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Hyrje 

Migrimi nuk është fenomen i ri – të paktën jo sa i përket shfaqjes së tij. Megjithatë, vitet e fundit është duke u 

rritur me shpejtësi pasi në vitin 2020 ka 83% më shumë emigrantë sesa në vitin 20001. Si i tillë, migrimi ka fituar 

hapësirë edhe në diskursin publik pasi njerëzit janë në lëvizje për arsye ekonomike, politike dhe humanitare. 

Migrimi nuk është i përqendruar në një rajon të veçantë, por emigracioni është më evident në Ballkanin 

Perëndimor në krahasim me pjesët e tjera të Evropës. Emigracioni nuk përbën problem në vetvete por bëhet 

problem kur kemi të bëjmë me një shkallë të lartë të atyre që nuk kthehen. Shkalla e lartë e njerëzve që nuk 

kthehen më në vendin e origjinës, dhe veçanërisht nëse ata janë pjesë e fuqisë punëtore, përhap shumëllojshmëri 

të problemeve të politikave të lidhura me punën.  

Gjermania është destinacioni primar i popullsisë së Ballkanit Perëndimor për migrim2. Gjermania, dhe vendet e 

tjera të zhvilluara, po përballen me probleme duke pasur një fuqi punëtore në tkurrje, dhe kështu Gjermania 

është vendi i dytë me më së shumti emigrantë, ku vetëm SHBA-ja ka më shumë3. Demografia çon në idenë se rënia 

e fuqisë punëtore të Gjermanisë është e pashmangshme edhe me emigrimin e fuqisë së huaj punëtore. Deutsche 

Bank së fundmi publikoi një raport në të cilin një projeksion tregon se tregu gjerman i punës do të ketë një 

mungesë prej 6 milionë njerëzve në krahasim me vitin 20184. Për më tepër, firmat gjermane kanë raportuar se 

rreth 1.3 milionë vende të lira pune janë të hapura5. Ky kombinim prodhon një problem kyç politikash për 

Gjermaninë, ku një status quo do të çojë në mënyrë të pashmangshme në probleme të mëdha ekonomike për të. 

Gjermania ka identifikuar rënien e fuqisë punëtore dhe ligji i ri për emigrimin e fuqisë punëtore të kualifikuar po 

përdoret si mjet për ta luftuar këtë problem.  

Imigrimi për në Gjermani, si nga vendet anëtare të BE-së, ashtu edhe nga vendet që nuk janë anëtare të BE-së, 

është duke u rritur, por oferta e punës e Gjermanisë nuk e plotëson kërkesën e saj. Në tremujorin e fundit të vitit 

2018, Gjermania arriti kulmin e vendeve të paplotësuara të punës dhe një rekord të vendeve të lira të punës6. Në 

spektrin e politikave, Gjermania në vitin 2015 hapi tregun e saj të punës për gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor 

(BP6) përmes Rregullores për Ballkanin Perëndimor (RRBP). Akti i ri, pjesë e Urdhëresës së Punësimit, hapi rrugën 

duke mos specifikuar kërkesat e aftësive/kualifikimeve e duke krijuar kështu një mundësi si për fuqinë punëtore 

të kualifikuar ashtu edhe për atë të pakualifikuar që të jenë pjesë e tregut gjerman të punës, gjithmonë duke 

pasur parasysh kushtin e ekzistimit të një oferte pune. Për vetëm dy vjet, 2016 – 2018, Agjencia Federale Gjermane 

e Punësimit shqyrtoi më shumë se 200 mijë aplikime për punësim nga BP6, ku norma e aprovimit ishte më shumë 

se 80%7.  

Që kur rregullorja RRBP hyri në fuqi, në vitin 2015, Kosova është karakterizuar nga numri më i lartë i aplikimeve 

përmes shfrytëzimit të RRBP-së dhe nga numri më i lartë i vizave të lëshuara. Ndërsa emigracioni është në rritje, 

Kosova ende përballet me shkallë të lartë të papunësisë, duke e renditur atë me shkallën më të lartë të papunësisë 

në rajon.  

Përveç RRBP-së që e rregulloi dhe e pati efektin më të madh në emigrimin e fuqisë punëtore të kualifikuar dhe të 

asaj të pakualifikuar nga vendet e BP6 në Gjermani, ekzistojnë edhe marrëveshje ndërqeveritare midis Gjermanisë 

dhe vendeve të tjera. Në rastin e Kosovës, deri më tani janë në fuqi tri marrëveshje të tilla, megjithatë, numri i 

njerëzve që kanë përfituar nga to është mjaft i ultë. Nga vitet 2015 – 2017, 84 persona vijuan arsimin profesional, 

trajnimin dhe punën në sektorin e infermierisë dhe atë të gastronomisë, ndërsa 27 të tjerë u punësuan në fushën 

 

1 Organizata Ndërkombëtare për Migracionin. 2019. Raporti i migracionit botëror 2020. Marrë nga: 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf 
2 HINA. 2019. Pothuajse 250,000 shtetas të vendeve të Ballkanit Perëndimor emigruan në BE në vitin 2018. Marrë nga: 
https://www.total-croatia-news.com/politics/37853-western-balkan 
3 Banka Botërore. 2019. Migracioni neto. Marrë nga: https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.NETM  
4 Deutsche Bank. 2019. Rënie e theksuar e fuqisë punëtore gjermane pavarësisht imigracionit të konsiderueshëm. Marrë nga: 
https://www.dbresearch.com/servlet/reweb2.ReWEB?rwsite=RPS_EN-
PROD&rwobj=ReDisplay.Start.class&document=PROD0000000000496399 
5 Instituti për Kërkime të Punësimit. Hulumtimi i vendeve të lira të punës. 2019. Marrë nga: 
https://www.iab.de/en/befragungen/stellenangebot.aspx 
6 Instituti GAP. 2020. Emigrimi i fuqisë punëtore të Kosovës në Gjermani. Marrë nga: 
https://www.institutigap.org/documents/38227_emigration-.pdf 
7 Po aty. f. 4. 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
https://www.total-croatia-news.com/politics/37853-western-balkan
https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.NETM
https://www.dbresearch.com/servlet/reweb2.ReWEB?rwsite=RPS_EN-PROD&rwobj=ReDisplay.Start.class&document=PROD0000000000496399
https://www.dbresearch.com/servlet/reweb2.ReWEB?rwsite=RPS_EN-PROD&rwobj=ReDisplay.Start.class&document=PROD0000000000496399
https://www.iab.de/en/befragungen/stellenangebot.aspx
https://www.institutigap.org/documents/38227_emigration-.pdf
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e infermierisë dhe atë të ndërtimtarisë, krahas 30 të tjerëve që u larguan nga Kosova për të ndjekur punësimin 

në ndërtimtari në Gjermani8.  

Shkalla e papunësisë në Gjermani ka qenë në një trend rënie. Në korrik të vitit 2019, shkalla e papunësisë arriti 

në 3%, që shënon një rekord të ulët për Gjermaninë që nga viti 1980. Ajo mbajti një shkallë të qëndrueshme të 

papunësisë në rreth 3%, dhe aktualisht, në vitin 2020, janari dhe shkurti shënojnë 3.3 dhe 3.4 për qind, 

përkatësisht9. Shkalla e vendeve të lira të punës në vitin 2019 ishte mesatarisht 3.3%10, dhe duke qenë të 

paplotësuara, vlerësohet se ato i kushtojnë ekonomisë 30 miliardë €11. 

Në vitin 2019, nga 62,234 viza që u aprovuan për vendet e BP6 për në Gjermani, 13,802 ishin për persona me 

shtetësi kosovare, që paraqet një rritje të vizave të aprovuara për kosovarët në krahasim me vitin 2018, kur numri 

i tyre ishte 10,693. Vetëm Bosnja dhe Hercegovina ka pasur më shumë viza të aprovuara në vitin 2019, me 14,462 

viza të aprovuara12.  

Ky punim përbën një qasje jokonvencionale nga Instituti D4D në përdorimin e modeleve të bazuara në agjentë për 

të shpjeguar se si politikat ndikojnë në sjelljet e njerëzve në lidhje me tregun dhe mobilitetin e fuqisë punëtore. 

Punimi analizon kontekstin dhe trendet e Kosovës në fuqinë punëtore, ofron modele të rasteve se si oferta-kërkesa 

për punë mund të ndikohet nga politika të reja dhe se si nevojitet një qasje rajonale nga vendet e Ballkanit 

Perëndimor.   

Një Ballkan Perëndimor i heshtur do të përballet me 

mungesë të punëtorëve të kualifikuar 

Ballkani Perëndimor, veçanërisht BP613, tash e një kohë të gjatë ka një problem të përbashkët – papunësinë. 

Papunësia në Ballkanin Perëndimor sillet nga 12% në Serbi e Shqipëri deri në 29% në Kosovë14. Sidoqoftë, ky 

problem do të duket i vogël tani teksa po shfaqet një problem i ri, konkretisht emigrimi masiv i punëtorëve shumë 

të kualifikuar. Në vitin 2019, rreth 230 mijë njerëz u larguan nga Ballkani Perëndimor në kërkim të punësimit 

jashtë vendit15. Shumica e tyre ishin nga Kosova dhe Bosnja dhe Hercegovina, dhe, megjithëse nuk ekzistojnë të 

dhëna konkrete për nivelin e aftësive/kualifikimeve të tyre, besohet se shumë prej tyre ishin punëtorë shumë të 

kualifikuar.  

Kjo është vetëm maja e problemit, pasi problemi i vërtetë nuk lidhet me numrin e madh të emigrantëve, por më 

tepër me paaftësinë e rajonit ose më shumë me hezitimin e tij për t'u marrë me këtë temë. Aktualisht migracioni 

rrethor është në trend pasi ka më shumë emigrantë të përkohshëm sesa emigrantë të përhershëm16, të paktën në 

vendet e zhvilluara. Sidoqoftë, duke pasur parasysh që BP6 vetëm kohët e fundit ka filluar të diskutojë idenë e 

migracionit rrethor, nuk ka asnjë platformë ose kanal komunikimi që do t'ia mundësonte emigrantëve të tij të 

 

8 Po aty. f. 8. 
9 Eurostat. Marrë nga: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
10 Eurostat. Marrë nga: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=jvs_q_nace2&lang=en 
11 Conolly K. (2018). Gjermania miraton ligjin për t'i joshur punëtorët e kualifikuar që nuk janë shtetas të BE-së. Marrë nga: 
https://www.theguardian.com/world/2018/dec/19/germany-passes-immigration-law-to-lure-non-eu-skilled-workers 
12 Agjencia Federale e Punësimit. (2020). Marrë nga: 
https://statistik.arbeitsagentur.de/nn_31954/SiteGlobals/Forms/Rubrikensuche/Rubrikensuche_Suchergebnis_Form.html?vie
w=processForm&resourceId=210358&input_=&pageLocale=de&topicId=17350&region=&year_month=201912&year_month.GRO
UP=1&search=Suchen 
13 BP6 është shkurtesë për Ballkani Perëndimor Gjashtë që përfshin: Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën, Malin e 
Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë.  
14 Grupi i Bankës Botërore. 2020. Trendet e tregut të punës në Ballkanin Perëndimor 2019. F. 11. Marrë nga: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/351461552915471917/pdf/135370-Western-Balkans-Labor-Market-Trends-
2019.pdf 
15 Vracic A. 2020. Koha për ndryshimin e politikave për emigracionin në Ballkanin Perëndimor. Ballkan Insight. Marrë nga: 
https://balkaninsight.com/2020/01/13/time-for-policy-change-on-western-balkans-emigration/ 
16 Instituti i Politikave Ekonomike. 2019. OBZHE thekson migrimin e përkohshëm për punë. Marrë nga: 
https://www.epi.org/blog/oecd-highlights-temporary-labor-migration-almost-as-many-guestworkers-as-permanent-
immigrants/  

http://documents.worldbank.org/curated/en/351461552915471917/pdf/135370-Western-Balkans-Labor-Market-Trends-2019.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/351461552915471917/pdf/135370-Western-Balkans-Labor-Market-Trends-2019.pdf
https://balkaninsight.com/2020/01/13/time-for-policy-change-on-western-balkans-emigration/
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kenë lidhje me vendin e tyre të origjinës. Meqë kanalet e tilla jozyrtare të komunikimit mbahen nga vetë 

emigrantët, kjo kontribuon që ata të shkëputen edhe më shumë nga vendi i tyre i origjinës. 

Diaspora e BP6, e kombinuar, ka 4.5 milionë njerëz17. Nga viti 1990 deri në vitin 2017, BP6 ka humbur një të 

dhjetën e popullsisë së tij. Vlerësimet thonë se BP6 do të humbasë 14% më shumë deri në vitin 2050, dhe arsyeja 

kryesore për këtë rënie i atribuohet emigrimit dhe, më e rëndësishmja, emigrimit të punëtorëve të rinj të 

kualifikuar18. Kjo do të bëjë që vendet e Ballkanit Perëndimor të merren me probleme si: mungesa e punëtorëve 

të kualifikuar, zhvendosja e tregut të punës drejt vendeve të punës ku kërkohen aftësi/kualifikime të ulëta, dhe 

përfundimisht një ngarkesë e rëndë për skemat sociale për pensionistët.  

Rritja ekonomike në Ballkanin Perëndimor është ngadalësuar kryesisht për shkak të uljes së investimeve të huaja 

direkte dhe eksporteve. Rritja ekonomike në BP është vlerësuar të jetë 3.2%, që është më e ngadaltë në krahasim 

me vitin 2018 kur ishte 3.9%19. Sidoqoftë, pjesa e parë e vitit 2019 pa një rritje të vendeve të reja të punës pasi 

u krijuan 150 mijë vende të reja pune në krahasim me një vit më parë.  

 

Figura 1: Rritja në të gjithë rajonin e BP-së në vitin 2019 

Shkaku kryesor që i atribuohet ngadalësimit të rritjes ekonomike është kontributi më i ulët nga eksportet dhe 

investimet, madje një rritje e madhe e shpenzimeve publike është duke e përkeqësuar gjendjen. 

 

17 Instituti i Berlinit për Zhvillimin e Popullsisë. 2017. E ardhmja demografike e Evropës. Marrë nga: https://www.berlin-
institut.org/fileadmin/user_upload/Europas_demografische_Zukunft_2017/Europa_engl_online.pdf 
18 Po aty. f. 138. 
19 Banka Botërore. 2019. Marrë nga: http://documents.worldbank.org/curated/en/643781570478210132/pdf/Rising-
Uncertainties.pdf 

https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Europas_demografische_Zukunft_2017/Europa_engl_online.pdf
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Europas_demografische_Zukunft_2017/Europa_engl_online.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/643781570478210132/pdf/Rising-Uncertainties.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/643781570478210132/pdf/Rising-Uncertainties.pdf
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Figura 2: Deficitet fiskale dhe deficitet e llogarive rrjedhëse 

Derisa investimi publik është mjet i mirë për ta rritur ekonominë, nëse nuk shoqërohet me efikasitet dhe 

efektivitet, ai do të krijojë probleme të tjera dhe, në këtë rast, do të ndikojë në rritjen e ngadaltë të ekonomisë. 

Raporti i Bankës Botërore tregon se, në vitin 2019, punësimi në vendet e BP-së u rrit për 2.4% krahasuar me vitin 

201820. Është e rëndësishme të theksohet se për shkak të punësimit më të lartë, shkalla e papunësisë arriti në 

rekord të ulët – 15.8%. Një model ekonomik i qëndrueshëm dhe i mirë është ulja e papunësisë përmes punësimit. 

Sidoqoftë, në BeH papunësia ra në 15.7% pjesërisht për shkak të rritjes së punësimit, por më shumë për shkak të 

rënies së popullsisë në moshë pune.  

 

Figura 3: Punësimi dhe papunësia në vendet e BP-së 

Me gjithë rritjen e numrit të vendeve të punës dhe rënien e papunësisë, vendet e BP-së ende po përballen me 

numra të lartë të niveleve të emigracionit. Aktualisht, angazhimi me diasporën u lihet vendeve individualisht dhe 

secila prej tyre përdor qasje të ndryshme. Duke pasur parasysh se nikoqiri kryesor për emigracionin nga BP-ja 

është BE-ja, edhe ajo duhet të ketë një rol të rëndësishëm në ndihmën për rajonin. Megjithatë, asnjëra prej 

palëve, as BE-ja e as vendet e BP-së, nuk është se ka punuar shumë në promovimin e idesë së migracionit rrethor.  

Rasti i Kosovës vazhdon të tregojë se si papunësia mund të ulet ndërsa punësimi gjithashtu ulet, pasi këto dyja jo 

domosdoshmërisht e përjashtojnë njëra-tjetrën. Papunësia më së shumti mund t'i atribuohet niveleve të larta të 

emigracionit dhe joaktivitetit, e jo një klime ekonomike që përmirësohet në mënyrë të konsiderueshme. Gjersa 

 

20 Po aty. 
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emigracioni vazhdon dhe diskutimi për këtë temë në nivel rajonal mungon, kjo gjë, e kombinuar me mungesën e 

një strategjie të qartë dhe të linjave të komunikimit me diasporën, ka shumë mundësi të sjellë pasoja për 

gjallërinë ekonomike të rajonit. 

Të dhënat e regjistrimit të vetëm të popullsisë për Kosovën, i cili u realizua në vitin 2011, vazhduan të tregojnë 

se Gjermania (35.25%) dhe Zvicra (22.94%) ishin destinacioni kryesor i popullsisë për emigrim21. 

Në njëzet vitet e fundit ka pasur dy raste që mund të veçohen për Kosovën në lidhje me emigrimin. I pari gjatë 

luftës në vitet 1998-99, dhe i dyti në periudhën 2014-2015. Ky i dyti ka çuar drejt një fokusi më të madh në 

politikat e riintegrimit, por edhe drejt fushatave informuese për rrugët ligjore të migrimit.  

Të dhënat e paraqitura më poshtë, të prodhuara nga Ministria e Punëve të Brendshme, si pjesë e publikimit për 

Profilin e Migrimit të Kosovës, tregojnë se në periudhën 2016 – 2018 ka pasur një ndryshim të konsiderueshëm 

midis numrit të imigrantëve dhe numrit të emigrantëve. Prandaj, rrjedha neto e emigrimit është negative, pasi 

mat emigrantët minus imigrantët. Të dhënat tregojnë se në vitin 2018 ka 28 mijë emigrantë, që më pas në rrjedhën 

e migrimit shfaqet si afërsisht minus 21 mijë njerëz. 

 

Figura 4: Lëvizjet e migrimit në Kosovë 22 

Numri i azilkërkuesve kosovarë që aplikuan për herë të parë në vitin 2018 ishte 3,395. Përveç vitit të përmendur 

më lart, numri i azilkërkuesve kosovarë që kërkojnë azil në BE dhe në zonën Shengen ka qenë gjithnjë në rënie.  

 

21 Agjencia e Statistikave të Kosovës. (2015). Kosova - Profili i Migrimit.  
22 Ministria e Punëve të Brendshme. (2018). Republika e Kosovës - Profili i lehtë i migrimit. Marrë nga: https://mpb.rks-
gov.net/DocumentsShpalljet/PROFILI%20I%20LEHTE%20I%20MIGRIMIT%202018%20SPL.pdf 
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Figura 5: Numri i azilkërkuesve kosovarë që aplikuan për herë të parë dhe i azilkërkuesve që kërkuan azil në BE dhe në 
zonën Shengen 

Shumica e kërkesave të kosovarëve për qëndrim e të cilat u aprovuan ishin për arsye familjare. Në vitin 2018, 

rreth 19 mijë njerëz emigruan dhe morën lejen për arsye familjare. Ajo çfarë bie në sy është se numri i atyre që 

morën lejen për punë ka vazhduar të rritet gjatë gjithë periudhës 2016 – 2018.  

 

Figura 6: Emigrantët kosovarë në BE dhe në zonën Shengen në bazë të arsyes së qëndrimit të tyre 

Trendet e fuqisë punëtore të Kosovës; analiza e 

trendeve 

Kosova nuk është përballur me ndonjë rritje të jashtëzakonshme që mund të konsiderohet si pikë e skajshme në 

fuqinë e saj punëtore. Në këtë pjesë të punimit janë përdorur të dhënat nga Agjencia e Statistikave të Kosovës 

(ASK) pasi është agjencia zyrtare për ofrimin e statistikave në Kosovë. Megjithëse disa nga të dhënat e tyre 

ndryshojnë nga publikimet e tjera23, për këtë pjesë janë injoruar të dhënat e këtyre publikimeve tjera për dy 

arsye: ASK është institucioni zyrtar për prodhimin dhe shpërndarjen e statistikave zyrtare, dhe raportet e ASK-së 

kanë hyrje të ndryshme kohore, gjë që mundëson analizën e trendeve. 

 

23 Këtu po i referohemi publikimit të Millenium Foundation për studimin e fuqisë punëtore të Kosovës, i cili është marrë këtu: 
https://millenniumkosovo.org/wp-content/uploads/2018/11/MCC-Kosovo-Labor-Force-and-Time-Use-Study-Final-Research-
Report-1.pdf. 
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https://millenniumkosovo.org/wp-content/uploads/2018/11/MCC-Kosovo-Labor-Force-and-Time-Use-Study-Final-Research-Report-1.pdf


 

 16 

 

Figura 7: Popullsia në moshë pune 

Rezultatet në grafikun e mësipërm tregojnë se nga viti 2016 deri në vitin 2019 ka pasur një rritje prej përafërsisht 

22 mijë njerëzve që janë bërë pjesë e popullsisë në moshë pune.  

Trendi i ndryshimeve në popullatën në moshë pune është ndjekur edhe në pjesëmarrjen e fuqisë punëtore. Grafiku 

më poshtë tregon se fuqia punëtore është rritur për 30 mijë persona nga 2016 deri në 2019 dhe tani qëndron në 

40% krahasuar me popullatën në moshë pune.  

 

Figura 8: Fuqia punëtore 

Dallime të dukshme mund të shihen kur shikojmë numrin e burrave dhe atë të grave në fuqinë punëtore. 

Pjesëmarrja e burrave në fuqinë punëtore është duke rënë, ndërsa pjesëmarrja e grave është duke u rritur.  

 

Figura 9: Burrat dhe gratë në fuqinë punëtore 

Rritja e numrit të grave në fuqinë punëtorë është pozitive, mirëpo, situata alarmuese është që prapë se prapë 

vetëm 21% e grave janë aktive në treg të punës. Nga vitit 2016 nuk shihet ndonjë rritje e konsiderueshme në 

shkallën e aktivitetit të grave.  
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Edhe pse në figurën e mësipërme shihet se ka një rritje të numrit të grave që hyjnë në fuqinë punëtore, kur e 

krahasojmë numrin e grave që hyjnë në fuqinë punëtore me numrin e përgjithshëm të grave në moshë pune, 

atëherë shihet se shkalla e aktivitetit të tyre sillet rreth 19-22%. 

 

Figura 10: Pjesëmarrja e burrave dhe e grave në fuqinë punëtore 

Papunësia mbetet në vlera shqetësuese në Kosovë prej 25.7%, megjithatë, kjo nuk është gjëja më e rëndësishme 

që duhet përmendur. Derisa papunësia ka shkuar duke u ulur ndër vite, kjo nuk ka treguar ndonjë raport negativ 

ndaj punësimit. Si shembull, nga viti 2016 deri në vitin 2017 punësimi është rritur për 25 mijë njerëz, ndërsa 

papunësia në të njëjtën kohë është rritur për 30 mijë njerëz. Në parim, e njëjta gjë ka ndodhur nga viti 2017 deri 

në vitin 2018, ku të dy këto vlera kanë shënuar rënie. Në analizat ekonomike të punës, arsyeja se pse këto dyja 

mund të kenë të njëjtin reagim (rënie ose ngritje) është që, ose njerëzit janë duke lëvizur nga statusi si të papunë 

në atë joaktiv, duke u larguar nga vendi, ose njerëzit janë duke lëvizur nga statusi joaktiv në të punësuar ose të 

papunë (d.m.th. aktiv).  

 

Figura 11: Trendet e punësimit dhe të papunësisë 

Pas analizimit të të dhënave të joaktivitetit nga vitit 2016 – 2017 shihet se shkalla e joaktivitetit ka rënë për 40 

mijë. Rënia tek joaktiviteti nënkupton që njerëzit që kaluan nga joaktivë në aktivë ose kanë gjetur punë, ose janë 

të papunë. Krahasimi i këtyre dy variablave na jep një analizë më të thukët pasi duke marrë shembullin e trendit 

të periudhës 2016-2017, të dhënat tregojnë se numri i personave të papunë dhe i atyre të punësuar, kombinuar 

së bashku, është rritur për 55 mijë, dhe do të ishte një supozim i arsyeshëm nëse vlerësohet se edhe joaktiviteti 

do të ulej në nivelin e këtij numri, mirëpo kjo nuk qëndron. Joaktiviteti, siç shihet më poshtë, ka rënë për 40 

mijë, duke lënë kështu shifrën 15 mijë, shifër kjo e cila nuk është shpjeguar plotësisht. Një supozim tjetër i 

arsyeshëm do të ishte që popullsia në moshë pune është zvogëluar, megjithatë, të dhënat tregojnë përsëri se nuk 

është kështu pasi popullsia në moshë pune në fakt është rritur për 16 mijë.  
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Figura 12: Numrat e përgjithshëm të popullsisë në moshë pune dhe të joaktivitetit gjatë periudhës  2016 - 2019 

Nga vitit 2018 deri në 2019 inaktiviteti është rritur për rreth 10 mijë persona. Rritja e numrit të popullësisë në 

moshë punë ka kontribuar drejt kësaj rritje të inaktivitetit. Në përqindje më shumë se gjysma e popullatës në 

moshë pune (59.5%) mbesin inaktivë. 

Potenciali i pashfrytëzuar - rinia 

Kosova ka një përqindje të rinisë ndër më të lartën në botë. Një aset i tillë është shumë domethënës kur flasim 

për potencialin e fuqisë punëtore. Ky fakt bëhet edhe më i rëndësishëm kur ekziston një trend i plakjes së 

popullatës së 28 shteteve anëtare të BE-së, me nivele të ulëta të lindjeve dhe me jetëgjatësi më të lartë. 

 

Figura 13: Popullata e Ballkanit Perëndimor sipas grupmoshave, 201824 

Figura e mësipërme tregon se Kosova ka një përqindje shumë të lartë të njerëzve në moshë pune dhe gjithashtu 

një përqindje të lartë të njerëzve më të rinj se 15 vjeç, të cilët së shpejti do të hyjnë në grupmoshën e punës. 

Këta parametra do të mundësojnë që vendi të ketë një avantazh krahasues ndaj vendeve tjera. Megjithatë, kjo 

nuk vlen për rastin e Kosovës. Shkalla e papunësisë së të rinjve në Kosovë është në një përqindje shqetësuese prej 

49.4% në vitin 2019, dhe përderisa kjo është një çështje shumë shqetësuese, tjetra është edhe më shqetësuese - 

 

24 Eurostat. 2019. Gjetjet kryesore lidhur me shtetet e zgjerimit. F. 16. Marrë nga: 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9799207/KS-GO-19-001-EN-N.pdf/e8fbd16c-c342-41f7-aaed-
6ca38e6f709e 
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shkalla e të rinjve që nuk janë të punësuar, nuk ndjekin shkollimin e as trajnime (NEET)25. Shkalla e NEET mat 

njerëzit që nuk janë të punësuar, nuk ndjekin shkollimin e as trajnime, dhe për të rinjtë e Kosovës kjo shkallë 

arrin vlerën prej 32.7%26. Problemi nuk është vetëm për vajzat dhe djemtë e rinj pasi më shumë se gjysma e 

popullsisë në moshë pune (59.4%) nuk janë ekonomikisht aktivë, dhe madje nga ata që janë ekonomikisht aktivë 

pothuajse një në katër (25.7%) është i papunë27.  

Thënë me një gjuhë me të butë, Kosova nuk e ka shfrytëzuar potencialin e saj. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që 

potenciali nuk do të shfrytëzohet nga dikush tjetër. Kështu, vendet e zhvilluara të cilat përballen me kriza 

demografike do t’i kthejnë sytë kah vendet tjera për t’i përmbushur kërkesat e tyre për fuqi punëtore. Sektorët 

më të prekur nga RRBP-ja kanë qenë ndërtimtaria, hoteleria dhe shërbimet ushqimore, si dhe shërbimet 

administrative dhe ndihmëse. Sidoqoftë, me theks të veçantë sektorit të ndërtimtarisë dhe atij të shëndetësisë 

iu është dhënë aprovimi paraprak edhe me mjete të tjera përveç me RRBP.  

Kërkesa e Gjermanisë për mjekë dhe infermierë është 70 mijë mjekë dhe 500 mijë infermierë28. Deri më tani 

vetëm një pjesë e mjekëve të huaj në Gjermani janë nga Kosova. Në një intervistë të zhvilluar nga BIRN, një 

menaxher i departamentit të infermierisë në një spital publik në Hassfurt pohoi se "spitalet gjermane zakonisht i 

paguajnë rreth 6,000 euro kërkuesit e kuadrove për çdo mjek apo infermier të sistemuar.”29 Më tej artikulli 

gjithashtu bën lidhjen në Kosovë në nivel lokal pasi një nga qendrat më të mëdha gjuhësore që ofron kurse në 

gjuhën gjermane falas pranon më shumë se 3000 aplikacione për vetëm 140 vende të lira.  

Megjithatë, nuk është tërësisht kështu pasi të dhënat e tjera sugjerojnë edhe anën tjetër të medaljes. Shkollat 

profesionale të Kosovës në profesionet shëndetësore kanë shënuar një rritje të interesimit për regjistrim në to. 

Gjersa në vitin 2016 ishin regjistruar 6,085 të rinj e të reja, ky numër gjatë periudhës 2018/19 është rritur në 

8,022 sosh. Më tej, një studim i fundit i publikuar nga Instituti GAP ka llogaritur plotësisht rreziqet e migracionit 

për profesione specifike. Në analizën e tyre, pasi Instituti mblodhi të dhëna për njerëzit e papunë në profesione 

specifike dhe krahasoi ato me vendet e lira të punës në Gjermani për profesionet e përmendura, rezultatet thonë 

që shërbimet administrative dhe ndihmëse (224%), minierat dhe guroret (100%), dhe aktivitetet e pasurive të 

patundshme (100%) janë me rrezikun më të lartë të migracionit të punës. Sidoqoftë, këtë listë e ndjekin në masë 

të theksuar ndërtimtaria (48%) dhe aktivitetet shëndetësore, njerëzore dhe sociale (46%). 

Metodologjia 

Anketa 
Në Kosovë është kryer një anketë në formën e një omnibusi30, duke përdorur një mostër prej 1065 personash 

(50.5% burra dhe 49.5% gra). Kjo anketë ka përfshirë të shtatë (7) rajonet e Kosovës, me të anketuar të moshave 

prej 18-65 vjeç e më shumë. Mostra është ndarë në shtresa: (i) sipas përkatësisë etnike, (ii) sipas vendbanimit, 

dhe (iii) sipas numrit të anketave të kryera në secilin vendbanim. Në këtë anketë janë përfshirë si zonat urbane 

ashtu edhe ato rurale. Pyetësori është përpiluar për të matur perceptimin e të anketuarve.  

Pjesa e demografisë së pyetësorit na ka mundësuar të analizojmë më tej rezultatet sipas gjinisë, grupmoshës, 

nivelit të arsimimit, vendbanimit dhe statusit të punësimit. Gjinia i bënte të dallohen përgjigjet e dhëna prej 

burrave dhe grave, ndërsa vendbanimi përcaktonte ndodhjen urbane dhe rurale të të anketuarve. Grupmoshat 

përbënin grupimin e grupmoshave si në vijim: 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 dhe 65+. Grupimi i nivelit të 

arsimimit siguron një thjerrëz të ndërlikuar për nivelin e arsimimit të të anketuarve, pasi i grupon si në vijim: (i) 

disa vite të shkollës fillore, (ii) shkollën fillore, (iii) disa vite të shkollës së mesme, (iv) shkollën e mesme, (v) 

 

25Trading Economics.2019. Shkalla e papunësisë së të rinjve në Kosovë. Marrë nga: 
https://tradingeconomics.com/kosovo/youth-unemployment-rate 
26Agjencia e Statistikave të Kosovës. Anketa e Fuqisë Punëtore 2019. F. 10. Marrë nga: https://ask.rks-
gov.net/media/5369/anketa-e-fuqis%C3%AB-pun%C3%ABtore-afp-2019.pdf 
27 Po aty 
28Ahmetxhekaj Sh. Balkan Insight. Ikja e trurit: A do t'i fikë dritat mjeku i fundit që largohet nga Kosova?  
29 Po aty. 
30 Një anketë omnibus është metodë e hulumtimit sasior të marketingut ku të dhënat për një larmi të gjerë 
temash mblidhen gjatë së njëjtës intervistë. Marrë nga: https://www.surveyanalytics.com/omnibus-
surveydefinition.html 

https://tradingeconomics.com/kosovo/youth-unemployment-rate
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student, (vi) universitet dhe (vii) nivel masteri ose doktorate. Në shtresën e punësimit, grupimi është bërë si: (i) 

i papunësuar, (ii) joaktiv, (iii) i punësuar në sektorin publik, (iv) i punësuar në sektorin privat, (v) i punësuar herë 

pas here, (vi) pensionist, (vii) shtëpiak dhe (viii) student.  

Rezultatet e anketës 
Anketa, metodologjia e së cilës ishte shpjeguar në detaje, siguron një perspektivë plotësuese të provave empirike. 

Qëllimi i pyetësorit ka qenë të vlerësojë perceptimin e kosovarëve lidhur me mobilitetin e fuqisë punëtore, dhe 

gjithashtu të shtjellojë arsyet e tyre për migrim. Si përmbledhje, rezultatet kanë arritur në përfundimin se 

ekziston një polarizim midis dy ekstremeve, ku një shumicë prej 55.6% janë deklaruar se do të largoheshin nga 

Kosova për një kohë të caktuar, prej të cilëve 31.4% janë deklaruar se do të largoheshin nga Kosova përgjithmonë, 

mirëpo edhe një numër i madh i njerëzve (40.6%) u deklarua se nuk do të largoheshin nga Kosova. Duke analizuar 

arsyet për migrim, pjesëmarrësit në anketë vënin në dukje se ekzistojnë më shumë mundësi punësimi në fushën 

e tyre të studimeve (22.2%), dhe se ka edhe mundësi punësimi pa marrë parasysh përgatitjen e tyre akademike 

(26%), megjithatë, një pjesë e madhe (24.1%) vuri në dukje se arsyet familjare do të ishin si arsye kryesore për 

t’u larguar nga Kosova. Kjo vazhdon të korrespondojë me përgjigjet e dhëna në pyetjen tjetër lidhur me atë se 

çfarë ndryshimesh do t'i bënin ata të rishshqyrtojnë vendimin e tyre për t'u larguar, pasi 39.1% e tyre ishin dakord 

që gjetja e çdo lloj pune me pagë të arsyeshme do t'i bënte ata të qëndrojnë në vend, dhe 26.4% deklaruan se do 

ta rishqyrtonin vendimin e tyre vetëm nëse puna që e gjejnë do të ishte në fushën e tyre të studimit dhe me një 

pagë konkurruese.  

Përqindja e njerëzve që është në pritje të shansit për 

t’u larguar  

 

Figura 14: Nëse ju ofrohet shansi, a do të largoheshit nga Kosova? (në %) 

Figura e mësipërme tregon se si ekzistojnë dy ekstreme që luftojnë njëra-tjetrën, ku raporti i atyre që do të 

largoheshin ndaj atyre që nuk do të largoheshin kurrë qëndron 60% - 40%. Megjithatë, nga 60% e atyre që do të 

largoheshin nëse u jepej shansi, rreth 28.5% do të largoheshin vetëm për një periudhë të caktuar, që nënkupton 

se më pas do të ktheheshin. Nuk kishte ndonjë dallim domethënës në përgjigjet e burrave dhe grave, megjithatë 

dallime të dukshme janë vërejtur sipas moshës, nivelit të arsimimit dhe statusit të punësimit.  

Dallimet në moshë, në nivel të arsimimit dhe status të punësimit janë shpjeguar më poshtë. Si përmbledhje, të 

rinjtë janë më shumë të prirë që të largohen nga vendi (81.6%) në krahasim me grupmoshat e tjera, ndërsa sa i 

përket nivelit të arsimimit, grupi më i lartë që do të largohej janë studentët (81.4%), dhe sipas nivelit të punësimit, 

njerëzit e papunë përbëjnë përqindjen më të lartë të atyre që do të largoheshin (74.9%).   
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Rinia është më e prirë që të largohet 
Djemtë e rinj dhe vajzat e reja, siç edhe pritej, janë më të prirë që të largohen nga vendi në krahasim me 

grupmoshat e tjera. Në kuadër të rinisë31, një përqindje dominuese prej 81.6% kanë deklaruar se do të largoheshin 

nga Kosova nëse u jepej shansi, prej të cilëve 44.2% kanë deklaruar se do të largoheshin përgjithmonë. Vetëm 

18.4% e tyre u deklaruan se nuk do të largoheshin nga Kosova edhe nëse u jepet shansi.  

Sa më shumë që i afrohemi grupmoshës prej 65 vjeç e më shumë, prirja për t’u larguar nëse u jepet shansi bie 

pasi 78.8% e kësaj grupmoshe deklarojnë se nuk do të largoheshin nga Kosova. Këto të dhëna na çojnë në 

konstatimin se grupet më të rrezikuara janë nga grupmosha 18-44 vjeç, ndërsa popullata e të rinjve janë të prirë 

që të largohen nga Kosova.  

 

Figura 15: Vullneti për t’u larguar nga Kosova sipas grupmoshave 

Pamundësia për të gjetur lehtësisht punë është nxitësi 

kryesor i emigracionit 
Nga njerëzit që deklaruan se do të largoheshin nga Kosova, përqindja më e lartë e tyre (26%) ka deklaruar se 

arsyeja e largimit nga Kosova është sepse jashtë vendit ata mund të gjejnë punë me lehtësi, të paguhen mirë, dhe 

të gjitha këto pavarësisht nga përgatitja e tyre akademike. Përgjigja e dytë me përqindjen më të lartë është që 

njerëzit do të largoheshin për arsye familjare, ku 24.1% e të anketuarve kanë shprehur atë mendim. Dy arsyet e 

tjera kryesore përveç atyre që u përmendën më lart janë të lidhura kryesisht me mirëqenien ekonomike dhe më 

konkretisht me karrierën sesa thjesht me punët. Më shumë se një në katër njerëz (22.2%) kanë deklaruar se arsyeja 

kryesore e tyre për t’u larguar do të ishte sepse është më mirë për profesionin e tyre, u jep një shans që të 

zhvillohen profesionalisht, dhe ka vende pune ku mund t’i shprehin aftësitë e tyre dhe t'i avancojnë ato. Një pjesë 

tjetër prej 16% deklaruan afërsisht të njëjtën gjë, por vetëm me një nuancë të shtuar, ku ata e shohin se puna e 

tyre e madhe në profesionin që kanë zgjedhur nuk po përputhet me pagën e dëshiruar, dhe përfundimisht e njëjta 

do të rezultonte me një situatë më të mirë në aspektin financiar në një vend tjetër. 

 

31 Rinia në këtë rast konsiderohet grupmosha 18 - 24 bazuar në anketën e kryer.  
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Figura 16: Cila do të ishte arsyeja e juaj kryesore për t’u larguar nga Kosova? (në %) 

Vendet ku ata do të emigronin 
Kur u kërkohet të anketuarve që të përzgjedhin deri në tri vende në të cilat do të emigronin, vendet që janë 

përmendur më së shumti kanë qenë Gjermania, Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara. Kjo listë nuk përbën ndonjë 

befasi, veçanërisht për Gjermaninë dhe Zvicrën, pasi shumica e diasporës së Kosovës banon në këto dy vende. 

Gjermania u rendit si njëri nga vendet për emigrim nga një përqindje dërmuese prej 74.8% e të anketuarve, Zvicra 

nga 69.6%, me SHBA si vendi i tretë me 26.9%. Duke pasur parasysh këto zgjedhje, një kapitull në këtë dokument 

politikash i është kushtuar lëvizshmërisë së fuqisë punëtore nga Kosova në Gjermani.  

 

Figura 17: Vendet në të cilat do të emigronit? 

Çfarë i bën njerëzit të qëndrojnë 
Stimujt që do t'i bënin njerëzit të qëndrojnë në vendin e tyre duhet të pasqyrojnë arsyen e largimit të tyre. Në 

këtë pyetje të anketës, qëllimi ynë ishte që të hulumtojmë nëse ka edhe ndonjë gjë tjetër përveç arsyeve që të 

anketuarit i përmendën kur janë pyetur për arsyet pse do të largoheshin.  

Përgjigjet të cilat ranë në sy më së shumti lidheshin drejtpërdrejt me gjendjen socio-ekonomike. Një përqindje e 

lartë e të anketuarve (39.1%) janë përgjigjur se gjetja e një pune, çfarëdo pune, me pagë të arsyeshme, do të 

ndryshonte mendimin e tyre për t'u larguar nga Kosova. Ky konstatim nënkupton se arsyeja kryesore e tyre nuk 

është mungesa e vendeve të punës në fushat e tyre profesionale, por përkundrazi mungesa e vendeve të punës 
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me një pagë të arsyeshme në përgjithësi. Me gjithë këtë, është çështje për t’u diskutuar se çfarë përbën një pagë 

e arsyeshme, në diskursin e përgjithshëm mund të kuptohet si paga mesatare për pozitën në të cilën janë duke 

punuar.  

Megjithatë, një përqindje tjetër e lartë e të anketuarve (26.4%) kanë deklaruar se do të ndryshonin mendim vetëm 

nëse punësohen në profesionin e tyre, por me një pagë konkurruese. Ky grup i synuar mund të konsiderohet i 

cenueshëm pasi përgjigja e tyre do të nënkuptonte se ata kanë një nivel arsimimi që lidhet me një profesion, 

kështu që për një shkallë të lartë mund të vlerësohet se ata janë pjesë e një fuqie punëtore të kualifikuar që 

mund të çojë në emigrimin e tyre të shpejtë. Për më tepër, 11.5% kanë deklaruar se nuk do të largoheshin nëse 

do të gjenin punë në profesionin e tyre, pavarësisht pagës. 

Për fund, një përqindje e lartë (17.5%) e njerëzve kanë deklaruar se ata do të ishin nxitur për të qëndruar në 

Kosovë nëse do të kishte rritje të cilësisë së arsimit dhe nëse më pas ai arsim do të ishte i denjë për vendin e 

punës. Po e përsërisim, kjo nënkupton që vendet e punës janë thelbësore që njerëzit të nxiten që të qëndrojnë 

në vend se të emigrojnë.  

 

Figura 18: Cilat ndryshime do t’ju nxitnin që të qëndroni në Kosovë? 

Kur janë pyetur të gjithë të anketuarit, edhe ata që nuk u deklaruan se do të largoheshin nga Kosova, nëse 

mendojnë se shanset janë më të larta për të gjetur punë jashtë vendit sesa në Kosovë, 80.8% deklaruan se shanset 

janë ose pak më të larta ose shumë më të larta. Vetëm 6.4% e të anketuarve deklaruan se shanset janë më të 

ulëta, ndërsa 5.9% deklaruan se janë të njëjta.  

 

Figura 19: Shanset për të gjetur punë jashtë vendit në krahasim me Kosovën (në %) 
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Modeli 

Në këtë seksion do të zhvillojmë një model të bazuar në agjentë (MBA) që simulon ndërveprimet e ndryshme të 

fuqisë punëtore brenda një vendi. Më vonë do ta zgjerojmë këtë model për të përfshirë ndërveprimet midis 

agjentëve të ndryshëm ndërkombëtarisht dhe do ta modelojmë Bashkimin Evropian dhe Ballkanin Perëndimor në 

të. 

Një studim i kësaj shkalle kërkon fokusim si në aspektin e kompleksitetit të llogaritjes ashtu edhe në teknikat e 

modelimit numerik. Siç dihet mirëfilli, për simulimet e agjentëve një aspekt thelbësor i qasjes së kompleksitetit 

është që të kuptohet se si elementet ndërvepruese prodhojnë modele agregate, të cilave pastaj iu përgjigjen ato 

elemente (Gallegati & Richiardi, 2010). Në rastin tonë, këto modele agregate janë të natyrës ekonomike, ndërsa 

në rastin e përgjithshëm këto mund të jenë të ndonjë natyre të ndryshueshme. Për sa i përket modelimit numerik, 

do të duhet të përqendrohemi në uljen e kompleksitetit të llogaritjes dhe të vendosim kohë të shpejtë të 

llogaritjes pasi vetëm një agjent shtesë mund të kushtojë minuta të tëra në llogaritje. Duke pas parasysh që ne 

duam të diskutojmë për periudha më të gjata kohore, d.m.th. ditë dhe muaj, do të ketë edhe çështje të tjera të 

cilat do të diskutohen më gjerësisht më vonë. 

Hyrje 
Siç thonë disa njerëz, ekonomia është në ujëra të trazuara (Gallegati & Richiardi, 2010). Edhe pse ekziston një 

qasje tashmë e mirënjohur dhe e zakonshme për t’i zgjidhur problemet në ekonomi, koherenca e saj shpesh vihet 

në dyshim për të siguruar modele më të reja. Metodat aktuale që përdoren për t’i analizuar dhe zgjidhur më tej 

problemet ekonomike janë mbetje të kohërave më të vjetra. Siç e thotë Gallegati, rreth një shekull pasi Isaac 

Newton e publikoi punimin e tij themelor për fizikë, ku lëvizja nga mollët e thjeshta tek planetët dhe yjet u 

unifikua nën një teori të përgjithshme, ishte e pashmangshme që shkencëtari i fushës shoqërore i asaj kohë të 

mos huazonte këtë shkencë të re dhe ta aplikonte atë për çështje që i përkasin atij. Në fund të fundit, ekonomistët 

do të krijonin modelet e tyre "mekanike" për të shpjeguar bollëkun e vëzhgimeve që ata kishin grumbulluar gjatë 

shumë viteve. 

Keynes shkon edhe me tej në punimin e tij, duke u shprehur se derisa politikanët janë skllevër të ekonomistëve, 

janë këta të fundit (ekonomistët) që janë skllevër të fizikantëve. Për më tepër, supozimet që përbëjnë mekanikën 

klasike, siç është zvogëlimi dhe determinizmi, do të vazhdojnë të formojnë bazën e teorisë moderne ekonomike. 

Me krijimin e fizikës statistikore, gjegjësisht epokën e Boltzmann-it dhe me evolucionin e termodinamikës, arsenali 

matematikor që mbështetej nga fizikanët tani do të ishte shumë më i përparuar dhe madje më i përshtatshëm për 

t'u marrë me çështjet e ekonomisë. Ironikisht, edhe me suksesin e dukshëm që pati, deri në vitet 1970-ta u injorua 

gjerësisht, dhe madje u hodh poshtë me trenin e ri të mendimit neoklasik. (Gallegati & Richiardi, 2010). 

Çështja kryesore që debatohet nga shkolla neoklasike dhe shkolla “e vjetër” është që individët nuk grumbullohen 

rreth diçkaje përtej një përmbledhjeje të thjeshtë - të themi kështu - për sjelljen e tyre. Prandaj, besohet se nuk 

duhet të ketë ndonjë dallim të dukshëm midis kornizave teorike të mikros ndaj atyre të makros. Ta marrim për 

shembull një planet dhe lëvizjen e tij rreth Diellit, shkolla neoklasike vazhdon të pretendojë se lëvizja e tij është 

thjesht lëvizja mesatare e atomeve që e përbejnë atë planet. Ndërsa një fizikant mund të mos pajtohet me këtë 

në shumë pika, ekonomisti do të vente theks të konsiderueshëm vetëm në këtë pikë - kjo qasje nuk e merr parasysh 

që elementet individuale që përbëjnë struktura më të mëdha si rezultat reagojnë ndaj atyre strukturave dhe 

rrjedhimisht shtojnë shtresa të kompleksitetit dhe ndërvarësisë. 

Një nga çështjet më të mëdha me të cilat merret tërësia e shkollës shkencore, veçanërisht ato të prira 

matematikisht, është koncepti i ekuilibrit. Në pamje të parë, ky është një koncept shumë i thjeshtë me një 

prapavijë të madhe praktike, por teorikisht është krejt tjetër gjë. Në botën e fizikës për shembull, kemi ekuilibra 

të ndryshëm, duke përfshirë por pa u kufizuar në ekuilibrin statistikor, kuazi ekuilibrin, ekuilibrin dinamik dhe 

statik, etj. Në shumë modele ekonomike, ekuilibri thjesht nënkupton që ekziston një shtet në të cilin individët, 

dhe strukturat e tyre shoqëruese dhe të agreguara të shkallës së gjerë, janë duke u përfshirë në aktivitetin 

ekonomik, ku plotësohen edhe kërkesa edhe oferta. Por të kthehemi në shembullin e botës fizike në të cilën kemi 

një bollëk ekuilibrash për të diskutuar. Kini parasysh planetin për të cilin kemi diskutuar më herët. Le të supozojmë 

se ky planet është Toka dhe po rrotullohet rreth Diellit. Tani le ta zmadhojmë Tokën dhe të vëzhgojmë lëvizjet e 

përbërësve që e përbëjnë atë, d.m.th. qeniet e gjalla, objektet mekanike siç janë veturat dhe objektet e tjera 
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të ndërlidhura në të. Lehtësisht mund të pohojmë se nuk ka ekuilibër midis lëvizjes së qenieve të gjalla dhe 

objekteve lëvizëse brenda planetit. Automjetet lëvizin në drejtime të ndryshme; aeroplanët fluturojnë në 

drejtime të ndryshme – ku shumë prej tyre fluturojnë në drejtim të kundërt me rotacionin e tokës. E megjithatë, 

Toka ende lëviz në atë që duket si orbitë "e përsosur" rreth Diellit. Duket, dhe eksperimenti e konfirmon këtë, që 

nuk ka nevojë që ekuilibri lokal të agregohet me ekuilibrin në shkallë të gjerë. E njëjta gjë vlen për shumë fusha 

në fizikë dhe shkencat natyrore, ku gjendja e shkallës mikro nuk korrespondon domosdoshmërisht drejtpërdrejt 

me shkallën makro. (Feller, 1957) 

Kjo pikëpamje për botën pohon në mënyrë të natyrshme që një planet mund të jetë në ekuilibër vetëm kur është 

i shkretë, pa jetë dhe pa ndonjë objekt lëvizës në të. Me aplikim të thjeshtë të zvogëlimit, kjo do të pohonte se 

i vetmi planet pa ndonjë objekt lëvizës është një planet pa atome fare - d.m.th një planet që nuk ekziston. 

Sidoqoftë, është interesant që pikërisht kjo lojë shumë e çuditshme është ajo që sjell metodat e reja për 

ekonomistët dhe përfundimisht zgjidh shumë probleme përpara.  

Murray Gell-Mann, një fizikant fitues i çmimit Nobel, kur fliste për ekonominë dhe thellësinë e kompleksitetit që 

lidhet me të, një herë kishte thënë "Imagjinoni sa e vështirë do të ishte fizika nëse elektronet do të mund të 

mendonin ...". Në kohërat e vjetra, llogaritja ishte shumë e kufizuar në zgjidhje analitike, mbledhje dhe zbritje 

të thjeshtë, etj. Deri në Luftën e Dytë Botërore, edhe inxhinierët i bënin llogaritjet me vizore mekanike dhe 

instrumente shoqëruese. Por, me ardhjen e kompjuterëve modernë, llogaritjet në shkallë të gjerë janë bërë të 

mundshme, dhe pothuajse nuk ka nevojë të refuzohet përdorimi i një qasje të parë të kompleksitetit dhe më pas 

përfundimisht të integrohet modelimi i bazuar në agjentë në analizën e problemit. 

Në pjesët vijuese të këtij seksioni do t'i diskutojmë disa kufizime të qasjes standarde ndaj ekonomisë, duke sfiduar 

se si këto kufizime plotësohen në metodën e modelimit të bazuar në agjentë. Pas kësaj, ne do të diskutojmë 

kufizimet e modelit tonë, problemet me memorien, kohën e llogaritjes dhe zgjidhjet e mundshme. Në fund do të 

diskutojmë se çfarë lloj matematike do të përdoret, dhe çfarë duam si rezultat përfundimtar. Kjo do ta përmbyllë 

pjesën hyrëse dhe do të hapë rrugë për diskutimin e aspekteve praktike të modelit që do ta përdorim, ku do të 

vazhdojmë të diskutojmë karakteristikat specifike të modelit tonë në krahasim me një përmbledhje të 

përgjithshme të cilën ne po zgjedhim që të përqendrohemi në këtë seksion. 

Kufizimet e qasjes aksiomatike 
Për të filluar këtë diskutim, së pari do ta rishikojmë një nga supozimet më të rëndësishme në tërësinë e teorisë 

ekonomike, konkretisht supozimin se kurba e kërkesës-ofertës është një nga elementet kryesore të qasjes 

aksiomatike. Kjo logjikë e kërkesës-ofertës ka një të metë të madhe pasi duhet të ketë pothuajse zero 

informacione të ngulitura në çmimin e produktit që mund të tregojë diçka në lidhje me sasinë e produktit në fjalë, 

përndryshe kjo do ta lidhte kërkesën dhe ofertën në një mënyrë tjetër, jo në atë të shpërndarjes së probabilitetit 

(Grossman & Stiglitz, 1976). 

Qasja moderne për të shpjeguar - veprimtarinë ekonomike - thekson konceptin se strukturat ekonomike 

makroskopike formohen si rezultat i sjelljeve mikroskopike. Sidoqoftë, kjo procedurë ka bërë modifikime të 

konsiderueshme në bazën origjinale të asaj në botën e fizikës. Ndërsa në fizikë, lëvizja e atomeve vërtet agregohet 

me lëvizjen e trupave të ngurtë përmes ligjeve të ndryshme siç është ai i Euler dhe Lagrange - sjellja e 

komponentëve individualë në ekonomi nuk ndjek drejtpërdrejt të njëjtën logjikë. Sidoqoftë, t’i analizojmë së pari 

çështjet direkte që dëmtojnë këtë qasje. Ekzistojnë dy çështje kryesore me këtë qasje, 

1. Problemi i shkallëve të lirisë 

2. Problemi i zgjedhjes sociale 

Në fizikë, dhe në fushat e zhvilluara brenda saj, kur jemi përballë një problemi lëvizim nga një qasje nga poshtë-

lart ku identifikojmë situatën dhe natyrën e problemit. Ne identifikojmë fushën më të përshtatshme për t'u marrë 

me të dhe pastaj i drejtohemi një identifikimi sistematik të të gjitha kufizimeve dhe shkallëve të lirisë së këtij 

problemi. Përfundimisht, ne ofrojmë një probabilitet të llogaritur statistikor dhe kufijtë e saktësisë. Në ekonomi, 

kjo qasje nuk do të funksionojë fare dhe kjo për shkak se sjellja e elementeve individuale që përbëjnë strukturat 

ekonomike supozohet të jetë një sjellje racionale e bazuar në zgjedhje, ndërsa në fizikë sjellja e mikro 

elementeve është sjellje e bazuar në ligj. Në fund kjo bën që fizika dhe fushat e tjera që lidhen me të të jenë të 
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pranueshme për t’u trajtuar me një qasje aksiomatike por përfundimisht i bën ekonominë dhe proceset tona si të 

papërdorshme. 

Çështja e dytë siç e kemi identifikuar është problemi i zgjedhjes sociale, në të cilin mikro elementet e botës 

ekonomike marrin vendime bazuar në një të mirë të përgjithshme, me sjellje mesatare që përfundimisht kërkon 

reagimin e shkallës mikro ndaj shkallës makro dhe zgjedhje të duhur racionale. Në një botë fizike, kjo nuk merret 

parasysh pasi supozimi është se strukturat globale që formohen janë rezultat i drejtpërdrejtë i ndërveprimit midis 

shkallës mikro siç i nënshtrohet ligjeve të natyrës, ndërsa njeriu sillet mirë në përputhje me ligjet e njeriut.  

Në punimin e tij themelor, Gallegati diskuton çështjen e natyrës aksiomatike të ekonomisë moderne dhe ai shpreh 

shqetësimin e tij në vetë faktin se një qasje aksiomatike përgjithësisht bazohet në aksiomat jorealiste ose të 

paverifikueshme (Gallegati & Richiardi, 2010). Ai vazhdon duke diskutuar se si përkrahësit e këtij këndvështrimi 

pretendojnë se këto abstraksione janë më se të nevojshme sepse bota reale është e ndërlikuar dhe për këtë arsye 

janë pikërisht thjeshtësimet si kjo që mund të shpijnë në një njohuri më të mira ekonomike. Megjithëse është e 

pranueshme që thjeshtësimet e ndërveprimeve dhe parametrave të caktuar vërtet dëshmohen tejet të dobishme 

në shumë raste, është kompleksiteti i natyrës ekonomike që do të kërkonte analiza më të hollësishme për të 

kuptim më të mirë dhe më të thellë. 

Në fund, sipas koncepteve të Adam Smith dhe punës së mëtutjeshme të Walras, Arrow dhe Debreu, kemi një 

situatë ku qasja aksiomatike krijon një ekuilibër të përgjithshëm i cili në vetvete ka shumë mospërputhje. Një 

nga problemet më të mëdha të këtij modeli të ekuilibrit të përgjithshëm është se të gjitha transaksionet bëhen 

me të njëjtin vektor çmimesh (Gallegati & Richiardi, 2010). Kjo supozon se të gjithë blerësit dhe shitësit janë 

duke u përshtatur ndaj ndryshimeve në një mënyrë pa kosto dhe ekziston një ankandues i pagabueshëm që po bën 

arbitrazhin derisa të vendoset tregu. Problemi me këtë logjikë është se pa marrë parasysh se çfarë zgjedhim për 

ta modeluar ekuilibrin e përgjithshëm, duket se sipas supozimeve të ekuilibrit të përgjithshëm është gjithmonë 

çmimi ai që i paraprin transaksioneve, ndërsa në jetën reale është e kundërta. Me këtë fakt të qartë, mjafton ta 

diskreditosh GE-në si shpjegim të saktë shkencërisht të fenomeneve ekonomike (Gallegati & Richiardi, 2010). 

Qasja e kompleksitetit 
Siç u diskutua në seksionin e mëparshëm, pamë se një nga problemet më të mëdha të qasjes aksiomatike është 

modeli i ekuilibrit të përgjithshëm dhe mospërputhjet që lindin brenda tij. Në mënyrë specifike, çështja me 

ndërveprimin shumë të kufizuar midis komponentëve individualë të shkallës mikro. Sipas Schumpeter, sipas 

modelit të ekuilibrit të përgjithshëm dhe qasjes neoklasike, kemi homogjenitet midis të gjithë agjentëve të 

shkallës mikro dhe çdo strategji individuale përfundimisht do të prodhojë një gabim që mund të prishë modelin e 

ekuilibrit të përgjithshëm Arrow-Debreu - ky është një supozim domethënës që mund të trajtohet si duhet me 

futjen e sistemit të modelimit të bazuar në agjentë. 

Një sistem shumë i ndërlikuar karakterizohet kryesisht nga ndërveprimi i nënkomponentëve të tij më të vegjël. 

Kini parasysh një njësi familjare me anëtarët e ndryshëm që e përbëjnë atë. Secili anëtar shpenzon një sasi parash 

çdo ditë dhe kjo në fund llogaritet si shpenzime ditore të familjes. Mesatarisht, nëse familja shpenzon më shumë 

sesa fiton, nuk i takon njësisë familjare ta rregullojë këtë çështje, varet nga agjentët individualë që përbëjnë 

njësinë familjare. Në këtë situatë, njësia familjare është vetëm një grupim abstrakt i një grupi agjentësh që sillen 

individualisht - mbase, dhe madje edhe e dëshirueshme, për të vepruar sipas interesave të tyre individuale. Kjo 

lloj sjelljeje ekonomike rrallë mund të modelohet me këndvështrimin neoklasik, konkretisht për shkak të shumë 

faktorëve që rregullojnë ndërlikimet e një familje. Ndërsa është e vërtetë që sikur të gjithë agjentët të 

konsideroheshin homogjenë në të gjithë parametrat e ndryshëm, dhe të konsideroheshin të barabartë në interesa 

dhe aktivitete, mund të kishte qenë e mundur të llogaritej një përgjigje e përafërt duke përdorur modele nga 

qasja neoklasike - në realitet kjo është larg nga e mundshmja. Përfundimisht, për ta zgjidhur këtë çështje ne 

kthehemi kah metoda e modelimit të bazuar në agjentë. 

Teorikisht, qasja e kompleksitetit - d.m.th. modeli i bazuar në agjentë - çliron ekuilibrin e përgjithshëm dhe 

modelet e tij të ndërlidhura nga qasja neoklasike duke hedhur poshtë themelet mbi të cilat ato ndërtohen. Në 

vend që të kërkojë zbritjen e një vektori të çmimeve të ekuilibrit dhe të kërkojë një dëshmi të ekzistencës së tij, 

modelimi në bazë të agjentëve vërtet hap rrugën për ndërtimin e kërkesës në fjalë nga ndonjë algoritëm logjik 

ose ligj. Vetë akti i llogaritjes së rezultatit në fjalë vërtet kërkon që të modelojmë qëllimet e ndryshme dhe 

strategjitë individuale për secilin agjent i cili përfundimisht do ta zgjidhë një nga problemet më të mëdha për të 
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cilat kemi diskutuar më herët, konkretisht atë të problemit të shkallëve të lirisë. Pastaj, është e mundur të 

përfshihen shpërndarje të ndryshme të ideve dhe strategjive dhe të simulohet zhvillimi i mëtutjeshëm i situatës 

për të siguruar konsistencë logjike në hipotezat e testuara. Ky fakt me të vërtetë e zgjidh çështjen e dytë të 

qasjes aksiomatike, konkretisht problemin e zgjedhjes sociale (Epstein, 2006). 

Kjo metodologji e hulumtimit përfiton me të vërtetë nga modelimi i bazuar në agjentë. MBA është një metodologji 

që vetë e lejon studiuesin të krijojë një simulim reaktiv të bazuar në rregull të aktorëve (agjentëve) të ndryshëm 

që sillen në përputhje me rrethanat dhe reagojnë ndaj modeleve të qenësishme që krijohen derisa simulimi 

vazhdon. Karakteristikat kryesore të modelimit të bazuar në agjentë janë: 

1. Një numër dukshëm i madh i objekteve ekzistojnë brenda simulimit dhe ndërveprojnë me njëri-tjetrin 

2. Të gjitha objektet ekzistuese në simulim janë autonome - që do të thotë se nuk ka kontroll ekzistues nga 

lart-poshtë mbi agjentët 

3. Rezultati i veprimeve të tyre llogaritet numerikisht dhe i nënshtrohet ligjeve të llogaritjes 

Këto objekte, siç diskutuam në pikat e mëparshme kryesore, janë sinonim i agjentëve dhe ato zakonisht quhen 

agjentë. Një agjent brenda simulimit mund të jetë çdo gjë që duam të përfaqësojmë - qoftë një atom, një shufër 

metalike, një tregtar, një familje apo një qeveri e tërë. Kërkesa e vetme është që ne të zgjedhim një metrikë 

dhe hapësirë të përshtatshme ku modelojmë sjelljen e agjentëve tanë dhe presim që agjentët të kenë aftësinë të 

veprojnë brenda asaj hapësire, dhe po ashtu të reagojnë ndaj stimujve të jashtëm që përfundimisht formojnë një 

ndërveprim midis agjentëve dhe objekteve të tjera brenda simulimit.  Edhe subjektet e tjera siç janë firmat, 

qeveritë, politikat, tregjet dhe organet rregullative mund të modelohen lehtësisht si agjentë por edhe si struktura 

plotësuese të të dhënave që mund të ndihmojnë për një këndvështrim më të lehtë të llogaritjes. (Gallegati & 

Richiardi, 2010) 

Në këndvështrimin neoklasik, kur kemi të bëjmë me problemet ekonomike, ne i afrohemi atyre nga këndvështrimi 

nga lart-poshtë duke supozuar ligje natyrore aksiomatike dhe duke i caktuar në mënyrë të duhur ato ndërtime 

matematikore në sjelljen ekonomike. Në metodologjinë e modelimit të bazuar në agjentë ne supozojmë një 

këndvështrim nga poshtë-lart ku modelojmë ndërveprimet midis agjentëve, duke u përpjekur t'i modelojmë ato 

sa më të thjeshta të jetë e mundur dhe në fund nxjerrim struktura shumë komplekse. Ne lejojmë adaptimin si 

pjesë e strategjisë individuale për zgjedhje optimale dhe, për këtë arsye, mund të vërejmë ndryshime dhe 

përafrim drejt pikave globale më optimale. 

Agregimi i këtyre mikro ligjeve në fund të fundit shpie në ndërtime më të mëdha në hapësirën e zgjidhjes, që në 

shumicën e rasteve ofrojnë sjellje formuese dhe rregullsi statistikore. Shikoni për shembull Cellular Automata - 

Rregulla 22 - që është një nga shembujt më të famshëm - nga kaosi në rregull. Rregulla 22 ka këtë logjikë të 

rregullës,  

 

Figura 20: Logjika e Rregullës 22 Cellular Automata   

Në këtë logjikë gjithmonë analizojmë një grupim prej 4 katrorësh, dhe varësisht prej gjendjes së tyre, mund ta 

llogarisim gjendjen tjetër. Kjo rregull shumë e thjeshtë agregohet më vonë për të formuar imazhin e mëposhtëm, 
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Figura 21: Zhvillimi i Rregullës 22 Cellular Automata  

Kjo lloj sjellje nga mikro në makro është shumë e pritshme në modele të bazuara në agjentë dhe punë të tjera 

derivative. Duke punuar nga këndvështrimi nga poshtë-lart, mund t'i identifikojmë modelet dhe sjelljet jo vetëm 

në shkallën mikro, por edhe në shkallën meso dhe shkallën makro në përputhje me rrethanat. Kjo është një nga 

karakteristikat më të fuqishme të metodologjisë së modelimit të bazuar në agjentë sepse siguron informacione në 

të gjitha nivelet. 

Në mënyrë thelbësore, metodologjia e kërkimit të bazuar në agjentë është një nga metodologjitë më të rafinuara 

pasi siguron një pajtim të dy ideve filozofike (Gallegati & Richiardi, 2010): 

1. Individualizmit metodologjik 

2. Holizmit 

Meqë llogarisim sjelljen e agjentëve specifikë, dhe pastaj agregojmë sjelljen në fjalë me strukturat më komplekse, 

mund të shohim qartë se modelimi i bazuar në agjentë ndjek vërtet një këndvështrim metodologjik individual - i 

cili në vetvete është një koncept filozofik që synon të shpjegojë veçoritë ekonomike dhe sociale duke analizuar 

përbërësit e tij individualisht dhe në atë koncept duke përfshirë idenë se tërësia nuk është gjë tjetër veçse shuma 

e pjesëve të saj. Për ironi, aftësia e qartë për të zvogëluar nga strukturat më të mëdha në nënstruktura më të 

vogla nuk do të thotë se mund të rindërtojmë. Për shembull, ne tashmë e kemi zvogëluar tërë universin në një 

përbërje të atomeve dhe kemi një kuptim shumë të mirë të elementeve të ndryshme që përbëjnë universin - 

megjithatë ne nuk jemi në gjendje të përgjigjemi se si do të mund të ndërtonim një të tillë, ose edhe më pak, se 

si ishte ndërtuar ky univers para së gjithash. Andaj, mund të konkludojmë lehtësisht se zvogëlimi nuk nënkupton 

domosdoshmërisht ndërtim. 

Për të shpjeguar se si modelimi i bazuar në agjentë e futë holizmin në substratin e tij, mund ta shohim një 

shembull tjetër. Kini parasysh një njësi familjare me gjyshërit në të. Le të themi se në njëfarë kohe 𝑡 = 𝑡1 

supozojmë se njëri prej gjyshërve është i sëmurë dhe në varësi të ashpërsisë së sëmundjes ndryshimet në 

strukturën financiare të kësaj familjeje do të variojnë ndjeshëm. Tani le të supozojmë se kjo familje posedon një 

biznes dhe për rrjedhojë këto ndryshime do të reflektojnë edhe në këtë biznes, dhe logjikisht, në gjendjen 

financiare të punonjësve të biznesit në fjalë, dhe më pas rrjedhimisht edhe në familjet e punonjësve në fjalë. Ky 

lloj i sjelljes jolineare është i pritshëm dhe trajtohet shumë në metodologjinë e hulumtimit të bazuar në agjentë. 

Ndërsa kjo sjellje jolineare mund të vlerësohet lehtësisht në një model të bazuar në agjentë, do të ishte gati e 

pamundur të zgjidhet në mënyrë analitike ose nga një këndvështrim nga lart-poshtë. Në fund, ky koncept i 

jolinearitetit vazhdon të grumbullohet dhe të formojë struktura që përndryshe do të ishin të pazbërthyeshme 

përmes një matematike të thjeshtë. Kjo është gjithashtu një nga idetë kryesore të holizmit, që thotë se tërësia 

është më e madhe se shuma e pjesëve të saj. 

Kufizimet e qasjes së kompleksitetit 
Kur diskutuam për shumë nga përfitimet e qasjes së kompleksitetit, dhe dhamë një përshkrim mjaft të gjerë të 

koncepteve që lidhen me të, është pikërisht qëllimi i këtij seksioni të sigurojë disa paralajmërime dhe çështje të 

përfshira në hartimin, realizimin dhe vlerësimin e një modeli ta bazuar në agjentë. 
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Kufiri i llogaritjes 
Një nga çështjet më të mëdha që mbetet edhe sot e kësaj dite, me gjithë përmirësimet teknologjike, është çështja 

e llogaritjes. Ndonëse është e vërtetë që llogaritja është përmirësuar ndjeshëm gjatë dekadave të fundit, ne ende 

kemi kufij të caktuar për llogaritjen, dhe duhet të jemi të kujdesshëm që të mos i kalojmë ata. Për ta ilustruar 

këtë problem, le të supozojmë se kemi 4 persona, dhe ata po tregtojnë njëri me tjetrin në mënyra të ndryshme. 

𝑡1 → 𝑡2 → 𝑡3 → 𝑡4 

Pra, në thelb, Tregtari 1 do të tregtojë me Tregtarin 2, ku ata përfshihen në aktivitet ekonomik, dhe pastaj 

Tregtari 2 ka qasje tek Tregtari 3, i cili nga ana tjetër ka qasje tek Tregtari 4. Ky problem në përgjithësi paraqitet 

si një problem i këtillë grafik 

 

Figura 22: Ndërlidhshmëria grafike midis agjentëve 1-4 

 

Ky është një problem i thjeshtë, ku agjentët do të ndërveprojnë me njëri-tjetrin dhe pastaj do të formojnë një 

strukturë ekonomike. Nëse supozojmë që frekuenca e aktivitetit të jetë 1 ditë, 

𝑓ሺ𝑣ሻ = 1ditë 

Dhe pajtohemi që të përdorim 1 ditë si kohëzgjatja minimale për të llogaritur aktivitetet midis këtyre agjentëve, 

mund të formulojmë me lehtësi një program kompjuterik që do t'i llogariste këto aktivitete si vijon: 

 Dita e fillimit n 

 Llogaritni aktivitetin për Tregtarin 1 me Tregtarin 2 

 Llogaritni aktivitetin për Tregtarin 2 me Tregtarin 3 

 Llogaritni aktivitetin për Tregtarin 3 me Tregtarin 4 

 Llogaritni aktivitetin për Tregtarin 4 me Tregtarin 1  

 Dita e përfundimit n  

Këtu janë vetëm 4 aktivitete, siç paraqiten me skajet blu në diagramin e mësipërm. Nëse ky problem do të 

shkallëzohej të themi me 10, 40 ose edhe 100 agjentë, do të shkallëzohej në mënyrë lineare 
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Figura 23: Numri i agjentëve është rritur nga 10 në 40 e pastaj në 100. 

Derisa mund të duket se kompleksiteti po rritet ndjeshëm, kjo ndodh vetëm sepse numri i agjentëve rritet nga 10 

në 40 e pastaj në 100 në imazhin e fundit. Sidoqoftë, për shkak se do të na duhej të bënim llogaritjet për këta 

agjentë çdo ditë, kjo do të nënkuptonte se për çdo ditë d do të na duhej t'i bënim llogaritjet n. Kjo do të 

shkallëzohej në mënyrë lineare në ditë, pasi mund të shohim se kompleksiteti llogaritës është, 

𝐹ሺ𝑛ሻ = 𝑑 ⋅ 𝑛 

Ku kemi 𝑑 që paraqet numrin e ditëve, dhe 𝑛 që paraqet numrin e agjentëve të përfshirë në simulim. Le të 

supozojmë për hir të thjeshtësisë së çdo llogaritje merr rreth 1 sekondë, për një llogaritje të 30 ditëve do të 

kishim 30 sekonda. Për një llogaritje të 100 ditëve do të kishim rreth 100 sekonda. Është logjike të shihet se kjo 

shkallë lineare është e dëshirueshme në këto situata.  Por tani le të shohim se çfarë ndodh nëse rrisim 

kompleksitetin, duke lejuar që çdo agjent të ndërveprojë me secilin agjent tjetër. 

 

Figura 24: Shembulli me 100 agjentë 

 

Figura 25: Shembulli me 10 agjentë plotësisht ndërveprues 

Pra, mund të shihni që tani numri i lidhjeve është rritur ndjeshëm. Më parë, me vetëm 10 agjentë që komunikonin 

me fqinjin e tyre të afërt, sasia e llogaritjes ishte dukshëm më e thjeshtë, vetëm 10 të tilla, por tani kemi secilin 

agjent që komunikon me çdo agjent tjetër, kështu që shkallëzimi është kuadratik, d.m.th. 

𝑓ሺ𝑛ሻ = 𝑛 ⋅ 𝑛 = 𝑛2 

Tani nëse e pranojmë se secila prej këtyre llogaritjeve duhet të realizohet sërish për çdo ditë radhazi, kemi 

situatën e mëposhtme, 

𝐹ሺ𝑛ሻ = 𝑑 ⋅ 𝑛2 

Tani kjo shkallë është dukshëm më e madhe se e para, dhe mund të rritet shumë shpejt. Le të themi se, ashtu si 

shembulli tjetër, çdo llogaritje merr 1 sekondë kohë, pastaj për një ditë, për 10 agjentë, kemi,  

𝐹ሺ10ሻ = 𝑛2 = 102 = 100sekonda 
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Pra, do të duhet një kohë e konsiderueshme për të llogaritur ndërveprimin midis çdo agjenti që ndërvepron me 

çdo agjent. Kjo rritje do të jetë edhe më e madhe për vlerën tjetër, pasi shkallëzon në mënyrë kuadratike. Për 

100 agjentë do të duhej diku rreth 10,000 sekonda që arrijnë afërsisht 2 orë e 46 minuta. Dhe kjo është vetëm 

për një ditë të llogaritjes, për 10 ditë, do të merrte për rreth 1 ditë e 3 orë. Çështja këtu nuk është në kohën e 

llogaritjes prej 1 sekonde, por më tepër në shkallëzimin e ndërveprimeve midis agjentëve. Ka situata kur kjo 

shkallë mund të jetë edhe më e madhe. Në shkencën e kompjuterëve bëhen llogaritje në trilionë për sekondë, me 

shkallëzim shumë përtej shkallës lineare. Ky lloj i mekanikës është shumë i rëndësishëm për t’u mbajtur nën 

kontroll gjatë dizajnimit të modeleve MBA, veçanërisht ato me numër të madh agjentësh. 

Kufijtë e memories dhe paralelizimit 
Një kufi tjetër shumë i rëndësishëm për t’u marrë në konsideratë është kufiri i memories së kompjuterit, çështjet 

me paralelizimin dhe sa mund të shkallëzohet një problem në mënyrë horizontale përpara se të prishej. Në 

zhargonin e shkencës kompjuterike, shkallëzimi horizontal nënkupton shtimin e më shumë kompjuterëve (ose 

procesorëve) për të punuar së bashku drejt zgjidhjes së problemit fillestar. Paralelizimi me anë të shkallëzimit 

horizontal zakonisht është një nga metodat më të përdorura për rritjen e efikasitetit të llogaritjes. 

Ekzistojnë dy probleme kryesore që lidhen me memorien dhe paralelizimin kur e aplikojmë këtë për një problem 

ekonomik. 

 Çështja e memories dhe shkallës së bazës së të dhënave 

 Çështja e paralelizmit 

Këto dy çështje mund të jenë fatale për shkallëzimin e problemit dhe në varësi të natyrës së metodologjive të 

analizës dhe hulumtimit, këto dy probleme mund të paraqesin një problem shumë serioz kur punoni me të dhëna. 

Megjithëse sot ekzistojnë liqene të të dhënave dhe baza të shkallëzueshme të të dhënave që mund të mbajnë me 

lehtësi petabajtë të dhënash, infrastruktura mund të jetë shumë e kushtueshme, dhe mund të mos jetë mjaft e 

dobishme për të shkallëzuar. Para se të futemi në detaje të mëtejshme për secilën nga çështjet, do të propozojmë 

që nganjëherë shkallëzimi i simulimit në mënyrë numerike mund të jetë zgjidhja e duhur. Ekzistojnë zgjidhje të 

tjera si sigurimi se janë duke u përdorur llojet e duhura të të dhënave, siç janë regjistrimet për të dhëna 

kategorike në vend të llojeve të objekteve, gjë që mund të zvogëlojë kërkesën për memorien e nevojshme të 

bashkësisë së të dhënave për një rend ose dy. Sidoqoftë, shkallëzimi i modelit nganjëherë nuk është opsioni i 

duhur, dhe në këto raste propozojmë të analizohet zgjidhjet Cloud që mund të dëshmohen si shumë të dobishme 

pasi ato mund të ekzekutojnë dhe rikthejnë të dhënat shumë më lehtë sesa që do të mund ta bënte një individ 

me kompjuterin e tij personal. 

Problemet me memorien shoqërohen përgjithësisht me shkallën e bashkësisë së të dhënave, për shembull në rastin 

tonë marrim tërësinë e Bashkimit Evropian me një madhësi të popullsisë rreth 80 milionë. Nëse i caktojmë secilit 

individ disa metadata siç është hash-i identifikues, një metadata për moshën dhe punësimin sikur statusi i 

punësimit, profesioni, lloji i profesionit, paga dhe të dhëna të tjera, në total arrin deri në rreth 3 bajt të dhënash 

për person. Për 80 milion njerëz, ne kemi një bashkësi të dhënash prej rreth 240 megabajt. Ndërsa 240MB nuk 

është numër shumë i madh për infrastrukturën e sotme, kjo tregon se sa shpejt rriten të dhënat në hapësirë. 

Shtimi i vetëm një informacioni shtesë për agjentin, që do të arrijë në një sasi shumë të vogël prej 1 bajti për 

person, herën tjetër kur bashkësinë e të dhënave ta ndajmë në seri të caktuara do të kemi të dhëna prej 320MB. 

Kjo është një rritje e madhe për nga madhësia. Prandaj, është e rëndësishme të kini parasysh se problemi i 

memories është një nga çështjet që mund të dëmtojë një simulim të bazuar në agjentë. 

Problemi tjetër siç u diskutua më herët është problemi i paralelizimit. Ky problem është pak a shumë një problem 

konceptual në të cilin ne shikojmë çështjen e bllokimit të shkallës. Le të themi se kemi grupime agjentësh si më 

poshtë  
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Figura 26: Grupimet e agjentëve 

Dhe le të supozojmë se çdo grupim i agjentëve është një lloj llogaritjeje e pavarur, qoftë ai një shkëmbim tregtar 

në tregje të ndryshme, shkëmbime ekonomike midis vendeve të ndryshme etj. Ky lloj problemi është shumë lehtë 

i shkallëzueshëm në mënyrë horizontale. Duke vlerësuar secilin grupim më vete, ne mund të vlerësojmë edhe 

grupimet më të mëdha të theksuara këtu me ngjyrë të kuqe, në një metodë paralele, dhe pastaj të bëjmë një 

lëshim të burimeve dhe të vlerësojmë llogaritjet ndërgrupore. 

 

Figura 27: Grupimet dhe zonat e tyre të identifikuara të llogaritjes 

Sidoqoftë, problemi është se çka nëse kemi një situatë ku secili agjent është i lidhur në mënyrë rastësore me një 

agjent tjetër. Në këtë rast do të jetë e pamundur të përcaktohet se çfarë lloj grupimesh mund të bëhen për 

paralelizim ose të kryhet ndonjë heuristikë. Për t’i luftuar këto çështje, është e rëndësishme që gjatë fazës së 

ngritjes së problemit ta dizajnojmë zgjidhjen ashtu që të jetë sa më e zgjerueshme. Nëse është e mundur të 

ndahen aktivitetet në grupe dhe nëse është e mundur, të mbahen pamje filtrimi që do të mundësonin që llogaritja 

të bëhet në nënbashkësitë më të vogla të të dhënave që ndoshta mund të shpejtojnë llogaritjen në përgjithësi. 
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Këto çështje, konkretisht kufijtë e memories dhe shkallëzimi horizontal, mund të bëhen të rëndësishme nëse jemi 

duke punuar me bashkësi të mëdha të dhënash dhe nëse llogaritjet janë shumë të ngurta, d.m.th nëse një veprim 

varet nga një numër i madh agjentësh, dhe nëse një veprim ndryshon sjelljen e shumë agjentëve. Nëse kjo çështje 

bëhet me të vërtetë e rëndësishme për problemin të cilin jeni duke e trajtuar, kjo mund të jetë një çështje shumë 

domethënëse e dizajnimit, e cila duhet të jetë e rregullueshme nëse kryhet një lloj ridizajnimit. 

Zbatimi 
Në këtë pjesë do të diskutojmë specifikat e zbatimit të programit tonë. Përgjatë pjesëve të mëposhtme do të 

analizojmë në detaje shumë zgjedhje të dizajnimit që kemi bërë gjatë dizajnimit të modelit tonë të bazuar në 

agjentë dhe do të shpjegojmë logjikën që qëndron prapa tyre. Ne do të përshkruajmë supozimet dhe kufizimet e 

ndryshme me relaksuesit e tyre të duhur. 

Komponenti ynë kryesor në simulim është Subjekti i cili është përkufizimi më i lartë dhe më abstrakt në hierarkinë 

e simulimit tonë. Subjekti shërben si ndërfaqe, kryesisht për të përcaktuar sjellje të ndryshme që kanë subjektet 

e tjera në simulim, por edhe për të siguruar një bazë të përbashkët për logjikën që qëndron prapa saj. Me fjalë 

të tjera supozojmë se të gjitha sjelljet janë të gjurmueshme, prandaj ato duhet t'i bashkëngjiten një lloj vargu 

të identifikueshëm në mënyrë unike. 

 

 Figura 28: Subjekti dhe zbatimi konkret i tij (disa subjekte janë fshehur për qartësi) 

Subjekti mund të ketë shumë zbatime, siç p.sh. Agjenti që përfaqëson një person, Biznesi i cili është një subjekt 

në vete, por i përbërë nga shumë Agjentë. Subjekti Problemi i cili paraqet një problem në të cilin janë angazhuar 

Agjentët gjatë orarit të punës. Këto subjekte do të diskutohen më në detaje në seksionet e tyre. 

Ne dizajnuam simulimin në atë mënyrë që objektet aty të jenë pjesët më të rëndësishme të simulimit. Kini 

parasysh subjektin Biznesi për shembull, megjithëse ka disa vlera të agreguara në vete, ai ende është vetëm një 

kontejner për Agjentët. Sidoqoftë, subjekti Problemi është një ndërtim krejtësisht i ndryshëm. Ndërsa subjekti 

Biznesi është kontejner i shumë Agjentëve, subjekti Problemi është një subjekt në vete dhe përfaqëson problemin 

e biznesit me të cilin merren Agjentët, çdo orë (që është njësia më e vogël e kohës me të cilën ne simulojmë). 

Do të diskutojmë rreth gjurmuesit tonë të kohës në pjesën e vet, subjektin Ora, i cili është subjekti i veçantë, për 

të cilin zbatuesin e kemi rekomanduar që të jetë një objekt statik, i inicializuar vetëm një herë për simulim, duke 

ndjekur në mënyrë efektive një formë të modelit Singleton. 

Megjithëse gjatë gjithë këtij punimi do të ofrojmë ide të ndryshme dhe modele dizajnimi që ua rekomandojmë 

kur zbatoni këtë simulim, mbani në mend se i takon dizajnuesit dhe zbatuesit të krijojnë një zbatim optimal sa i 

përket situatës së tyre, d.m.th. për një zbatues i cili është duke punuar në një gjuhë programuese të orientuar 

drejt objektit, dizajni mund të jetë i ndryshëm nga dikush që i qaset modelimit të këtij simulimi në një gjuhë 

programuese funksionale. 

Sidoqoftë, ne jemi përpjekur të japim rekomandime sa më të përgjithshme që të jetë e mundur, me qëllim që 

puna në zbatimin e këtij simulimi të jetë sa më e lehtë për çdo paradigmë. Është gjithashtu shumë e rekomanduar 

që zbatimi i këtij modeli të bëhet në një lloj gjuhe programuese që dallon nga ndonjë lloj softueri i gatshëm siç 

është Excel. Për shkak të kompleksitetit së të dhënave që pasqyrohen, do të ishte jashtëzakonisht e vështirë dhe 

shumë joefikase të modelohet diçka si kjo në një program që është i kufizuar në fleksibilitet. 



 

 34 

Supozimet parësore 
Ne bëjmë dy supozime parësore para se të përcaktojmë këtë model. Supozimet janë si më poshtë, 

 Të gjithë agjentët janë agjentë racionalë 

 Të gjitha transaksionet janë plotësisht transparente 

Këto dy parime janë shumë të rëndësishme për funksionimin e duhur të modelit, sepse së pari, ne presim që 

agjentët të veprojnë në mënyrë racionale, dhe çdo zbatim tjetër do të ishte më i vështirë për t'u simuluar dhe 

më jorealist në sjellje në shkallë të gjerë. Derisa parimi i parë është i bazuar në funksionimin e duhur të simulimit 

dhe sjelljen e agjentëve, i dyti është i bazuar në një mendim që dikush mund të thoshte “dëshirues”. Në 

parametrat e modelit, ky sistem i transaksioneve transparente bëhet për dy arsye 

1. Sasi e madhe të dhënash  

2. Humbje e burimeve llogaritëse 

Këto transaksione përbëjnë një sasi të madhe të të dhënave tona, që nënkupton se nxjerrim përfundime dhe 

studime të tjera mbi këto të dhëna; kështu që ne duam të jemi në gjendje të kemi sa ma shumë të dhëna në 

aspektin sasior që të jetë e mundur. Dhe së dyti, pasi llogaritjet e agjentëve marrin ca burime llogaritëse, heqja 

ose fshehja e tyre nga sistemi heq ca vlerë nga procesi i llogaritjes. 

Është e rëndësishme të theksohet se ka mundësi që, sipas dizajnit të modelit tonë, të instaloni një sistem ku disa 

subjekte fshehin transaksionet e tyre në një përpjekje për të modeluar sjellje inkriminuese siç është evazioni 

fiskal, megjithatë për momentin nuk rekomandojmë ndonjë përpjekje të tillë, veçanërisht nën parametrat e 

modelit aktual, sepse kjo vetëm do të shkaktonte më shumë dëm sesa dobi dhe kjo për shkak se modeli ynë 

aktualisht është joadekuat për të trajtuar këto rrethana të jashtëzakonshme. 

Ne presim, dhe në fund të fundit, ne kemi programuar në sjelljen e agjentit, një zgjedhje racionale ku, në varësi 

të variablave të caktuara, agjenti do të marrë vendime që përfundimisht do të funksionojnë në të mirë të interesit 

të tij. Këto zgjedhje do të bëhen nga agjenti në varësi të disa variablave, por të gjitha këto variabla do të punojnë 

së bashku për të agreguar një variabël të vetme Lumturia e cila do të shërbejë si nxitësi kryesor për agjentin, 

d.m.th. agjenti do të kërkojë të maksimizojë variablën Lumturia. Ndonëse e kemi emëruar si lumturi, ajo nuk 

përfaqëson domosdoshmërisht lumturinë njerëzore, ajo vetëm paraqet një pikëpamje abstrakte të lumturisë nga 

këndvështrimi ekonomik. Do të diskutojmë më shumë se si llogaritim lumturinë dhe si llogaritim luhatjen e saj 

gjatë simulimit të ditës. 

Subjektet 
Në këtë seksion do të diskutojmë më shumë rreth disa subjekteve  

Ora 
Subjekti Ora është një nga subjektet më themelore të modelit dhe simulimit. Drejton kohën e simulimit dhe 

gjurmon ndryshimet. Rekomandohet shumë që ora të jetë një subjekt statik, duke ndjekur modelin Singleton. 

Sidoqoftë, është e mundur që të ketë orë të shumta që funksionojnë për një performancë më të mirë por duhet 

të përdoren teknika speciale për t’i sinkronizuar këto orë. Për ata që duan të zbatojnë një version të simulimit 

me shumë threads, gjithashtu duhet të kujdesen për sinkronizimin e orëve dhe për zbatimin e një versioni thread-

safe të orës singleleton nëse vendosin të përdorin një orë unike. 

Ora përmban shumë parametra që mund të përdoren. Për shembull, ora është lineare në rritje sa i përket 

numërimit të orëve. Mund të përdoret gjithashtu për të gjurmuar numërimin e ditëve, duke moduluar numërimin 

linear të orëve nga një vlerë konstante. Mund të gjurmojmë numërimin e ditëve të punës, ose pushimet.  

Të gjithë këta parametra duhet të trajtohen nga subjekti Ora. 
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Figura 29: Progresi njëorësh i subjektit Ora  

Figura tregon rritjen lineare të numërimit njëorësh (një pjesë të tij). Rritja njëorëshe gjithashtu mund të 

ndërmjetësohet dhe modulohet me një vlerë konstante për të fituar vlera ditore, javore dhe mujore. 

 

Figura 30: Progresi ditor i subjektit Ora  

Ne mund të përdorim progresin ditor të subjektit Ora për t’i numëruar ditët ndërsa ndodhin. Orët rriten në mënyrë 

lineare, ndërsa ditët përpjesëtohen me 24 dhe modulohen me 1. Këto llogaritje janë jashtëzakonisht të dobishme 

kur duam të kalojmë politikat më vonë. 

Gjithashtu rekomandojmë një llogaritje tjetër për t’u zbatuar gjatë përdorimit të parametrave të Orës, në mënyrë 

që simulimi të ketë informata lidhur me lëvizjet javore. Këto do të ishin të rëndësishme për simulimin e festave 

fetare të përjavshme, miratimin e legjislacionit që do të zbatonte gjëra të tilla. E njëjta vlen edhe për zbatimin 

e legjislacionit për kohën e lirë të punës që do të gjurmohej çdo javë. 
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Figura 31: Progresi javor i subjektit Ora 

Agjenti 
Personi do të përfaqësojë njësinë themelore që ne krijojmë për të përfaqësuar një element të fuqisë punëtore. 

Personi përfaqëson një qenie njerëzore pjesë e grupmoshës 15-75 vjeç, i aftë të bëjë punë, të paguhet legalisht 

dhe të lidhë kontrata detyruese. Ky person do të përbëjë një përqindje të fuqisë punëtore për një vend dhe do të 

kontribuojë duke paguar taksat dhe duke respektuar pa mëdyshje politikat e tjera të vendosura nga vendi. 

Çdo person posedon informatat e përgjithshme të mëposhtme që shërbejnë si variabla për personin në fjalë, e 

këto janë: 

 Emri (vargu i identifikimit, 12 karaktere, Hash i gjeneruar në mënyrë rastësore) 

 Mosha (vlera e plotë, e kufizuar 15 - 75) 

 Metadata gjeografike 

 Metadata e punës 

 Arsimimi 

 Aftësitë 

 Kapitali 

 Lumturia 

 Lodhja 

 Presioni 

Tani do të diskutojmë secilën nga variablat e mëposhtme në gjatësi dhe do të përshkruajmë çdo supozim prapa 

tyre. Kur Personi gjenerohet, ne bëjmë një llogaritje paraprake për t'u siguruar që ky person përshtatet me një 

përshkrim të përgjithshëm. Për shembull, një vend përcakton disa kufij të ndryshëm si shpërndarja e moshës, etj. 

Gjithashtu, në varësi të BPV-së së vendit dhe strukturave të përafërta të pagave, Kapitali i Personit do të 

gjenerohet në përputhje me rrethanat. Strukturat e pagave mund të ndryshojnë përgjatë simulimit për shkak të 

dinamikës ekonomike.   

Gjithashtu, e gjithë Metadata e punës do të gjenerohet sipas informacionit që futet paraprakisht përmes një 

konstruktori të Vendit. 
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Ne kemi dizajnuar sistemin kësisoj me qëllim të gjenerimit të përfaqësimeve të sakta të fuqisë punëtore brenda 

vendeve të përzgjedhura dhe përfundimisht brenda BE-së. Për gjenerimin e njerëzve në BE ne jemi siguruar që 

variablat mund të gjenden në Eurostat dhe duke qenë në gjendje t'i identifikojmë këto variabla në bazat e hapura 

të të dhënave në internet kemi dizajnuar një sistem të tillë që, duke i futur ato të dhëna në të, ai do të gjeneronte 

agjentët në përputhje me rrethanat. 

Këto variabla përgjithësisht nguliten në Metadatënt gjeografike dhe në Metadatën e punës të agjentit.  

Emri 
Për të gjeneruar Emrin për personin përdorim algoritmin e unifikuesit universal unik (UUID) për të siguruar 

gjenerimin e një emri të përzgjedhur në mënyrë rastësore, i cili mund të bëhet më parë për kopje.  

Procesi i gjenerimit të emrit kalon përmes një logjike specifike, ku 6 bitat fillestarë përdoren për të pasqyruar 

sistemin e versionit dhe variantit ndërsa 122 bitat e tjerë përdoren për të gjeneruar unifikim.  

Kjo siguron që të gjitha kombinimet e mundshme të jenë 

𝐶 = 2122 

Që është një numër shumë i madh, dhe për rastin tonë, mund të supozojmë se do të ketë zero përplasje nëse 

flasim në mënyrë praktike. Literatura e mëtejshme mund të analizohet për supozime të përplasjes, por ideja e 

përgjithshme për një nga supozimet më konservatore është se probabiliteti për të gjetur një emër dublikatë është 

rreth një në një miliard. 

Ne do t'i përdorim këta emra për të gjurmuar të njëjtin individ përgjatë azhurnimit historik, d.m.th. të ndjekim 

ndryshimet e një personi specifik në lumturi, aftësi, modele migracioni, etj. 

Këta emra gjithashtu mund të përdoren lehtësisht si çelësat e bazës së të dhënave, pasi ata janë unikë dhe mund 

të indeksohen mjaft lehtë. 

Mosha 
Grupmoshat janë ndër variablat më të rëndësishme që duhet t'i kushtojmë vëmendje kur gjenerojmë popullsi për 

vendet e ndryshme. Problemi më i madh është se kur gjenerojmë një popullsi në shkallë të gjerë, do të na duhet 

një mekanizëm për të gjeneruar moshat në mënyrë proporcionale dhe në përputhje me modelet e moshave të 

vëzhguara në vende të ndryshme. Për shembull, në Kosovë mosha mesatare është 29 vjeç. Për ta modeluar këtë 

në procedurën e gjenerimit do të përdorim një shpërndarje normale me mesatare të paracaktuara dhe devijime 

standarde, konkretisht, 

𝑓ሺ𝑥, 𝜇, 𝜎ሻ =
1

ξ2𝜋𝜎2
𝑒
−
ሺ𝑥−𝜇ሻ2

2𝜎2  

Duke përdorur këtë formulë, ne do të jemi në gjendje të gjenerojmë shpërndarjen e vërtetë në varësi të variablave 

të dhëna μ dhe σ. 

Këto janë grupmoshat për Kosovën, në vitin 2016, të cilat supozojmë se janë mjaftueshëm të reja për t’u marrë 

parasysh. Shpërndarja e grupmoshave është shumë simetrike në lidhje me gjinitë, kështu që ne thjesht mund të 

përdorim vlerat nominale për to për të gjeneruar tërë popullsinë. Ne nuk i dallojmë agjentët sipas gjinisë, prandaj 

marrja e vlerave nominale është më se e mjaftueshme për të gjeneruar tërë popullsinë. 



 

 38 

 

Figura 32: Grupmoshat për Kosovën – 2016 

Le të marrim rastin e Kosovës dhe të studiojmë grupmoshën që rezulton dhe se si motori i rastësisë do të gjenerojë 

të dhënat e nevojshme për të ruajtur një shpërndarje të duhur sipas të dhënave të ofruara. Nga grafiku mund të 

shohim se mosha mesatare për agjentin kosovar është rreth 29 vjeç, 

𝑎
¯
= 29vjeç 

Dhe devijimi standard për këtë llogaritet të jetë rreth 

𝜎 = 12𝑣𝑗𝑒ç 

Të dhënat që rezultojnë për Kosovën janë sipas këtij diagrami, 

 

Figura 33: Shpërndarja e moshës në Kosovë 

Për vendet e tjera vlen e njëjta logjikë, për shembull për Gjermaninë kemi vlera të ndryshme fillestare për 

mesataren dhe devijimin standard. Për shumë vende të ndryshme ne do të llogarisim përgjithësisht mesataren dhe 
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devijimet standarde për shkak të faktorëve të ndryshëm, kryesisht do të përdorim të dhëna nga interneti për të 

vlerësuar një përshtatje të mirë për këta parametra në mënyrë që të sigurohet që kemi një përfaqësim më të 

duhur të mostrave të popullsisë në këto vende. 

Këtu mund të gjeni disa diagrame për shpërndarjen e moshave të vendeve të tjera, përkatësisht atë të Gjermanisë, 

Francës, Finlandës dhe Suedisë. 

Secila prej këtyre shpërndarjeve merr parasysh madhësinë e popullsisë të shtrirë në parametra të ndryshëm si 

shpërndarja normale, “chi-katrori” ose nganjëherë në mënyrë të njëtrajtshme. Llogaritjet e shpërndarjes së 

moshës marrin parasysh teknika të ndryshme, siç përshkruhen në paragrafët e mëposhtëm. 

Për të gjeneruar grupmoshat për një vend të caktuar, fillimisht hartojmë shpërndarjen e moshave të vendit sipas 

informacionit me grupet e të dhënave, si bazat e të dhënave të Bankës Botërore, dhe agjencitë specifike të 

statistikave të vendit. 
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Algoritmi që gjeneron grupmoshat është si më poshtë, 

 

Hapi i parametrave të shpërndarjes bëhet për të siguruar që marrim parametra të saktë për secilin vend veç e 

veç. Nga regjistrimet e popullsisë e dimë se vendet dallojnë ndjeshëm në shpërndarjen e moshave, p.sh. Kosova 

ka një popullsi shumë më të re në krahasim me Finlandën e cila ka një shpërndarje më të njëtrajtshme në 

intervalin 30-50. Kjo duhet të merret në konsideratë sepse ne duam të modelojmë dinamikën midis grupmoshave 

dhe meqenëse marrim moshën si faktor në përcaktimin e niveleve të mundshme të përvojës, duam të llogarisim 

dinamikën e fuqisë punëtore që të jetë më e saktë. 

Pasi të marrim parametrat, të themi për Kosovën kemi 𝜇 = 27 dhe 𝜎 = 12 atëherë llogarisim shpërndarjen, në 

këtë rast përdorim një shpërndarje normale me një devijim standard më të ngushtë për të mbajtur numrat më të 

mëdhenj në intervalin 20-30, ndërsa numrat më të ulët i duam në intervalin 30+. Ne e bëjmë këtë llogaritje për 

mbi 1.3 milion agjent, të cilat i përdorim si themel për krijimin e Kosovës. Mos harroni, këta janë agjentë 

ekonomikë, që do të thotë se ata nuk kanë të dhëna demografike parësore në lidhje me shpërndarjen në nën-

ndarje të tjera siç janë bashkitë ose qytetet. Ato përkasin vetëm si banorë dhe vend të origjinës në lidhje me 

ndonjë Vend, në këtë rast Kosovën. 

Pasi të llogaritet shpërndarja, është e mundshme që të dhënat të dalin jashtë kufijve të moshave që na duhen. 

Për shembull, llogaritja e një shpërndarje normale me 𝜇 = 40 dhe 𝜎 = 20 padyshim që do të rezultojë në disa 

vlera shumë jashtë moshës minimale 15 vjeç. Për shkak se ne duam t'i mbajmë të gjithë agjentët tanë brenda 

moshës 15-75 vjeç që është grupmosha e përcaktuar, duhet të bëjmë interpolimin e të dhënave nëse është e 

nevojshme. Mënyra se si bëhet ky proces përshkruhet më poshtë. Kur të gjenerojmë shpërndarjen, le të themi se 

kemi diçka si kjo. 

 

Figura 34: Grupmoshat e pa-interpoluara 

Parametrat e shpërndarjes 

(p.sh. 𝜇, 𝜎) 

Llogarit shpërndarjen e përshtatjes 

Interpoloni shpërndarjen nëse është e 
nevojshme ndërmjet kufijve 15-75 

Digjitalizoni në shportat 
(15, 16, 17, ... , 75) 
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Dhe është e qartë që të dhënat kalojnë shumë mbi vijën 75 dhe janë nën 15 në disa raste. Situata përkeqësohet 

shumë, nëse baza e të dhënave keqformohet në ndonjë mënyrë, siç është situata me Kosovën ku ne kemi një theks 

shumë më të fortë në intervalin e moshës 25-30.  

 

Figura 35: Grupmoshat e interpoluara 

Kjo situatë mund të korrigjohet duke zgjedhur fillimisht të dhënat jashtë intervalit të tolerueshëm dhe duke gjetur 

vlerat minimale dhe maksimale në të gjithë shpërndarjen, pastaj në fund duke hartëzuar ato vlera me minimumin 

dhe maksimumin e tolerueshëm, praktikisht duke rezultuar në një funksion që hartëzon 

𝑓: (𝑚𝑖𝑛 𝑋 ,𝑚𝑎𝑥 𝑋) ↦ ሺ15,75ሻ 

Ky funksion 𝑓 aplikohet në të gjithë shpërndarjen dhe rregullon problemet me të cilat hasim fillimisht duke caktuar 

vlera në mënyrë disproporcionale në moshat siç janë 14 ose 80. Pasi të aplikohet ky funksion, do të garantohet që 

të gjitha moshat që shfaqen në shpërndarje, vlera minimale do të kufizohen në 15 dhe vlerat maksimale do të 

kufizohen në 75. Ky interpolim do të garantojë plotësisht se nuk do të kemi vlera jashtë këtyre intervaleve. Një 

tjetër aplikim shumë interesant i teknikës së interpolimit që ne përdorim është se ai siguron unifikimin e shtrirjes 

së moshave në të gjithë domenin. 

Le të shohim situatën kur përdorimi i interpolimit është shumë i mirë, sepse i shpërndan moshat, ndërsa në 

shpërndarjen fillestare të pa-interpoluar, do të shohim një përhapje shumë të fortë në një interval shumë të 

ngushtë. Megjithëse në disa raste, kjo e fundit mund të jetë më e dëshirueshme, në simulimet tona duam të kemi 

agjentë të moshave të ndryshueshme. 

Figura në faqen tjetër, 

 

Figura 36: Interpolim i fortë, me theks të fortë në popullatën e re 

Siç mund ta shohim këtu, moshat  janë shumë të përqendruara në intervalin 20-35, por praktikisht zero agjentë 

shfaqen në intervalin 40+.  
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Figura 37: Shtrirje e mirë e shpërndarjes së moshës 

Ky grafik i dytë është të njëjtat të dhëna, përveçse nuk janë shtrirë mirë në të gjithë domenin. E kemi edhe një 

çështje të vogël ku mesatarja ka lëvizur, dhe për të parandaluar që të mos mund të përdorim më shpërndarjen 

normale, në grupmosha të caktuara ne zotohemi për shpërndarje të tjera të tilla si chi-katror, beta ose ndonjë 

format tjetër. Sidoqoftë, siç vendosëm më lart, duhet të mbajmë një domen brenda 

𝑥 ∈ [15,75] 

Madje një vlerësim edhe më i fortë është se duhet të kemi të paktën një nga secila moshë. Një nga çështjet që 

tani është e pranishme në këtë hap të llogaritjes është fakti se kur ne gjenerojmë të dhëna si kjo me disa 

shpërndarje 𝑃ሺ𝑥ሻ duhet të sigurohemi që të dhënat gjenerohen në një format të numrave plotë, d.m.th. 

𝑥 ∈ ℤ 

Dhe kjo për shkak se nuk ka mosha decimale, p.sh. 17.2 vjeç ose 25.8 vjeç. Si statistikë, moshat raportohen në 

numra të plotë, d.m.th. 17 vjeç, 25 vjeç, 30 vjeç, etj. Për t'u siguruar që të gjithë agjentët tanë raportojnë 

moshat e tyre në numra të plotë, duhet të sigurohemi që të përdorim një lloj funksioni rrumbullakimi për ta arritur 

atë. Ne nuk mund të përdorim thjesht një funksion rrumbullakimi direkt sepse është e mundur që të gjitha vlerat 

të rrumbullakohen në një numër të plotë të vetëm, i cili është i panevojshëm dhe do të paraqesë vetëm probleme 

për ne. Kjo është arsyeja pse Interpolimi gjithashtu ndihmon në këtë drejtim para se të bëjmë procedurat e 

rrumbullakimit. 

Për të bërë rrumbullakimin, ne përdorim një proces digjitalizimi, p.sh. marrim numra dhe i vendosim ata në kova 

diskrete. Ky proces i vendosjes është dizajnuar në këtë mënyrë, 

Tabela 1. Tabela e moshave të gjeneruara dhe të vendosura 

Id Emri Mosha e gjeneruar E vendosur 

1 2d6b3b0d-d0df-498b-b536-bdf02f038c65 17.34 17 

2 7589509c-a08e-4dfa-b86c-bae7c22d83df 21.39 21 

3 e4252aaa-63ea-419b-9585-87ef72ba38bf 63.57 64 

4 c570c60c-110c-45e8-963d-6d38b7527e02 55.83 56 

5 2ac120e4-fc1b-4351-a14a-9b9cf4627e6e 48.72 49 

6 3b3f14fd-84ed-4bdd-ae5a-6758a9b846b8 48.54 49 

7 3b22e5bf-df58-4306-9275-027a8f84ad54 60.52 60 

8 ef20e6f6-4940-4f8e-8012-faa69fc8207a 66.53 67 

9 e8e94403-07be-4f15-8f86-9e77b09311e3 41.67 42 

10 46167576-fd10-46ba-99d0-8167eb2bad64 72.91 73 
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Siç mund të shihet në tabelë, këtu tregohet një nën-bashkësi e të dhënave (d.m.th. 10 agjentë) dhe moshat e tyre 

gjenerohen dhe vendosen përshtatshmërisht, ne përdorim rrumbullakimin për t’i vendosur vlerat siç është mirë e 

ditur, që do të thotë i rrumbullakojmë në numrin më të afërt të plotë. 

Në situatat sikur agjentët në këtë tabelë: 

Aty ku kemi “falsifikuar” të dhënat në njëfarë mënyre, kemi gjeneruar numra qëllimisht jashtë kufijve - edhe pse 

hapi i dytë, në thelb, 

 procedura e interpolimit do të ishte kujdesur për këtë çështje – duam të tregojmë se vendosja gjithashtu do të 

rregullojë këtë çështje duke i vendosur vlerat 85.34 dhe 12.30 prap në 75 dhe 15 përkatësisht. 

Si përfundim, procesi i gjenerimit të moshës është mirë i përcaktuar dhe i mban agjentët brenda kufijve të fortë 

prej 15-75 ndërsa procesi i interpolimit gjithashtu mban një shtrirje të shpërndarjes së mirë nëpër vet domenin. 

Arsimi 
Për të gjeneruar arsimin, ne duam që t'i klasifikojmë agjentët në klasa të ndryshme arsimore. 

 

Siç mund të shihet këtu në këtë diagram, ne i klasifikojmë Agjentët sipas dy niveleve kryesore të arsimit, 

përkatësisht Të ulët dhe Të lartë. Kjo është bërë për dy arsye, 

1. Duam të mbajmë një variabël të agreguar që na lejon të kapim lehtësisht punëtorë të lartë të 

kualifikuar nga baza e të dhënave (gjegjësisht vlera të larta dhe të ulëta) 

2. Duam të mbajmë variablën e agreguar në minimum (d.m.th. mund të kodojmë vlerat e Larta dhe të 

Ulëta me kode numerike 0 dhe 1) dhe çdo operacion mbi to është shumë i lirë në aspektin e llogaritjes. 

Megjithëse ekzistojnë me të vërtetë nën-ndarje të mëtutjeshme, dhe në thelb kategoria e Pa arsimim nuk duhet 

në parim të jetë në të njëjtin grupim me arsimin Fillor ose Të mesëm, ne e rezervojmë që kategorizimi të jetë 

vetëm nga një perspektivë teknike, që edhe pse ato emërtohen I ulët dhe I lartë, lexuesi nuk duhet të supozojë 

se ky kategorizim lidhet me nivelin e arsimimit, por përkundrazi me grupimin ekonomik të këtyre kategorive 

arsimore që do të shërbejnë më vonë për një indeks perceptimi. 

Id Emri  Mosha e gjeneruar E vendosur 

1 Agjenti-x 12.30 15 

2 Agjenti -y 85.34 75 

Agjenti 

I lartë 

Universiti 
(Terciar) 

Masteri 

PhD 

I ulët 

Pa arsimim 

Fillore 

E mesme 
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Grupi “Pa  arsimim” përcakton që agjentët e kategorizuar në atë grup nuk kanë përfunduar me sukses asnjë nivel 

arsimi (qoftë arsimi i rregullt që ofrohet nga shkollat, por po ashtu edhe atë që ofrohet nga procesi i shkollimit në 

shtëpi). Arsimi fillor mban agjentët që kanë përfunduar procesin e standardizuar arsimor të arsimit K12 (por pa 

komponentin e shkollës së mesme). Kategoria e arsimit të mesëm është përfundimi i K12 + arsimimi i shkollës së 

mesme, prandaj njerëzit që përfundojnë K12 janë njerëz që në fakt kanë një diplomë të shkollës së mesme. Këto 

tri grupe janë kategorizuar nën kategorinë e Ulët të arsimit, e cila do të përdoret për t'i grupuar ato më vonë në 

analizën dhe përpunimin e të dhënave. 

Grupi i Arsimit Universitar (Terciar) mban agjentë që kanë një diplomë që kanë përfunduar 100% të kërkesave të 

kredive të nevojshme për t'u diplomuar. Në vendet moderne, kryesisht brenda BE-së, shumica e fuqisë punëtore 

është e vendosur në këtë kategori. Prandaj, ne e përdorim këtë kategori si një shkallë të lirisë në shpërndarje të 

ndryshme më vonë gjatë implementimit të Personit. Shkalla e Masterit është natyrisht vazhdimi i 2 viteve të 

studimit dhe specializimi në ndonjë fushë. Një pjesë e mirë e agjentëve është gjithashtu e vendosur këtu për 

shkak të të dhënave nga Eurostat. Në fund të fundit, ekziston një përqindje e vogël e agjentëve që janë 

kategorizuar në grupimin e doktoraturës (PhD) që prapë është në përputhje me të dhënat e Eurostat. 

Për të provuar dhe qëndruar brenda grupimit logjik, ne kemi bërë disa sakrifica për caktimin e bazave për-vend, 

dhe kemi bërë një marrëveshje të përgjithshme që do të përdorim variabilitetin specifik arsimim-për-moshë, sepse 

kjo i lehtëson shumë nga çështjet e llogaritjes dhe ato teknike që shfaqen me ndryshim domethënës në arsim. Së 

dyti, edukimi i agjentëve luan një rol në simulimet e ardhshme, kështu që bëhet e domosdoshme të kemi një 

sistem të thjeshtë, të prekshëm të vendim-marrjes nga i cili do të përfitojnë si simulimet e mëtejshme ashtu edhe 

proceset e gjenerimit të të dhënave. Megjithëse është e rëndësishme që arsimimet nuk janë të shtrira në mënyrë 

të njëtrajtshme nëpër të gjithë bazën e të dhënave, bëhet më pak e rëndësishme të kuptohet shtrirja e saktë që 

do të modelonte Bashkimin Evropian aktual sot, mbi baza për çdo vend. Kjo është bërë për dy arsye kryesore: 

1. Sakrifica e besnikërisë për të fituar një avantazh në llogaritje 

2. Rreziku i keqpërfaqësimit 

Në arsyen 1, përkatësisht ne zgjedhim të sakrifikojmë besnikërinë e modelit sepse e kuptojmë që përfitimet në 

një arsim mirë të shtrirë që në teori do të përbënte 100% të situatës aktualisht në BE, nuk ofron përfitime 

mjaftueshëm të forta për të tejkaluar procedurat e gjenerimit. Së dyti, besojmë se do të ishte praktikisht e 

parealizueshme të gjejmë të dhëna saktësisht korrekte për shpërndarjen e këtyre arsimimeve, ose të paktën do 

të na duhej të merrnim disa vendime vetë, d.m.th. ne prapë do të duhej të pajtoheshim që grupi A i ndonjë nën-

bashkësi të njerëzve, dhe grupi B - një nën-bashkësi tjetër - i përkasin kategorisë Pa arsimim për shembull. Kjo 

do të nënkuptonte që ne duhet të marrim një vendim vetë, i cili në parim pohon se ekziston një mundësi për 

gabim. Për shkak të kësaj çështje të dytë, ne mund të shohim se është e pamundur të marrim të dhëna 100% të 

sakta në lidhje me shtrirjen e arsimit tek agjentët. Në lidhje me këtë çështje të fundit, ne mund ta lidhim me 

arsyen 2, përkatësisht me atë të rrezikut të keqpërfaqësimit, ku për shkak të probabilitetit të gabimit nga ana e 

jonë, apo edhe nga teknikat e mbledhjes së të dhënave, është e mundur që të keqpërfaqësohen bashkësitë e të 

dhënave. Për t’u siguruar që kjo nuk do të ndodhë, kemi vendosur të përdorim një vlerë të vetme të vërtetë për 

të gjitha vendet, d.m.th. të gjitha vendet do të kenë afërsisht të njëjtën shpërndarje të arsimit që ne e kemi 

marrë si të mirëqenë. Për më tepër, kjo shpërndarje gjithashtu ndryshon sipas moshës, prandaj është e 

rëndësishme të diskutohen algoritmet e nënkuptuara këtu. 

Si bazë standarde, ne e dimë që nuk ka të diplomuar të nivelit terciar para moshës 21 vjeçe, përveç në disa raste 

të jashtëzakonshme, të cilat nuk do t'i marrim parasysh në simulimin tonë, pasi që duam të modelojmë përpikërinë 

e rasteve të përgjithshme, në krahasim me rastet periferike. Së dyti, ne e dimë se probabiliteti që një individ të 

ketë një diplomë Master para moshës 23 vjeçe është shumë i ulët, prandaj supozojmë se është zero. E njëjta 

logjikë vlen edhe për edukimin e kategorisë së doktoratës ku supozojmë se njerëzit vetëm pas moshës 25 vjeçe 

mund të caktohen me një nivel doktorature mesatarisht, prandaj, ne e kufizojmë këtë mundësi në pothuajse zero 

në simulimin tonë. 
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Ky diagram përshkruan procesin që ne përdorim për t'i ndarë agjentët dhe të klasifikojmë shpërndarjen e 

probabilitetit të tyre respektivisht, 

𝑃ሺ𝑥ሻ = {𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4, 𝑎5, 𝑎6} 

Këto vlera janë dizajnuar sipas kësaj tabele: 

Dhe caktojmë këto shpërndarje me vlera sipas 

𝑋1 = {1,10,100,0,0,0} 

Aty ku tabela e mëposhtme diskuton secilën vlerë, 

Arsimi Probabiliteti (në numra) Normalizuar  

Pa arsim 𝒂𝟏 
𝒂𝟏

𝒂𝟏 + 𝒂𝟐 + 𝒂𝟑 + 𝒂𝟒 + 𝒂𝟓 + 𝒂𝟔

 

Arsimi fillor 𝒂𝟐 
𝒂𝟐

𝒂𝟏 + 𝒂𝟐 + 𝒂𝟒 + 𝒂𝟒 + 𝒂𝟓 + 𝒂𝟔

 

Arsimi i mesëm 𝒂𝟑 
𝒂𝟑

𝒂𝟏 + 𝒂𝟐 + 𝒂𝟒 + 𝒂𝟒 + 𝒂𝟓 + 𝒂𝟔

 

Terciar 𝒂𝟒 
𝒂𝟒

𝒂𝟏 + 𝒂𝟐 + 𝒂𝟒 + 𝒂𝟒 + 𝒂𝟓 + 𝒂𝟔

 

Niveli Master 𝒂𝟓 
𝒂𝟓

𝒂𝟏 + 𝒂𝟐 + 𝒂𝟒 + 𝒂𝟒 + 𝒂𝟓 + 𝒂𝟔

 

Doktoratë 𝒂𝟔 
𝒂𝟔

𝒂𝟏 + 𝒂𝟐 + 𝒂𝟒 + 𝒂𝟒 + 𝒂𝟓 + 𝒂𝟔

 

A është agjenti 

nën 18 vjeç? 

• Nëse po, 

cakto𝑋1 

A është agjenti 
nën 21 vjeç? 

• Nëse po, 

cakto 𝑋2 

A është agjenti 

nën 25 vjeç 

• Nëse po, 

cakto𝑋3 

A është agjenti 

nën 50 vjeç? 

• Nëse po, 

cakto𝑋4 

A është agjenti 

nën 75 vjeç? 

• Nëse po, 

cakto𝑋5 
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Kjo tabelë vlerësohet për moshat nën 19 vjeç, domethënë për 100 agjentë të Arsimit të Mesëm, ne do të 

gjenerojmë 1 pa arsim, dhe 10 me Arsim Fillor.  

Kjo është bërë për të normalizuar probabilitetet, në mënyrë që 90% e modelit të popullsisë të jetë e vendosur në 

kategorinë e Arsimit të Mesëm, ndërsa 10% të tjera bëjnë pjesë në kategoritë e kombinuara fillore dhe pa arsim.  

Këtu është tabela për moshat 19-21 vjeç (gjithëpërfshirëse). 

Në këtë tabelë kemi prezantimin e gjeneratës së parë të të diplomuarve në universitet, përkatësisht të atyre që 

janë në moshën 19-21 vjeç. Ndërsa kjo lejon që disa të diplomuar të jenë në grupmoshë 20 vjeç, ne besojmë se 

një grup i madh afërsisht 80% do të përfshihen në kategorinë Terciare.  

Kjo është e pranueshme për simulimin tonë aktual. 

Tabela e mësipërme tregon grupmoshën 21-25 vjeç, ku niveli i arsimit përhapet edhe në nivelet Master. Agjentëve 

tani mund t'u caktohen vlera të Masterit dhe ne jemi dakorduar të përzgjedhim 20 studentë nga 100 të nivelit 

terciar si kandidat për nivelin Master.  

Kjo është bërë për të përhapur vlerat në mënyrë pak më të barabartë dhe bazohet në hulumtime në lidhje me 

përhapjen mesatare aktuale të arsimit në të gjithë botën.  

Përsëri, ne e kufizojmë probabilitetin në zero për kandidatët e doktoratës sepse e dimë që nuk ka kandidatë të 

doktoratës nën moshën prej 25 vjeç mesatarisht. 

Arsimi Probabiliteti (në numra) Normalizuar  

Pa arsim 1 1% 

Arsimi fillor 10 9% 

Arsimi i mesëm 100 90% 

Terciar 0 0% 

Niveli Master 0 0% 

Doktoratë 0 0% 

Arsimi Probabiliteti (në numra) Normalizuar  

Pa arsim 1 0.79% 

Arsimi fillor 5 3.96% 

Arsimi i mesëm 20 15.87% 

Terciar 100 79.36% 

Niveli Master 0 0% 

Doktoratë 0 0% 

Arsimi Probabiliteti (në numra) Normalizuar  

Pa arsim 1 0.78% 

Arsimi fillor 2 1.562% 

Arsimi i mesëm 5 3.9% 

Terciar 100 78.125% 

Niveli Master 20 15.625% 

Doktoratë 0 0% 
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Kjo tabelë tregon probabilitetin për grupmoshat 25 - 50 vjeç, të cilët supozojmë se përbëjnë të paktën një shumicë 

të madhe të agjentëve brenda BE-së. Ky model është bërë për të gjeneruar rreth 80% të fuqisë punëtore si Terciar, 

dhe shumica tjetër është persona me nivelin Master. Fuqia punëtore ka raste me një kufi prej rreth 1.6% të 

kandidatëve për doktoratë dhe një kumulativ prej 2.5% të grupeve të tjera, d.m.th. Pa arsim, arsim fillor dhe 

arsim i mesëm. 

Përfundimisht, për të llogaritur diskrepancën mes gjeneratës më të vjetër (d.m.th. 50+) dhe numrave të tyre më 

të ulët në arsimin e lartë (Master, Doktoratë), në krahasim me numrat e tyre më të lartë në arsimin terciar - 

gjithashtu për shkak të dallimeve me procesin e Bolonjës, kemi bëri një shpërndarje tjetër të probabilitetit. 

Siç shihet, shkollimet janë të lidhura drejtpërdrejt me moshën, e cila gjenerohet së pari dhe konsiderohet të jetë 

një variabël e pavarur brenda fushëveprimit të simulimit, megjithëse e lidhim atë me të dhënat aktuale për 

shtrirjet e shpërndarjes. Shkollimet janë shumë të lidhura me moshën për të krijuar një përfaqësim më realist. 

Për shembull, për Kosovën, kemi një shpërndarje si kjo, 

 

Arsimi Probabiliteti (në numra) Normalizuar  

Pa arsim 1 0.32% 

Arsimi fillor 2 0.64% 

Arsimi i mesëm 5 1.6% 

Terciar 250 79.8% 

Niveli Master 50 15.97% 

Doktoratë 5 1.59% 

Arsimi Probabiliteti (në numra) Normalizuar  

Pa arsim 1 0.29% 

Arsimi fillor 2 0.59% 

Arsimi i mesëm 5 1.47% 

Terciar 300 88.23% 

Niveli Master 30 8.83% 

Doktoratë 2 0.58% 
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Aftësia 
Për të gjeneruar aftësinë e një agjenti të fuqisë punëtore, bëjmë disa supozime. Aftësia e një agjenti është vlerë 

numerike e vazhdueshme në domen, 

𝑠 ∈ [0,∞ሻ 

Aftësia përcaktohet si shkathtësia e agjentit për të bërë punë të duhur, dhe rrjedhimisht nga këndvështrimi i 

punëdhënësit, agjenti me aftësi më të lartë do të jetë më i dëshirueshëm. Aftësia gjithashtu do të luajë një rol 

në faktorin e “kërkesës për pagë” për agjentin sepse një agjent më i kualifikuar do të perceptojë në mënyrë 

racionale veten si më i përshtatshëm për shumicën e vendeve të punës (që bëjnë pjesë në profesionin e caktuar) 

dhe për këtë arsye do kërkojë pagë më të lartë. Kjo tërheqje për ekuilibrin do të shtyjë përpara simulimin duke 

na lejuar të shohim ndërlikimet midis faktorëve kërkesë - marrje. 

Për të provuar një modelim të duhur të vlerës së aftësive, do të përdorim një algoritëm që shpërndan aftësinë si 

për moshën ashtu edhe drejt faktorëve të arsimit. Për shkak se ne e dimë që aftësia është një variabël i vërtetë 

dhe i vazhdueshëm, është e mundur të përdorim drejtpërdrejt llogaritjen matematikore pa bërë mekanizma 

shpërndarës për të na lejuar të krijojmë një përhapje të mirë të vlerës së aftësive. Për të diskutuar idenë e 

përgjithshme, do ta përdorim Kosovën si shembull përgjatë shpjegimit të algoritmit, por gjithashtu ofrojmë 

ekuacione që mund të përgjithësohen më tej. 

Fillimisht, fillojmë duke përdorur shpërndarjen e moshës të ndonjë vendi, në këtë rast, përdorim shpërndarjen e 

Kosovës, 

 

Figura 38: Shpërndarja e moshave për Kosovën 

Kjo shpërndarje e moshës përdoret fuqimisht për të përcaktuar formulën tjetër 

𝑓𝑎 =−ሺ𝑥−40ሻ
2

 

Ku 𝑓𝑎 është faktori i moshës, ku presim që mosha e individit të normalizohet. 

Për të hartëzuar faktorin e moshës në një vlerë të normalizuar, 

𝑓𝑎 =−(𝑥−40)
2
 

Presim që është i mundur të hartëzohet minimumi dhe maksimumi i 𝑓𝑎në një faktor të ndryshueshëm të cilin e 

zgjedhim 

𝑓𝑎 = {
𝑚𝑎𝑥𝑓𝑎
𝑚𝑖𝑛𝑓𝑎
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Duam të llogarisim vektorin 𝒙 dhe më pas të hartojmë atë vektor në një prej grupeve tona të zgjedhura të 

faktorëve, si ky 

𝑓𝑎
¯

: 𝑥 ↦ 𝑦 

Aty ku përdorim vlerën e normalizuar të𝒇𝒂 dhe hartën 𝒙në një vlerë të dytë𝒚. 

 

Siç mund të shihet në këtë diagram, faktori i moshës 𝑓𝑎 maksimizohet rreth moshës 40 vjeçare, dhe kjo në thelb 

i detyron agjentët të kenë aftësi të ndryshueshme varësisht nga mosha. Para së gjithash, dallimet nuk janë aq të 

mëdha, përkatësisht  një 25-vjeçar do të ketë faktorin 1.4 ndërsa dikush në moshën 40-vjeçare do të ketë faktorin 

1.6 që është një diferencë prej 20 pikë përqindje. Edhe pse 20 pikë të përqindjes mund të grumbullohen në 

mënyrë të konsiderueshme me faktorë të tjerë siç janë arsimi dhe lloji arsimor. Me këtë grumbullim, është e 

mundur të krijohen ndarje të mira mes  shumë grupeve që ndodhen në kategorinë e arsimit. 

Faktorizimi ynë i dytë në këtë shpërndarje të vazhdueshme është aplikimi i faktorëve për Arsimim në faktorin e 

aftësive. Kjo është e rëndësishme për shkak se duam që probabiliteti i aftësive të larta të ndërlidhet me nivelet 

më të larta të arsimit, dhe anasjelltas. 

Për ta arritur këtë, duke marrë parasysh që Arsimimet janë një ndryshore kategorike, ne duhet të përdorim një 

algoritëm detyrash, në krahasim me një shumëzim matematikor. Ideja jonë është të caktojmë një marrëdhënie 

funksionale për rritjen, përkatësisht ne përdorim 

𝑓𝑒 = 2ed 

Ku i kodojmë Arsimimet në vlerat numerike dhe i radhisim si në vijim, 

Arsimi Kodi Vlera 

Pa arsim −2 0.25 

Arsimi fillor −1 0.5 

Arsimi i mesëm 0 1.0 

Terciar 1 2.0 

Shkalla e Masterit 2 4.0 

PhD 3 8.0 
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Duke përdorur këto vlera, ne tani mund të zbatojmë një detyrë matematikore duke përdorur krahasimin tabelar 

(cross tabulation) të Arsimit, d.m.th. tani në format numerik dhe duke përdorur marrëdhënien funksionale për të 

shumëzuar faktorin. Këtë shpërndarje e marrim për Kosovën, 

 

Meqenëse ky faktor drejtpërdrejt është shumë i ngurtë, shumëzimi i tij i drejtpërdrejt me faktorin e moshës, 

𝑓𝑠 = 𝑓𝑎 ⋅ 𝑓𝑒𝑑 

vetëm e rritë atë më shumë, duke rezultuar në një diagram tjetër si 

 

Që është i pranueshëm deri në një shkallë, megjithatë ende nuk është i përkufizuar plotësisht pasi mund të shihni 

se ekzistojnë mospërputhjet shumë të mëdha ndërmjet klasave të ndryshueshme.  
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Nëse e shikojmë grafikun e njëjtë, por duke aplikuar klasat, është e qartë se nuk ka shumë koherencë, 

 

Për tu siguruar që nuk kemi ndonjë probleme si ky, duhet të balancojmë nivelin e aftësive të përhapura në të 

gjithë fushën, ku do të prezantojmë një faktor të rastësishëm (rëndomtë) që lejon për një përhapje më të mirë. 

Ky faktor i rastësishëm mund të jetë çështje për debat, p.sh. mund të përdorim një shpërndarje të njëtrajtshme 

në të gjithë numrin e popullsisë, ose mund të përdorim një shpërndarje normale në një përpjekje për të 

përqendruar fuqinë punëtore drejt një vlere të dëshirueshme. Një faktor që duhet të sigurojmë është çështja e 

aftësive “negative”, e cila është shumë e padëshirueshme për shkak të kushteve fillestare me të cilat lidhet kjo 

aftësi, 

𝑠 ∈ [0,∞ሻ 

Kjo do të thotë, na nevojitet që vetëm aftësitë pozitive të ndikojnë në fuqinë punëtore. Për ta bërë këtë, mund 

të shqyrtojmë të dy grafikët, si për shpërndarjen e njëtrajtshme ashtu edhe për shpërndarjen e normalizuar. Ajo 

që duhet të sqarohet këtu, është se përdoruesi, d.m.th. simulimi, mund të bëhet me çfarëdo lloj shpërndarjeje 

që ne dëshirojmë, kështu që këtu ekziston një zgjidhje e përgjithshme e çështjeve, megjithatë në rastin tonë 

duam të mbyllim fillimisht atë shkallë të lirisë dhe më pas të lejojmë vendosjen e shpërndarjeve të ndryshme në 

faza të mëvonshme. 

Përdorimi i shpërndarjes së njëtrajtshme është më pak i fortë, meqenëse mund të pretendohet se po nënkuptojmë 

një shkallë të pasigurisë, por ka akoma pyetje që duhen bërë, për shembull PDF është 

𝑃ሺ𝑥ሻ =
1

𝑏 − 𝑎
 

Pra, duhet të kuptojmë se cilët do të jenë faktorët a dhe b. Kjo në vetvete paraqet një sfidë kur përdorni 

shpërndarjen e njëtrajtshme, megjithëse sfida nuk është aq drastike pasi është e mundur të marrim vlera ndërmjet 

[1,2] dhe të pajtohemi që shpërndarja e njëtrajtshme vetëm do t'i nxis ato në trend rritës (lartë). Gjithashtu mund 

të vendoset edhe faktori penalizues, d.m.th. duke rritur fushën e shpërndarjes së probabilitetit në 

𝑥 ∈ [0.5,2] 

Nëse e bëjmë këtë, është e mundur që agjentët e fuqisë punëtore të penalizohen në mënyrë të rastësishme nëse 

faktori bie brenda vargut 0.5-1. Për vargun 1-2 rritet. Ky lloj i përzgjedhjes së rastësishme (randomizimi) mund të 

zbatohet në çdo hap gjatë simulimit. Sidoqoftë, duhet të sigurohemi që vetë shpërndarjet e rastësishme të kenë 

një lloj kuptimi në kontekstin që aplikohen. 

Zbatimi i shpërndarjes normale ka më shumë kuptim në disa fusha të simulimit, ku ky rast është shembulli kryesor. 

Kjo për faktin sepse nivelet e aftësive edhe në regjistrime vërehen të jenë të natyrës së shpërndarjes normale, 

përkatësisht një grup i madh i popullatës do të binte në aftësi mesatare, dhe disa priren të shtrihen në të dy 
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drejtimet. Megjithëse është e rëndësishme të kuptohet se kur të zbatojmë këtë lloj shpërndarjeje, duhet të 

sigurohemi që faktorët tjerë të jenë vetëm “nxitës” ose vetëm “penalizues” sepse të kesh faktorë nga të dy anët 

e tregimit mund të shkaktojë mospërputhje, p.sh. dikush mund të përfundojë me një numër jonormal të 

doktoratave (PhD) që kanë prirje drejt aftësive të ulëta, ndërsa shumica e agjentëve terciar do të përfundojnë në 

nivelin e aftësive të larta. 

 

Kjo është ajo që ndodh kur ne zbatojmë faktorin e “randomizimit” të aftësive, me një metodë të njëtrajtshme, 

që është brenda kufijve të mëposhtëm, 

𝑃ሺ𝑥ሻ =
1

𝑏 − 𝑎
 

Duke përdorur si në vijim, 

𝑥 ∈ [1,2] 

Duke u siguruar që jemi vetëm në faktorin rritës, garantohet që aftësitë vetëm do të rriten, siç mund të shihet në 

këtë rast. Problemi është që disa agjentë me "Pa arsim" dhe "arsim fillor" do të ulen dhe përfundimisht do 

ngurtësohen në këtë, kështu që është e domosdoshme që kontrollet të bëhen para instalimit të bazës së të 

dhënave. 

Përdorimi i faktorëve si [0.5, 2] është gjithashtu i mundur dhe rezulton siç mund të shihet në grafikun tjetër, me 

shumë agjentë më të rrallë në zonën 15-25 në nivelin e aftësive. Kjo është bërë për të larguar anomalitë siç janë 

grupet e mëdha të arsimit fillor dhe të mesëm që shfaqen në zonën 15-25 ku natyrisht do të presim që agjentë të 

nivelit të doktoratës dhe nivele të tjera të arsimit të lartë të shfaqen: 
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Zbatimi i një shpërndarjeje normale është gjithashtu i dëshirueshëm, veçanërisht në këto raste, për shembull 

nëse përdorim një devijim mestar dhe standard të këtyre vlerave, 

𝜇 = 3.25 

Dhe devijimi standard, 

𝜎 = 1.0 

Mund të merren këto vlera, 

 

Megjithëse me këto vlera mund të shihet se nivelet e aftësive janë shkallëzuara në mënyrë të lart jashtë-normales 

në disa raste, 
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Këtu kemi përshkruar vetëm dy klasa, pra kategoritë e arsimit Master dhe Pa Arsim, dhe me përdorimin e 

shpërndarjes normale mund të shihni se është shumë më qasshme të ketë agjentë të Shkallës së Masterit në shkallë 

më të lartë sesa të ketë agjentët e Pa Arsimit në një shkallë më të lartë. Një problem i vogël me këtë ide, është 

se kur i përdorim simulimet, duhet të sigurohemi të marrim të dhëna të sakta ose të paktën të përpiqemi të bëjmë 

“randomizimin” në mënyrë korrekte të përhapjes sepse është e mundur të penalizohen agjentët e doktoratës dhe 

t'i sjellim ato në shpërndarje thuajse të barabarta me të dhëna për “Pa Arsim” si rezultat i dinamikës fillestare të 

popullsisë, siç mund të shihet në grafikun. 

 

Presioni 
Presioni ndaj agjentit ndryshon shumë për shkak të llojit të punës dhe të ngarkesës së punës me të cilën Agjenti 

është aktualisht i angazhuar. Për shembull, një agjent me aftësi të mesme mund të angazhohet me një ngarkesë 

mesatare pune gjatë gjithë javës. Këtu është grafiku që tregon angazhimin e Agjentit me ngarkesën e tij të punës. 
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Figura 39: Ngarkesa javore e punës 

Kjo ngarkesë javore e punës mund të krijohet për shkak të faktorëve të ndryshëm siç është puna ku agjenti është 

i përfshirë, ose nivelet e përgjithshme të lumturisë dhe nivelet e lodhjes që agjenti ka. 

Agjenti ka dy gjendje kryesore 

 Nxitjen parësore 

 Nxitjen parashikues 

Nxitja parësore  

Nxitja parësore për agjentin është ajo që merret me ngarkesën aktuale të punës dhe varet nga vlerat historike të 

ngarkesës së punës të agjentit. Ne i përkufizojmë këto vlera historike si mesatare lëvizëse në angazhime për orë. 

Për shembull, në përgjithësi për agjentet përkufizojmë gjashtë mesatare historike primare, ngarkesa e punës në 

orë –është kryesorja. Ngarkesa ditore e punës që është ngarkesa mesatare e punës e shpërndarë përgjatë ditës, 

të cilën agjenti e ndjen. 

 

Ngarkesa ditore e punës llogaritet si mesatare lëvizëse 

𝑤𝑑 =
𝑤1+𝑤2…+𝑤24

24
 

Në parim, kjo shkon në 24 orë punë në ditë. Këtu ka një dallim të qartë për shkak të ngarkesës ditore të punës 

dhe ngarkesës së vërtetë ditore me punë. Ngarkesa ditore e punës që ne po paraqesim këtu është ngarkesa e punës 

që merr parasysh të gjithë aktivitetin e përditshëm, përfshirë pushimin, gjumin dhe ngrënien ndërsa ngarkesa e 

vërtetë ditore do të ishte mesatarja gjatë periudhës 8-orëshe të punës. 
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Figura 40: Ngarkesa javore e punës dhe ngarkesa ditore e punës 

Siç mund ta shohim në grafikun, kemi një dritare që rrotullohet të ngarkesës javore dhe ngarkesës ditore të punës, 

e shfaqur këtu në grafikët e gjelbër dhe të kuq respektivisht. 

 

Figura 41: Ngarkesa ditore e punës me një ngarkesë të vetme 

Agjenti përgjithësisht modelohet që të ketë një reagim të vonuar ndaj ngarkesës me orë. E njëjta gjë mund të 

llogaritet për mesataren javore. Kjo mesatare gjithashtu i përgjigjet ngarkesës javore, megjithëse mund të jetë 

shumë më e ngadalshme në ulje. 

 

Figura 42: Mesatarja javore 
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Kjo është ngarkesa javore për agjentin që ka vetëm javën e parë me ngarkesë të lartë, por më pas  mesatarja bie. 

Vija e kuqe paraqet ngarkesën mesatare ditore, e cila mund të shihet se kurrë nuk godet pikun e ngarkesës pasi 

që tërhiqet poshtë nga vlerat e mëparshme, por reflekton ngarkesën e punës mjaft fuqishëm. 

Ne supozojmë që agjentët (d.m.th. punëtorët, punonjësit) ndjekin modelin  e njëjtë në operacionet e tyre të 

përditshme, që është angazhimi i tyre në orë që bën mesataren në ditë në ndonjë vlerë, dhe supozojmë se agjentët 

marrin vendime bazuar në këto vlera të mbetura në krahasim me marrjen e vendimeve të bazuara menjëherë. 

 

Figura 43: Mesatarja mujore e ngarkesës së punës 

Këtu është ngarkesa e njëjtë e punës, e simuluar gjatë një muaji, dhe përgjigja e agjentit. Kemi bërë vendime 

për modelim për të bërë një lidhje ndërmjet efekteve afatgjata të ngarkesës së punës dhe lodhjes së agjentit, në 

mënyrë që të përpiqemi të simulojmë një përgjigje më realistike ndaj angazhimit të agjentëve. 

Këtu është angazhimi vjetor i një agjenti, dhe simulimi ynë tregon muajt e ndryshëm. 

 

Figura 44: Angazhimi vjetor i një agjenti 

Angazhimi vjetor i këtij agjenti është simuluar me madhësi të ndryshme problemesh dhe çështjesh. Agjenti 

përgjigjet mirë, në përpjekje për të zgjidhur problemet, por mund të shihet një ngarkesë e shtuar e punës në 

fillim të vitit (vija e kuqe) që tregon ngarkesën ditore të punës. 
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Figura 45: Të dhëna të simuluara mujore 

Muaji i parë është i angazhuar dhe e njëjta mund të shihet edhe nga vlerat e pasqyruara me linjat jeshile dhe 

vjollcë. 

Agjenti është përgjigjur në mënyrën më të mirë që mundet (argumenti i sjelljes racionale) dhe ka marrë ndihmë 

nga agjentët e tjerë që bashkëpunojnë nga biznesi i njëjtë. 

Në këtë version të modelit, ne i inkurajojmë agjentët që të realizojnë bashkëpunim të duhur dhe bashkëpunim 

transparent në lidhje me biznesin me të cilin janë angazhuar në kontrata, megjithatë ju rekomandojmë që në një 

version të ardhshëm të aplikohet edhe bashkëpunimi jo transparent pasi që mund të luajë një rol në disa fusha. 

Kjo është për shkak të variablave të përgjigjes të dhëna nga agjenti, veçanërisht në rastet kur agjenti mund të 

marrë ndihmë nga kolegët por në praktikë merr të gjitha meritat për këtë ndihmë. Kjo mund të përkthehet në më 

shumë përfitime kapitale për agjentin. 

 

Figura 46: Muaji i dytë i të dhënave të agjentëve 

Agjenti ka dy variabla që lidhen fort me vlerat historike, përkatësisht Lumturia e Agjentit dhe Lodhja e Agjentit. 

Këtu është një tabelë e variablave që ne rekomandojmë të lidhen me ngarkesat e ndryshme të punës për një 

modelim të duhur dhe real të agjentit. 

Variablat Korrelacioni Vlerat historike 

Lumturia MESATAR Tremujore 

Lodhja I FORTË Tremujore, vjetore dhe gjysmë vjetore 

Kapitali I ULËT Javore 

Aftësia I FORTË Ditore 
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Variabli i lumturisë duhet të jetë i lidhur mesatarisht fortë me ngarkesën e punës tremujore, sepse supozojmë që 

Agjentët në përgjithësi bëjnë zgjedhje racionale bazuar në faktorë të tjerë prandaj një korrelacion mesatar duhet 

të jetë mjaftueshëm i mirë, marrë parasysh që faktorët e tjerë siç janë vetë kapitali, korrelacionin me variablat 

shëndetësore, korrelacioni me situatat që ndodhin politikisht (përkatësisht politikat, dinamika e biznesit) mund 

të ndikojë fuqishëm në lumturinë e një Agjenti dhe të bëjnë që ai/ajo të ecë përpara me logjikën e migrimit ose 

ndoshta të braktisë ose të ndryshojë punën. 

Gjithashtu, rekomandojmë që lumturia lidhet fort me pagën dhe dallimet në pagë ndërmjet agjentëve të 

profesionit të njëjtë dhe të njëjtit vend. 

Ne rekomandojmë që agjenti të ketë një lidhje shumë të fortë, theksi në fuqinë, ndërmjet Lodhjes dhe 3 

mesatareve afatgjata, përkatësisht ngarkesës të punës tremujore, gjysmëvjeçare dhe vjetore.  

Në vijim është grafiku i korrelacionit ndërmjet lodhjes dhe ngarkesës së punës gjatë një periudhe njëvjeçare, e 

simuluar me një simulim të Agjentit të vetëm. 

 

Figura 47: Mesatarja një vjeçare e lodhjes 

Presim që personi të ndiejë lodhje nga një çështje të vazhdueshme, megjithatë nuk presim lodhje negative prandaj 

korrigjojmë simulimin duke shtuar kërkesat për vlerë absolute për këtë situate. 

Agjenti ka një vlerë historike për lodhjen, gjegjësisht Lodhjen Historike, të cilën ne e llogaritim duke marrë 

mesataren lëvizëse të lodhjes së gjeneruar përgjatë  disa “dritareve rrotulluese”. Rekomandojmë një minimum 

prej 

𝑤 = 640orë 

Sipas simulimeve tona, kjo është një vlerë e mirë për modelimin e lodhjes. Ky minimum është domethënës sepse 

siguron largimin e lodhjeve që mund t'i atribuohen rasteve kur periudhat kalimtare ndodhin në biznese ose vende 

që mund të zhvendosin ngarkesën e punës dhe stresin e agjentit. 

Prandaj, ne planifikojmë saktë dhe prezantojmë një variabël të zbutur për agjentin, përkatësisht lodhjen 

mesatare që  vazhdimisht modelon ndryshimet dhe mban një përfaqësim të mirë të efekteve afatgjata që lodhja 

ka tek një agjent. 

Kjo përdoret për të modeluar më tej shumë dinamika të tjera që drejtojnë agjentin pasi që ekziston një lidhje e 

fortë ndërmjet lodhjes dhe dëshirës për të vazhduar me punë, një faktor i fortë që mund të shtyjë një agjent të 

marrë vendime në lidhje me lëvizjen (d.m.th. migrimin.) 
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Figura 48: Lodhja kronike (mujore) 

 

Figura 49: Lodhja kronike (tremujore) 

 

Figura 50: Lodhja kronike (sezonale) 

Të gjitha imazhet më lartë përshkruajnë lodhjen e ndryshme kronike që agjenti ndien. Nëse agjenti i nënshtrohet 

një lodhje të rëndë kronike, ajo do të ndikojë ndjeshëm në uljen e kryerjes së detyrave të përditshme, dhe do të 

ketë mundësi më të mëdha për të dëmtuar parametrat shëndetësor të agjentit dhe rrjedhimisht të shkaktojnë 

lëvizje të mundshme në ndonjë punë më pak stresuese ose me më pak ngarkesë pune. 

Variablat Korrelacioni Vlerat historike 

Lumturia I FORTË Tremujor 

Shëndeti I FORTË Sezonal 
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Kjo tabelë paraqet lidhje të forta ndërmjet parametrave shëndetësor që ndikohen direkt nga lodhja kronike 

sezonale, ndërsa lumturia mund të ndikohet në mënyrë më të drejtpërdrejtë, dhe më shpesh nga vlerat tremujore. 

 

Figura 51: Të dhënat e mbledhura nga nivelet e lumturisë së një Agjenti 

Nivelet e lumturisë mund të paraqiten në mënyrë vizuale si pikë shpërndarëse në një grafik, pasi që ato lëvizin 

lart e poshtë në hapësirën fazore. 

Në këtë grafik, drejtimi- x përfaqëson lumturinë, ndërsa drejtimi y- përfaqëson intensitetin dhe lidhjen ndërmjet 

lodhjes kronike dhe lumturisë. 

Nëse agjenti i nënshtrohet lodhjes kronike të vazhdueshme dhe afatgjate, ka më shumë të ngjarë që agjenti të 

mos e pëlqejë pozitën aktuale në të cilin ai/ajo është dhe të kërkojë mundësi më të mira, ndoshta edhe duke 

sakrifikuar pagën ose parametrat tjerë. 

Nxitja parashikuese 

Në këtë model ne kemi përfshirë edhe veçorinë e nxitjes parashikuese për Agjentët, të cilët janë agjentë 

racionalë. Nxitja parashikuese është një mbledhje e llogaritjeve që agjenti bën brenda një ore, duke parashikuar 

ngarkesën tjetër të punës. Ne e bëjmë këtë në disa metoda, duke u mbështetur kryesisht në modelet e regresionit 

linear 

 

Figura 52: Një pamje e një modeli të regresionit linear të përshtatshëm për shumë pika 

Këto modele të regresioni i japin Agjentit përparësinë për marrjen e një vendimi më të mirë se si të shpërndajë 

më mirë aftësitë e tij/saj. 

Për shembull, nëse një Agjent ka shumë punë në një kompani, por po paguhet njësoj si agjentët e tjerë afër të 

tij/saj dhe ata po punojnë shumë më pak (lodhje kronike dhe ngarkesë kronike e punës) në krahasim me agjentin 

në fjalë - atëherë për shkak të nxitjes parashikuese agjenti mund të bëjë ndryshime në rrethanat e tij/saj. 
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Nxitja parashikuese përdoret edhe në metoda të ndryshme të tjera, kryesisht për Agjentë që kanë aftësi më të 

mirë, ne rekomandojmë të përshtatni modele të Procesit “Gaussian” të cilat në mënyrë më realiste mund të 

parashikojnë ngarkesën e punës së një agjenti. Meqenëse Agjentët përgjithësisht mund të mbajnë një vlerë pune 

të një viti pa kapacitete parashikuese, Agjenti mund të fillojë të bëjë parashikime për ngarkesën e punës të 

sezonit tjetër, dhe të ofrojë kushte më të mira. 

 

Figura 53: Parashikuesit e procesit Gausian 

Merrni në konsideratë për shembull një ngarkesë pune të përsëritur si kjo e paraqitur në figurën në vijim. 

 

Figura 54: Ngarkesa parashikuese e punës 

Kjo do të thotë që ngarkesa e punës rritet fuqishëm në mes të muajit, ndërsa në fillim dhe përfundim të muajve 

është shumë e ultë. 

Agjenti mund të përdorë parashikuesit Gaussian për të parashikuar ngarkesën e lartë të punës që po vjen, dhe të 

ndjehet më i përgatitur për të përballuar atë. Nëse ngarkesa e punës nuk parashikohet si duhet, ekziston një lidhje 

e fortë ndërmjet goditjeve të lodhjes kronike dhe parashikimeve të gabuara. 
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Figura 55: Intervalet e besimit 

Ne përpiqemi të iu japim interval besimi agjentëve që parashikojnë ngarkesa të ndryshme të punës siç mund të 

shihen në këtë diagram (reprezentimi). Sa më shumë që ka ngarkesa e punës brenda këtyre intervaleve të besimit, 

rritet forca parashikuese dhe ulet presioni i agjentit dhe lodhja kronike. 

Me zvogëlimin e këtyre vlerave, agjenti rrjedhimisht performon shumë më mirë në detyrat e tij, të cilat 

përfundimisht grumbullohen në një performancë më të mirë javore, mujore ose vjetore. 

Performancat më të mira pastaj çojnë në përfitimin më të lart të aftësive, punësim më të mirë, më pak lëvizje 

në grupe të punës dhe përfundimisht në një ekonomi më të fortë për biznesin, duke vazhduar me një ekonomi më 

të fortë për vendin. 

Sa më gjatë që agjenti të punoj në një kompani, aq më të mira janë shanset që agjenti të parashikojë ngarkesën 

e punës që vjen, prandaj kemi një lidhje më të fortë ndërmjet jetëgjatësisë, përkushtimit dhe etikës së fortë të 

punës. 

Ekziston edhe mundësia që të përdoren Rrjetet e Mësimit të thellë dhe Neural për të modeluar këto kapacitete 

parashikuese. 

 

Figura 56: Mësim i thellë 
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Sidoqoftë, këto nuk rekomandohen për burime llogaritëse pasi trajnimi dhe përshtatja e tyre kërkon shumë kohë. 

Ekziston edhe rreziku i mbivendosjes së modeleve për mësim të thellë, të cilat shkaktojnë shkallë të larta të 

dështimit brenda kapaciteteve parashikuese. 

Ne rekomandojmë që parashikimi të trajtohet në përgjithësi nga modele shumë të përgjithshme siç janë regresorët 

e linjave, makinat vektoriale mbështetëse ose parashikuesit “gaussian”. 

Raste për përdorim 

Në pjesën vijuese do të shikojmë përdorimin e disa rasteve që simulohen nga zbatimi i pjesshëm i modelit të 

diskutuar më parë. Këto raste përdorimi gjenerohen duke zbatuar politika specifike dhe raste simulimi në makinën 

për realizim (run-time enginge). 

Rritja e fuqisë punëtore të grave 
Në këtë simulim të parë, ne detyrojmë rritjen e numrit të grave aktive me 10%, artificialisht, duke rritur dëshirën 

e tyre për të kërkuar punë, dhe hetojmë se çfarë ndodh më pas. 

 

Figura 57: Gratë që hyjnë në fuqinë punëtore 

Në këtë grafikon, i shohim gratë ndërsa ato hyjnë në fuqinë punëtore pas një imperativi artificial rreth 

𝑑𝑖𝑡𝑎 = 40 

Grafiku i paraqet gratë me një fuqi punëtore fillestare aktive prej ~ 133k, si për ato të punësuara edhe të 

papunësuara në mënyrë kumulative. Grafiku tregon dy vlera kryesore, 

 Shkallën e rrjedhës aktive 

 Shumën mesatare kumulative të grave aktive 

Shufrat e kaltra tregojnë mesatarisht një normë ditore të ndryshimit, përkatësisht gra që hyjnë në grupin aktiv 

(kur shufrat janë mbi vijën zero - pozitive). Vlerat nën vijën zero tregojnë mesataren e grave që dalin nga tregu 

aktiv. 

Vija e kuqe tregon kumulativen. 
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Figura 58: Shkalla e papunësisë sipas gjinisë 

Shkalla e papunësisë rritet në mënyrë dramatike, që shkakton ulje të pagave me rritje të ofertës. Shumë nga gratë 

që rishtazi hyjnë në treg, por edhe disa nga agjentët e mëparshëm, janë të gatshëm të pranojnë kontrata të reja 

me paga më të ulëta për shkak të fluksit të papritur të punësimeve të reja. 

 

Figura 59: Pozicionet që fillojnë të ngopen pasi gratë fillojnë punën 

Grafiku i mësipërm tregon një treg të ngopur të punës, pasi 33k kontrata janë nënshkruar nga gratë më herët 

(rasti i Kosovës), ndërsa në fund të periudhës gjashtë mujore janë nënshkruar - 2k kontrata të reja. 

 

Figura 60: Pagat e menjëhershme për kontratë 

Pas plotësimit të mesatarisht 2k të pozita të hapura, kompanitë vërejnë një rritje të interesit për vendet e reja 

të punës dhe rritja në ofertën e punës, nëse nuk preket nga kërkesa për punë, do të rezultojë në ulje të pagave. 
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Subvencione për paga 
Nëse i subvencionojmë pagat në mënyrë artificiale p.sh. për hir të simulimit supozojmë se vendi ka para për të 

bërë këtë vazhdimisht, atëherë modeli ynë  parasheh parametrat simuluese në vijim. 

Nëse kjo do të ndodhte, menjëherë do të shihnim një ngopje (saturim) shumë të shpejtë të tregut të punës, pasi 

kompanitë fillojnë të ofrojnë më shumë punë, 

 

Siç mund të shihet në foto, kompanitë menjëherë dëshirojnë të tërheqin talente të reja sepse tani mund të 

paguajnë një pagë më të vogël për shkak të politikave subvencionuese. Sidoqoftë, kjo shumë shpejt mbush tregun 

pasi që agjentët të cilët kërkojnë të punësohen fillojnë të punësohen dhe ekziston marrëveshja e fuqishme mes 

agjentëve të rajoneve të ndryshme që aty është gjendje e mirë për punë. 

 

Agjentët fillojnë t’i bashkëngjiten shpejt fuqisë punëtore, duke supozuar se do të punësohen me politika të reja. 

Kjo shkakton menjëherë punësim të lartë, me një efekt rënës, megjithatë shohim që punësimi i mirë dhe i duhur 

vazhdon. 

Natyrisht në këtë rast shohim edhe një rritje të ofertës së punëtorëve, në mënyrë uniforme, gjatë gjithë vitit. 
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Oferta ka rritje lineare. 

Modelet e Migracionit 
Në këtë rast shohim lëvizje mes vendeve, ku janë aprovuar politikat për të rritur ligjet për tatimimin. 

 

Figura 61: Rritja e ligjit të taksave 

Pasi rritjes së ligjeve për tatimin, shohim një rënie të madhe të punësimit pasi që kompanitë zakonisht preferojnë 

përfitime më të larta dhe nuk do të sakrifikojnë fitimin për efektivitet. 

Për shkak të faktit që kompanitë lirojnë punëtorët, shohim një rritje të papunësisë. 
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Rezultatet tregojnë se rreth ditës 200 dhe 300 shohim ulje të nivelit të papunësisë në vend (në këtë rast Kosovës). 

Kjo mund të duket interesante, pasi që mund të shohim modelet e migrimit mes Kosovës dhe shteteve të tjera 

 

Në këtë hartë shohim madhësitë e fuqisë punëtore që është duke u simuluar (janë zvogëluar për qëllime të 

llogaritjes). Fuqia punëtore e përcjell të njëjtën dinamikë. 
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Rastet mesatare të kontratave të nënshkruara globalisht paraqiten këtu në këtë grafik. Simulimi tregon se edhe 

pse është miratuar ligji për rritje të tatimit në një vend, efekti është mjaft i vogël për shkak të madhësisë së 

vogël të popullsisë (përkatësisht shkalla e fuqisë punëtore). 

Modelet e migracionit mund të paraqiten në mënyrë vizuale dhe të shihen këtu. 

 

Figura 62: Modelet globale të migracionit 

Një linjë më e fortë mund të shihet mes Kosovës dhe vendeve të tjera sepse modeli ka simuluar që barrierat do 

të lirohen, duke tërhequr punëtorë të pa kualifikuar dhe të kualifikuar, duke e shtyrë fuqinë punëtore të lëvizë 

jashtë vendit. 

Konkluzione dhe rekomandimet 

Sondazhi i realizuar nga D4D ofroi të dhëna që 60% e popullsisë do të largohej nga Kosova nëse u jepej mundësia. 

Kjo është shqetësuese meqenëse tregon edhe nivelin e pakënaqësisë me zhvillimin e vendit. Sidoqoftë, brenda 

asaj pjese të lartë të popullsisë që do të largoheshin, 28.4% të atyre që deklaruan se do të linin vetëm për një 

kohë të caktuar dhe do të ktheheshin. Një informatë e tillë ofron bazën për hapjen e diskutimit se cilat janë 

stimujt e tyre për t'u rikthyer, dhe gjithashtu të merren me arsyen e atyre që nuk do të ktheheshin. 

Një gjë që bie në sy më së shumti kur përmendet Kosova është popullsia e saj e re. Në ditët e sotme, të kesh një 

popullsi të lartë rinore kontribuon shumë në zhvillim. Megjithatë, në rastin e Kosovës potenciali i të rinjve nuk 

shfrytëzohet. Papunësia e të rinjve qëndron në 49.4%. Për më tepër, 32.7%. e të rinjve nuk janë të punësuar, në 

arsim ose trajnim.  

Popullsia në moshë pune në Kosovë është në një raport prej 1-1 mes burrave dhe grave, megjithatë gratë kanë 

një normë prej 21% të aktivitetit, pra një tjetër potencial i nën-shfrytëzuar. Një problem i vazhdueshëm në Kosovë 

është mos përputhja mes kërkesës dhe ofertës për punë. Rritja ekonomike është përdorur si një nga pikat kryesore 

për politikanët që të ndryshojnë diskursin e tyre, megjithatë, rritja ekonomike nuk është shoqëruar 

domosdoshmërisht me përmirësim të mirëqenies. Nëse përfitimet nga rritja ekonomike nuk shfrytëzohen, të cilat 

mund të ndodhin për shkak të informimit jo të mirë të vendimeve financiare, korrupsionit dhe kthimit të ulët të 

investimeve në fitime, atëherë përmirësimet në mirëqenie nuk janë domosdoshmërisht të njëjta. 

Ky dokument e ka marrë Kosovën si pikën kryesore të studimit, megjithatë, ka prekur edhe çështjen e 

lëvizshmërisë së fuqisë punëtore në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Një qasje rajonale e kombinuar edhe me 
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strategjitë individuale është çelësi për shfrytëzim të lëvizshmërisë së fuqisë punëtore për zhvillimin e rajonit. 

Duke pasur parasysh se pjesa kryesore e punimit ishte gjithashtu prezantimi i një modeli të bazuar në agjent për 

lëvizjen e punës së projektit, rekomandimet janë ndarë në dy pjesë: (a) rekomandime për politika, dhe (b) 

rekomandime në lidhje me modelin. 

Rekomandime për politika 

Për institucionet e Kosovës 

 Filloni diskutimin për migrimin. Aktualisht, migrimit i është dhënë një reputacion i keq dhe po shmanget 

si temë në vendet e BP. Migrimi në vetvete nuk është i keq, por kur shmanget mund të bëhet kritik për 

zhvillimin e vendit. Prandaj, rekomandohet të hapet diskutimi nga secili vend për migrimin përmes 

mjeteve të ndryshme të komunikimit, dhe të përqendrohet shumë në migrimin qarkullues. 

 Krijoni mekanizma që krijojnë stimuj (p.sh. politika fiskale) për investim dhe ndërtim të rrjeteve 

afatgjata me diasporën 

 Ofroni platforma të lehta për përdorim në mënyrë që diaspora të kyçet vullnetarisht, ku ata do të fusnin 

të dhënat e tyre, përkatësisht profesionet dhe linjën e punës, të cilat më pas mund të përdoren për të 

hartuar politika për “kthimin e trurit” (brain gain) dhe investimet. OSHC që kanë përvojë me diasporën 

duhet të përdoren për të lehtësuar procesin e angazhimit të diasporës dhe profilizimit të diasporës. 

 Krijoni lidhje mes kompanive të sektorit privat për shkëmbime të stafit përmes financimit publik-privat. 

 Analiza sistemike e tregut të punës: kërkesa dhe oferta e tregut lokal të punës 

 Emigrimi i informuar - forcimi i rolit dhe kapaciteteve i të gjitha institucioneve që ofrojnë informacion 

mbi emigracionin dhe lëvizjen e fuqisë punëtore (d.m.th. Agjencitë e Punësimit - SHPP, Universitete - 

përmes qendrave të karrierës, ofruesit privatë - institucionet e arsimit të lartë?)  

Bashkimi Evropian 

 BE duhet të synojë të krijojë mënyra të reja të përdorimit të fondeve IPA për të ndihmuar vendet e BP-së 

të lidhen me diasporën e tyre si instrument për kanalizim të IHD-ve. Fondet e IPA duhet të kenë një 

komponent rajonal që të stimulojnë vendet e BP në nivel rajonal të trajtojnë tkurrjen e demografinë së 

tyre përmes përdorimit të diasporës. 

 Krijimi i programeve të reja që promovojnë migrimin qarkullues në mënyrë që të krijojnë situata të 

trefishta fituese ku si vendi pritës ashtu edhe vendet e origjinës do të përfitonin, por edhe vetë 

emigrantët. Programe specifike që synojnë punëtorët e kualifikuar lartë në vendet e BP-së për migrimin 

qarkullues,  i cili u siguron vendeve të BE-së fuqi punëtore afat-shkurte, por gjithashtu u jep vendeve të 

BP-së një fuqi punëtore të përmirësuar pas kthimit të tyre. 

Rekomandime lidhur me modelin 

Përdorimi i Qeverisë 
Rekomandohet lartë që modeli të përdoret, sidomos nga subjektet e ndërlidhura me qeverinë (përkatësisht 

institucionet, këshilltarët e qeverisë, komisionet etj) si mjet për arritjen e vendimmarrjes së bazuar në të dhëna 

dhe matematikore. Modeli mund të shërbejë si mjet për të vlerësuar vendimet, të ofroj mbështetje për hipoteza 

dhe të vërtetojë politikat ekzistuese. Në ditët e sotme, pothuajse përgjithësisht të gjithë akterët në proceset e 

vendimmarrjes qeveritare kanë qasje në një spektër të gjerë të të dhënave që mund të përdoren  për krijimin e 

përfaqësimeve të sakta të gjendjes së tyre ekonomike. Modeli, siç përshkruhet në këtë punim, mund të përdorë 

në mënyrë koherente këto të dhëna që janë në dispozicion të subjekteve të lartpërmendura dhe të krijojnë një 
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përshkrim më të saktë të situatës, përfundimisht duke forcuar saktësinë e simulimit dhe duke ndihmuar qeverinë 

të marrë vendime më të mira. 

Një nga mënyrat të cilën ne e rekomandojmë që subjektet qeveritare të përdorin modelin është të përcaktojnë 

një problem që ata duan të zgjidhin, të krijojnë hipoteza të ndryshme dhe në fund të krijojnë një rezultat të 

matshëm që mund të simulohet. Pasi të përcaktohen hipotezat dhe rezultatet, është e mundur të simuloni të 

dhënat dhe të shihni nëse hipoteza çon në vlera reale të rezultatit. Për ta provuar dhe konkretisht të përshkruajmë 

këtë proces, le të marrim një shembull të thjeshtë. Supozojmë se qeveria po planifikon të rrisë tatimet për 

bizneset e një sektori specifik, dhe ata duan të dinë efektin që kjo politikë e re do të kishte mbi vendin. Ky 

problem ka pika të ndryshme përfundimtare të cilat duhet t`i vlerësojmë. Fillimisht, qeveria do të ishte shumë e 

interesuar që të kuptoj efektin e kësaj politike në mbledhjen e tatimeve dhe të hyrat kombëtare. Faktori i dytë 

do të ishte dinamika e fuqisë punëtore, d.m.th. sa vende të punës do të humbeshin ose fitohen si rezultat i kësaj 

politike. Përfundimisht, ndryshorja ekonomike siç është bilanci tregtar, BPV-ja dhe, nëse është e aplikueshme, 

indekse të ndryshme si prodhimi ose shitjet do të ndryshonin. 

Në mënyrë ideale, qeveria duhet së pari do të mbledhë të dhëna aktuale në lidhje me madhësinë e sektorit (d.m.th 

pjesëmarrja e fuqisë punëtore e shpërndarë sipas moshës, gjinisë, arsimit dhe të dhëna të tjera demografike) dhe 

të vlerësojë rolin e përgjithshëm të sektorit në të ardhurat kombëtare. Ky vlerësim mund të përkthehet në 

deklarata matematikore të cilat mund të futen në model dhe pastaj të vlerësohen për secilin seksion. Parametra 

të tjerë të ndryshëm si BPV-ja dhe bilanci tregtar mund të gjurmohen në simulim, i cili në anën tjetër mund të 

krahasohet me të dhënat e botës reale për të marrë një pamje më të saktë të ndryshimeve të pritura. 

Rritja e tatimeve në përgjithësi do të çojë në ndryshime të rëndësishme të tregut të punës, të cilat mund të 

gjurmohen nga simulimi, dhe këto rezultate janë lehtësisht të kuantifikueshme, kështu që mund të përdoren në 

studime të zgjedhura ose studime krahasuese. Modeli përfundimisht mund të bëhet një funksion që mund të 

përdoret në një studim më të hollësishëm për të zgjedhë tarifat e taksave për industritë ose sektorët. 

Është e rëndësishme për qeveritë të plotësojnë të dhënat e simulimit me të dhëna të botës reale në përpjekje 

për të rritur saktësinë. Gjithashtu, rekomandohet lartë që qeveria të punojë së bashku me individë ose subjekte 

që shërbejnë si konsulentë me një prapavijë matematikore ose statistikore që mund të interpretojë dhe interpeloj 

rezultatet nga simulimi (modeli) dhe me saktësi të i hartëzoj ato në të dhënat e botës reale, pasi ndonjëherë 

rezultatet nga simulimi janë shumë të shkallëzuara për shkak çështjeve të ndërlikuara të llogaritjes. 

Përdorimi tjetër 
Modeli gjithashtu rekomandohet të përdoret nga subjektet që nuk janë me përkatësi qeveritare. Për shembull, 

OJQ-të, veçanërisht “think-tanks”, mund të përfitojnë shumë nga përdorimi i simulimit në një shkallë më të vogël 

me modelin, pasi ato mund të ofrojnë rekomandime dukshëm të fuqishme dhe të arsyeshme për qeveritë dhe 

subjektet e tjera që janë të përfshira në procesin e vendimmarrjes. OJQ-të mund të përdorin modelin edhe për 

të vërtetuar të dhënat që ata mbledhin nga sondazhet dhe të përdorin modelin në një qasje proaktive ku ata mund 

të synojnë fusha të caktuara studimore dhe të plotësojnë të dhënat e simulimit me të dhëna të anketuara. 

Si rast konkret, le të supozojmë se një OJQ është duke punuar në drejtim të analizimit të modeleve të migrimit 

për tërë fuqinë punëtore të një vendi. Ky është rasti ideal për analizim dhe simulim përmes modelit. OJQ-ja do 

të vendoste në model të dhënat e shkallës dhe madhësisë aktuale të fuqisë punëtore dhe do ta bënte shkallën e 

modelit të përshtatshme për llogaritjet më të shpejta, apo do të ruante normalizimin për qëllim të llogaritjeve 

më të ngadalta, por me saktësi më të mirë. Përfundimisht, OJQ-ja mund të bëjë analizën përgjatë një periudhe 

kohore dhe të vlerësojë lëvizjen mes vendeve në simulim. Është e mundur të realizohet simulimin në marrëdhëniet 

“një-me-një” (p.sh. Kosova dhe Gjermania) por gjithashtu është e mundur të realizohet për marrëdhëniet “shumë-

me-shumë”, ku shumë vende bashkëveprojnë me njëra-tjetrën. Në këtë pikë, modeli mund të trajtojë – deri me 

një shkallë të saktësisë, por nuk inkurajohet si opsion meqenëse duhet të përmbushen kushte shumë specifike që 

ky rast të funksionojë me saktësi - simulimi  “një-me-shumë”, ku një vend përllogaritet kundrejt shumë 

objektivave dhe ku mund të fitohen vlera numerike por saktësia duhet të plotësohet me të dhëna të botës reale 

për të krijuar një pamje të mirë. 

Dokumentet e politikave, hulumtuesit dhe akademikët që janë duke punuar në këto fusha socio-ekonomike 

gjithashtu mund të përfitojnë nga modeli, pasi është mjaft kompakt që të realizohet në një kompjuter të vetëm 
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(p. sh. laptop personal) dhe mund të përdoret për skenarë të ndryshëm që mund të çojnë në validim të hipotezës, 

vlerësimet e bazuara në të dhëna dhe përfundimisht të shërbejnë si një mjet i dobishëm në sigurimin e 

argumenteve mbështetës për disa situata hipotetike nën studim. 

Përdorimi i modelit si hobi ose për përdorim personal mund të bëhet, por në përgjithësi nuk inkurajohet pasi që 

margjina e gabimeve është e madhe në disa skenarë ku nevojitet faktori njeri për korrigjim. 
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Instituti Demokracia për Zhvillim (D4D) është themeluar në prill të viti 2010 nga 

një grup analistësh të cilët shqetësoheshin gjithnjë e më shumë se ushtrimi i 

shtet-ndërtimit kishte neglizhuar demokracinë. 

Vizioni i D4D është promovimi i një qytetarie aktive dhe të arsimuar që merr 

pjesë plotësisht në hapësirën publike dhe shfrytëzon arenën publike të 

përfaqësimit dhe vendimmarrjes për të diskutuar dhe ndërtuar konsensus mbi 

ndarjen e burimeve që janë efikase, të zgjuara, afatgjata dhe që sjellin për 

zhvillim të barabartë. 

D4D ndikon në politika specifike, promovon një qasje ndër-sektoriale në 

zgjidhjen e problemeve, dhe adreson rutinën institucionale të vendimmarrjes 

duke rekomanduar përmirësime graduale dhe vepron me efektivitet maksimal 

në mënyrë që të promovojë plotësisht stabilizimin dhe zhvillimin demokratik të 

Kosovës. 

Për më shumë informacion në lidhje me aktivitetet e D4D, ju lutemi vizitoni 

faqen tonë të internetit: www.d4d-ks.org. 
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