazë për të cilët 
statistikat ekzistuese kanë mospërputhje, të tilla si raportet e regjistrimit neto 
për nivel arsimor dhe kosto për njësi, ose t’i referohen informacionit më të 
sofistikuar siç është ndjekja e të diplomuarve në tregun e punës.

Cilësia e Arsimit

8.  Përfundime

Sistemet arsimore në të gjitha vendet, qofshin ato të pasura apo të varfra, 
ndeshen me një mori problemesh, që asnjë vend apo donator nuk mund të 
arrijë t’i zgjidhë plotësisht dhe Shqipëria nuk bën përjashtim.

Duhet të mbajmë parasysh disa kufizime, për sa i përket gjetjeve empirike të 
raportuara në këtë studim. Analiza u bazua në të dhëna të pamjaftueshme dhe 
disa herë kontradiktore nga burime të ndryshme. Ky është një studim në nivel 
makro, që përpiqet të arrijë në një vlerësim të përgjithshëm të humbjeve nga 
mungesa e investimit në arsim. Nëpërmjet të dhënave më cilësore, shpenzimet 
në arsim mund të ndahen në kontribute të ndryshme, si trajnimi i mësuesve apo 
materiali pedagogjik.   

Por, bazuar në një sërë hulumtimesh sistematike të viteve të fundit në lidhje me 
arsimin, ka një mirëkuptim të gjerë për një numër këshillash që nëse miratohen, 
do përmirësonin çdo sistem arsimor. Miratimi ose jo i një politike të caktuar, 
përcaktohet nga politika ekonomike e vendimmarrjes në një vend të caktuar. 

• Për efikasitetin, duhet të përcaktohen përparësitë në bazë të analizave 
të kosto-përfitimit dhe kosto-efektivitetit.

• Për barazinë, duhen marrë në konsideratë pasojat e çdo politike arsimore 
të parashikuar, dhe lidhjet e saj me efikasitetin. Pabarazia gjinore ndikon 
në rritjen ekonomike duke ulur formimin e kapitalit njerëzor. Grupeve të 
veçanta të tilla si vajzat, fëmijët nga familje me të ardhura të ulëta dhe 
minoritetet etnike u duhet kushtuar më shumë vëmendje.

• Iu duhen dhënë përparësi niveleve më të ulëta të arsimit, veçanërisht 
arsimit parashkollor, sepse sinapset e trurit formohen në mosha 
shumë të hershme, dhe çdo mangësi e krijuar në këtë moshë mbetet 
përgjithmonë.

• Iu duhen dhënë përparësi kurrikulave të përgjithshme në vend të 
kurrikulave dhe trajnimit profesional. Arsyeja është se një bazë e 
mirë e arsimit të përgjithshëm, lehtëson specializimin dhe trajnimin e 
mëvonshëm. Përveç kësaj, punëdhënësit sot duan punëmarrës që të 
kenë ndjekur trajnime, të kenë aftësi komunikimi, që të mund të mësojnë 
në vendin e punës, më shumë sesa specialistët.
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• Duhen futur elementë stimulues në sistemin arsimor si p.sh. pagesa në 
bazë të performancës për mësuesit apo transfertat e kushtëzuara në të 
holla.

• Cilësia e arsimit duhet të matet nga produkti (rezultatet) dhe jo nga 
mjetet e përdorura (kontributi). Një sërë studimesh kanë treguar se 
mjetet tradicionale, të vëna në punë për cilësinë e arsimit, si shpenzimet 
për nxënës, nuk kanë të bëjnë me arritjet e nxënësve.

• Duhen korrigjuar dy burimet më të zakonshme të dështimeve në tregun 
e arsimit: mungesa e informacionit dhe kufizimi i kreditimit.

• Decentralizimi i sistemit arsimor duke iu dhënë shkollave autoritetit 
vendimmarrës për çështjet e arsimit, shoqëruar me vlerësimin dhe 
llogaridhënien. Nëse në treshen e artë njëra prej tyre nuk funksionon, as 
dy të tjerat nuk do të funksionojnë.

• Kryeni sistematikisht vlerësime. Të ashtuquajturat vetëvlerësime apo 
vlerësimet cilësore mund të jenë një fillim i mirë për identifikimin e 
problemeve. Megjithatë, këto vlerësime nuk krijojnë një marrëdhënie 
shkak-pasojë. Për këtë të fundit, nevojitet një vlerësim sasior i rastësishëm 
ose i llojit eksperimental. 

Së fundmi, duhet ta kuptojmë se shpenzimi për arsimin, nuk është një investim 
afatshkurtër. Ai ka nevojë për një kohë të gjatë për të ndërtuar kapitalin njerëzor, 
dhe një kohë edhe më të gjatë që ky kapital të fillojë të kthejë investimin.  
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Shtojca 1.  Humbjet ose fitimet e mëparshme   

Që lidhem me uljen e normës së braktisjes së hershme të shkollës

Vendi Ndikimi Burimi

Australi 8.2 miliardë dollarë vlera aktuale e 
përfitimeve

Ekonomia e Aplikuar (2002)

Australi 0.28% e PBB-s Allen Consulting Group (2003)

Australi 1.1% e PBB-së Ekonomia e Hyrjes (2005)

Kanada 82,572 dollarë fitim në të ardhura për të 
diplomuar gjatë jetës 

Oreopoulos (2006)

Kolumbi 0.43% e PBB-së Thomas et al. (2015)

Estoni 35% - 46% rritje në të ardhura personale 
gjatë jetës

Anspal et al. (2011)

Estoni 1.1% e PBB-së EFILËC (2010)

Poloni 1.5% e PBB-së EFILËC (2010)

Hungari 1.6% e PBB-së EFILËC (2010)

Hungari 30,000 –70,000 euro për të diplomuar 
romë

BE (pa datë)

Rumani 7% deri në 9% e PBB-së Varly et al. (2014)

Rumani 0.9% e PBB-së EFILWC (2012)

BE, 26 shtete 1% e PBB-së

742 deri në 5204 euro humbje financiare 
për të diplomuar 

EFILWC (2012)

BE, 9 shtete 9% deri në 21.1% rritje në të ardhura 
personale gjatë jetës

Brunello, Weber dhe Weiss (2012)

BE, 7 shtete 4 deri në 8.5 për qind më pak gjasa për të 
gëzuar shëndet të dobët 

Brunello dhe De Paola (2013)

Mbretëria e 
Bashkuar

120,354 dollarë të ardhura personale për 
frymë gjatë jetës 

Oreopoulos (2006

Mbretëria e 
Bashkuar 

54 deri në 109 milionë sterlina kursime 
nga ulja e krimit

Machin et al. (2011)

SHBA 121,000 deri në 294,000 dollarë fitim të 
ardhura personale për frymë gjatë jetës 

Rouse (2007)

SHBA 148 miliard dollarë të ardhura tatimore të 
munguara

Levin et al. (2007)
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SHBA 103,593 dollarë vlera aktuale për të 
diplomuar

Oreopoulos (2006)

SHBA 183,000 dollarë përfitime për diplomimin 
në shkollë të mesme

Muenning (2007)

SHBA 1.6 miliardë dollarë kursim nga krimi Lochner dhe Moretti (2004)

SHBA 8.5 miliardë dollarë kursim financiar Vernez et al. (1999)

Ndikimet makro ekonomike të vlerësuara në mbarë vendin, si rezultat i një viti shkollimi 
shtesë 

Ndikimi Burimi
30% PBB më e lartë për frymë Heckman dhe Klenow (1997)

5% deri në15% produktivitet më i lartë për punonjës Topel (1999)

0.3% rritje më ekonomike më e shpejtë në vit Bils dhe Klenow (2000)

18% deri në 30% normë kthimi Krueger dhe Lindahl (2001)

3% deri në 6% të ardhura më të larta për frymë Bassanini dhe Scarpetta (2001) 

3% deri në 6%  të ardhura më të larta për frymë, ose një 
përqindje më e lartë në normë rritje

Sianesi dhe van Reenen  (2003)

27% normë kthimi de la Fuente dhe Domenech (2006)

9.0 deri në 12.3%  normë kthimi Cohen dhe Soto (2007)

36.9% normë kthimi ose 0.58  për qind më e lartë normë 
rritje ekonomike

Hanushek dhe Woessmann (2008)

12.1% normë kthimi Barro dhe Lee (2010)

25% normë kthimi Patrinos dhe Psacharopoulos (2013)
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Shtojca 2.  Mospërputhja e të dhënave

Treguesi Vlera më e fundit Burimi

Raporti i regjistrimit në arsimin 
parashkollor

89% UNESCO (2016)

81% Këshilli i Ministrave i Shqipërisë (2015)

69% Banka Botërore (2015b)

33% van Ravens (2014)

Shpenzimet publike për arsimin si % 
e PBB-së

3.1% Fletorja Zyrtare e Shqipërisë

2.8% Ministria e Financave e Shqipërisë

3.5% Instituti i Statistikave i UNESCO-s

Kosto për nxënës të shkollës fillore 

$1337 UNESCO (2016)

$570 Ministria e Arsimit e Shqipërisë

Kosto për nxënës të arsimit parash-
kollor (në dollarë)

Nuk janë të disponueshme Ministria e Arsimit e Shqipërisë

$190 van Ravens (2004)

$307 Banka Botërore (2015a)

 





|  53  |

Shtojca 3.  Profilet e të ardhurave personale sipas moshës

Të ardhurat personale neto sipas moshës dhe nivelit arsimor (dollarë)

Mosha Fillor 9-vjeçar I mesëm I lartë  

13 1332

14 1424

15 1513 2107

16 1599 2174

17 1683 2239

18 1763 2301 2486

19 1841 2361 2570

20 1916 2418 2651

21 1988 2473 2729

22 2057 2524 2803 3989

23 2123 2574 2874 4031

24 2187 2621 2942 4072

25 2247 2665 3007 4112

26 2305 2707 3068 4150

27 2359 2746 3126 4187

28 2411 2782 3181 4223

29 2460 2817 3233 4256

30 2506 2848 3281 4289

31 2549 2877 3326 4320

32 2589 2903 3368 4350

33 2627 2927 3407 4378

34 2661 2948 3442 4405
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35 2693 2967 3475 4430

36 2722 2983 3503 4454

37 2748 2997 3529 4476

38 2771 3008 3552 4497

39 2791 3016 3571 4517

40 2808 3022 3587 4535

41 2822 3025 3600 4552

42 2834 3026 3609 4567

43 2842 3024 3616 4581

44 2848 3020 3619 4593

45 2851 3013 3619 4604

46 2851 3004 3615 4613

47 2848 2991 3608 4622

48 2842 2977 3599 4628

49 2834 2960 3585 4633

50 2822 2940 3569 4637

51 2808 2918 3549 4639

52 2790 2893 3527 4640

53 2770 2865 3500 4640

54 2747 2836 3471 4637

55 2721 2803 3439 4634

56 2692 2768 3403 4629

57 2660 2730 3364 4623

58 2626 2690 3321 4615

59 2588 2647 3276 4606

60 2548 2602 3227 4595

61 2505 2554 3175 4583

62 2459 2504 3120 4569
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63 2410 2451 3061 4554

64 2358 2395 2999 4538

65 2303 2337 2935 4520

Burimi: Bazuar në LSMS 2012

Shënim: Të ardhurat personale janë njëtrajtësuar nga funksioni katror më poshtë, i 
përshtatur për çdo kategori të arsimuari sipas profileve të të ardhurave për moshë.    

Nëngrupi Konstantja Mosha Mosha në katror 

Fillor -128 131 -1.44

9-vjeçar 790 107 -1.28

I mesëm 419 144 -1.62

I lartë 2687 75 -0.72


