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POPULLSIA E BOTËS DHE POPULLSIA
E SHQIPËRISË

Prof. dr. Ilia TELO
Kryetar i Shoqatës Shqiptare të Demografëve

I. Popullsia e Botës
Fillimisht po japim disa të dhëna për dinamikën e popullsisë së botës 

nga lashtësia e hershme dhe deri në kohën e sotme.

Epoka Popullsia në
milionë

Rritja mesatare
vjetore në % Shënime

-500000 1 - Origjina e homo sapiensit

-10000 5 0.003

-4000 15 0.018
Neolitiku, dalja e bujqësisë, 
10-fishimi i bujqësisë në rreth 1000 
vjet

-3000 150 0.23
-400 153 0.0008
-200 225 0.19
0 252 0.057
200 275 0.009
400 206 -0.11
800 224 0.04

1000 253 0.06 Fillimi i mijëvjeçarit të dytë para 
Krishtit

1200 400 0.22

Popullsia e botës që nga lashtësia e hershme
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Burimi:  Revista “World populacion Prospects - 2000”, botuar në tekstin: I. Telo, Demo-
grafia – Tiranë, 2008,  faqe 106. E dhëna për vitin 2011 është marrë nga Revista UNFPA, 
State world population - 2011. People and possibilities in a world of 7 billion

1340 442 0.07 Epidemia e murtajës

1400 375 0.28

1500 461 0.21
1600 578 0.23
1700 771 0.29
1750 830 0.15
1800 900 0.18
1650 1170 0.53
1900 1610 0.64

1950 2515 0.8 Tranzicioni demografik 10-fishimi 
në 250 vjet

1980 4453 1.0
1990 5292 1.7
2000 6055 1
2011 7000

Të dhënat e tabelës së mësipërme po i paraqesim në grafikun që vijon:
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Siç del nga të dhënat e tabelës dhe të grafikut, rritja e popullsisë nuk 
ishte uniforme gjatë gjithë periudhave. Për arsye të ndryshme në disa 
periudha kishte ulje të popullsisë, ndërsa rritja më e madhe është në 100 
vitet e fundit.

Rritja e madhe e popullsisë kohët e fundit shikohet qartë edhe në bazë 
të këtyre të dhënave mbi kohën që është dashur për shtimin e popullsisë 
prej 1 miliardë njerëz.

Vitet kur popullsia ishte nga 1 deri në 7 miliardë njerëz dhe koha për 
shtimin me 1 miliardë njerëz:

Viti Popullsia në 
miliardë banorë

Vitet që janë dashur 
për shtimin 1 miliardë

1804 1
1927 2 123
1959 3 32
1974 4 15
1987 5 13
1999 6 12
2011 7 12

Burimi:UNFPA state of world population 2011. People and possibilities in a world of 7 
billion – 2011.

Të dhënat e tabelës së mësipërme po i paraqesim në grafikun që vijon:

Nga të dhënat e tabelës dhe grafikut shikohet qartë që për shtimin e 
popullsisë botërore 1 miliardë njerëz në shekullin e 19-të janë dashur mbi 
100 vjet, ndërsa në vitet e fundit shtimi i popullsisë prej 1 miliardë njerëz 
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është bërë në 12 vjet. Në bazë të prognozave që janë bërë, në të ardhmen, 
ndonëse popullsia e botës parashikohet të shtohet si rezultat i lindshmërisë, 
koha për shtimin e popullsisë me 1 miliardë njerëz do të jetë më e gjatë se 
ajo e kohëve të fundit.

Në vijim po japim të dhëna për popullsinë dhe shtimin e saj për dy 
shtetet më të mëdha të botës.

Të dhëna mbi popullsinë e Kinës dhe të Indisë

Emërtimi i treguesve Kina India
Popullsia në 2011- milionë banorë 1350 1240
Shtimi në periudhën 2001-2011 – milionë 69.7 170.1
Viti i stabilizimit të popullsisë 2025 2060

Burimi: UNFPA state of world population 2011. People and possibilities in a world of 7 
billion, page 4, viti-2011.

Nga të dhënat e tabelës së mësipërme, del se në këto dy shtete aktualisht 
banon 37 % e popullsisë së botës dhe në të ardhmen kjo përqindje do të 
rritet akoma më shumë.

Një dukuri që vihet re kohët e fundit është rritja e zgjatjes mesatare 
të jetës  dhe plakja e popullsisë.

Plakja e popullsisë argumentohet nëpërmjet treguesve të uljes së 
lindshmërisë dhe të zgjatjes mesatare të jetës. Kështu, në vitet e fundit, 
në shkallë botërore, treguesi i zgjatjes mesatare të jetës së popullsisë ishte 
përkatësisht 68 vjeç për meshkuj dhe 72 vjeç për femrat, ku vihet re një 
rritje shumë e madhe në krahasim me vitet e kaluara. Kjo dukuri është më 
e pranishme në vendet e zhvilluara.

Plakja e popullsisë argumentohet nëpërmjet treguesit të peshës 
specifike të popullsisë së grupmoshave: mbi 60 vjeç, mbi 65 vjeç dhe mbi 
85 vjeç në krahasim me numrin e përgjithshëm të popullsisë.

Në tabelën që vijon po japim të dhëna në lidhje me peshën specifike të 
popullsisë së të moshuarve në disa vende të botës për tre grupe, si vijon:

- Mbi 60 vjeç
- Mbi 65 vjeç
- Mbi 85 vjeç

Pesha specifike në % e popullsisë së vjetër

Emërtimi Mbi 60 vjeç Mbi 65 vjeç Mbi 85 vjeç
Kina 12.3 8.2 1.4
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Egjipti 8.0 5.0 0.7
Etiopia 5.2 3.3 0.4
Finlanda 24.8 7.2 4.7
India 7.6 4.9 0.7
Meksika 9.0 6.3 1.3
Mozambiku 5.1 3.3 0.4
Nigeria 5.0 3.2 1.1
FYROM 16.7 17.8 2.3

Burimi:UNFPA state of world population 2011. People and possibilities in a world of 7 
billion, page 34, viti 2011.

Në vendet e zhvilluara kjo përqindje është më e lartë dhe në të ardhmen 
ajo do të rritet akoma më shumë, si në vendet e zhvilluara dhe në mënyrë të 
veçantë në vendet e tjera (sidomos në vendet në zhvillim).

Duke studiuar problemet social- ekonomike të vendeve të ndryshme 
të botës, vëmë re një polarizim të theksuar për sa u përket të ardhurave. 
Në bazë të studimeve që janë bërë, del se numri i njerëzve që jetojnë në 
varfëri ekstreme,  me më pak se 1.25 $ në ditë, në vitet e fundit është 26% 
e numrit të përgjithshëm të popullsisë. Kjo përqindje është shumë më e 
lartë në vendet afro-aziatike dhe shumë më e ulët në vendet e Europës, në 
SHBA, Kanada etj.

Duke studiuar dinamikën e pabarazive, vëmë re se ato po rriten. Sipas 
të dhënave të Bankës Botërore, 20% e njerëzve më të pasur në botë në 
vitin 1960  kishin 70% të të ardhurave, ndërsa në 2005 ata zotëronin 77% 
të të ardhurave. Shkaku kryesor i varfërisë ekstreme është papunësia, e cila 
është në përmasa të mëdha.

Reduktimi gradual i varfërisë, sidomos në vendet në zhvillim, arrihet 
nëpërmjet rritjes së punësimit, rritjes së shpenzimeve për shëndetësinë dhe 
arsimin dhe rritjes së fondeve për asistencën sociale. Kjo do të ndikonte 
edhe në zvogëlimin e migrimit të jashtëm.

Interesante janë të dhënat në lidhje me punësimin e të rinjve: Në 
tabelën që vijon po japim të dhëna sipas rajoneve.

Punësimi i të rinjve sipas gjinisë

Emërtimi Gjithsej Meshkuj Femra
Bota 50.9 58.9 42.4
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Vendet e zhvilluara dhe Bashkimi  Europian 50.2 52.6 47.7
Europa Qendrore dhe Juglindore 41.7 47.7 36.5
Azia Lindore 59.2 57.0 61.6
Azia Juglindore dhe Pacifiku 51.3 59.1 43.3
Azia Jugore 46.5 64.3 27.3
Amerika Latine dhe Karaibet 52.1 61.3 42.7
Lindja e Mesme 36.3 50.3 21.5
Afrika Veriore 37.9 52.5 22.9
Afrika Jugsahariane 57.5 62.7 52.2

Burimi:UNFPA state of world population 2011. People and possibilities in a world of 7 
billion – 2011. Page 14.

Nga të dhënat e tabelës së mësipërme del se ka diferenca shumë të 
mëdha në pjesëmarrjen në punë të të rinjve dhe në përgjithësi pjesëmarrja 
në punë e femrave është më e ulët, në mënyrë të veçantë në vendet afro-
aziatike. Pesha specifike e popullsisë që banon në qytete ka ardhur duke 
u rritur nga viti në vit. Për këtë flasin shifrat e mëposhtme: 

Popullsia që jeton në qytet:
Në 1960                            1/3
Në 2011                             ½
Në 2045 (parashikim)       2/3

Në të ardhmen do të shtohet numri i megaqyteteve, kryesisht në 
kontinentin e Azisë.

Ndryshime shumë të mëdha në treguesit demografikë vihen re në 
rajone të ndryshme të botës. Në tabelën që vijon po japim të dhëna mbi 
tregues të ndryshëm statistikorë sipas rajoneve të ndryshme të botës.

Disa tregues demografikë sipas rajoneve të botës

Rajone të 
botës

Popull. 
në  
2001,
mln

Shtesa 
vjet. në 
% 10-
2015

Popull. 
urbane
në,%

Koef. 
fertil. 
10-
2015

Zgjatja 
mes. e 
jetës, 
meshkuj

Zgjatja 
mes. 
e jetës 
femra

Pop. 
me të 
ardh. 
nën 
$1.25
92-
2008

Gjithsej 6974 1.1 50 2.5 68 72 26
-Rajone më të 
zhvilluara 1240.4 0.4 75 1.7 75 82 1
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Rajone të 
pazhvilluara 5733.7 1.3 45 2.6 67 70 27
Rajone 
shumë pak të 
zhvilluara 851.1 2.2 29 4.2 57 59 54

-Vendet arabe 360.7 2.0 56 3.1 69 73 5
-Azia dhe 
Pacifiku 3924.2 0.9 41 2.1 69 72 27

-Europa 
Lindore dhe 
Azia Qendrore 473.7 0.3 65 1.8 68 76 5

-Amerika 
Latine dhe 
Karaibet 591.4 1.1 79 2.2 72 78 7

Afrika 
Jugsahariane 821.3 2.4 37 4.8 54 56 53

Burimi: UNFPA State of world population 2011. People and posibilities in a world of 7 
billion. Viti 2011, faqe 121.

Të dhënat e tabelës së mësipërme tregojnë se ka diferenca të mëdha në 
treguesit demografikë midis rajoneve kryesore të botës.

Në vendet e zhvilluara rritja e popullsisë është e vogël (bile në disa 
vende nuk ka shtesë natyrale të popullsisë), si rezultat i zvogëlimit të 
lindshmërisë, zgjatja mesatare e jetës është mjaft e lartë dhe numri absolut 
dhe pesha specifike e popullsisë së varfër është e ulët.

Në vendet shumë pak të zhvilluara rritja e popullsisë dhe fertiliteti janë 
të larta, zgjatja mesatare e jetës është e ulët dhe pesha specifike e popullsisë 
së varfër është shumë e lartë. Nga ana tjetër, duhet theksuar se në të 
njëjtin shtet ka ndryshime të konsiderueshme në këta tregues demografikë 
ndërmjet popullsisë qytetare dhe popullsisë fshatare, ndërmjet krahinave 
të ndryshme të vendit dhe grupeve të ndryshme të popullsisë.

Këto probleme të rëndësishme mund të jenë objekt i studimeve të 
veçanta dhe i artikujve që mund të botohen në të ardhmen në revistën tonë.

II. Popullsia e Shqipërisë, dinamika dhe struktura e saj 
Numri i popullsisë përcaktohet në bazë të regjistrimeve të përgjithshme 

ose në bazë të evidencave të gjendjes civile. Në vendin tonë regjistrimi i 
parë i përgjithshëm i popullsisë është bërë në vitin 1923, ndërsa regjistrimi 
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i dytë në vitin 1930. Pas çlirimit të vendit regjistrimet e popullsisë fillimisht 
janë bërë një herë në 5 vjet, ndërsa pas vitit 1960, si rregull, janë bërë një 
herë në 10 vjet. Regjistrimi i fundit i popullsisë është bërë vitin e kaluar 
dhe deri kohët e fundit janë përcaktuar vetëm rezultatet paraprake.   

Në vijim po japim të dhëna në lidhje me rezultatet e regjistrimeve të 
përgjithshme të popullsisë që janë realizuar në vendin tonë.

Rezultatet e regjistrimeve të përgjithshme të popullsisë

Viti Popullsia 
gjithsej Meshkuj Femra Numri i 

familjeve
Dendësia 
për km2

Pjesëtarë 
për 
familje

1923 814380 421618 392762 143065 29.0 5.7
1930 833618 428959 404659 146249 30.3 5.7
1945 1122044 570361 551683 196850 39.0 5.7
1950 1218945 625935 593008 211613 42.0 5.8
1955 1391499 713316 678184 251756 48.0 5.5
1960 1626315 831294 795021 279805 56.6 5.8
1969 2068155 1062931 1005224 346588 71.9 6.0
1979 2590600 1337400 1523200 463333 90.1 5.6
1989 3182417 1638074 1544343 675456 110.7 4.7
2001 3069275 1530443 1538832 726895 106.7 4.2
2011 2851745 1421810 1409931 740256 98.5 3.8

Burimi: 1. Popullsia e Shqipërisë në 2001. INSTAT, 2002. Faqe 19. INSTAT – Shqipëri. 
Rezultatet paraprake të censusit të popullsisë dhe banesave, 2011.Dhjetor 2011.

Në bazë të të dhënave të tabelës së mësipërme, vërehen këto tendenca: 
Së pari, për sa i përket numrit të përgjithshëm të popullsisë:
-Në periudhën e Paraçlirimit numri i popullsisë është rritur me ritme të 

ulëta. Kështu, për periudhën 1923-1945 (pra për 22 vjet) numri i popullsisë 
u shtua 38 %, me një ritëm mesatar vjetor të shtesës 1.5%.

-Gjatë viteve të regjimit të kaluar, 1945-1989, numri i popullsisë u 
shtua 184% (ose pothuajse u trefishua), me një ritëm mesatar vjetor të 
shtesës 2.4%. Kjo është pasojë e lindjeve shumë të larta dhe e moslejimit 
të emigrimit të jashtëm.

-Në periudhën 1989-2011 (pra në 22 vjet), numri i popullsisë u 
zvogëlua rreth 10%, ku ulja mesatare vjetore është rreth 0.5%. Kjo është 
pasojë e emigrimit të jashtëm në përmasa shumë të mëdha dhe e zvogëlimit 
të lindshmërisë.

Të dhënat e tabelës së mësipërme po i paraqesim në grafikun që vijon.
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Të dhënat e tabelës dhe grafikut tregojnë qartë se gjatë këtyre viteve 
vendi ynë i ka kaluar të tria fazat e tranzicionit demografik.

-Në periudhën e Paraluftës së Dytë Botërore shtesa natyrore e 
popullsisë ishte e vogël pasi, ndonëse lindjet ishin relativisht të larta, edhe 
vdekjet ishin të larta.

- Gjatë regjimit të kaluar janë stimuluar lindjet në forma të ndryshme 
dhe duke qenë se vdekshmëria ishte më e ulët, shtesa natyrale e popullsisë 
ishte shumë e lartë.

-Pas vitit 1990 është zvogëluar shumë lindshmëria, por edhe 
vdekshmëria dhe, për pasojë, rritja natyrale e popullsisë është mjaft e 
ulët. Në këtë mënyrë, për sa i përket rritjes së popullsisë, vendi ynë po u 
afrohet vendeve europiane. Në këtë dukuri ka ndikuar emigrimi i jashtëm 
në përmasa shumë të mëdha, planifikimi familjar, ulja e lindjeve. Mjafton 
të përmendim faktin se në vitet e fundit lindjet për 1000 banorë janë rreth 
10, në një kohë që para vitit 1990 ky tregues ishte rreth 3 herë më i madh.

Së dyti, rritja e densitetit të popullsisë
Me të njëjtën dinamikë që është rritur popullsia u rrit edhe densiteti 

i saj për vetë faktin se sipërfaqja e përgjithshme e territorit gjatë këtyre 
viteve nuk ka ndryshuar. Densiteti është rritur nga viti në vit deri në fund 
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të dekadës së viteve ‘80 dhe pastaj, me uljen e numrit të popullsisë, është 
ulur edhe densiteti i saj. Megjithëkëtë, duke bërë krahasimin e densitetit 
të popullsisë në vendin tonë me vendet e tjera të Europës, rezulton se në 
vendin tonë densiteti i popullsisë është relativisht i lartë.

Së treti, po bëhen ndryshime në madhësinë dhe strukturën e familjes
Gjatë këtyre viteve konstatohet fakti i zvogëlimit të numrit të pjesëtarëve 

të një familjeje. Kështu, vitin e kaluar, krahasuar me vitin 1923, ndërsa 
indeksi i rritjes së popullsisë është 360 %, ai i rritjes së numrit të familjeve 
është 517 %. Pra, numri i familjeve është rritur me ritëm më të lartë. Kjo 
bëri që të zvogëlohet në mënyrë të konsiderueshme numri i pjesëtarëve në 
një familje. Nga 5.7 anëtarë që kishin familjet në vendin tonë deri në vitin 
1945, sipas regjistrimit të vitit të kaluar ky numër ka zbritur në 3.8 nga 
4.2 që ishte sipas regjistrimit të përgjithshëm të vitit 2001. Numri mesatar 
i pjesëtarëve në një familje në fshat aktualisht është 4.1. Tani në vendin 
tonë nuk ka familje patriarkale dhe numri i familjeve të zgjeruara është i 
vogël. Problem është se ka shumë familje me dy persona dhe me një njeri 
të vetëm, pasi anëtarët e tjerë të familjes janë larguar jashtë vendit.

Së katërti, ka ndryshime në përbërjen e popullsisë sipas gjinisë
Vitet e fundit ka ndryshime në përbërjen e popullsisë sipas gjinisë. 

Në të gjitha regjistrimet deri në vitin 1989 në vendin tonë, në dallim 
nga shumë vende të tjera europiane, numri i meshkujve ishte më i madh 
krahasuar me numrin e femrave. Kështu, në vitin 1989, në shkallë vendi, 
për 100 femra numëroheshin 106 meshkuj, ose në shkallë vendi kishte 94 
mijë meshkuj më shumë se femra. Në bazë të përfundimeve të regjistrimit 
të popullsisë të vitit 2001, për herë të parë numri i femrave ishte më i madh 
krahasuar me numrin e meshkujve, ndërsa, sipas të dhënave paraprake të 
regjistrimit të popullsisë të vitit të kaluar  për 100 femra llogariten rreth 
101 meshkuj (?!). Shkaku kryesor i ndryshimeve në raportin mes femrave 
dhe meshkujve  është ai i emigrimit të jashtëm, ku, siç dihet, pjesa më e 
madhe e emigrantëve janë meshkuj.

Së pesti, po bëhen ndryshime në përbërjen e popullsisë sipas 
vendbanimit

Po bëhen ndryshime të rëndësishme në përbërjen e popullsisë sipas 
vendbanimit. Gjatë periudhës së regjimit të kaluar totalitar, siç dihet, 
emigrimi i jashtëm ishte i ndaluar me ligj, ndërsa emigrimi i brendshëm 
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ishte tepër i kufizuar. Pas vitit 1990 është miratuar ligji që çdo person e 
zgjedh vetë vendbanimin e tij. Kjo ka bërë që pesha specifike e popullsisë 
qytetare të rritet nga viti në vit. Në tabelën që vijon po japim të dhëna në 
lidhje me peshën specifike të popullsisë urbane krahasuar me numrin e 
përgjithshëm të popullsisë për disa vite:

Pesha specifike e popullsisë urbane

Vite Pesha specifike 
në %

1960 31
1989 35.5
2001 42
2011 54

Të dhënat e tabelës së mësipërme po i paraqesim në grafikun që vijon:

Të dhënat statistikore dhe grafiku tregojnë se pesha specifike e 
popullsisë qytetare është rritur nga viti në vit dhe në të ardhmen do të rritet 
akoma më shumë. Kjo për faktin se në qytet ka kushte më të përshtatshme 
jetese (në vendet e tjera të Europës pesha specifike e popullsisë qytetare 
është më e lartë se ajo e vendit tonë). Gjithashtu, për kushtet e vendit tonë 
toka e punuar për frymë të popullsisë është më e vogël krahasuar me vendet 
e tjera të Europës. Megjithëkëtë, duhet theksuar se lëvizja e popullsisë nga 
fshati në qytet duhet të bëhet e programuar sipas dispozitave ligjore dhe 
nuk duhet të braktisen krahina të tëra, siç ka ndodhur në këto 20 vitet e 
fundit.
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Së gjashti, kohët e fundit ka një zvogëlim të madh të numrit të 
popullsisë

Në bazë të të dhënave paraprake të regjistrimit të popullsisë në vitin 
2011, krahasuar me regjistrimin që është bërë 10 vite më parë, në shkallë 
vendi numri i popullsisë është zvogëluar 237534 veta ose afro 8 %. Mirëpo 
kjo nuk  ka ndodhur në të gjitha prefekturat.    

Në tabelën që vijon po japim disa të dhëna përmbledhëse dhe analitike  
në lidhje me ndryshimin e numrit të popullsisë. 

Numri i popullsisë sipas regjistrimeve të vitit 2001 dhe 2011

Emërtimi 2001 2011 Diferenca Në %
1. Dibër 189854 136630 -53224 72
2. Shkodër 256473 217375 -39098 85
3. Kukës 111393 85239 -26154 77
4. Lezhë 159182 135609 -23573 85
Gjithsej 716902 574853 -142049 80

1. Tiranë 597899 763634 165735 128
2. Durrës 245179 265330 20151 108
Gjithsej 843078 1028964 185886 122

Qarqe të tjera 1509295 1227924 -281371 81.4

TOTALI 3069275 2831741 -237534 92.3

Të dhënat e  mësipërme tregojnë se në të gjitha qarqet e vendit në vitin 
2011, krahasuar me 10 vite më parë, ka ulje në numrin e popullsisë me 
përjashtim të qarqeve të Tiranës dhe të Durrësit, ku ka një shtesë prej 22 %.  

Së shtati, emigrimi i jashtëm po vazhdon të jetë i pranishëm
Emigrimi i jashtëm vazhdon në përmasa të mëdha. Nuk ka të dhëna 

të plota dhe të sakta në lidhje me numrin dhe përbërjen e emigrantëve nga 
vendi ynë pas vitit 1990.

Duke u nisur nga numri i popullsisë në vitin 1989, që ishte 3182417 
banorë, duke shtuar shtesën natyrale të popullsisë brenda vendit për 
periudhën 1990-2011, që llogaritet rreth 800 mijë veta, del se numri 
i popullsisë duhet të ishte rreth 4 milionë banorë. Sipas të dhënave 
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paraprake, numri i popullsisë vitin e kaluar ishte 2.8 milionë veta dhe për 
pasojë numri i emigrantëve llogaritet rreth 1.2 milionë veta dhe kjo, po 
të krahasohet me numrin e popullsisë vitin e kaluar,  përbën mbi 40% 
krahasuar me popullsinë e pranishme. Kjo është një përqindje  shumë e 
madhe, po të bëhet krahasimi me emigrimin e jashtëm për vendet e tjera 
ish-komuniste të Europës Lindore. Në bazë të përllogaritjeve të ngjashme, 
pas vitit 2001 janë larguar afro 450 mijë veta.

Ne nuk jemi kundër emigrimit të jashtëm të popullsisë, por mendojmë se 
numri i popullsisë që ka shkuar në emigracion është shumë i madh. Nga ana 
tjetër, mendojmë se vendi ynë ka kushte shumë të favorshme për zhvillimin 
e shpejtë të ekonomisë dhe për rritjen e punësimit brenda vendit. Kjo është 
dhe dëshira e emigrantëve, pjesa dërrmuese e të cilëve janë larguar dhe 
largohen nga vendi për shkaqe ekonomike, për një jetë më të mirë.

Këto të dhëna për emigrimin e jashtëm janë të përllogaritura, por 
sugjerojmë që shteti duhet të sigurojë të dhëna të plota për numrin dhe 
përbërjen e emigrantëve sipas karakteristikave të ndryshme si gjinia, 
mosha, arsimi,  profesioni, vendi ku ndodhen, krahina nga janë larguar 
dhe për karakteristika të tjera. Këto mund të llogariten të sakta vetëm në 
bazë të një regjistrimi të përgjithshëm në vendin e origjinës (pra në vendin 
tonë). Siç theksuam, të dhënat e regjistrimit të përgjithshëm të vitit të 
kaluar janë paraprake. Dhe akoma nuk janë llogaritur treguesit e ndryshëm 
mbi përbërjen e popullsisë sipas karakteristikave të ndryshme. Me daljen 
e rezultateve përfundimtare, do të bëhen studime më të plota në lidhje me 
popullsinë dhe për problemet që dalin në këtë fushë. 

Përfundime 
Popullsia e botës në shekullin e kaluar është shtuar me ritme shumë 

të larta. Për këtë mjafton të përmendim faktin se në vitin 1900 numri i 
popullsisë ishte 1,610 miliardë njerëz, ndërsa vitin e kaluar arriti në 7 
miliardë. Rritja ishte më e madhe sidomos pas Luftës së Dytë Botërore. 
Në të ardhmen popullsia do të vazhdojë të rritet, por me ritme më të ulëta 
se në shekullin e kaluar.

Nga analizat lidhur me popullsinë e botës, kohët e fundit vihen re 
disa shqetësime, si polarizimi i shoqërisë lidhur me të ardhurat, shtesa e  
diferencuar e popullsisë së kontinenteve dhe shteteve të ndryshme, plakja 
e popullsisë, sidomos në vendet e zhvilluara etj.

Për vendin tonë jepen të dhëna mbi rezultatet e regjistrimeve të 
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popullsisë duke filluar nga viti 1923 dhe sidomos mbi të dhënat paraprake 
të regjistrimit të vitit të kaluar. Për vendin tonë theksohet rritja e madhe 
e popullsisë gjatë regjimit të kaluar si rezultat i lindshmërisë së lartë, ulja 
e popullsisë pas vitit 1990 si rezultat i emigrimit të jashtëm dhe uljes së 
lindshmërisë. Gjithashtu vihet re tendenca e pakësimit të anëtarëve të 
familjeve, rritja e popullsisë urbane etj.

Abstract
The population of World was increased by high rates during the past century. 

The number of world’s population was 1,610 miliard peoples in 1900, while in 
2011 achieved to 7 milliard inhabitants. The growth was highest particularly in the 
years after the Second World Wars (1945). The world population will increased in 
the future, but by a slowly rates than in the pas century. The analysis on the world 
population shows in the latest times some concerns such as: the polarisation 
of societes related with the revenues, the differentiation  increment rates in the 
different continents and states, the eaging of population especially in the most 
developed countries etc. In this paper are presented data on the results of the 
population census in Albania from year 1923 till now, focusing especially on the 
the prelimanary data  of 2011 census. In the paper is underlined that the high rates 
of population, are achieved during years 1945-1990, due to highest natality. After 
the year 1990 till now the number of population is in the decreasing trend because 
of the high rates of emigration and the low rates of natality. The diminishing of 
members in a family, the growing of the ratio of urban population toward rural 
areas, the eaging of poplation etc., are the main features of this periode.

Key words: population of World; population of Albania; high natality; 
census data of 2011 etc.
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KRIZA EKONOMIKO-FINANCIARE 
BOTËRORE. ASPEKTE TË NDIKIMIT TË SAJ NË 

EKONOMINË SHQIPTARE

KIÇO ZISO ekonomist,
Bashkëpunëtor Shkencor

në Institutin e Punës BSPSH

Kriza financiare që po përjetojmë sot u shfaq për herë të parë në ShBA 
në vitin 2008, por fillesat nisin në vitin 2001, kur Qeveria Amerikane 
ndërmori një politikë sociale për zgjidhjen e problemit të strehimit edhe 
për qytetarët me të ardhura të ulëta e të mesme, nëpërmjet nxitjes së 
kreditimeve në mënyrë masive. Këta huamarrës brenda vitit 2005 kapën 
rreth gjysmën e volumit të kredive. Ky proces u shoqërua edhe me mjaft 
veprime spekulative, duke stokuar shumë kredi të këqija, të fryra dhe të 
pagarantuara.

Pas bërjes publike të kësaj situate, personat që kishin investuar 
në këto banka filluan të tërhiqnin depozitat e tyre dhe në këtë mënyrë 
kriza financiare (si rrjedhojë e mungesës së likuiditeteve nëpër banka) u 
transformua në krizë ekonomike me pasojë reduktimin e kreditimit ndaj 
ndërmarrjeve prodhuese. Ky proces në ShBA u shoqërua me falimentimin 
e shumë bankave, bile edhe të bankave të mëdha e me emër madje, si ajo 
e vëllezërve Lehman (Lehman Brothers Holding), një nga bankat më të 
mëdha e më të vjetra amerikane, e themeluar në vitin 1850, e cila shpalli 
falimentimin më 15 shtator 2008, me 639 miliardë dollarë asete dhe 619 
miliardë dollarë borxhe, duke u konsideruar si akti më i madh i falimentimit 
bankar në histori.

Shumë banka amerikane i shtrinë kreditë e këqija të tyre edhe në 
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vende të tjera, si në Spanjë, Skoci, Danimarkë, Francë, Belgjikë etj., duke 
ndikuar në transferimin e krizës edhe në Europë e Azi dhe duke e bërë atë 
një fenomen botëror. Në këtë mënyrë, gjatë viteve 2008-2009 bota u fut në 
krizën më të rëndë financiare dhe ekonomike qysh nga koha e “Depresionit 
të Madh” të viteve 1930.

Shkaku kryesor i kësaj krize është se në ekonominë botërore 
transaksionet financiare u mbivlerësuan dhe u shoqëruan me shumë 
elemente të mungesës së mbikëqyrjes bankare. Ato morën aq shumë 
prioritet në krahasim me ekonominë prodhuese, saqë mjaft ndërmarrje 
prodhuese nëpër botë i kanë investuar fitimet e tyre në formë aksionesh. 
Fenomene të tilla të kësaj krize ishin të panjohura më parë. Ato u shtrinë 
gjerësisht dhe në mënyrë zinxhir, veçanërisht në zonën euro, ku është 
shfaqur në rritjen e borxheve publike.

1- Disa nga pasojat e krizës ekonomike botërore në vitet 2008, 
2009 e në vazhdim janë:

ulja e ritmeve të rritjes ekonomike: nga rreth 4% në vitet 2006-
2007, ajo ra në 1.6% në vitin 2008 dhe në -2% në vitin 2009.

Rritja e numrit të të papunëve: nga 178 milionë ose 5.7% në vitin 
2007, në 205 milionë ose 6.3% në vitin 2009.

Rritja e numrit të njerëzve të kequshqyer dhe në uri, të cilët, sipas 
FAO-s, nga 915 milionë që ishin në vitin 2008, u rritën në 1 miliardë e 23 
milionë në vitin 2009.

Rritja me 114 milionë njerëz të tjerë në vitin 2010 të numrit të atyre 
që kanë rënë poshtë kufirit të varfërisë prej 1.25 dollarë në ditë në krahasim 
me vitin 2007 (sipas grupit të Bankës Botërore, duke ndikuar edhe në 
ngadalësimin e Programit të Synimeve të Zhvillimit të Mijëvjeçarit).

ulja e remitancave, të cilat në nivel global në vitin 2009 vlerësoheshin 
në 416 miliardë USD nga 441 miliardë USD në vitin 2008 ose 6.5% më 
pak.

ulja e investimeve të huaja direkte globale, që ranë nga 1971 
miliardë dollarë në vitin 2007 në 1185 miliardë dollarë në vitin 2009 ose 
66% më pak.

Tkurrja e tregtisë ndërkombëtare të eksport-importeve, si ajo në 
vitin 2009 kundrejt vitit 2007, me një ulje në masën 12%.

Thellimi i dukshëm i borxhit publik, i cili në shkallë botërore deri 
më 5 shtator 2011 llogaritej në mbi 40 trilionë dollarë ose rreth 64% të 
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GDP-së globale (1 trilion dollarë është baraz me 1000 miliardë dollarë). 
Nga kjo, 14.5 trilionë USD ose 38% i përkasin ShBA-së, e cila përfaqëson 
afro 100% të GDP-së vjetore të saj. Ndërsa në vendet e BE-së borxhi 
publik është rritur nga 59% e GDP-së në vitin 2007 në mbi 80% në vitin 
2010. Nga 27 vendet e BE-së, 14 prej tyre rezultojnë me tejkalim të borxhit 
publik më lart se 60%, duke shkelur respektimin e kufizimeve të Traktatit 
të Mastrihtit të vitit 1992, duke u bërë vetë përgjegjëse për destabilitetin e 
euros. Prej tyre, 5 shtete të BE-së rezultuan me borxhin publik më të lartë 
kundrejt GDP-së: Greqia me 142.8%, Italia me 119%, Belgjika me 96.8%, 
Irlanda me 96.2%, Portugalia me 93%.

Shkelja e kufirit prej 3% të deficitit buxhetor. Me gjithë kufirin 
e vendosur në Mastriht për respektimin e nivelit të tij prej rreth 3% në 
mesataren e vendeve të BE-së, ai u shkel me arritje në 6.8% të GDP-së në 
vitin 2009 dhe 6.4% të GDP-së në vitin 2010. Në disa vende të BE-së kjo 
rritje e defiçitit buxhetor kundrejt GDP-së rezultoi më e lartë në Irlandë me 
32.4%, në Greqi me 10.5%, në Britaninë e Madhe me 10.4%, në Spanjë me 
9.2%, në Portugali me 9.1% etj. Në Greqi kishte vite që defiçiti buxhetor e 
kalonte kufirin 15% të GDP-së.

2- Masat për përballimin e krizës globale
Për përballimin e krizës globale 2008, Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

dhe Bashkimi Europian, si fillim, ndërmorën një hap shumë efikas për 
evitimin e valës së parë goditëse të saj, duke blerë borxhet e këqija të 
bankave private. Kjo masë ndaloi panikun e tërheqjes së parave nga 
bankat, duke mundësuar vazhdimin e kreditimit bankar të bizneseve në 
dobi të zhvillimit të veprimtarisë prodhuese dhe të shërbimeve. Për këtë 
qëllim këto shtete iu dhanë frymëmarrje bizneseve, duke aplikuar nëpër 
vite paketa ndihme disa mijë-miliardëdollarëshe për daljen nga kriza dhe 
rigjallërimin e ekonomisë, por tashmë të dhëna si një borxh publik që duhet 
kthyer në mënyrë graduale në të ardhmen, përmes masave shtrënguese.

Në Amerikë efektet e mbështetjes financiare (në fillim me një paketë 
ndihme prej 700 miliardë dollarë dhe tani me rritjen e tavanit të borxhit 
publik), i dhanë shenjat e para pozitive në gjallërimin ekonomik dhe në 
uljen e papunësisë, që aktualisht është në nivelin e rreth 8%.

Në vendet e Bashkimit Europian, mbështetja e fundit financiare 
llogaritet rreth 900 miliardë euro në dispozicion të vendeve të tilla me 
deficit të lartë buxhetor si: Greqia, Italia, Spanja, Irlanda, Portugalia etj. 
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Këtyre shteteve BE-ja u ka vënë detyra të forta në programet qeveritare 
për reduktimin e shpenzimeve publike, në mënyrë që të mundësohet kthimi 
i borxheve.

Në Greqi këto masa u bënë më të ashpra për përballimin e krizës, e 
cila këtë vit mori paketën e dytë të ndihmës prej 130 miliardë euro nga 
Europa dhe FMN-ja. Kjo me synim uljen e borxhit publik nga 160% e 
GDP-së që arriti kohët e fundit në 120% të saj deri në vitin 2020.

Për arritjen e këtij objektivi madhor Greqisë do t’i duhet të përballojë 
më shumë kushte e sakrifica në zbatimin e një sërë masave të rrepta si:

- Privatizime masive në sektorin publik;
- Shkurtim të 150 mijë nëpunësve civilë;
- Ulje të pagës minimale me 20% (nga 740 euro në 600 euro);
- Shkurtime të masës së pensioneve;
- Përfshirjen edhe të daljes së grave në pension në moshën 65 vjeç;
- Shkurtime të shërbimeve shëndetësore;
- Ulje të kostove në entet e pushtetit lokal;
- Zhvlerësim të bonove greke të investimit nga kreditorët privatë (duke 

pranuar humbjen e mbi 100 miliardë eurove) etj.
Të gjitha këto masa janë në monitorim të rreptë të BE-së, në mënyrë 

që të shpëtohet Greqia nga falimentimi dhe dalja e saj nga eurozona.
Edhe Italia, e cila vazhdon me një rritje të ulët ekonomike (as 1% të 

GDP-së në vit), aktualisht po përballet me tensionet e tregjeve finaciare, 
nga ulja e besimit ndaj saj prej borxhit të lartë publik (sa 119% e GDP-
së). Për uljen e këtij borxhi, Qeveria Italiane prezantoi këtë vit një paketë 
fiskale financiare që pritet ta ulë deficitin fiskal me rreth 45 miliardë euro 
deri në vitin 2014. Sidoqoftë, Italia është më mirë me mundësitë e daljes së 
saj nga kriza. Kjo për faktin se Italia është vend prodhues dhe eksportues 
i madh në krahasim me Greqinë, në të cilën mbizotërojnë kryesisht të 
ardhurat nga turizmi, tregtia dhe shërbimet. Jo më pak problematike për 
krizën është dhe Spanja etj.

3- Ndikimet e krizës globale në vendin tonë
Shqipëria nuk është një vend që përfshihet në krizë, por është e 

ndikuar prej saj: kjo tashmë pranohet.
Pse themi që jemi vend i ndikuar prej krizës globale? Ja disa prej 

dukurive më shprehëse të këtij ndikimi:
E para – sepse kjo krizë i ka ulur (ngadalësuar) ritmet e rritjes 
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ekonomike, duke arritur aktualisht në nivelet e rritjes me rreth 3% të 
GDP-së në vit, nga nivelet dukshëm më të larta prej 6% dhe 8% në vitet 
2007-2008 (shih grafikun 1).

E dyta – sepse kriza globale ka ndikuar në rritjen e shkallës 
së inflacionit si faktor i jashtëm, sidomos në grupin e ushqimeve të 
shtrenjtuara të importit, duke e çuar inflacionin në 3.6% në vitin 2010 dhe 
rreth 4% deri në mesin e vitit 2011. Këtë vit ka filluar rënia e dukshme e 
tij (shih grafikun 2).

2.2%

2008Vitet 2009 2010 2011 2012

3.7%

3.4%
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1.6%

Grafiku 1

Grafiku 2
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E treta – sepse kriza ndikoi në uljen e dukshme të remitancave nga 
emigrantët. Kështu, në vitin 2010, sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, 
remitancat arritën në nivelin e 696 milionë eurove nga 952 milionë euro që 
ishin në vitin 2007, me një ulje prej 36% (shih grafikun 3). Papunësia po 
rritet në Greqi dhe Itali dhe emigrantëve (për arsye të shkurtimit të ditëve 
dhe orëve të punës) u janë ulur të ardhurat. Kështu, në vitin 2009, nga 
familjet emigrante në Greqi kanë dërguar para në Shqipëri vetëm 57% e 
tyre nga 76% në vitin 2008. Ndërsa aktualisht ky faktor po bëhet edhe më 
i mprehtë dhe shumë emigrantë po kthehen në atdhe. Pritet dyfishimi i të 
kthyerve për vitin 2012 në krahasim me vitin 2011.

Emigracioni në këto 20 vite për vendin tonë ka qenë një faktor i 
fuqishëm në mbështetje të rritjes ekonomike, mbasi remitancat e siguruara 
prej tij kanë arritur deri në 14% të GDP-së, dhe sot është shqetësues fakti 
që kjo shifër (për arsye të krizës globale) po shkon drejt përgjysmimit 
(7.4%).

Grafiku 3
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Rënia e remitancave aktualisht ndikon jo vetëm në uljen e ritmeve 
të rritjes ekonomike, por jep dhe efekte zinxhir në luhatjet e kursit të 
këmbimit valutor të lekut, në uljen e blerjeve në ndërtim, në frenimin e 
përdorimit të kredisë bankare, në volumin e import-eksportit etj.

E katërta – rritja nëpër banka e kredive të këqija. Ky është problemi 
më i mprehtë në sistemin bankar pas vitit 2008. Kreditë e këqija (ose me 
probleme) në raport me kreditë gjithsej nga viti në vit kanë ardhur në rritje 
dhe konkretisht: nga 3.4% në vitin 2007 ato u rritën në 6.6% në vitin 2008, 
në 10.5% në vitin 2009, në 14% në vitin 2010 dhe në 17% në vitin 2011 
(shih grafikun 4). Kjo situatë ka tërhequr vëmendjen për rritjen e garancive 
të dhënies së kredisë, mbasi aktualisht volumi i kredive pa shpresë kthimi 
ka arritur në 25 miliardë lekë ose rreth 30% të kredive me probleme.

Grafiku 4

Sektori i ndërtimit rezulton më i ngarkuari me kreditë e këqija, e më 
pas vijnë me radhë industria, tregtia etj. Rritja e kredive të këqija i ka 
detyruar drejtuesit e bankave në ndërtimin e politikave shtrënguese të 
standardeve të kredi-dhënies për bizneset. Politikat e Bankës së Shqipërisë 
për reduktime të shpeshta të normave të interesit nga bankat e nivelit të dytë 
synojnë që ato të rrisin likuiditetin dhe të nxisin kreditimin për ekonominë 
në të ardhmen. Kjo mbasi aktualisht depozitat në banka po rriten edhe si 
pasojë e prurjeve të emigrantëve nga Greqia.
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Grafiku 5

4- Disa faktorë dhe tregues në rritje që kanë frenuar pasojat 
e krizës në vendin tonë 

Nisur nga standardi i pranuar ndërkombëtarisht, se ka krizë ekonomike 
(ose recesion), kur GDP-ja (si sinonim i rritjes ekonomike) bie për 2 
tremujorë radhazi njëri pas tjetrit ose më gjatë, mund të shprehemi se 
Shqipëria ka shenja, por jo krizë të mirëfilltë ekonomike.

Faktori i parë që  ka ndikuar në frenimin e kësaj krize vjen nga fakti se 
kemi një sistem bankar të konsoliduar, të mirëkapitalizuar, efiçent, likuid 
e rrjedhimisht të besueshëm. Kjo shprehet më së miri edhe në tendencën e 
ruajtjes optimale dhe gjithnjë në rritje të raporteve kredi-depozita, që në 5 
vitet e fundit është në kufirin e rreth 60% të përdorimit të depozitave, siç 
tregohet më poshtë:

-Vitet 2007 2008 2009 2010 2011
-Depozitat 630 645 694 816 924
-Kreditë 292 396 440 490 523

-% e kredisë në depozita 46% 61% 63% 60% 57%

Më qartë performanca e mirë e sistemit tonë bankar jepet në grafikun 5.

Depozitat dhe Kreditimi Bankar
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Faktori i  dytë shprehet në rritjen e volumit të eksporteve, i cili në 
këto 3 vitet e fundit ka arritur afro 2 herë më tepër në vitin 2011 kundrejt 
vitit 2009 dhe 3 herë më tepër kundrejt vitit 2005, ashtu siç duket edhe në 
të dhënat e mëposhtme:

Në miliardë lekë

Vitet 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Eksporti 65.8 77.4 97.2 112.5 103.2 161 197.4

Rritja në %

kundrejt vitit 2009 100 16 187

kundrejt vitit 2005 100 117 148 171 157 245 300

Më qartë këto rritje shprehen grafikisht në grafikun 6.

Vitet

Eksporti

INSTAT - Tregëtia e jashtme, qershor 2012

Grafiku 6

Rritja e eksporteve

Rritja e ndjeshme e eksporteve në dy vitet e fundit ka ndikuar 
pozitivisht në përmirësimin e bilancit tregtar. Kështu, ndërsa deri në vitin 
2009 eksportet mbulonin rreth 24% të importeve, në vitin 2010 ky mbulim 
arriti në 35.17% dhe në vitin 2011 arriti në 37.9%, në qershor 2012 arriti 
në 38.4%.
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Grafiku 7

Faktori i tretë është rritja e investimeve të huaja direkte (IHD) në 
këto 3 vitet  e fundit. Kështu, në vitet 2010 dhe 2011 ato arritën respektivisht 
në 9.2% dhe 9% të PBB-së, ndërsa kundrejt vitit 2005 këto investime janë 
3.5-fishuar, siç shprehet edhe në shifrat e mëposhtme:

   Në milionë euro
Vitet 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
IHD 209.3 259 481 665 717 793 742
Rritja në % 
ndaj vitit 2005 100 124 230 318 342 379 355

Banka e Shqipërisë – Raporti i Investimeve të huaja direkte 2011
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Faktori i katërt – shprehet në rritjen e numrit të bizneseve aktive. 
Kështu, në vitin 2011, numri i bizneseve aktive arriti në 109039 kundrejt 
62162 të tilla që ishin në vitin 2005, ose pati një rritje 1.8 herë, siç shprehet 
edhe nga këto të dhëna të rritjes së bizneseve nëpër vite:



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 201228

Vitet 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Numri i 
bizneseve 62162 73672 80077 94533 94953 103038 109039

Rritja në % 
ndaj vitit 
2005

100 118 128 158 152 165 175

Në grafikun 8 paraqitet rritja e ndërmarrjeve aktive nëpër vite (në 
mijë).

Grafiku 8

RRITJA E IHD (në milionë euro)
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INSTAT – Regjistri i Ndërmarrjeve Ekonomike, viti 2011

Faktori i pestë l idhet me politikat e ndjekura nga qeveria në lehtësimin 
e barrës fiskale të bizneseve, të cilat në formë të përmbledhur jepen në 
grafikun 9.
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Grafiku 9

Lehtesimi i barres fiskale

Nga kjo paraqitje dalin qartë disa lehtësira fiskale si:
ulja e kontributeve të sigurimeve shoqërore ose “taksa e punës” për 

bizneset është bërë në vitin 2006 me 10% (nga 32.7% në 21.7%) dhe e dyta 
me 5% të tjera ulje në vitin 2009 (nga 21.7% në 16.7%).

-Lehtësia tjetër e barrës fiskale për bizneset shprehet në uljen e tatim-
fitimit nga 23% në 10%. Ky tregues ka marrë emrin “taksa e sheshtë”, ku 
përfshihet edhe tatimi mbi pagën e punonjësve.

-Edhe tatimi mbi biznesin e vogël është ulur nga 3% në 1.5% dhe 
të gjitha këto kanë çuar në lejimin e më tepër të ardhurave bizneseve 
për rritjen e zgjerimin e investimeve në prodhime e shërbime si dhe në 
punësimin e njerëzve.

Faktori i gjashtë lidhet me politikat e kujdesëshme të qeverisjes 
aktuale për rritjen nga vitit në vit të pagave dhe pensioneve, pavarësisht 
ndikimeve të krizës financiare globale. Pozitive është fakti që ato janë 
mbështetur në rritjet ekonomike dhe jo të borxheve. Rritjet graduale të 
pagave e pensioneve në vendin tonë për 7 vite radhazi të krahasuara me 
vitin 2005, paraqiten në tabelën dhe grafikun 10, si më poshtë:
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-Niveli i pagës mesatare në sektorin shtetëror në vitin 2012 arriti 
51200 lekë kundrejt 26808 lekë në vitin 2005, me një rritje prej 91% kur 
inflacioni në këto 7 vite është rritur rreth 20%.

-Niveli i të ardhurave minimale të pensionistëve në qytet në vitin 2012 
arriti në 13712 lekë nga 8350 lekë në vitin 2005, me rritje 64%.

-Niveli i të ardhurave minimale të pensionistëve në fshat në vitin 2012 
arriti në 8731 lekë nga 3630 lekë në vitin 2005, me 140% rritje (ose 2.4 
herë).

Rritja e pagasve dhe pensioneve në vitet 2005-2012

Nr. Vitet

Paga 
mesatare 
minimale 
sektori 
shtetëror

Rrritja 
në % 
ndaj 
vitit 
2005

Të ardhurat minimale të 
pensionistëve

Rritja e inflacionit 
në %

Lekë në muaj Rritja në % si 
vjetore progresive

qytet fshat qytet fshat

1 2005 26808 100 8350 3630 100 100 2 100
2 2006 28822 107.5 10000 4310 119.8 118.7 2.5 2.5
3 2007 33750 125.9 10410 5410 124.7 149 3.1 5.7
4 2008 36537 136.3 11275 6090 135 167.7 2.2 8
5 2009 40874 152.5 12226 7234 146.4 199.3 3.7 12
6 2010 43625 162.7 12840 7870 153.7 216.8 3.4 15.8
7 2011 46665 174 13267 8358 158.8 230.2 1.7 17.8
8 2012 51200 191 13712 8731 164.2 240.5 1.6 19.7

5 – Viti 2012 një vit më i vështirë për vendin tonë përballë 
goditjeve të krizës globale

Faktorët dhe treguesit e sipërpërmendur që në shumë vite kanë njohur 
rritje të dukshme, pavarësisht ndikimeve të krizës globale ne vendin tonë 
janë shprehje të një politike të kujdesëshme mirëqeverisjeje, që e ka bazën 
në marrjen e masave lehtësuese të barrës fiskale ndaj bizneseve qysh para 
fillimit të krizës globale, duke i paraprirë asaj. Ato e kanë bazën edhe në 
formimin e një sistemi bankar të ri, efiçent, të konsoliduar e të besueshëm 
për rritjen e depozitave. Por edhe fakti që kriza globale financiare, si dukuri 
e vendeve të zhvilluara, nuk e dha menjëherë ndikimin e vet ndaj vendeve 
në zhvillim siç  është dhe rasti i vendit tonë.

Tani, mbas disa vitesh ndikimi të krizës globale, e cila për vendin 
tonë dha pasoja në uljen e ritmeve të rritjes ekonomike dhe ngadalësim të 
zhvillimit ekonomik të vendit, por me politikat e kujesëshme të qeverisjes 
u bë e mundur evitimi deri tani i rënies në reçesion të ekonomisë së 
vendit. Por viti 2012 me të drejtë mund të konsiderohet si një vit më i 
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Grafiku 10

Paraqitja grafike e rritjes së pagave mesatare në sektorin shtetëror dhe e 
pensioneve në vitet 2005-2012

Burimi: Sipas të dhënave administrative të INSTAT-it dhe ISSH-s.
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vështirë përballë goditjeve më të forta  të krizës globale. Këtë vit 7 vende 
të eurozonës janë në reçesion. Por eurozona (e përbërë prej 17 vendesh) 
në tremujorin e dytë 2012 u tkurr me 0.2% të prodhimit të përgjithshshëm 
kombëtar kundrejt tremujorit të parë. Franca ka 3 tremujorë radhazi që 
ka rritje ekonomike zero. Shumica e qeverive europiane kanë zbatuar 
shkurtime jo popullore shpenzimesh në përpjekje për të ulur defiçitet. Por 
këto masa të ashpra financiaare kanë ngadalësuar zhvillimin ekonomik 
të eurozonës, duke e lënë atë ti afrohet reçesionit dhe një krize që duket 
se vjen duke u thelluar. Kjo shprehet dhe në vëzhgimet e kryera në këto 
vende, ku vërehet tendenca e rënies së porosive dhe e besimit tek bizneset.

Ky thellim i krizës financiare dhe ekonomike në eurozonë nuk mund 
të mos japë efekte goditëse  edhe më të fuqishme këtë vit ndaj vendit tonë 
dhe konkretisht ja disa prej tyre:

-Një aspekt i dukshëm i rritjes së forcës goditëse të krizës globale 
në vendin tonë në vitin 2012 është fakti që ekonomia shqiptare shënoi 
një rënie prej 0.2% të PBB për tremujorin e parë 2012 në raport me 
fundin e vitit 2011. Kjo prej ndikimit edhe të dimrit të ashpër, por më tepër 
prej masave shtrënguese për përballimin e krizës finnciare dhe ekonomike 
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në Itali e Greqi, si dy prej partnerëve tanë kryesorë në fushën ekonomike, 
tregtisë e sociale. Në këto vende, ashtu si dhe eurozona në tërësi, kriza 
financiare globale po vepron dukshëm dhe me ndikim kompleks në 
ekonomitë e këtyre vendeve, ku aktualisht vërehet një situatë thellimi e 
pasigurie përballë krizës, me gjithë masat e marra me paketa financiare 
të shpëtimit nga Banka Qendrore Europiane. Kjo situatë e detyron vendin 
tonë të futet në vështirësi ekonomike drejt ritmeve të ulëta të rritjes së 
saj. Por kjo vjen edhe për shkak të tavanit të arritur të borxhit publik prej 
afro 60% të PBB (më shumë se dy buxhete vjetore), që nuk lë hapësirë në 
qeverisje për të realizuar manovra fiskale.

-Një aspekt tjetër i goditjes në rritje të krizës globale në këto vende 
prej masave shtrënguese që ato zbatojnë, shprehet në rritjen e shkallës së 
papunësisë, ku pas Spanjës me 25% papunësi vjen Greqia me rreth 23% 
të papunë. Kjo situatë papunësie e cila vjen në rritje, ka dhënë ndikimin e 
vet në rritjen e shkallës së papunësisë në vendin tonë prej kthimit në masë 
të emigrantëve, përveç ndikimit negativ në uljen e të ardhurave dhe të 
remitancave prej tyre. Numri i të kthyerve vetëm nga Greqia deri në fund 
të vitit pritet të jetë 2 herë më tepër se një vit më parë.

-Ndikimi i veprimit më të fuqishëm i krizës globale në vendin tonë 
për vitin 2012 shprehet edhe në pakësimet dhe vonesat e shlyerjes së 
detyrimeve reciproke të bizneseve të lidhura me këto dy vende. Kjo 
situatë ka çuar në rënien e shkallës së konsumit në vend, si dhe uljen e të 
ardhurave dhe shlyerjen e detyrimeve financiare dhe fiskale për punime 
të kryera jo vetëm midis bizneseve private, por edhe ato që lidhen me 
sektorin publik.

-Ndikime më të dukshme të goditjeve të krizës financiare në vitin 2012 
për vendin tonë shprehen edhe në rritjen e masës së kredive të këqia në 
sistëmin bankar. Me gjithë rritjen e dukshme të depozitave në bankat tona 
si rezultat edhe i transferimit të një pjese të tyre nga emigrantët e kthyer, 
sistemi ynë bankar (megjithëse i mirëkapitalizuar) është vënë në pozita të 
kufizimeve të kredidhënies si rrjedhojë e përkeqësimit të treguesit të kthimit 
të kredive të këqia. Kjo shprehet së pari në rritjen e masës së kredive të 
këqia, nga rreth 17% në vitin 2011 në 21.2% në fund të gjashtëmujorit të 
parë 2012 (kurse në ndërtim kreditë e këqija janë në nivelin e 30%). Së 
dyti, në rritjen e grupit të kredive të humbura pa shpresë kthimi, nga 6.1% 
në tremujorin e parë 2012 në 6.5% në fund të gjashtëmujorit të parë 2012.

-Në vitin 2012 kriza financiarë globale ka dhënë goditje më të dukshme 
në përkeqësimin edhe të disa treguesve ekonomikë të konsoliduar si në 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2012 33

kufizimet e vëllimit të import–eksporteve dhe sidomos në prekjen e rritjes 
së vëllimit të ndërtimeve dhe të industrisë së fasonerisë, duke i vënë këto 
degë para alternativës së ristrukturimeve dhe të kërkimit të destinacioneve 
të reja prodhimi dhe tregjesh. Po ashtu janë ngadalësuar ritmet e rritjes së 
kredisë nga bankat. Ato në gjashtëmujorin e parë 2012 janë rritur 1.2% nga 
5.6% që ishte rritja e tyre për gjashtëmujorin e parë 2011.

-Jo më pak të prekshme nga thellimi i krizës globale në vitit 2012 për 
vendin tonë janë ato të fushës sociale si stanjacioni në vite që vërehet 
në shifrat e punësimit edhe të papunësisë si dhe thellimit të varfërisë, ku 
vërehet shtimi i numrit të familjeve me ndihma ekonomike, zgjerimi i 
krimit, informalitetit dhe korrupsionit. Po ashtu, është viti i tretë radhazi 
që buxheti i shtetit po rishikohet për shkurtime etj. Të gjitha këto ndikime 
vështirë të mos prekin realizimin e objektivit të qeverisë për rritjen 
ekonomike 4.3% të planifikuar për vitin 2012. Institucionet financiare 
ndërkombëtare në këtë drejtim për vendin tonë kanë parashikuar ritme dy 
herë më të ulta të rritjes ekonomike në vitiet e lrizës, por në fakt janë 
vërtetuar parashikimet e rritjeve të Ministrisë së Financave dhe qeverisë 
shqiptare. Shpresojmë që kjo të ndodhë edhe këtë vit, si një vit vërtet më i 
vështirë në përballje të krizës globale.

6 – Disa masa për përballimin e krizës financiare globale
Përsa më sipër është e nevojshme të zbatohen disa masa për letësimin 

e pasojave të krizës globale si:
a- Forcimin e bashkëpunimit qeveri-biznes si ai i kohëve të fundit, 

ku qeveria pranoi heqjen e TVSh-së në importin e makinerive dhe 
pajisjeve. Kjo masë do të nxisë rritjen e investimeve, rritjen e prodhimeve 
si dhe punësimin në të gjithë sektorët e shërbimeve, edhe fasonerisë. 

b- Një masë tjetër do të ishte dhe ajo e eliminimit të varfërisë 
ekstreme, që ende ekziston në vendin tonë si askund tjetër në Europën ku 
aspirojmë të futemi.

Sipas të dhënave të INSTAT-it, ky tregues ka ardhur në rënie nga 5% 
në vitin 2005 në 1.5% të popullsisë në vitin 2008. Por këtu duhet të kemi 
parasysh se në vitet e krizës statistikat tona për këtë tregues nuk kanë 
nxjerrë më të dhëna zyrtare për të parë trendin e varfërisë pas vitit 2008, 
ndërkohë që media sjell përditë shembuj të familjeve në nevojë, në skamje 
të plotë dhe pa rrugëdalje.
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Qeveria me ndihmën e Bankës Botërore dhe INSTAT-i duhet ta masë 
realisht varfërinë dhe të shtojë fondet për plotësimin e nevojave sipas 
treguesit të minimumit jetik. Ajo që sot quhet ndihmë ekonomike realisht 
është vecse një lëmoshë. E themi këtë sepse ndihma ekonomike e plotë 
për familje deri 8000 lekë në muaj është në një masë e tillë të ulët sa nuk 
mjafton as për ushqimin e një personi të vetëm në familje, e llogaritur kjo 
me çmimet aktuale të INSTAT-it. Duke qenë kështu, mbase ka ardhur koha 
që ndihma ekonomike e plotë të jepet për familje por, duke e llogaritur për 
çdo person në të dhe kjo vetëm për ushqimin e domosdoshëm, të llogaritur 
sipas shportës ushqimore të minimumit jetik. Këtu mbase ja vlen të futet 
taksa progresive me destinacion vetëm për varfërinë ekstreme që propozon 
opozita, duke u përballuar vetëm nga biznesi i madh.

Nëse do të zbatohet një masë e tillë, të paktën për nevojat e 
domosdoshme të ushqimit për çdo person të familjeve në skamje, do 
të duhet të përcaktohen dhe administrohen saktësisht këto familje duke 
përdorur jo vetëm  shpërndarje kesh, por edhe atë me kupona ushqimi, 
siç veprohet gjerësisht në ShBA e gjetkë. Një masë lehtësuese në këtë 
drejtim është politika nxitëse e qeverisë për mbështetjen dhe zgjerimn e 
bizneseve sociale, si një e dukuri e re që meriton vëmendje, por edhe masa 
më konkrete me bazë  qarqesh e rrethesh, se varfëria nuk pret.

c- Forcimi i bashkëpunimit të partneritetit social, duke ndjekur një 
politikë konstruktive e dialogu social  për mbrojtjen e interesave social-
ekonomike të punonjësve përmes lidhjes së kontratave kolektive, si forma 
më e mirë e mbrojtjes së këtyre interesave. Në këtë aspekt rëndësi merr 
edhe rritja e pagës minimale, e cila mund të jetë e pranueshme nga 8% 
apo 10% në vit, për të mos dëmtuar bizneset e fasonerisë. Gjithashtu për 
pagën minimale duhet thënë se është ende larg miimumit jetik të llogaritur 
nga sindikatat (rreth 70%). Duke qenë e tillë kjo pagë, kemi mendimin 
që në kushtet e ndikimit të krizës globale të hiqet për këta punonjës me 
të ardhura të ulta taksa e sheshtë prej 10%, për aq vite sa të arrihet niveli 
i minimumit jetik, për të cilin kemi kërkuar se duhet shpallur në mënyrë 
zyrtare nga shteti.

Përfundime
-Disa vende në eurozonë kanë konsumuar (ose shpenzuar) mbi kushtet 

dhe mundësitë e tyre (siç ishte rasti i Greqisë).
-Kriza financiare në eurozonë është krizë strukturore, prandaj do të 
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zgjasë gjatë me vite.
-Asnjë organizatë ndërkombëtare apo qeveri nuk është në gjendje të 

parashikojë saktë se sa do të zgjasë kjo krizë, madje ka mendime se kriza 
mund të zgjasë 5 deri 10 vite të tjera.

-Përpara shpëtimit të bankave edhe shtetet më solide përfunduan në 
spiralen e borxheve.

-Të gjitha vendet brenda dhe jashtë eurozonës do të ngarkohen me 
programe kursimi.

-Situata bëhet problematike kur të gjitha vendet kursejnë në të njëjtën 
kohë.

-Suksesi në zhvillim dhe mirëqenie vjen nga rritja e sektorëve prodhues 
si industria, bujqësia, ndërtimet etj.

-Kriza financiare imponon kujdes për konsumin dhe forcim të 
mbikëqyrjes bankare.

-Kursimi është përgjigje psikologjike ndaj krizës ndërkombëtare.
-Përballë krizës globale politika shqiptare duhet të jetë më 

bashkëpunuese dhe konkrete në alternativat që propozonhen për zbutjen 
e ndikimeve të saj.

-Historia e krizës globale financiare dëshmon se zgjidhja nuk është 
çështje ndërrimi i qeverive.  Kryesorja është gjetja e alternativave reale, që 
do të mundësonin një spirale zhvillimi të tyre.

-Duhet të shtohen përpjekjet për gjetjen e stimujve dhe marrjen e 
masave efikase për rritjen më të lartë ekonomike.

-Debati i lirë, konstruktiv, gjithëpërfshirës, jashtë çdo retorike e 
politizimi, është më i nevojsëm se kurrë.

Abstract
The financial global crisis that started in the United States since 2008 quickly 

was extended in the European Union, particularly in euro zone, and in other 
regions of the world. The crisis shocks caused heavy consequences in the EU 
neighbours: Greece and Italy that are, in the same time, the most our important 
economic partners, especially in the exports-imports relationship. For this reason, 
Albania was not isolated of financial crisis effects. Nevertheless, during the first 
years (2008-2009) these effects impacted less, but, in a continuous way. This 
is why, the government raised budget expenditures, investments, wages and 
pensions in the public sector. The shocks of financial crisis were more intensive 
after 2009 year. The Albanian government during 2010-2012 was forced to cut 
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the budged expenditures, the capital investments, to decrease the growth rates 
of wages and pensions, as well other social payments. The effects of crisis are 
appearing in the economic indicators such as: the decreasing of the economic 
growth, the decreasing of remittances, the raising of unpaid credits in banks of 
second level, etc. As consequences of these effects, the Albanian economy is 
in the eve of the recession. The growth of GDP during the first three-month of 
2012 was -0.2 per cent toward the fourth tree-month of 2011. The year 2012, is 
considered by high representatives of government and independent scholars as 
the most difficult year of the recent times. These issues are analyzing in the paper 
associated by proposals to amortise effects of the financial global crisis in the 
country.

Key words: The financial global crisis; crisis effects in Albania; GDP growth 
decreasing; recession; measures to face the crisis.
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OBJEKTIvAT SASIORË DHE CILËSORË NË 
ARSIMIN SHQIPTAR KËRKOJNË MË SHUMË 

MBËSHTETJE FINANCIARE

 Luan Shahollari

Hyrje
Arsimi shqiptar, krahas shëndetësisë, infrastrukturës dhe mbrojtjes 

sociale vlerësohet si një sektor me përparësi në zhvillimin social-
ekonomik të vendit. Për këtë janë miratuar strategji dhe akte ligjore ku 
janë mbështetur një varg reformash institucionale për përshtatjen e tij sipas 
modeleve europiane.1)  

Këto reforma kanë sjellë strukturimin e arsimit bazë nga tetë në nëntë 
vjet, përdorimin e Maturës Shtetërore për testimin e dijeve në arsimin 
e mesëm, ndërtimin e arsimit të lartë me tre cikle sipas Deklaratës së 
Bolonjës2), zhvillimin e arsimit privat krahas atij publik etj.3)

1) Disa prej këtyre dokumenteve dhe akteve janë: Strategjia Kombëtare për 
Zhvillimit Ekonomik dhe Social (SKZHES) e miratuar në vitin 2001, e kthyer pas 
vitit 2006 në Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim (SKZHI), Strategjia 
Kombëtare e Zhvillimit të Arsimit Parauniversitar (2004-2015), Strategjia 
Kombëtare për Arsimin e Lartë (2008-2013), ligji për arsimin e lartë i vitit 2007 i 
ndryshuar në vijim etj.

2) Deklarata e Bolonjës u nënshkrua më 19 qershor 1999 nga autoritetet e 
arsimit të lartë të 29 qeverive nga 15 vende anëtare dhe 11 kandidate të BE-së 
si dhe nga Islanda, Norvegjia dhe Zvicra, të cilat u angazhuan për një Zonë 
Europiane të Arsimit të Lartë deri në vitin 2010. Struktura e arsimit të lartë u 
modifikua me tre cikle (bachelor-master-doktoraturë). Më parë ishin miratuar: 
Magna Charta Universitatum, nënshkruar më 18 shtator 1988 në Bolonjë nga 
rreth 400 rektorë të universiteteve kryesore europiane; Konventa e Lisbonës për 
njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë më 8-11 prill 1997, e nënshkruar nga 
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përfaqësuesit e vendeve anëtare të Këshillit të Europës; Deklarata e Sorbonës e 
nënshkruar në Paris, Sorbonne më 25 maj 1998 nga ministrat e arsimit të lartë 
të Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Britanisë së Madhe. Procesi i Bolonjës ka 
vazhduar me takimet e ministrave të arsimit të lartë çdo dy vjet, si: në Pragë 
(18-19 maj 2001); Berlin (18-19 shtator 2003); Bergen  (19-20 maj 2005); Londër (17-
18 maj 2007); Leuven/Louvain-la-Neuve,(28-29 prill 2009); Budapest-Vjenë (11-12 
mars 2010). (Në emër të Qeverisë shqiptare Deklaratën e Bolonjës e nënshkroi 
ministri i arsimit në Konferencën e Berlinit). Në Deklaratën e Budapest-Vjenës 
ministrat e 47 vendeve nga 49 që kanë ratifikuar Konventën Kulturore Europiane 
të Këshillit të Europës (1954) (së bashku me Komisionin Europian) e shpallën 
zyrtarisht të realizuar objektivin e krijimit të Zonës së Arsimit të Lartë Europian.

3) Universiteti i parë privat është New Jork University of Tirana, me profil 
ekonomik, i hapur  në tetor 2002, me 110 studentë.Tani ka 41 institucione të larta 
arsimore (IAL) me 20,843 studentë, 18 për qind e numrit të studentëve në të gjithë 
vendin.

4) Programi i Maxhorancës dhe Qeverisë së Integrimit Europian, 2009-2013. 
Paraqitur në Kuvend më 16.9.2009.

Programi i Qeverisë për vitet 2009-2013 synon përmirësimin e 
treguesve sasiorë e cilësore të arsimit drejt niveleve mesatare të BE-së 
përmes rritjes së kapaciteteve, përdorimit të metodave të përshtatshme të 
mësimdhënies, orientimit të shkollës drejt shoqërisë dhe tregut, rritjes së 
burimeve të financimit, të rolit të qeverisjes vendore dhe sektorit privat. 
Programi parashikon që shpenzimet publike dhe private për arsimin të 
arrijnë në 7 për qind të PBB-së.4) 

Realizimi i këtyre objektivave kërkon shtimin e burimeve financiare 
përmes përmirësimit të treguesve makroekonomikë, në radhë të parë të të 
ardhurave buxhetore, pasi ka rezerva të pashfrytëzuara. Tek ne mblidhen 
26.5 për qind të ardhura kundrejt PBB-së, kurse në vendet e BE-së 44 për 
qind. BE. Prandaj organet qeveritare  duhet të forcojnë disiplinën fiskale 
me qëllim që të rriten të ardhurat, për rrjedhojë shpenzimet e buxhetit të 
shtetit në tërësi, për ata prioritarë në veçanti. Rruga tjetër është rritja e të 
ardhurave nga burimet e vetë institucioneve të arsimit. 

I- Ecuria e shpenzimeve publike për arsimin
Shpenzimet publike kanë mbështetur zhvillimin sasior dhe cilësor të 

arsimit në të gjitha nivelet e tij. Të dhënat tregojnë për rritje të financimit 
nga buxheti i shtetit (pa i zhveshur nga ndikimi i indeksit të rritjes së 
inflacionit) nga viti 1997 deri në vitin 2009. Por nivelet e viteve 2010, 
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5) Kushtetuta e RSH, e miratuar me ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998 dhe me 
Referendum më 22.11.1998. Shpallur me dekretin nr. 2260, datë 28.11.1998, të 
Presidentit të Republikës.

6) Ligji nr. 8652, datë 31.7.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes 
vendore”, neni 11.

7) Ligj nr. 9741, datë 21.5.2007, “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, 
i ndryshuar me ligjet nr. 9832, datë 12.11.2007 dhe nr. 10 307, datë 22.7.2010.

2011 dhe të buxhetit të vitit 2012 janë më të ulëta se më 2009. Rënia e 
nivelit të këtyre shpenzimeve është reflektuar edhe në raport me buxhetin 
e shtetit dhe PBB-në.

1. Baza ligjore dhe metodologjike
Arsimi në vendin tonë mbështetet në nenin 57 të Kushtetutës. Ky nen 

shpall se “arsimi i detyrueshëm, si dhe arsimi i mesëm i përgjithshëm në 
shkollat publike është falas”. Neni i hap rrugën arsimimit edhe në shkolla 
jopublike (private) dhe sanksionon garantimin me ligj të lirisë akademike 
të institucioneve të arsimit të lartë. 5) 

Nga sa më lart, del se shpenzimet për arsimin bazë dhe të mesëm kanë 
si burim kryesor  financimin nga buxheti i shtetit, niveli i të cilit varet nga 
numri i nxënësve, i mësimdhënësve, si dhe nga mundësitë për shpenzime. 
Njëkohësisht legjislacioni krijon mundësi për financim edhe nga organet e 
qeverisjes vendore si dhe nga sektori privat. 

Arsimi parashkollor dhe parauniversitar, ashtu si dhe shërbimi parësor 
shëndetësor, kujdesi social dhe zbutja e varfërisë, rendi publik dhe mbrojtja 
civile, mbrojtja e mjedisit etj., bëjnë pjesë në funksionet e përbashkëta që 
komuna dhe bashkia kryejnë veçmas ose së bashku me pushtetin qendror 
sipas kritereve të caktuara me ligj. Kur pushteti qendror i kërkon komunës 
ose bashkisë kryerjen e një funksioni të përbashkët, duhet t’i sigurojë 
njëkohësisht edhe mbështetjen e nevojshme financiare dhe materiale.6) 

Burimet për financimin e institucioneve arsimore të larta (IAL) publike 
bazohen në ligjin për arsimin e lartë.7) Sipas nenit 73 të këtij ligji, IAL-
të kanë tre burime financimi: nga  transferta e Buxhetit të Shtetit, nga të 
ardhurat e veta dhe të tjera me destinacion të caktuar.  

Transferta nga Buxheti i Shtetit jepet në formë granti, që përdoret si 
transfertë e pakushtëzuar dhe me konkurrim për investime. 

Në të ardhurat e vetë IAL-ve përfshihen: të ardhurat nga tarifat e 
studimeve, nga organizimi i trajnimeve ose kualifikimeve për të tretë, nga 
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kryerja e punimeve kërkimore të porositura dhe shërbimeve të tjera të 
specializuara etj. 

Tarifat e studimeve përfshijnë tarifën e regjistrimit dhe tarifën e 
shkollimit. Tarifat e regjistrimit për të gjitha programet e studimeve 
miratohen nga ministri i Arsimit dhe Shkencës, kurse tarifa e shkollimit për 
ciklin e parë për sistemin e studimeve me kohë të plotë, ciklin e dytë dhe 
ciklin e tretë të studimeve vendoset nga Këshilli i Ministrave, mbështetur 
në propozimin e MASh (neni 75).

2. Shpenzimet për arsimin publik kundrejt PBB-së dhe 
shpenzimeve të buxhetit 

Në vijim po japim të dhëna për shpenzimet e arsimit publik kundrejt 
PBB-së dhe buxhetit të shtetit. Nga tabela 1 del se shpenzimet për arsimin 
publik kanë shënuar rritje deri në vitin 2009 (39.3 miliardë lekë). Por pas 
këtij viti nivelet janë në rënie: 38.2 miliardë lekë më 2010, 38.3 miliardë 
lekë më 2011 dhe 38,9 miliardë lekë sipas Buxhetit më 2012. 

Këto shifra janë më të ulëta se ato të përcaktuara në Programin 
Buxhetor Afatmesëm 2011-2013 prej: 40,394 milionë lekë për vitin 
2011, 46,204 milionë lekë më 2012 dhe 49,749 milionë lekë më 2013.8) 
Reduktimi i këtyre treguesve ka ardhur jo vetëm për mungesë realizimi 
në parashikimin e tyre, por edhe të ndikimit të krizës financiare botërore.

Shpenzimet për arsimin publik në raport me PBB-në në 13 vitet 
e kësa analize (2000-2012) kanë zënë mesatarisht rreth 3.2 për qind të 
PBB-së. Niveli më i lartë është shënuar më 2008 me 3.5 për qind të PBB-
së, pasuar më 3.4 për qind më 2009. Në vitet 2000, 2001 dhe 2007 këto 
shpenzime kanë zënë 3.3 për qind të PBB-së, në vitet 2004, 2005, 2006 3.2 
për qind; në 2002, 2003, 2010 3.1 për qind. Kurse nivelet më të ulëta janë 
shënuar në dy vitet e fundit (2011, 2012), përkatësisht me 2.9 dhe 2.8 për 
qind (Tabela 1 dhe Grafiku 1).

8) Ministria e Financave. Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit. PBA 2011-2013, 
fq.468. www.minfin.gov.al.

Shpenzimet për arsimin publik në vitet 2000-2012 kanë zënë 
mesatarisht 10.5 për qind të shpenzimeve të buxhetit të shtetit gjithsej. 
Niveli më i lartë është shënuar në vitin 2005 me 11.4 për qind, më 2007 me 
11.1 për qind, më 2006 dhe 2008 me 10.8 për qind, më 2003 me 10.6 për 
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qind, më 2001 dhe 2010 me 10.5 për qind, më 2009 me 10.4 për qind, më 
2011 me 10.2 për qind, më 2000 me 10.1 për qind; kurse nivelet më të ulëta 
janë shënuar në vitin 2002 me 9.9 për qind dhe më 2012 që parashikohet 
të bien në 9.8 për qind.

Tabela 1. Shpenzimet për arsimin publik kundrejt PBB-së dhe Buxhetit të Shtetit 

                                                                      Në milionë lekë

Vitet PBB Shpenzimet e 
buxhetit

Shpenzimet 
për arsimin

Në % kundrejt
PBB Buxhetit 

2000 523,043 170,621 17,192 3.3 10.1
2001 583,369 186,049 19,488 3.3 10.5
2002 622,711 192,517 19,034 3.1 9.9
2003 694,097 201,152 21,269 3.1 10.6
2004 751,022 222,439 23,808 3.2 10.7
2005 814,797 232,339 26,389 3.2 11.4
2006 882,209 258,816 27,853 3.2 10.8
2007 967,670 285,674 31,630 3.3 11.1
2008 1,089,293 351,491 37,923 3.5 10.8
2009 1,151,000 379,602 39,311 3.4 10.4
2010 1,238,100 362,752 38,180 3.1 10.5
2011 1,314,700 376,189 38,305 2.9 10.2
2012 1,385,000 396,922 38,905 2.8 9.8

Burimi: INSTAT, Ministria e Financave. Për vitet 2010-2012 të dhënat bazohen në VKM-
në nr. 60, datë 18.1.2012, “Për miratimin e Kuadrit Makroekonomik e fiskal për periu-
dhën 2013-2015”.
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Sipas klasifikimit funksional, shpenzimet për arsimin publik për vitin 
2009 zinin vendin e katërt, pas mbrojtjes sociale me 8.3 për qind, çështjeve 
ekonomike 7.8 për qind, shpenzimeve publike 6.2 për qind. Nga të dhënat 
paraprake, renditja nuk ka ndryshuar edhe në vitet e mëvonshme.

Në vendet e Europës Lindore për arsimin publik në vitin 2009 u 
shpenzuan mesatarisht 4.6 për qind e PBB-së.9) Në vendet e BE-së, referuar 
vitit 2008, shpenzimet për arsimin zinin mesatarisht 5.1 për qind të PBB-
së.10) Kurse në vendet e OECD-së këto shpenzime zinin mesatarisht 6.1 për 
qind të PBB-së dhe vetëm në 9 nga 36 vende zinin më pak se 5 për qind 
të PBB-së.11) 

Nga këto të dhëna del se sektori i arsimit nuk është mbështetur 
me përparësi nga ana financiare, siç është përcaktuar në dokumentet 
programore strategjike. 

Për shkak se nevojat për shpenzime buxhetore janë emergjente në të 
gjithë sektorët ekonomikë dhe socialë, alternativa e rishpërndarjes mes 
tyre nuk mund ta zgjidhë problemin. Prandaj, për rritjen e mbështetjes 
financiare në sektorin e arsimit duhen kombinuar tri rrugë: të sigurohet 
rritje dhe qëndrueshmëri makroekonomike, të shfrytëzohen rezervat për 
rritjen e të ardhurave të buxhetit kundrejt PBB-së, të rriten të ardhurat nga 
burimet e vetë IAL-ve. 

3. Struktura e shpenzimeve të arsimit publik
Struktura e shpenzimeve të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 

(MASH) përbëhet nga  katër zëra kryesorë: shpenzimet për arsimin bazë, 
ku përfshihet sistemi parashkollor dhe 9-vjeçar, për arsimin e mesëm (i 
përgjithshëm dhe profesional), për arsimin e lartë dhe shpenzimet për 
administrimin e shkencën (dy zëra të grupuar në një).

Pjesën më të madhe të shpenzimeve gjithsej në vitet 2006-2012, rreth 
60-62 për qind, e zënë shpenzimet për arsimin bazë. (Tabela 2). Në këtë 
raport ndikon numri më i madh i nxënësve, për rrjedhojë i mësuesve, 
institucioneve shkollore etj. 

Numri i nxënësve në arsimin parashkollor dhe 9-vjeçar zë nga 65.3 për 

9) Shqipëria: Axhenda e re e rritjes ekonomike. Botim i Bankës Botërore. Nëntor 
2010. fq. 23.

10) Statistics in Focus.50/2011. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
11) Education at a Glance © OECD 2011.F.224
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qind të të regjistruarve gjithsej në vitin akademik 2007-2008 në 70.2 për 
qind më 2009. (Tabela 3).

Referuar INSTAT, institucionet shkollor zënë 88-90 për qind të numrit 
gjithsej prej 3554 më 2008-2009, kurse i mësuesve 73-76 për qind të 
numrit, gjithsej prej rreth 42 mijë.

Tabela 2: Struktura e shpenzimeve të buxhetit të MASH për vitet 2006-2012                                                                                                                                        
                Në %

Nr. Nivelet e 
arsimit 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

I. Gjithsej 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Arsimi bazë 61.7 58.5 60.4 62.0 61.0 61.1 60.9
Arsimi i 
mesëm gjithsej 18.7 19.7 18.9 17.5 19.7 19.1 19.8

-Arsimi i 
mesëm (i 
përgjithshëm)

12.1 13.0 12.7 11.7 13.8 13.3 13.2

-Arsimi 
i  mesëm 
(profesional)

6.6 6.7 6.2 5.8 5.9 5.8 6.6

Arsimi i lartë 16.6 17.2 16.4 16.8 16.4 16.1 16.1
Administrata 
dhe shkenca 3.0 4.6 4.3 3.6 2.9 3.7 3.2

 Burimi: Ministria e Financave. Buxheti sipas ministrive 2012. 

Shpenzimet për arsimin e mesëm gjithsej zënë rreth 18-19 për qind, 
ku pjesën më të madhe e zënë shpenzimet për arsimin e përgjithshëm, 
krahasuar me arsimin profesional. Numri i nxënësve të regjistruar në 
arsimin e mesëm luhatet nga 17.5 për qind më 2008-2009 në 23 për qind 
një vit më parë. Kurse numri i institucioneve në arsimin e mesëm zë 10-11 
për qind. Numri i mësuesve në shkollat e mesme ka zënë nga 19-21 për 
qind të numrit gjithsej.

Shpenzimet për arsimin e lartë zënë rreth 16.5 për qind të 
shpenzimeve gjithsej, pa luhatje të ndjeshme mes viteve. Ndryshe nga dy 
nivelet e mësipërme, zhvillimi numerik në arsimin e lartë është vetëm 
në rritje, madje me ritme të larta: nga 9.4 për qind më 2005-2006 në 
15.1 për qind më 2009-2010. Numri i IAL-ve, për vetë veçorinë e tyre të 
përqendrimit, përfaqësohet nga vetëm 11 universitete. Vitet e fundit janë 
hapur filiale të IAL-ve në Kukës, Sarandë, Peshkopi, Lushnjë.
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Shpenzimet për administrimin dhe kërkimin shkencor zënë 3-4 
për qind ndaj gjithsej. Raporti nxënës për mësues si në arsimin publik 
9-vjeçar dhe të mesëm thuajse ka qëndruar në vend gjatë këtyre 4 vjetëve. 
E njëjta prirje vërehet si në qytet edhe në fshat. Numri i nxënësve për 
mësues është më i ulët në sektorin privat, në arsimin 9-vjeçar në raportin 
11 me 17 dhe në arsimin e mesëm 8 me 16.

Gjatë kësaj periudhe nuk ka pasur ndryshime të ndjeshme për numrin e 
nxënësve për 1 mijë banorë, që vjen për shkak të uljes së nivelit të numrit 
të nxënësve për shkak të rënies së lindshmërisë si dhe të popullsisë banuese. 

Një ndryshim në rritje i këtij raporti vërehet në numrin e studentëve 
për 1 mijë banorë: nga 24 më 2006 në 29 më 2008 dhe 2009. Pjesëmarrja 
e kësaj grupmoshe ka ndryshuar lehtë: nga 67.3 për qind më 2006 në 68.1 
për qind më 2009, me një rritje te femrat, nga 67.2 në 68.7 dhe më pak 
meshkuj, nga 67.7 në 67.5 për qind për të njëjtën moshë.

Tabela 3: Numri i nxënësve dhe studentëve të regjistruar sipas niveleve arsimore                                                                                                  

Nr. Nivelet e arsimit 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10
I. Gjithsej 784,022 782,530 772,487 759,340 771,858

Në % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Arsimi bazë 545,293 523,083 504,713 533,331 514,909
-Në % ndaj gjithsej 69.6 66.9 65.3 70.2 66.7
Arsimi i mesëm 164,572 173,269 177,572 132,803 140,657
-Në % ndaj gjithsej 21.0 22.1 23.0 17.5 18.2
Arsimi i lartë 74,157  86,178 90,202 93,206 116,292
-Në % ndaj gjithsej 9.4 11.0 11.7 12.3 15.1

Burimi: INSTAT dhe përpunime të autorit. Këto të dhëna janë të arsimit publik dhe privat.

4. Shpenzimet për nxënës dhe studentë kundrejt PBB-së për 
person

Shpenzimet për nxënës në arsimin 9–vjeçar: nga 10.2 për qind të PBB-
së për person më 2004 janë rritur në 14.7 për qind më 2009. (Tabela 4).

Tabela 4. Shpenzimet për nxënës dhe student në % të PBB-së për person

Nr. Emërtimi 2004 2005 2006 2007 2008 2009
1. Arsimi  9-vjeçar 10.2 10.6 12.5 12.4 14.0 14.7
2. Arsimi i mesëm gjithsej  13.3 12.2 12.2 12.9 17.9 15.9
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- Arsimi i mesëm i 
përgjithshëm 10.3 9.8 9.9 10.5 14.7 12.6

- Arsimi i mesëm 
profesional 26.6 22.1 22.0 23.5 32.1 32.7

3. Arsimi i lartë 25.4 22.4 20.9 22.3 23.0 19.7
   Burimi: Shqipëria: Axhenda e re e rritjes ekonomike. Botim i Bankës Botërore. Nëntor 
2010. f 20

Shpenzimet për nxënës në arsimin e mesëm të përgjithshëm 
rezultojnë nga 9.8 në 10 për qind në vitet 2004-2007, por më 2008 janë 
rritur në 14.7 për qind të PBB-së për frymë, duke rënë në 12.6 për qind 
më 2009. Shpenzimet për nxënës në shkollat e mesme profesionale zënë 
32.7 për qind të PBB-së për frymë, rreth 2.6 herë më shumë se në arsimin 
e përgjithshëm. 

Tabela 5. Shpenzimet publike për nxënës dhe student sipas niveleve arsimore

Shpenzimet për nxënës (student) në % të PBB-së për person
Niveli i ulët Niveli i mesëm Niveli i lartë
Azerbajxhani 5.2 Azerbajxhani 8.0 Kazakistani 8.0
Rep. Kirgiz 7.6 Kazakistani 9.9 Azerbajxhani 11.2
Taxhikistani 9.4 Rep. Kirgiz 14.3 Taxhikistani 11.8
Rumania 10.7 Taxhikistani 14.4 Letonia 15.9
Kazakistani 12.0 Sllovakia 15.2 Lituania 17.2
Shqipëria 14.7 Shqipëria 15.9 Estonia 18.3
Sllovakia 15.3 Rumania 16.0 Shqipëria 19.7
Ukraina 15.8 Letonia 19.3 Polonia 21.4
Lituania 16.6 Lituania 20.5 Rep. Kirgiz 21.9
Estonia 19.4 Polonia 22.2 Sllovenia 22.0
Kroacia 19.7 Estonia 23.0 Rumania 23.7
Polonia 23.7 Hungaria 23.2 Hungaria 23.8
Sllovenia 25.1 Ukraina 24.3 Sllovakia 24.2
Hungaria 25.6 Kroacia 25.3 Ukraina 25.5
Moldavia 33.6 Sllovenia 32.0 Kroacia 30.7
Letonia 37.3 Moldavia 40.7 Moldavia 41.4

Burimi: Shqipëria: Axhenda e re e rritjes ekonomike. Banka Botërore. Nëntor 2010. F.15. 
Për Shqipërinë (2009), për vendet e tjera 2006 - 2007.

Shpenzimet për student në arsimin e lartë në raport me PBB-në për 
frymë janë luhatur nga 20.9 për qind më 2006 në 25.4 për qind më 2004 
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dhe 23 për qind më 2008, por kanë rënë në 19.7 për qind të PBB-së për 
frymë më 2009. Kjo rënie ka ardhur si rrjedhojë e qëndrimit në vend të 
financimit nga buxheti dhe të rritjes së numrit të studentëve në arsimin e 
lartë.

Shqipëria bën pjesë ndër vendet me shpenzime publike më të ulëta për 
nxënës dhe student kundrejt PBB-së për frymë të popullsisë. Me 11.3 për 
qind të shpenzimeve publike për nxënës në arsimin 9-vjeçar ndaj PBB-së 
për frymë dhe 15.9 për qind të PBB-së për frymë për nxënës në nivelin e 
mesëm Shqipëria renditet në vendin e 11-të midis 16 vendeve. Shpenzimet 
për student në nivelin e lartë të arsimit renditen në vendin e 10-të, nga 8 
për qind në Kazakistan dhe 41.4 për qind në Moldavi.

Modelet e financimit të IAL-ve në OECD dhe praktika shqiptare 
Në vendet e OECD-së nuk ka një model të vetëm për financimin e 

arsimit të lartë të tipit A,12) ndryshe Bachelor. Në të kundërtën, dallohen 
4 modele financimi, por jo edhe aq qartë, pasi disa vende që kanë tarifa 
të përafërta të pagesave shkollore mund të kenë  përfitime të ndryshme të 
studentëve nga subvencionet publike.13) 

Modeli 1 përfshin vendet pa/ose me tarifa të ulëta shkollore, por 
me mbështetje të forta financiare publike për studentët. Në këtë grup 
bëjnë pjesë vendet nordike si: Danimarka, Finlanda, Islanda, Norvegjia 
dhe Suedia. Nuk ka (ose janë të ulëta) barrierat (pengesat) financiare në 
arsimin universitar, madje ka një nivel të lartë të ndihmës për studentin. 
Niveli mesatar i pranimit në arsimin e lartë të tipit A është 69 për qind 
kundrejt 60 për qind mesatarisht në vendet e OECD-së. Tarifat e pagesës 
shkollore për studentët vendas janë të parëndësishme dhe më se 55 për 
qind e studentëve të regjistruar mund të përfitojnë bursa dhe grante ose 
hua publike për të përballuar studimet apo shpenzimet e tyre jetësore. Ky 
model reflekton rrënjët e thella në vlerat sociale, si barazia e mundësive 
dhe drejtësia sociale. 

12) Programet universitare të tipit A (ISCED 5A) –janë gjerësisht të bazuara në 
teori dhe të projektuara për të siguruar kualifikime të mjaftueshme për hyrjen 
në programet kërkimore të avancuara dhe kualifikime me kërkesa të larta për 
degë të caktuara. Programet universitare të tipit A kanë një kohëzgjatje teorike 
minimale prej tre vjetësh kohë të plotë. Programet universitare të tipit B (ISCED 
5B) fokusohen në kualifikime praktike, teknike ose profesionale për t’u drejtuar 
në tregun e punës. Ato kanë një kohëzgjatje minimale prej dy vjetësh me kohë të 
plotë në arsimin universitar. Standardi Ndërkombëtar i Klasifikimit të Arsimit 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2012 47

Modeli 2 përfshin vendet me nivele të larta të tarifave shkollore 
dhe sisteme të zhvilluara mbështetjeje për studentët. Në këtë grup janë 
vende si: Australia, Kanadaja, Holanda, Zelanda e Re, Britania e Madhe 
dhe ShBA-ja. Këto vende kanë tarifa të larta për të hyrë në arsimin e lartë 
të tipit A, por gjithashtu sigurojnë subvencione të mëdha publike për 
studentët. Shkalla mesatare e hyrjes në arsimin e lartë të tipit A për këtë 
grup është 69 për qind, pra më e lartë se mesatarja e OECD-së dhe se e 
shumë vendeve të tjera (përveç vendeve nordike). Tarifa vjetore e pagesës 
shkollore në IAL-ve publike të tipit A është mbi 1500 usd në të gjitha këto 
vende dhe më se 75 për qind e studentëve marrin subvencione publike. 

Modeli 3 përfshin vendet me nivele të larta të tarifave shkollore 
dhe me pak mbështetje publike për studentët. Në Japoni dhe Kore14) 
studentët paguajnë tarifa të larta shkollore dhe sistemet e mbështetjes 
studentore janë më pak të zhvilluara se ato në dy modelet e para. Kjo 
përbën një barrë të rëndë financiare për studentët dhe familjet e tyre. Në 
këto dy vende institucionet arsimore të tipit A kanë tarifa pagese shkollore 
vjetore të larta (më se 4500 USD) dhe vetëm rreth 33 për qind e studentëve 
në Japoni dhe 15 për qind në Kore përfitojnë subvencione publike. Shkalla 
e hyrjes në arsimin e lartë të tipit A në Japoni është 49 për qind, kurse në 
Kore 71 për qind, pra mbi mesataren e OECD-së.  

Modeli 4 përfshin vendet me nivele të ulëta të tarifave shkollore 
dhe me sisteme më pak të zhvilluara të mbështetjes së studentëve.  
Këto janë kryesisht vende europiane (Austria, Belgjika, Republika Çeke, 
Franca, Irlanda, Italia, Portugalia, Zvicra, Spanja) si dhe Meksika. Prej 1995 
janë kryer reforma në disa prej këtyre vendeve - kryesisht në Austri dhe 
Itali - për të rritur nivelin e tarifave shkollore të IAL-ve publike, por këto 
mund të konsiderohen të moderuara krahasuar me ato të modeleve 2 dhe 
3. Këto vende kanë tarifa relativisht të ulëta financiare për të hyrë në IAL 
(ose pa tarifa shkollore), të kombinuara me subvencione relativisht të ulëta 
për studentët, të cilat u adresohen kryesisht grupeve të caktuara. Shkalla e 
hyrjes në arsimin universitar të tipit A në këtë grup është relativisht e ulët, 
50 për qind. Tarifa shkollore nga institucionet publike në këtë grup nuk e 

(ISCED, 1997) është miratuar nga Konferenca e Përgjithshme e UNESCO-s. 
Burimi: Education at a Glance, OECD, Paris, 2002, Glossary. http://stats.oecd.
org/glossary/.

13) Education at a Glance 2011: OECD Indicators. Fq. 261-263.
14) Koreja e Jugut -zyrtarisht Republika e Koresë.
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kalon 1200 usd, dhe në mjaft vende raporti i studentëve, të cilët përfitojnë 
nga subvencionet publike, është nën 40 për qind. 

Modeli shqiptar i financimit karakterizohet nga tarifa pagese 
shkollore të ulëta për studentët e rinj me kohë të plotë, nga 12 mijë lekë deri 
30 mijë lekë në vit, nga dhënie bursash për vetëm 8 për qind të studentëve 
(1900 nga 23843 studentë gjithsej) që ndjekin një program studimi të ciklit 
të parë me kohë të plotë15) si dhe një shkallë të ulët hyrjeje në arsimin 
e lartë të tipit A prej vetëm 37.3 për qind (2009), kundrejt 60 për qind 
që është mesatarja e OECD-së. Këto veçori e afrojnë, por jo shumë, me 
modelin 4, ku përfshihen vendet europiane që gjithsesi kanë tregues më të 
lartë se vendi ynë. Prej këtej del qartë nevoja për të forcuar mbështetjen 
financiare publike për arsimin e lartë.

II. NEVOjA DhE RRuGëT E RRITjES Së 
ShPENZIMEVE PuBLIKE PëR ARSIMIN

Shtimi i numrit të nxënësve dhe studentëve afër niveleve të vendeve 
europiane, rritja e cilësisë së mësimdhënies, sigurimi i pajisjeve 
bashkëkohore në të gjitha nivelet, përshtatja e sistemit të arsimit të mesëm 
dhe të lartë kërkesave të tregut përbëjnë disa nga faktorët që diktojnë 
rritjen e mbështetjes financiare për zhvillimin e arsimit në sektorin publik 
dhe privat.

1. Masivizimi kërkon më shumë shpenzime publike për 
arsimin

Referuar të dhënave të INSTAT-it për vitin 2008, shkalla e regjistrimit 
në arsimin parashkollor në Shqipëri krahasuar me kontigjentin e moshës 
përkatëse është 53 për qind, kundrejt 73 për qind në Rumani, 81 për qind 
në Bullgari, 83 për qind në Slloveni, 87 për qind në Hungari, 94 për qind 
në Sllovaki, 95 për qind në Estoni dhe 58 për qind në shkallë botërore. 
(Tabela 6).

Tërheqja e nxënëve në masën  93 për qind dhe 97 për qind në arsimin 
bazë (arsim i detyrueshëm fillor dhe 9-vjeçar), del e krahasueshme në 

15) VKM nr. 526, datë 20.7.2011, “Për kuotat financiare të ushqimit në mensa e 
konvikte, bursat e shtetit dhe pagesat e nxënësve e të studentëve  në institucionet 
arsimore publike për vitin shkollor  2011-2012”.
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shkallë botërore dhe me disa vende si Bullgaria, Sllovakia. Kurse shkalla 
e regjistrimit në arsimin e mesëm prej 73 për qind është më e ulët se e 
vendeve në këtë tabelë dhe 16 për qind më pak se mesatarja botërore. 

Tabela 6: Shkalla e regjistrimit sipas niveleve të arsimit për vitin 2008, në %                                                                                                

Shtetet Arsimi para-
-shkollor

Arsimi bazë Arsim i  
mesëm

Arsimi 
i lartëFillor 9vjeçar

Shqipëri 53 93 97 73 30
Bullgari 81 101 86 90 51
Estoni 95 100 102 97 64
Hungari 87 99 99 96 65
Rumani 73 100 102 84 66
Sllovaki 94 103 94 90 54
Slloveni 83 97 96 98 87
OKB 58 99 99 89 83

Burimi: INSTAT, nga UNESCO, përveç Shqipërisë.

Diferenca thellohet kur krahasojmë të dhënat e shkallës së regjistrimit 
në arsimin e lartë prej 30 për qind në Shqipëri me 51 për qind në Bullgari, 
54 për qind në Sllovaki, 64, 65-66 për qind në Estoni, Hungari dhe Rumani, 
87 për qind në Slloveni dhe 83 për qind si mesatare botërore. (Kryesisht 
si rrjedhojë e rritjes së numrit të studentëve në IAL-të private, më 2009 
shkalla e regjistrimit arriti në 37.3 për qind, por ende larg treguesve të 
vendeve të tjera).

Një përfundim i tillë del edhe nga një studim i Bankës Botërore, sipas 
të cilit “Shqipëria ka përqindjen më të ulët të individëve që kanë përfunduar 
arsimin e mesëm dhe të lartë (48.7 për qind) krahasuar me mesataren prej 
62 për qind të vendeve të Ballkanit. Edhe pse nivelet e regjistrimeve në 
shkollat e mesme dhe të larta janë rritur gjatë viteve të fundit (nga 51 në 
60 për qind nga viti 2005 në vitin 2009 për arsimin e mesëm dhe nga 22 
në 37 për qind në arsimin e lartë), ato janë ende më të ulëta se në pjesën 
tjetër të rajonit”.16)

Thellimi i masivizimit do të mbetet prioritet i reformave në arsim edhe 
në të ardhmen. Ky proces kërkon shtimin e kapaciteteve të infrastrukturës 

16) Shqipëria: Axhenda e re e rritjes ekonomike. Botim i Bankës Botërore. Nëntor 
2010, fq. 15.
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shkollore, më shumë konvikte dhe bursa për nxënës dhe studentë, më 
shumë mundësi pranuese në universitetet publike dhe mbështetje arsimit 
privat të të gjitha niveleve. Pra, thellimi i masivizimit kërkon më shumë 
shpenzime buxhetore në mbështetje të arsimit.

2- Rritja e cilësisë dhe kërkesat e tregut kërkojnë më shumë 
shpenzime

Rritja e cilësisë përbën një objektiv tjetër të rëndësishëm krahas 
masivizimit për arsimin shqiptar. Shtimi dhe përmirësimi i cilësisë së 
infrastrukturës shkollore bazë dhe të mjeteve didaktike që ulin nën 30 
numrin e nxënësve për klasë dhe lehtësojnë mësimdhënien, përdorimi masiv 
i teknologjisë së informacionit kërkojnë më shumë mbështetje financiare.

Sipas ligjit për arsimin e lartë (nenet 59 dhe 60), IAL-të janë 
përgjegjëse për sigurimin e brendshëm të cilësisë, duke ngritur njësi të 
specializuara. Kurse vlerësimi i jashtëm i cilësisë kryhet nga Agjencia 
Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë ose agjenci të tjera, pjesë e Rrjetit 
Europian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë.

Ndërkohë që nuk kemi nisma nga Brenda, një hap para është bërë me 
vlerësimin e jashtëm të cilësisë. Më 15 korrik 2011 Qendra gjermane për 
Zhvillimin e Arsimit të Lartë17) shpalli rezultatet e renditjes së IAL-ve pas 
krahasimit të disa treguesve të programeve të studimit të ciklit të parë në 
degët e ekonomisë, shkencave sociale, drejtësisë dhe infermierisë. 

Ky vlerësim u jep mundësi studentëve të zgjedhin shkollën, programet 
dhe pedagogët pasi nga 41 IAL të licensuara në sektorin privat, vetëm 
17 ose 41 për qind e tyre janë akredituar. Më keq paraqitet gjendja në 
programet e shkencave të ndryshme. Sipas MASH, deri në korrik 2011, 
nga 329 programe janë akredituar vetëm 109, ose 33 për qind e tyre.

Zgjerimi i sistemit të arsimit të lartë dhe rritja e cilësisë kërkojnë më 
shumë pedagogë të kualifikuar në universitetet jashtë vendit. Bazuar në 
të dhënat e MASH, përmes Fondit të Ekselencës, këtë vit janë mbështetur 
rreth 70 kandidatë për studimet e doktoratës në universitete jashtë vendit. 
Nga ana tjetër, përmes programit të Qeverisë dhe PNUD-it për kthimin e 
trurit (The Brain Gain), prej korrikut 2008 janë tërhequr rreth 150 individë, 
prej të cilëve 82 pedagogë.18)

17) Centrum fuer Hochschulentëicklung- CHE.
18) Shqipëria: Axhenda e re e rritjes ekonomike. Botim i Bankës Botërore. Nëntor 

2010. fq 17.
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Përshtatja e strukturës së arsimit, veçanërisht atij të mesëm dhe 
të lartë, me kërkesat e tregut, vjen e bëhet më urgjente pasi aktualisht 
vërehen ritme të ulëta në tërheqjen e nxënësve në shkolla profesionale dhe 
shpërpjesëtime të studentëve në mjaft degë të arsimit të lartë.

Më 2009, 32.4 për qind e studentëve në arsimin publik studionin në 
shkencat sociale, për biznes dhe juridik, kurse në arsimin privat akoma më 
shumë: 66 për qind. 

Në vendin e dytë, në arsimin publik, renditet numri i studentëve për 
shkenca humane dhe art me 16.8 për qind, kurse në arsimin privat, numri 
i studentëve në shëndetësi dhe punë sociale me 24.8 për qind. Në vendin 
e tretë vjen numri i studentëve në bujqësi dhe veterinari në arsimin publik 
me 11.1 për qind, në inxhinieri 10.4 për qind etj. 19)

Në një studim të kohëve të fundit, Banka Botërore tërheq vëmendjen 
se mungesa e aftësive është një thirrje për të siguruar cilësi më të lartë 
të arsimit, për t’iu përgjigjur më mirë sinjaleve të tregut. Ajo sugjeron 
reforma të thella në përdorimin e nxitësve në sistemin arsimor, më shumë 
autonomi institucioneve në kurrikula, në metodat e mësimdhënies dhe 
në burime financiare. Vetëm përmes këtyre reformave vendet e Europës 
Lindore dhe Azisë Qendrore do të përmirësojnë në mënyrë thelbësore 
rezultatet e arsimit të tyre dhe do të mbështesin konkurrencën në sistemet 
e tyre ekonomike.20)

3- Stabiliteti makroekonomik –baza e rritjes së të ardhurave 
dhe shpenzimeve 

Periudha 1998-2008 në vendin tonë karakterizohet nga përmirësimi 
i treguesve makro-ekonomikë. Sipas FMN-së, rritja e PBB-së për vitet 
2000-08 ka qenë mesatarisht 6 për qind në vit.21)

Për shkak të shkallës së ulët të integrimit me tregjet financiare botërore, 
Shqipëria nuk i ndjeu menjëherë pasojat e krizës financiare botërore të 
viteve 2008-2009. Kjo ishte arsyeja kryesore pse politika qeveritare 
fillimisht ka qenë në pozita nënvleftësuese. Por, gjithsesi, vendi nuk 

19) Shqipëria: Axhenda e re e rritjes ekonomike. Botim i Bankës Botërore. Nëntor 
2010. f 22-23. 
20) Lars Sondergaard and Mamta Murthi etc .Skills, Not Just Diplomas. Managing 
Education for Resultsin Eastern Europe and Central Asia. © 2012 The IBRD / The 
World Bank. 
21) IMF Country Report  No. 11/313 f. 9. October 2011.
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ishte i imunizuar, prandaj ato filluan të prekin edhe ekonominë e financat 
shqiptare. Prandaj qeveria nga fundi i vitit 2009 dhe sidomos nga mesi i 
vitit 2010 filloi të marrë disa masa shtrënguese, të cilat u forcuan më tej 
gjatë vitit 2011. Masat sollën  shkurtime të buxhetit në dy vitet e fundit dhe 
ulje të parashikimeve për vitet 2012-2014 me qëllim ruajtjen e inflacionit 
dhe deficitit buxhetor në 3 për qind të PBB-së dhe borxhit publik në 60 
për qind të PBB-së. Shkurtimet në buxhet nuk kanë kursyer as arsimin dhe 
shëndetësinë.

Tabela 7: Disa nga treguesit kryesorë makroekonomikë

Treguesit Njësia 2008 2009 2010 2011 2012
Popullsia Milionë 2.90 2.88 2.86 2.83 2.83
Rritja reale e PBB % 7.5 3.3 3.9 3.1 4.3
PBB Mld Lek 1,089 1,151 1,238 1,315 1,385
PBB për banor Mijë Lekë 344 361 385 412 432
PBB për banor  USD 4,099 3,805 3,708 4,066 4,235
PBB për banor  Euro 2,801 2,746 2,799 2,930 3,092
Norma e inflacionit % 3.4 2.3 3.6 3.5 3.0
Deficiti buxhetor % e PBB -5.5 -7 -3.1 -3.5 -3.0
Të ardhurat % e PBB 26.7 26.0 26.2 25.1 25.7
Shpenzimet % e PBB 32.3 33.0 29.3 29.6 28.7
Borxhi publik % e PBB 54.7 59.3 57.8 58.9 59.6
Kursi i këmbimit Lek /USD 83.9 95.0 103.9 100.9 102.0
Kursi i këmbimit Lek /Euro 122.8 131.6 137.7 140.5 139.7

Burimi: VKM nr. 60, datë 18.1.2012, “Për miratimin e kuadrit makroekonomik e fiskal 
për periudhën 2013-2015”.2012-buxhet. Inflacioni dhe kursi i këmbimit janë mesatare.

Rritja reale e PBB-së në vitin 2009 ra në 3.3 për qind kundrejt 7.5 
për qind më 2008,  3.9 për qind më 2010 dhe 3.1 për qind më 2011. Si 
rrjedhojë e ecurisë së rritjes ekonomike, PBB për banor ka rënë në 3,708 
usd më 2010, nga 3,805 më 2009 dhe 4,099 usd për banor më 2008. Kurse 
më 2011 arriti në 4,066 usd për banor (Tabela 7). Një nga faktorët që ka 
ndikuar në uljen e ritmeve të rritjes ekonomike është rënia e remitancave 
nga mesatarisht 13.2 për qind të PBB-së në vitet 2003 -2007 në vetëm 7.8 
për qind të PBB-së më 2010. 

Norma mesatare e inflacionit luhatet nga 2.9 për qind më 2007 në 
3.6 për qind më 2010. Ndonëse këto janë brenda kufirit të caktuar nga 
Qeveria dhe BSh, analiza nxjerr në pah rritje të ndjeshme të çmimeve më 
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2010 në grupin e artikujve ushqime dhe pije joalkoolike, 4.6 për qind, në 
ujin e pijshëm 28.8 për qind, në lëndët djegëse dhe energji 12.7 për qind, 
në grupin e shëndetit 6.5 për qind etj. Rritja e inflacionit në vitin 2011 arriti 
në 3.5 për qind.

Në rritjen e çmimeve të konsumit kanë ndikuar edhe presionet 
inflacioniste nga jashtë që vijnë përmes aktivitetit tregtar, veçanërisht me 
Italinë dhe Greqinë. 22) 

Kursi mesatar i këmbimit të lekut gjatë dekadës (1999-2008) ka 
pasur qëndrueshmëri ndaj usd dhe euros. Madje usd ka pësuar rënie ndaj 
lekut nga 137.7 lekë në vitin 1999, në 88 lekë në vitin 2008. Të njëjtën 
prirje, sido që me ritëm më të ulët, ka ndjekur edhe euro. 

Raportet kanë ndryshuar gjatë viteve 2009 - 2010: kursi mesatar i 
këmbimit në lek/usd në vitin 2010 ka rezultuar 103.9 nga 90.4 më 2007. 
Një zhvlerësim më i ndjeshëm i lekut vërehet ndaj euros: 137.8 lekë/euro 
më 2010 nga 123.9 lekë/euro më 2007. Si dhe për usd, raporti lek/euro në 
vitet 2011-14 parashikohet të qëndrojë në nivel të përafërt me vitin 2010. 

Forcimi i monedhave kryesore - euro dhe usd - për rrjedhojë zhvlerësimi 
i lekut, prek si ekonominë në tërësi, por edhe qytetarët, pasi reflekton në 
çmimet e artikujve të konsumit të përditshëm, në rritjen e kostos së jetesës. 
Ndikim negativ jep edhe në sistemin bankar, sepse i bën kreditë më të 
shtrenjta dhe më të vështira për t’u kthyer. Të dhënat e Shoqatës Shqiptare 
të Bankave tregojnë se kreditë me probleme në fund të marsit arritën në 
20.1% nga 18.9% që ishin më 2011 dhe 14 për qind më 2010.23)  

4. Rritja e të ardhurave -bazë për rritjen e shpenzimet publike 
për arsimin

Të ardhurat gjithsej në terma nominalë në vitin 2008 u rritën 15.7 
për qind kundrejt një viti më parë, në vitin 2009 2.7 për qind, në vitin 
2010 8.6 për qind dhe në vitin 2011 1.8 për qind. Në raport me PBB-në, 
që përbën dhe krahasimin më të drejtë, të ardhurat për vitet 2008-2011 
qëndrojnë në një nivel të përafërt, përkatësisht 26.7, 26, 26.2 dhe 25.1 për 
qind. Për vitin 2012 parashikohet 25.7 për qind e PBB-së.

Shpenzimet gjithsej, pas rritjeve prej 12.3 për qind më 2008 dhe 8 për 
qind më 2009, ranë me 4.5 për qind ose 17, 1 miliardë lekë më 2010 dhe u 

22) Banka e Shqipërisë. Raporti Vjetor 2010, f. 34. 
23) http://www.aab.al/al/press_release_view.php?id=49  
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rritën me 3.7 për qind më 2011. Në raport me PBB-në, pas nivelit të arritur, 
përkatësisht 32.3 dhe 33 për qind në vitet 2008 dhe 2009, shpenzimet kanë 
rënë në 29.3 për qind më 2010 dhe 28.6 për qind më 2011.

Deficiti buxhetor, në terma absolutë arriti kulmin në vitin 2009 me - 
80.9 miliardë lekë, nga rreth -60,3 miliardë lekë më 2008, ose 20.6 miliardë 
lekë më shumë. Shprehur në terma relative, deficiti buxhetor arriti në -5.5 
për qind më 2008 dhe -7 për qind më 2009, dhe ra në -3.1 për qind më 
2010, -3.5 për qind më 2011.

Borxhi publik gjithsej në fund të vitit 2010 arriti rreth 715, 5 miliardë 
lekë. Në terma relativë borxhi publik gjithsej ka arritur afër kufirit prej 60 
për qind, përkatësisht 59.3 dhe 58.4 për qind në vitet 2009 dhe 2010 dhe 
58.9 për qind e PBB-së më 2011. 

Në fillim të vitit 2010 qeveria, ndryshe nga dy vitet paraardhës, në 
përgjigje të krizës, kaloi nga politika liberale në politikën shtrënguese të 
buxhetit. Në korrik Kuvendi miratoi një ligj për shkurtimin e shpenzimeve 
të buxhetit të shtetit për rreth 39 miliardë lekë. 24)

Si dhe një vit më parë, në mbyllje të sesionit, në korrik 2011, Kuvendi 
miratoi projekt-ligjin e Qeverisë për të shkurtuar shpenzimet e përgjithshme 
me 18.4 miliardë lekë ose 4.5 për qind, krahasuar me buxhetin fillestar të 
vitit 2011.25) 

Për shkak se nuk mbledh të ardhurat, Qeveria shkurton shpenzimet. 
Brenda pak muajve ajo e rishikoi (në ulje) katër herë kuadrin 
makroekonomik e fiskal për vitet 2011-2014: në shkurt dhe në korrik 2011, 
ku i dyti redukton treguesit e të parit.26) Rishikimi i tretë është bërë në 
nëntor 2011, në kuadrin e projekt-buxhetit të vitit 2012 dhe i katërti më 18 
janar 2012. 

Nisur nga fakti se buxheti përbën instrumentin kryesor të zhvillimit 
ekonomik dhe social të vendit, këto shkurtime sjellin pasoja edhe në arsim, 
shëndetësi, mbrojtje sociale etj. Në këto kushte, është e nevojshme që t’i 

24) Ligji nr.10310, dt. 26.7.2010: Për disa ndryshime në ligjin nr.10190, dt. 
26.11.2009, “Për buxhetin e vitit 2010”.

25) Ligji nr.10450, dt. 14.7.2011, Për disa ndryshime në ligjin nr.10355, dt.2.12.2010 
“Për buxhetin e vitit 2011”.

26) VKM nr.69, datë 2.2.2011 “Për miratimin e kuadrit makroekonomik e fiskal 
për periudhën 2012-2014” dhe VKM nr. 528, datë 20.7.2011“Për një ndryshim në 
VKM nr.69, datë 2.2.2011 “Për miratimin e kuadrit makroekonomik e fiskal për 
periudhën 2012 - 2014”.
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jepet përgjigje pyetjes: t’i qëndrohet vlerësimit strategjik për arsimin si një 
sektor prioritar dhe të mbështetet me burime financiare, apo ky sektor të 
trajtohet si gjithë të tjerët, në varësi të gjendjes së buxhetit të shtetit.

5. Rritja e të ardhurave të vetë IAL-ve -rrit autonominë 
financiare 

Sipas Strategjisë Kombëtare të Arsimit të Lartë, të ardhurat nga tarifat 
shkollore të  studentëve me kohë të plotë arrijnë rreth 15 milionë usd në 
vit, duke zënë 22 për qind të kostos së plotë.27) Studentët janë përfituesit 
kryesorë të arsimimit që u ofrohet në IAL-të, prandaj është normale që 
të paguajnë qoftë edhe pjesërisht për të mbuluar koston e arsimimit të 
tyre. Tarifat shkollore paraqesin ndryshime mes IAL-ve publike si dhe 
midis programeve mësimore brenda tyre. Tarifa më të larta janë caktuar 
në fakultetet e drejtësisë, shkencave sociale, farmacisë, stomatologjisë, 
shëndetit publik, arkitekturës, artit etj., nga mbi 25 mijë në mbi 30 mijë 
lekë për student.

Tabela 8: Tarifat shkollore vjetore në lekë për studentët në vitet 2008-2011 

Institucionet e Arsimit të Lartë 2008-09 2010-11

I. Në Universitetin e Tiranës:
Në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe të Gjuhëve 
të Huaja            15 000 15 330

Në Fakultetin e Drejtësisë, të Shkencave Sociale, 
të Mjekësisë (në programet: farmaci; stomatologji; 
shëndet publik). 30 000 30 660

Në Fakultetin e Mjekësisë, në programin e studimit 
mjekësi; në Fakultetin e Infermierisë; në Fakultetin e 
Ekonomisë              25 000 25,550

Në Fakultetin e Histori-Filologjisë  20 000 20,440

II. Në Universitetin Politeknik, Tiranë:
1. Arkitekturë
2. Inxhinieri ndërtimi 
3. Inxhinieri elektronike;
4.Telekomunikacioni;
5. Informatikë    
6. Për të gjitha programet e tjera të studimit 

30 000
25 000
20 000
15 000

30,660
25,550
20,440
15 330
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III. Në Akademinë e Arteve:
1. Në programin e studimit “Regji filmi”   
2. Për të gjitha programet e tjera të studimit   

80 000
30 000

81 760
30 660

IV. Universiteti i Sporteve Tiranë: Për të gjitha 
programet 20 000 20 440

V. Në Universitetin Bujqësor të Tiranës:
1. Në programet e studimit: a) Drejtim fermash 
dhe agrobiznes; b) Ekonomi dhe politikë agrare; c) 
Inxhinieri pyjesh; ç) Inxhinieri e përpunimit të drurit; 
d) Financë-kontabilitet; dh) Mjekësi veterinare 
2. Për të gjitha programet e tjera të studimit

20 000
15 000

20,440
15,330

VI. Në universitetin “Aleksandër Xhuvani” Elbasan:
1. Për programet e studimit për “Mësuesi”  
2. Për të gjitha programet e tjera të studimit      

12 000
15 000

12 264
15 330

VII. Në universitetin “E. Çabej” Gjirokastër: për të 
gjitha programet 12 000 12 264

VIII. Në universitetin “Fan S. Noli” Korçë: për të 
gjitha programet 12 000 12 264

IX. Në universitetin “L. Gurakuqi” Shkodër:  
a) Gjuhë letërsi; b) Punë sociale; c) Psikologji   
ç) Drejtësi   
2. Për të gjitha programet e tjera 

15 000
16 000
12 000

15 330
16,353
12 264

X. Në universitetin “Ismail Qemali” të Vlorës:
a) Drejtësi 
b) Gjuhë-Letërsi          
2. Për të gjitha programet e studimit       

20 000
15 000
12 000

20 440
15 330
12 264

XI. Në universitetin “A. Moisiu” Durrës: për të 
gjitha programet 15 000 15 330

Burimi: Përgatitur mbi bazën e VKM nr.1037, datë 2.7.2008; VKM nr.864, datë 29.7.2009; 
VKM nr.586, datë 7.7.2010, për kuotat e pranimit të institucioneve publike të arsimit të 
lartë për ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, si dhe tarifat e shkollimit për vitet 
akademike përkatëse.

27)  Strategjia Kombëtare e  Arsimit të Lartë.  http://www.dsdc.gov.al/dsdc/
pub/skala_121_07_2008_5_511_1.pdf
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Por tarifat më të zakonshme në universitetet e Tiranës dhe rretheve 
janë mbi 15 mijë lekë, në këto të fundit edhe 12 mijë lekë. Qeveria është 
treguar e kujdesshme në caktimin e niveleve fillestare të tarifave në vitin 
akademik 2008-2009, të cilat nuk kanë ndryshuar edhe një vit më vonë. 
Kurse në vijim janë rritur fare lehtë: për vitin akademik 2010-2011 vetëm 
2.2 për qind dhe për vitin akademik 2011-2012 rreth 4 për qind, pra një 
ritëm i ulët. (Tabela 8). 

Këto nivele mund të konsiderohen të pranueshme për mundësitë e të 
ardhurave të familjeve shqiptare. Tarifat e shkollimit për studentët part time 
dhe të ciklit të dytë janë më të larta, afër mbulimit të kostos së studimeve, 
por këto janë më të pakta në numër. 

Me këto nivele, nuk mund të pritet ndonjë shtesë e ndjeshme në të 
ardhurat që vijnë nga tarifat shkollore, për rrjedhojë as ndonjë forcim i 
autonomisë financiare të IAL-ve.  

Kështu, sipas vendimeve përkatëse të Këshillit të Ministrave,28) kuota 
e pranimeve në IAL në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë për vitin 
akademik  2008-2009 ka qenë 21702: për kandidatët brenda vendit 19622 
dhe për shqiptarët nga trojet jashtë kufijve 980. 

Për vitin akademik 2009-2010 kuota e pranimeve në IAL me kohë të 
plotë është 22 134 studentë, nga e cila për kandidatët brenda vendit  është 
19702, për vitin akademik 2010-2011 përkatësisht 23534 dhe 21725, dhe 
për vitin akademik 2011-2012 janë miratuar 25 183 pranime, nga të cilat 
brenda vendit 23 843.

Nga sa më lart, del se IAL-të publike kanë pak të rrisin tërheqjen e më 
shumë studentëve: shtesa më 2011 kundrejt 2008 është 3 481 studentë ose 
870 mesatarisht në vit. 

Këto mundësi shtohen me kuotat në arsimin e lartë me kohë të pjesshme 
dhe me kuotat për studime universitare të nivelit të dytë.29) 

Rritjet në tarifat e shkollimit, veçanërisht në disiplinat ku ka një fluks të 
madh të diplomuarish, mund të përdoren si levë për rishpërndarje të degëve 
të kërkuara në universitete dhe mund të rrisin fondet e universiteteve. 

28) VKM nr.1037, datë 2.7.2008; VKM nr.864, datë 29.7.2009; VKM nr.586, datë 
7.7.2010; dhe VKM nr.4 23, datë 8.6.2011 të cilat përcaktojnë kuotat e pranimit të 
institucioneve publike të arsimit të lartë për ciklin e parë të studimeve me kohë 
të plotë, si dhe për tarifat e shkollimit, për vitin akademik përkatës.

29) Ministri i Arsimit dhe Shkencës z. M. Tafaj në mesazhin e vitit akademik 
2011-2012 më 9 shtator 2011 theksoi se “Qeveria për vitin akademik 2011/2012 
ka miratuar rreth 34 500 kuota studimi gjithsej për nivelin e parë të studimeve 
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6. Shpenzimet publike për IAL_të jo-publike
Tema që diskutohet sot midis përfaqësuesve të qeverisë, të 

universiteteve publike dhe private si dhe grupeve të tjera të interesuara të 
fushës financiare dhe arsimore lidhet me çështjen nëse Qeveria duhet të 
financojë IAL-të private. 

Për shkak të mungesës së përvojës, një ndihmesë të drejtpërdrejtë 
për trajtimin e kësaj çështjeje japin edhe institucionet e specializuara 
ndërkombëtare si dhe të vendeve me ekonomi tregu dhe me sisteme 
arsimore të përparuara. Qeveritë e shumicës së vendeve të OECD-së 
praktikojnë mbështetjen financiare përmes dy mënyrave: duke transferuar 
shpenzime nga buxheti i shtetit direkt në IAL-të private, si dhe përmes 
subvencioneve, granteve.

Shpenzimet direkte publike për IAL-të private në vendet e OECD-
së zënë mesatarisht 79 për qind të shpenzimeve gjithsej (2008). Belgjika, 
Kanadaja, Republika Çeke, Estonia, Finlanda, Franca, Gjermania, 
Hungaria, Irlanda, Izraeli, Italia, Koreja, Meksika, Polonia, Portugalia, 
Republika Sllovake, Spanja, Zvicra, ShBA-ja shpenzojnë më shumë se ky 
nivel mesatar. 

Kurse Australia, Austria, Kili, Islanda, Japonia, Holanda, Zelanda e 
Re, Norvegjia, Sllovenia, Suedia, Britania e Madhe janë nën këtë nivel.

Subvencionet publike për IAL-të private zënë pjesën tjetër të 
shpenzimeve prej mesatarisht 21 për qind. Brenda këtij kuadri, ndihma 
financiare për studentët në shkallë mesatare në vendet e OECD-së zë 19.4 
për qind, nga e cila 11.4 për qind janë bursa/grante të tjera për familjet dhe 
8.9 për qind hua për studentët. Gati të gjitha vendet e OECD-së, kush më 
shumë dhe kush më pak, akordojnë bursa/grante të tjera për familjet. 

Në konferencën e organizuar më 17 tetor 2011 për Reformën Financiare 
në Arsimin e Lartë nuk pati konsesus për sa i përket mënyrës së financimit 
të universiteteve private. Në fjalën e tij ministri i Financave z. R. Bode 
nuk u shpreh qartë për skemën e propozuar nga ministri i MASH.30) Kurse 

(bachelor) në universitetet publike (me kohë të plotë dhe të pjesshme), i cili bën 
të mundur që  mbi 70 për qind e maturantëve që kanë përfunduar Maturën 
Shtetërore të vijojnë studimet në universitetet publike. Ndërkohë, janë miratuar 
edhe rreth 15 500 kuota për studime universitare të nivelit të dytë, duke u dhënë 
përparësi studimeve të orientuara në profesione që u japin më shumë shanse të 
rinjve për punësim”.
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rektorët e universiteteve shtetërore, si dhe senati i Universitetit të Tiranës, 
u shprehën kundër fondeve publike për universitetet private. 

Përvoja në shumë vende ka treguar se studentët që paguajnë apo 
marrin hua kanë më shumë gjasa ta përfundojnë arsimin e tyre në afatin 
e përcaktuar krahasuar me bashkëmoshatarët e tyre që arsimohen falas.31)  
Në Konferencë u shpreh mendimi se Reforma Financiare do të sigurojë që 
të rinjtë shqiptarë të realizojnë ëndrrën e tyre të shkollimit pa u kushtëzuar 
nga niveli i të ardhurave të familjeve të tyre përmes zbatimit, për herë 
të parë në vendin tonë, të Kredisë Studentore.32) Mekanizmi i kredisë 
studentore do të ndikojë pozitivisht edhe në shtimin e kapaciteteve për 
rritjen e cilësisë si dhe të autonomisë së IAL-ve private. 

Pjesa më e madhe e vendeve të OECD-së akordojnë hua për studentët. 
Japonia, Holanda, Zelanda e Re, Norvegjia, Suedia, Britania e Madhe 
akordojnë më shumë hua për studentët sesa bursa dhe grante të tjera.33) Por 
ka edhe vende si: Austria, Belgjika, Republika Çeke, Estonia, Finlanda, 
Franca, Irlanda, Italia, Portugalia, Sllovenia, Zvicra që nuk praktikojnë 
hua për studentët. Kurse ShBA akordojnë më shumë fonde për bursat e 
studentëve (15.5 për qind) dhe më pak për kreditë (4.8 për qind).

Për shkak se praktika e kredisë studentore nuk njihet në vendin 
tonë, nuk mund të shprehemi me siguri për efektivitetin e futjes së një 
instrumenti të tillë. Madje edhe në vende të zhvilluara, ku kjo praktikohet, 
studentët ngurrojnë të marrin kredi. Duke iu referuar përvojës holandeze, 
del se një nga arsyet pse studentët lëkunden të marrin hua është qëndrimi i 
tyre kundrejt riskut. Studentët duhet të kthejnë huatë e studimeve në këste 
fikse gjatë një periudhe 15-vjeçare, të siguruar se të ardhurat e tyre vjetore 
kapërcejnë një kufi të caktuar.34)

Pyetja që shtrohet në këtë rast është: çfarë mund të ndodhë me ata 

30) http://www.minfin.gov.al/
31) Shqipëria: Axhenda e re e rritjes ekonomike. Botim i Bankës Botërore. Nëntor 

2010. f 27.
32) Fjala e ministrit të Arsimit dhe Shkencës, M. Tafaj, në Konferencën: “Reforma 

Financiare në Arsimin e Lartë - Plani Kuadër i Veprimit “, Tiranë, më 17.10.2011 
http://www.mash.gov.al/

33) Education at a Glance 2011: OECD Indicators. F 269.
34) Hessel Oosterbeeka, Anja van den Broekb a Universiteit van Amsterdam, 

School of Economics. An empirical analysis of borrowing behaviour of higher 
education students in the Netherlands. Economics of Education Review 28 (2009) 
170–177. www.elsevier.com/locate/econedurev.
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studentë që nuk mund të gjejnë një punë të përshtatshme dhe ta kthejnë 
në kohën e caktuar kredinë, qoftë kjo edhe me interes të ulët? Përgjigjja 
më e mirë tani do të ishte që fillimisht të mundësohej marrja e një kredie 
përmes një projekti pilot për studentët me rezultate të larta dhe që kanë një 
perspektive të sigurtë punësimi dhe mbas kësaj të përcaktoheshin hapat në 
të ardhmen.

Përfundime dhe sugjerime
Në dekadën e fundit janë kryer reforma të cilat kanë sjellë si rezultat 

zgjerimin e arsimit bazë nga tetë në nëntë vjet, aplikimin e Maturës 
Shtetërore si një instrument për rritjen e transparencës në vlerësimin e 
dijeve në arsimin e mesëm, strukturimin e arsimit të lartë sipas Deklaratës 
së Bolonjës me tre cikle, zhvillimin e arsimit privat krahas atij publik etj.

Sistemi i arsimit është mbështetur nga financime në rritje nga buxheti 
i shtetit, të cilat gjatë viteve 2000-2010 kanë zënë mesatarisht 10.6 për 
qind në vit të shpenzimeve gjithsej. Kurse në raport me PBB-në, që 
përbën treguesin më të krahasueshëm, shpenzimet për arsimin kanë zënë 
mesatarisht 3.2 për qind të PBB-së. 

Pjesa më e madhe e shpenzimeve, rreth 60-62 për qind shkon për 
arsimin bazë, 18-19 për qind për arsimin e mesëm, dhe rreth 16.5 për qind 
për arsimin e lartë. 

Sipas klasifikimit funksional prej 10 zërash, shpenzimet për arsimin, 
prej 3.4 për qind, zënë vendin e katërt, pas mbrojtjes sociale me 8.3 për 
qind, çështjeve ekonomike, 7.8 për qind, dhe shpenzimeve publike, 6.2 për 
qind (2009). 

Efektet e krizës financiare botërore kanë sjellë pasoja në treguesit 
makroekonomikë, veçanërisht në buxhetin e shtetit, ku për shkak të 
mosrealizmit të të ardhurave janë shkurtuar shpenzimet. Shpenzimet për 
arsimin kanë rënë në 3.1 për qind të PBB-së më 2010, 2.9 për qind më 
2011 dhe parashikohen 2.8 për qind më 2012 kundrejt 4.6 për qind në 
vendet e Europës Lindore (2009), 5.1 për qind në BE, dhe 6.1 për qind në 
vendet e OECD-së (2008).

Shqipëria renditet në vendin e 11-të për shpenzimet publike për nxënës 
në arsimin 9-vjeçar dhe të mesëm dhe në vendin e 10-të për student në 
nivelin e lartë të arsimit në raport me PBB-në për frymë midis 16 vendeve 
europiano-lindore dhe të Azisë Qendrore. 
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Për rritjen e mbështetjes financiare në sektorin e arsimit mendoj se duhen 
kombinuar të tria rrugët: Të sigurohet rritje në treguesit makroekonomikë 
si bazë për shtimin e burimeve buxhetore në tërësi, të shfrytëzohen rezervat 
që ekzistojnë në rritjen e të ardhurave të buxhetit kundrejt PBB-së, të rriten 
të ardhurat nga burimet e vetë institucioneve arsimore. 

Në vendet e OECD-së evidentohen katër modele financimi të 
institucioneve të larta arsimore. Modeli 4 karakterizohet nga nivele të 
ulëta të tarifave shkollore dhe pak mbështetje publike për studentët. Këtu 
përfshihen vende europiane si: Austria, Belgjika, Republika Çeke, Franca, 
Irlanda, Italia, Portugalia, Zvicra, Spanja. Tarifa shkollore në këtë grup 
nuk i kalon 1 200 usd, raporti i studentëve që përfitojnë bursa/grante është 
nën 40 për qind, shkalla e hyrjes në arsimin e lartë  është 50 për qind, ndaj 
60 për qind të mesatares së OECD-së. 

Praktika shqiptare e financimit të arsimit ngjason, por gjithsesi është 
mjaft larg parametrave të këtij modeli. Kështu, tarifa e pagesës shkollore 
për studentët e rinj është 120-300 usd në vit, bursa përfitojnë vetëm 8 për 
qind e studentëve dhe shkalla e  hyrjes në ciklin e parë të studimeve është 
vetëm 37.3 për qind.

Programi i Qeverisë për vitet 2009-2013 synon përmirësimin 
e treguesve sasiorë dhe cilësorë drejt niveleve mesatare të BE-së 
përmes rritjes së kapaciteteve, përdorimit të metodave bashkëkohore të 
mësimdhënies, orientimit të shkollës drejt shoqërisë dhe tregut, rritjes së 
burimeve të financimit, të rolit të qeverisjes vendore dhe sektorit privat

Thellimi i masivizimit mbetet prioritet i reformave në arsim edhe në 
të ardhmen, pasi ende jemi mjaft të distancuar me treguesit europianë. 
Por ky proces kërkon zgjerimin e   infrastrukturës shkollore në të gjitha 
nivelet, më shumë mbështetje financiare për nxënësit dhe studentët dhe për 
sektorin privat, pra  më shumë shpenzime buxhetore.

Përmirësimi i cilësisë përbën një objektiv tjetër të rëndësishëm, i cili 
kërkon financime për të rritur kapacitetet, me qëllim që të ulet në 30 numri 
i nxënësve për klasë, të shtohen auditorët, laboratorët, tekset, bibliotekat, 
teknologjia e informacionit etj.

Arritja e këtij objektivi kërkon të afrohen në IAL më shumë pedagogë 
të kualifikuar jashtë vendit përmes Fondit të Ekselencës dhe programit të 
Qeverisë për kthimin e trurit (The Brain Gain), të mbështetur nga PNUD-i, 
pasi ritmet e tanishme nuk plotësojnë nevojat.

Përshtatja e strukturës së arsimit me kërkesat e tregut, veçanërisht 
atij të mesëm dhe të lartë, sa vjen e bëhet më urgjente, pasi aktualisht 
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vërehen ritme të ulëta në tërheqjen e nxënësve në shkolla profesionale dhe 
shpërpjesëtime të studentëve në mjaft degë të arsimit të lartë. 

Referuar të dhënave të viteve të fundit, vërehet një “mbipopullim” në 
shkenca sociale, për biznes, juridik, shkenca humane dhe art, në mjekësi 
etj., dhe më pak në degët inxhinierike dhe bujqësore. Prandaj duhen 
rishikuar në rritje tarifat shkollore, sipas mekanizmit të kërkesë-ofertës, 
me synim një rishpërndarje të degëve, në përputhje me nevojat e tregut. 

Studentët janë përfituesit kryesorë të arsimimit që u ofrohet në IAL, 
prandaj është e natyrshme që të paguajnë qoftë edhe pjesërisht për të 
mbuluar koston e arsimimit të tyre. Të ardhurat nga tarifat shkollore të 
studentëve me kohë të plotë arrijnë rreth 15 milionë usd në vit, 22 për qind 
të kostos së plotë. Me qëllim që të rriten të ardhurat e veta dhe autonomia 
financiare në IAL, si dhe të ndikojnë në një rishpërndarje të studentëve në 
degët që ka nevojë tregu duhet të studiohet rritja e disa prej këtyre tarifave 
nga 25-50 për qind.

Përvoja në shumicën e vendeve të OECD-së tregon se qeveritë 
sigurojnë mbështetje  financiare për IAL-të private përmes dy mënyrave: 
duke transferuar shpenzime nga buxheti direkt në IAL-të private si dhe 
përmes subvencioneve, granteve për studentët apo familjet e tyre.

Shpenzimet direkte publike për IAL-të private në këto vende zënë 
mesatarisht 79 për qind të shpenzimeve gjithsej (2008), kurse subvencionet 
publike pjesën tjetër prej 21 për qind. Brenda këtij kuadri, ndihma 
financiare për studentët në shkallë mesatare në vendet e OECD-së zë 19.4 
për qind, nga e cila 11.4 për qind janë bursa/grante dhe 8.9 për qind hua 
për studentët. 

Një financim publik për universitetet private është i mundur me kusht 
që këta të jenë të akredituar sipas ligjit për arsimin e lartë. Masa dhe mënyra 
e financimit mbeten për t’u përcaktuar, në varësi me mundësitë e buxhetit 
të shtetit. Matësit më të drejtpërdrejtë të performancës së IAL-ve duhet të 
jenë numri i studentëve të pranuar dhe të diplomuar. 

Në kuadrin e Reformës Financiare në Arsim një problem tjetër që po 
diskutohet tani është edhe “kredia studentore”. Përvoja në shumë vende ka 
treguar se studentët që paguajnë apo marrin hua janë më shumë të motivuar 
për ta përfunduar arsimimin e tyre në afatin e përcaktuar krahasuar me ata 
që arsimohen falas. Pjesa më e madhe e vendeve të OECD-së akordojnë 
hua për studentët. Por ka edhe mjaft vende europiane që nuk praktikojnë 
hua për studentët. Kurse ShBA akordojnë  më shumë fonde për bursat e 
studentëve sesa për kreditë.
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Për shkak se “kredia studentore” nuk njihet në vendin tonë, nuk mund 
të shprehemi me siguri për përdorimin masivisht të një instrumenti të 
tillë. Pasiguri të tilla vërehen madje edhe në vende të zhvilluara. Referuar 
përvojës holandeze, del se një nga arsyet pse studentët ngurrojnë të marrin 
kredi është qëndrimi ndaj riskut të kthimit të saj gjatë 15 vjetëve.

Prandaj një përgjigje më e sigurtë mund të jepet pas një projekti pilot, 
ku kredia do t’u ofrohej studentëve me rezultate të larta dhe që kanë një 
perspektivë punësimi. Mbi këtë bazë mund të përcaktoheshin hapat e 
zgjerimit për të ardhmen.

Abstract
The education is a prior public sector. For this reason, this sector requried a special 

attention from government institutions in the central and local levels. In the last decade 
are performed evident changes in some indicators. The participation in the high education 
is 81 per cent, while liberalization of  university  education has doubled the number 
of students. But the improvement of quantity and quality indicators required deep 
institutional reforms, the growing of the financial resources as well as the role of the 
local government and private sector in education policy. The government programme for 
2009-2013 foreseen that public and private expenditures for education to be 7 per cent 
of GDP. But now, this objective is very difficult to achieve. Expenditures in the public 
education were 3.2 per cent of GDP in 2006, 3.3 per cent in 2007, 3.5 per cent in 2008, 
3.4 per cent in 2009, 3.1 per cent in 2010 and 2.9 per cent in 2011. The expenditures 
in the public education in EU in average were 5 per cent of GDP in 2006 and 2007, 
exactly 5.04 per cent and 4.96 per cent, respectively. This is the main reason why the 
expenditures level for pupils and students in Albania is lower in comparison with EU 
or OECD countries.  Therefore remained much to do in the future to achieve  European 
financing levels of public and privat education. The main way is the the growing of 
the budegt revenues toward GDP because of Albania has deep changes with European 
countries. Thus, while in our country are collecting 26.5 per cent revenues toward GDP, 
in EU countries this figure is 44 per cent (2009). While expenditures toward GDP are 
30 per cent and 50 per cent, respectively. As above mentioned, the government must to 
implement fiscal discipline with intention to grow the revenues and expenditures at a 
whole, for the education, especially.

Key words: Education; Financing; Albania; EU; Expenditures for students.
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vROJTIM MBI PËRDORIMIN E METODAvE TË 
PLANIFIKIMIT FAMILJAR

Prof Dr Vladimir Misja
Valentina Leskaj- Deputete në Kuvendin e Shqipërisë

1-  Vështrim i përgjithshëm
Para disa kohësh Shoqata Shqiptare e Planifikimit Familjar organizoi 

një anketim mbi planifikimin familjar, përdorimin e mjeteve kontraceptive, 
shkallën e njohjes dhe të drejtimit të vendosur mbi numrin e familjes dhe 
metodat e planifikimit familjar.

Vrojtimi me zgjedhje, i kryer relativisht me burime të kufizuara 
financiare, ka një shkallë të kënaqshme të përfaqësueshmërisë. Ai është 
shtrirë në 5 prefektura kryesore nga 12 që ka vendi, ku është përqendruar 
39 % e popullsisë së përgjithshme të vendit. Numri i të anketuarve që 
iu nënshtruan përpunimit është 758 veta, që përfaqësojnë 1.2% të numrit 
të përgjithshëm të familjeve të vendit. Në mënyrë që zgjedhja të jetë 
përfaqësuese, duke marrë parasysh natyrën e fenomeneve, zgjedhja e 
njësisë nga tërësia e përgjithshme u krye sipas metodës së zgjedhjes tipike. 

Nga përmbajtja e metodës së vrojtimit, disa karakteristika kryesore 
demografike dhe socio-ekonomike të vrojtimit të kryer paraqiten si vijon:

Sipas gjinisë: Nga të anketuarit 79.3% janë femra dhe 20.7% janë 
meshkuj.

Sipas gjendjes civile: Nga të anketuarit 77% janë të martuar dhe 23% 
beqarë. Mbizotërues janë të anketuarit e moshës së re.

Sipas grupmoshave: Të anketuarit mund të klasifikohen:
- Grupmoshës deri 29 vjeç i përkasin 45.3% e të anketuarve.
- Grupmoshës 30 deri 40 vjeç i përkasin 36.4% e të anketuarve.
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- Grupmoshës 41 deri 50 vjeç i përkasin 16.9% e të anketuarve.
- Grupmoshës mbi 50 vjeç i përkasin 1.4% e të anketuarve.
Mosha mesatare e të anketuarve është 31 vjeç.
Sipas vendbanimit: Nga të anketuarit, 67 % janë në qytet dhe 33% 

janë në fshat.
Sipas grupeve shoqërore: rreth 40% janë punëtorë dhe fshatarë, 28% 

nëpunës, mbi  14 % nxënës dhe studentë dhe 9% pronarë etj.
Sipas nivelit arsimor: rezulton se me arsim fillor e 8-vjeçar janë 24% 

e të anketuarve, me arsim të mesëm 40%, me arsim të lartë të papërfunduar 
17% dhe të përfunduar 19%.

Anketimi përfshin edhe tregues të tjerë që lejojnë studimin e lidhjeve 
korrelative si:

- Të ardhurat familjare dhe struktura e tyre.
- Madhësia numerike e familjes.
- Emigracioni i jashtëm.
- Sipërfaqja e banimit, përkatësitë fetare etj.
Anketimi dallohet edhe për shkallën e lartë të përpunimit integral 

të të dhënave bazë. Për këtë mjafton të përmendim faktin se rezultatet 
përfundimtare të anketës së përpunuar kanë një vëllim prej 414 faqesh. 
Ai përfaqëson një material studimor bazë në shërbim të studiuesve 
dhe organizatave qeveritare dhe joqeveritare që studiojnë problemet 
e planifikimit familjar dhe shëndetit riprodhues në aspektin mjekësor, 
demografik, ekonomik dhe social.

2- Disa karakteristika socio-ekonomike në optikën e 
problemeve të planifikimit familjar

A. Madhësia numerike e familjes. Në fshat madhësia numerike e 
familjes (numri i përgjithshëm i pjesëtarëve të familjes) është 26% më i 
lartë se në qytet. Pesha specifike e familjeve me 6 e më shumë pjesëtarë 
ndaj numrit të përgjithshëm të familjeve në fshat është 43.2%, ndërsa në 
qytet 11.4%. Familjet me 1-3 pjesëtarë në fshat përfaqësojnë 10.5% të 
numrit të përgjithshëm të familjeve të fshatit, ndërsa në qytet 24.6%.

Me rritjen e nivelit arsimor, madhësia e familjeve zvogëlohet. Për të 
anketuarit me arsim fillor e tetëvjeçar numri i pjesëmarrësve të familjes 
është 47% më i lartë në krahasim me ato me arsim të lartë.

Sipas grupeve shoqërore rezulton se te fshatarët dhe pronarët madhësia 
numerike e familjes në krahasim me mesataren e vendit është më e lartë në 
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mënyrë korresponduese 21% dhe 7%, ndërsa për nëpunësit dhe punëtorët  
rezulton përkatësisht 26% dhe 2% më e ulët.

B. Emigracioni i jashtëm, krahas me anën pozitive të karakterit 
kryesisht ekonomik, nga pikëpamja sociale e shëndetësore ky fenomen 
përfaqëson një kërcënim për shëndetin riprodhues të popullsisë nga 
sëmundjet seksualisht të transmetueshme, përfshirë SIDA-n.

Nga të dhënat e anketimit rezulton se 31% e familjeve të anketuara 
kanë të ardhura nga emigracioni. Kjo tregon për një ndikim të ndjeshëm 
në gjendjen ekonomike të familjes, por edhe në rritjen e mundësive për të 
përdorur shërbimet shëndetësore, kostua e të cilave është rritur. Në qytet 
dhe sidomos në fshat mbizotëron emigracioni sezonal, i përkohshëm dhe 
në formë lavjerrësi. Me rritjen e madhësisë së familjes, rritet pjesëmarrja 
në procesin migrues.

c. Niveli arsimor i popullsisë në përgjithësi dhe i gruas në veçanti 
ndikon si në nivelin e lindshmërisë ashtu edhe në shkallën e njohjes 
dhe të përdorimit të metodave bashkëkohore për kufizimin e lindjeve të 
padëshiruara. Rezultatet e anketimit tregojnë se niveli arsimor i femrave 
në krahasim me meshkujt është diçka më i ulët në fshat në krahasim me 
qytetin.

Ç. Të ardhurat dhe kushtet e banimit. Të dhënat e anketimit tregojnë 
se niveli i të ardhurave është i ulët dhe kushtet e banimit janë të vështira. 
Me rritjen e nivelit arsimor vërtetohet në njëfarë mase përmirësimi i këtyre 
treguesve. Por në përgjithësi janë shfaqur dukuri polarizuese, shprehur 
me diapazonin minimal dhe maksimal të të ardhurave dhe të kushteve 
të banimit. Kështu p.sh. sipërfaqja e banimit për pjesëtarët e familjes ka 
diapazon minimal 2.4m2 dhe maksimal 45.0m2, ndërsa numri i pjesëtarëve 
të familjes për një dhomë ka diapazonin nga 0.5 pjesëtarë për dhomë deri 
në 6 pjesëtarë për dhomë.

3- Shkalla e njohjes së metodave për kufizimin e lindjeve të 
padëshiruara

Në përgjithësi njohuritë mbi metodat bashkëkohore të planifikimit 
familjar në Shqipëri janë të kufizuara për shkaqe politike, idiologjike dhe 
mentalitete të trashëguara nga e kaluara, por edhe për shkaqe sociale dhe 
ekonomike. Në të njëjtën kohë, është e nevojshme të theksohet se metodat 
natyrale për kufizimin e lindjeve të padëshiruara kanë qenë të njohura dhe 
të përdorura që më parë. Rezultatet e vrojtimit për këtë problem në formë 
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të përmbledhur jepen nga të dhënat e tabelës më poshtë:
Shkalla e njohjes së metodave që përdoren për mënjanimin e shtatzanisë së 

padëshiruar

Metodat Di mjaft Kam dëgjuar Nuk di gjë
1-Kontraceptiv oral (tabletë) 21.2 34.3 44.5
2-Kontraceptiv injeksion 10.6 26.9 62.5
3-DIU 7.5 16.5 76.0
4-Prezervative 47.1 31.9 21.0
5-Neoshampon 4.9 11.2 83.9
6-Ndërprerje e aktit seksual 78.5 18.3 3.2
7-Aborti 71.9 25.5 2.6
8-Sterilizimi 32.3 36.3 31.5

Të dhënat e mësipërme hedhin dritë mbi disa përfundime nga të cilat 
si më kryesore mund të përmëndim:

Së pari, vërehet nivel relativisht i ulët i njohjes së metodave moderne 
të mënjanimit të shtatzanisë së padëshiruar.

Së dyti, nga disa vlerësime të tërthorta rezulton që në vitin 1996 
në krahasim me 1992, shkalla e njohjes së metodave bashkëkohore të 
planifikimit familjar është rritur 2 herë.

Së treti, vërehet niveli i lartë i njohjes së “abortit” dhe i metodës 
së “ndërprerjes së aktit seksual” si metoda për kufizimin e lindjeve të 
padëshiruara, që kanë qenë rrugë tradicionalisht të përdorura.

Së katërti, shkalla e njohjes së metodave bashkëkohore të planifikimit 
familjar ndryshon në varësi të vendit të banimit, nivelit arsimor, gjendjes 
civile, gjinisë, grupeve shoqërore etj. Në kuadrin e këtyre faktorëve socio-
ekonomikë dhe demografikë, nga analiza e anketimit rezulton se ndikimin 
më të fuqishëm e ka niveli arsimor i popullatës.

4- Shkalla e njohjes së mundësisë së efekteve anësore nga 
përdorimi i metodave për kufizimin e lindjeve të padëshiruara

Në procesin e përhapjes së metodave për kufizimin e lindjeve të 
padëshiruara, një rëndësi të veçantë kanë opinionet mbi mundësinë e 
shfaqjes së efekteve anësore nga përdorimi i metodave të ndryshme të 
planifikimit familjar. Rezultatet e vrojtimit për këtë problem në formë të 
përmbledhur paraqiten në të dhënat e tabelës së mëposhtme.
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Sa të dëmshme janë për shëndetin metodat për parandalimin e shtatzanive të 
padëshiruara, në %

Metodat E rrezikshme Jo e rrezikshme Nuk di
1- Kontraceptiv oral (tabletë) 9.9 20.5 69.6
2- Kontraceptiv injeksion 7.6 11.1 81.3
3- DIU 5.2 8.6 86.3
4- Prezervative 5.8 62.4 31.8
5- Neoshampon 1.8 6.1 92.1
6- Ndërprerje e aktit seksual 5.7 79.0 15.3
7- Aborti 88.7 4.6 6.4
8- Sterilizimi 29.6 19.6 5.8

 
Në formë të përmbledhur, disa nga përfundimet kryesore të dhënave 

të mësipërme janë:
Së pari, është i ulët niveli i njohurive për efektet e mundshme nga 

përdorimi i kontraceptivëve si metodë për kufizimin e shtatzanisë të 
padëshiruar. Për kontraceptivët, DIU, prezervativin si dhe neoshampon, 
72.2% e të anketuarve nuk dinin nëse përdorimi i tyre ka efekte anësore 
për shëndetin e gruas.

Së dyti, është relativisht e kënaqshme shkalla e njohurive për 
rrezikshmërinë e përdorimit të metodave të tjera jomoderne për kufizimin 
e lindjeve të padëshiruara, veçanërisht aborti. Por fakti që më pak se 11% 
e të anketuarve nuk dinë nësë është i rrezikshëm apo jo përdorimi i tyre për 
shëndetin e gruas tregon për nivel të ulët informimi.

Së treti, shkalla e njohjeve për efektet e mundshme nga përdorimi 
i metodave për kufizimin e lindjeve të padëshiruara ndryshon në varësi 
të vendbanimit, nivelit arsimor, moshës, gjendjes civile, gjinisë, grupeve 
shoqërore etj.

5- Burimet e informacionit për metodat e kufizimit të lindjeve 
të padëshiruara

Të anketuarve u është drejtuar pyetja e mëposhtme: “Në qoftë se doni 
të dini më shumë rreth metodave që mund të përdorë një çift për të mos 
pasur fëmijë pa dëshirën e tij, ku do të drejtoheshit për informacion?”.

Gjithashtu, të anketuarit i është paraqitur një listë me 11 burime të 
mundshme informacioni duke përfshirë: babai, nëna, bashkëshorti dhe 
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pjesëtarë të tjerë të familjes, të afërm, shokë, mjekë, mami, infermiere, 
klinika, spitali, libri, mjete të medias.

Të anketuarit nga 11 burimet e mundshme kanë zgjedhur 3 si më 
kryesoret.

Rezultatet e anketimit tregojnë se 71% e burimit të informacionit i 
përkasin familjes (prindi, bashkëshorti dhe pjesëtarët e tjerë të familjes) 
dhe personeli mjekësor (doktor, infermier, klinikë), në mënyrë afërsisht të 
barabartë. Pjesa tjetër e burimit është jashtë familjes, si shokët, botimet, 
shtypi, mësuesit dhe të afërmit. Duke bërë një analizë më të thelluar të 
këtij procesi, mund të arrijmë në disa hipoteza ose përfundime, nga të cilat 
si më kryesore mund të përmendim:

Së pari, burimi i rëndësishëm është ai i pjesëtarëve të familjes, që zë 
1/3 e burimit të përgjithshëm të informacionit.

Së dyti, mënyrat se si e kërkojnë informacionin burrat dhe gratë janë 
të ndryshme. Të anketuarit meshkuj e kërkojnë informacionin më pak 
se femrat nga familja dhe janë më të prirur për burime informacioni nga 
jashtë familjes (botime, mësues, shokë dhe të afërm).

Femrat janë më shumë të varura nga pjesëtarët e familjes për 
informacion dhe në mënyrë të veçantë nga bashkëshortët dhe prindërit. 
Vetëm 19% e përgjigjeve të meshkujve raportojnë se i referohen familjes, 
ndërsa mbi 35% e femrave i referohen familjes për informacion. Nga ana 
tjetër, burimet e jashtme të informacionit tek meshkujt zënë 41%, ndërsa 
tek femrat 23%.

Së treti, për sa u përket burimeve të informacionit sipas ndarjes fshat - 
qytet, rezulton se në rrëfimin ndaj profesionistëve të shëndetit të anketuarit 
me banim në qytet përmendin kryesisht mjekun, ndërsa të anketuarit me 
banim në fshat përmendin maminë ose infermieren. Karakteristike në këtë 
drejtim janë të dhënat e pasqyrës së mëposhtme:

Të dhënat në % të grupuara për burim informacioni, sipas ndarjes fshat-qytet

Burimi i informacionit

Vendbanimi Mjeku Infermierja
Mamia

Klinikë
Spital

Të tjera 
burime Gjithsej

Qytet 22.7 6.0 9.7 61.6 100.0
Fshat 8.3 25.0 6.9 59.8 100.0
Mesatarja e 
vendit 17.9 12.3 8.8 61.0 100.0
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Të dhënat e mësipërme tregojnë se infermieret dhe mamitë janë 
burimi më i njohur dhe më i besueshëm i informacionit për popullsinë 
fshatare, i cili është një kanal efektiv në një program edukimi shëndetësor 
kombëtar për zonat fshatare. Por, gjithsesi, burimi i informacionit që vjen 
nga personeli mjekësor në fshat është ende i ulët, kjo për faktin se niveli i 
njohjes së vetë personelit është i mangët.

Së katërti, mësuesit rezultojnë shumë pak të përmendur si burim 
informacioni (megjithëse ka përmirësime në krahasim me një vrojtim të 
kryer në vitin 1992). Më pak se 2% e të anketuarve u referohen mësuesve. 
Kjo përqindje është 2 herë më e lartë në fshat dhe 3 herë më e lartë për 
beqarët dhe nxënësit e studentët. 

Së pesti, libri dhe media përmenden si burim informacioni në një 
masë jo të konsiderueshme. Afro 7% e të anketuarve i referohen atij si 
burim informacioni. Niveli i tij në qytet, te beqarët dhe nxënësit arrin afro 
9%, te nëpunësit 13%, ndërsa tek të anketuarit me arsim të lartë 18%. Kjo 
sugjeron nevojën e zgjerimit të veprimeve botuese në rrafshin e problemeve 
të planifikimit familjar.

6- Mendimi se cili ka të drejtën të vendosë për përdorimin e 
metodave kontraceptive

Rezultatet e anketimit për pyetjen se “Kush, sipas mendimit tuaj, ka 
të drejtën të vendosë përfundimisht për të përdorur ose jo metodë për të 
mos pasur fëmijë” tregojnë se 75% e të anketuarëve përgjigjen se duhet të 
vendosin të dy së bashku, 11% duhet të vendosë vetë gruaja dhe 14% duhet 
të vendosë burri. Ky mendim ndryshon në varësi të gjinisë, nivelit arsimor, 
moshës, grupeve shoqërore etj. Në mënyrë më analitike këto rezultate 
paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Personi që ka të drejtën të vendosë përfundimisht për të përdorur ndonjë 
metodë për të evituar shtatzaninë e padëshiruar sipas nivelit arsimor, në %

Niveli arsimor

Arsimimi Fillor –
tetëvjeçar I mesëm I lartë i 

papërfunduar I lartë Mesatarja

Gruaja 6.5 9.7 12.7 17.5 11
Burrë-grua 64.5 76.9 79.1 80.0 75.0
Burri 29.0 13.4 8.1 2.0 14.0
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Sipas gjinisë rezulton se afro 10% e grave të anketuara mendojnë se 
burrat duhet të vendosin për përdorimin e metodave kontraceptive.

Sipas gjendjes civile rezulton se rreth 15% e beqarëve të anketuar 
mendojnë se gratë duhet të vendosin për përdorimin e metodave 
kontraceptive, ndërsa 74% mendojnë se duhet të vendosin bashkërisht. Në 
mënyrë më analitike rezultatet paraqiten nga të dhënat e tabelave Nr.3 dhe 
Nr.4 të pasqyrës aneks.

Sipas grupmoshave rezulton se 24.5% e fshatarëve dhe 18% e 
pronarëve të anketuar mendojnë se burrat duhet të vendosin për përdorimin 
e metodave kontraceptive. Në mënyrë më analitike rezultatet paraqiten nga 
të dhënat e tabelave Nr.5 të pasqyrës aneks.

Nga analiza e të dhënave të anketimit sipas grupmoshave dhe gjendjes 
civile rezulton se e njëjta moshë pas martese ka qëndrim të ndryshëm ndaj 
faktit se kush vendos për përdorimin e metodave kontraceptive.

7- Dëshira për numrin dhe gjininë e fëmijëve
Evidentimi dhe analiza e prirjeve të përgjithshme të riprodhimit 

të popullsisë presupozon studimin e opinionit shoqëror për numrin dhe 
gjininë e dëshiruar të fëmijëve.

a- Dëshira për numrin e fëmijëve. Lidhur me dëshirën e njerëzve për 
numrin e fëmijëve, anketimi evidenton se numri i fëmijëve të dëshiruar 
ndryshon në varësi të vendbanimit (fshat-qytet), moshës së çiftit, nivelit 
arsimor, grupeve shoqërore, nivelit të të ardhurave familjare, kushteve të 
punës dhe banimit, përfshirjes së familjes në procesin migrues, gjinisë etj.

Në formë të përmbledhur disa nga rezultatet e anketimit për pyetjen: 
“Sipas mendimit tuaj, cili është numri i fëmijëve të dëshiruar për një çift?” 
janë:

Sipas vendbanimit rezulton se numri i fëmijëve të dëshiruar në 
popullsinë fshatare është 14.3% më i lartë se në qytet.

Sipas gjendjes civile numri mesatar i fëmijëve të dëshiruar tek të 
martuarit është afro 15% më i lartë se te beqarët. Me rritjen e moshës 
rritet numri i fëmijëve të dëshiruar dhe kjo dëshmon se në çiftet e reja 
mentaliteti për të kufizuar numrin e fëmijëve është më i dukshëm. Për 
grupmoshën 41-50 vjeç numri i fëmijëve të dëshiruar është 18% më i lartë 
në krahasim me moshën nën 25 vjeç.

Dallimi më i theksuar në dëshirën për të pasur fëmijë vërehet ndërmjet 
grupeve të popullsisë me gjendje të ndryshme shoqërore. Nivelin më 
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të lartë e kanë fshatarët, të ndjekur nga punëtorët dhe pronarët dhe më 
të ultin e kanë nxënësit dhe studentët. Për fshatarët numri i fëmijëve të 
dëshiruar është 27% më i lartë në krahasim me nëpunësit dhe 5% më i lartë 
se punëtorët. 

Afërsisht e njëjta tablo paraqitet edhe sipas degëve dhe sektorëve të 
ekonomisë. Numrin më të lartë të fëmijëve të dëshiruar e kanë punonjësit e 
bujqësisë dhe të ndërtimit dhe më të ultin ata të sektorit të artit dhe kulturës 
(që është nën nivelin e riprodhimit të thjeshtë të popullsisë 1.7 fëmijë për 
çift). Numri i fëmijëve të dëshiruar për çift në bujqësi dhe ndërtim është 
34% dhe 58% më i lartë se në shëndetësi dhe në sektorin e artit.

Me rritjen e të ardhurave zvogëlohet numri i fëmijëve për një familje. E 
njëjta prirje vihet re edhe në rritjen e sipërfaqes së banimit për një pjesëtar 
të familjes.

Duke bërë krahasimet e të dhënave të këtij anketimi me ato të 
mëparshmet, rezulton se lidhjet ndërmjet numrit të dëshiruar të fëmijëve 
me tregues të tillë si të ardhurat për grupe shoqërore dhe sipërfaqja 
e banimit janë më të dobëta, sepse gjatë periudhës së tranzicionit kanë 
ndodhur ndryshime në strukturën e grupeve shoqërore të popullsisë.

Dallime në dëshirën për të pasur fëmijë vihen re edhe ndërmjet çifteve 
që kanë ose jo të ardhura nga emigracioni. Numri i fëmijëve të dëshiruar 
nga familjet me të ardhura nga emigracioni është 11% më i lartë në 
krahasim me familjet që nuk kanë të ardhura nga emigracioni.

Në dëshirën për fëmijë ndikon edhe tradita. Bashkëshortët që janë 
rritur në familje me shumë pak fëmijë (një fëmijë) shfaqin gjithmonë një 
dëshirë më të madhe për të rritur një numër të madh fëmijësh.

b- Dëshira për gjininë e fëmijëve. Një interes të veçantë paraqet 
evidentimi dhe analiza e faktorëve që ndikojnë dëshirën e njerëzve për 
gjininë e fëmijëve që dëshirojnë të ketë familja. Rezultatet e anketimit 
dëshmojnë se dëshirat për fëmijë të gjinisë mashkullore janë dukshëm më 
të larta, gjë që përbën simptomën e parë dhe fazën fillestare të diskriminimit 
të fëmijës së gjinisë femërore, vajzave dhe grave në familje dhe në shoqëri. 
Preferenca për djalë është e dukshme. Si mesatare për të gjithë vendin 
numri i dëshiruar i fëmijëve të gjinisë mashkullore është 60% më i lartë 
se i gjinisë femërore. Plotësimi i kësaj dëshire do të bënte që struktura 
e popullsisë së vendit tonë sipas gjinisë të ishte 62% meshkuj dhe 38% 
femra.

Numri i dëshiruar i fëmijëve sipas gjinisë ndryshon sipas 
karakteristikave socio-ekonomike dhe demografike të popullsisë.
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Sipas vendbanimit rezulton se numri i dëshiruar i fëmijëve të gjinisë 
mashkullore në krahasim me atë femërore në qytet është 31% më i lartë, 
ndërsa në fshat 141%. Realizimi i kësaj dëshire do të bënte që në fshat të 
kishte 71% meshkuj dhe 29% femra, d.m.th. 2.5 herë më shumë meshkuj.

Sipas nivelit arsimor rezulton se me rritjen e nivelit arsimor preferenca 
për gjininë femërore ekuilibrohet.

Sipas grupeve shoqërore, për fshatarët, pronarët dhe punëtorët 
rezulton që numri i dëshiruar i fëmijëve të gjinisë mashkullore në krahasim 
me atë femërore është 91-146% më i lartë, ndërsa për grupin shoqëror 
nëpunës 11%. Kjo, përveç trashëgimisë në mentalitet, lidhet edhe me 
nevojat për krahë pune në fshat, mbajtjen e pronës dhe në disa zona afekton 
edhe gjakmarrja.

Sipas degëve të ekonomisë numri i dëshiruar i fëmijëve të gjinisë 
mashkullore në krahasim me atë femërore është dukshëm më i lartë në 
degë të tilla si bujqësia, ndërtimi, transporti, tregtia etj. Kjo dëshirë është 
pothuajse e ekuilibruar në arsim dhe shëndetësi, ndërsa në sektorin e artit 
e të kulturës vërtetohet prirja e preferencës për fëmijë të gjinisë femërore 
ndaj asaj mashkullore.

Sipas moshës rezulton se për të gjitha moshat është mbizotëruese 
dëshira për fëmijë të gjinisë mashkullore, por me rritjen e moshës ajo vjen 
duke u zvogëluar.

Sipas gjinisë tërheq vëmendjen fakti se edhe te femrat është relativisht 
e lartë prirja për fëmijë të gjinisë mashkullore (48%), por dukshëm më e 
ulët se te burrat 131%.

Së pari, në Shqipëri pas viteve ‘80 vërtetohet prirja e rritjes së abortit, 
që në disa raste përdoret edhe si mjet për ndryshimin e lindjes sipas gjinisë, 
në favor të meshkujve.

Së dyti, parapëlqimi i njerëzve për të pasur fëmijë të gjinisë mashkullore 
na shtyn të mendojmë se ka ndikim në njëfarë mase në nivelin e lartë të 
lindshmërisë në vendin tonë.

8- Shkalla e përdorimit të metodave kontraceptive dhe 
struktura e tyre

Në formë të përmbledhur, nga të dhënat e anketimit për pyetjen 
“Tregoni nëse keni përdoruar metoda për kufizimin e lindjeve të 
padëshiruara” rezulton se 71.6% e respondentëve përgjigjen pozitivisht, 
pra që ka përdorur një metodë dhe 28.4% deklarojnë se nuk i përdorin. 
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Pjesa kryesore e atyre që nuk i përdorin janë beqarë.
Duke analizuar përdorimin e metodave për kufizimin e lindjeve sipas 

gjendjes civile rezulton se afro 90% e të martuarve i përdorin ato, ndërsa 
beqarët afro 50%.

Përdorimi i metodave për kufizimin e lindjeve për çifte të martuara 
ndryshon sipas disa karakteristikave socio-ekonomike, nga të cilat si më 
kryesore mund të përmendim nivelin arsimor dhe moshën. Me rritjen e 
nivelit arsimor rritet dhe shkalla e përdorimit të tyre. Nga të anketuarit 
me arsim fillor dhe tetëvjeçar rezulton se 69% e tyre përdorin metoda për 
parandalimin e shtatzanive të padëshiruara, ndërsa tek ata me arsim të mesëm 
e të lartë kjo shifër arrin respektivisht 79% dhe 85%. Me rritjen e moshës 
rritet edhe shkalla e përdorimit të metodave kontraceptive (megjithëse pika 
kulmore e saj i përket grupmoshës 20-24 vjeç). Përfundimet e anketimit 
tregojnë se 44% e të anketuarve të grupmoshës deri 19 vjeç përdorin 
metoda për kufizimin e lindjeve, 85% për grupmoshën 20-24 vjeç, 77% 
për grupmoshën 25-40 vjeç, këtu përfshihen edhe metodat natyrale.

Përdorimi i metodave të parandalimit të shtatzanisë së padëshiruar te 
beqarët ndryshon sipas gjinisë, moshës dhe nivelit arsimor. 

Sipas gjinisë, 78% e djemve deklarojnë se përdorin metoda për 
kufizimin e lindjeve, ndërsa vajzat vetëm 35%. Këtu ndikon edhe fakti se 
vajzat hezitojnë të deklarojnë përdorimin e një metode që nënkupton një 
marrëdhënie seksuale.

Me rritjen e moshës rritet edhe shkalla e përdorimit. Rezultatet e 
anketimit tregojnë se 31% e të anketuarve beqarë të grupmoshës deri 19 
vjeç përdorin metoda për kufizimin e lindjes, ndërsa për grupmoshat mbi 
20 vjeç ky nivel arrin në afro 60%.

Një rëndësi të veçantë ka analiza e strukturës së metodave për 
parandalimin e shtatzanive të padëshiruara. Mbizotërues është përdorimi 
i metodave natyrale të kufizimit të lindjeve. Nga numri i të anketuarve, 
50.3% përdorin metoda natyrale (ndërprerjen e aktit seksual), 9.5% 
kontraceptiv oral dhe injektabël, 1.1%  DUI, 10.2% prezevativin, 0.6% 
sterilizimin dhe 28.4% nuk përdorin metoda për kufizimin e lindjeve.

Struktura e metodave të përdorura  për kufizimin e lindjeve nga 
çiftet e martuara paraqitet në këtë mënyrë:

- ndërprerje e aktit seksual 77.9%
- kontraceptiv oral dhe injektabël 10.9%
- DIU 1.4%
- Prezervativ 8.9%
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- Sterilizim 0.9%
Struktura e metodave të planifikimit familjar të përdorura për 

kufizimin e lindjeve ndryshon sipas karakteristikave socio-ekonomike dhe 
demografike të popullsisë.

Në kuadrin e strukturës dhe gjerësisë së përhapjes së teknikave 
kontraceptive një interes të veçantë kanë njohja, qëndrimet dhe shkalla e 
përdorimit të kondomëve (prezervativi) si metodë e planifikimit familjar. 
Kondomi është i përhapur dhe afron një shkallë mbrojtjeje ndaj sëmundjeve 
seksualisht të transmentueshme, përfshirë këtu edhe HIV-in, por niveli i 
përdorimit të tij në Shqipëri rezulton ende i ulët.

Në shumë vende të botës përdorimi i kondomit është rritur shumë, 
ndoshta si një mjet efikas mbrojtjeje ndaj SIDA-s. Në SHBA mbi 1/3 
e meshkujve seksualisht aktivë të grupmoshës 20-30 vjeç raporton 
përdorimin e kondomit të paktën një herë gjatë muajit të mëparshëm. Në 
Francë 57% e të gjithë burrave adultë dhe 44% e grave adulte raportojnë 
se kanë përdorur kondomin në disa raste.

Në vendin tonë, ndërsa përdorimi i kondomit është i kufizuar, kërcënimi 
i sëmundjeve seksualisht të transmetueshme (përfshirë SIDA-n) është i 
lartë. Në të kaluarën Shqipëria, duke qenë një vend i mbyllur dhe i izoluar, 
ka pasur një numër relativisht të ulët të SST-ve.

9- Aborti në sfondin e shëndetit riprodhues dhe motivet 
shtytëse

Për shkak se aborti ka qenë i ndaluar me ligje përpara vitit 1991, 
përjashtuar rastet e indikacioneve mjekësore, të dhënat e trashëguara 
trajtohen me një rezervë. Megjithatë, në konkluzion të përgjithshëm, 
edhe pse i ndaluar, aborti ka qenë i lartë dhe veçanërisht e lartë rezulton 
vdekshmëria e grave nga aborti. Më 1989 rreth 55% e mortalitetit amtar 
kishte si shkak abortin. Me liberalizimin e abortit është ulur mortaliteti 
amtar, ndërsa aborti është rritur.

Nga anketimet dhe disa intervistime direkte të bëra me gra dhe vajza 
rezulton se numri i aborteve të evidentuara pasqyron në mënyrë jo të plotë 
numrin faktik të aborteve të kryera, i cili edhe në këto kushte ka pasur 
prirje drejt rritjes.

Në numrin e përgjithshëm të të anketuarve vetëm 6 vajza deklarojnë se 
kanë abortuar, që është e barabartë me 3.5% të numrit të përgjithshëm të të 
anketuarve me gjendje civile beqare. Shtrirja gjeografike e vajzave beqare 
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që kanë abortuar është 4 nga Tirana, 1 nga Shkodra dhe 1 nga Gjirokastra. 
Nga ato janë kryer 9 aborte; 4 vajza kanë abortuar 1 herë, njëra 2 herë dhe 
tjetra 3 herë. 

Për çiftet e martuara numri i aborteve ndryshon sipas nivelit arsimor, 
moshës, gjendjes shoqërore, shtrirjes gjeografike etj.

Sipas gjendjes shoqërore. Numri i aborteve për çiftet e martuara 
është më i lartë te punëtorët (2.33 aborte për çift) dhe te nëpunësit (1.97 
aborte për çift), më i ulët vërehet niveli i abortit te pronarët (1.59 aborte 
për çift) dhe fshatarët. Niveli më i ulët te fshatarët vjen edhe për shkak 
të mundësive më të pakta për shërbime në fshat (veçanërisht shërbime 
aborti), por edhe për shkak se dëshira për një numër më të madh fëmijësh 
është më e theksuar për arsyet që u përmendën më lart.

Nga ana tjetër, saktësia e të dhënave në fshat është më e ulët (shpesh 
fshatarët s’tregojnë se kanë kryer abort).

Sipas shtrirjes gjeografike niveli i aborteve është më i ulët në 
prefekturën e Lezhës dhe Shkodrës. Me rritjen e nivelit arsimor ulet numri 
mesatar dhe maksimal i aborteve për çiftet e martuara, gjë që duket nga të 
dhënat e tabelës së mëposhtme.

Numri mesatar dhe maksimal i aborteve për çiftet e martuara

Niveli  i abortit

Niveli arsimor Nr. 
mesatar

Nr. maks i 
vërtetuar

Fillore e tetëvjeçare 2.08 5.0
E mesme 1.98 15.0
I lartë 1.66 4.0
Gjithsej mesatar 1.97 15

Me interes për t’u evidentuar është numri i aborteve për një lindje të 
gjallë që ka çifti. Sipas të dhënave të vrojtuara rezulton se për një lindje 
të gjallë që ka çifti janë kryer 0.86 aborte, ky tregues është më i ulët tek 
të anketuarit me arsim fillor (0.68) dhe më i lartë tek ata me arsim të lartë 
(1.08), sepse me rritjen e nivelit arsimor ulet niveli i fëmijëve të lindur 
gjallë dhe fëmijëve që ka çifti. Të dhënat e vrojtimit për arsyet (një ose 
disa) që i kanë shtyrë çiftet të kryejnë abort janë:

- Shtatzani e padëshiruar 25.5%
- Intervali i shkurtër nga lindja e mëparshme 25.3%
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- Arsyet ekonomike 21.8%
- Arsye të tjera 16.9%

10- Metodat e planifikimit familjar zbatohen nga ata që i 
dëshirojnë

Qëndrimi ndaj lindshmërisë dhe përdorimit të metodave kontraceptive 
për parandalimin e shtatzanive të padëshiruara është i lidhur ngushtë me 
kontekstin ekonomiko-shoqëror, i përbërë nga një numër i larmishëm 
faktorësh. Gjerësia e përhapjes së teknikave kontraceptive dhe shkalla e 
efektivitetit të tyre rritet dukshëm nga studimi i motiveve, duke pranuar 
pak a shumë se planifikimi familjar vepron vetëm për ata që e dëshirojnë 
atë. Në këtë kuadër, objekt i vrojtimit kanë qenë edhe motivet që i shtyjnë 
të anketuarit për të lindur fëmijë.

Karakteristikat që motivojnë dhe i shtyjnë çiftet për më shumë fëmijë 
janë të dhënat e dala nga anketimi, ku nga 10 përgjigjet e mundshme të 
anketuarit kanë shënuar tre nga motivet më kryesore për të lindur fëmijë, 
që sipas radhës janë:

- Fëmijët janë burim gëzimi e kënaqësie në familje 22.8%
- Mbështetje për prindërit në raste sëmundjesh dhe pleqërie 18.1%
- Fëmijët përbëjnë vazhdimësinë e familjes 16.4%
- Fëmijët e bëjnë familjen më të fortë e të qëndrueshme 9.9%
- Dëshira për të pasur një fëmijë të gjinisë tjetër 7.6%
- Kur rriten shumë fëmijë përshtaten më mirë në jetën shoqërore 5.4%
- Ndikimi dhe dëshira e pjesëtarëve të tjerë të familjes (kryesisht 

prindër të çiftit) për të lindur më shumë fëmijë 4.9% 
- Shumë fëmijë rrisin autoritetin e familjes 4.4%
- Shumë fëmijë formojnë ambient për edukimin e tyre 3.8%
- Ideja se lindja e fëmijëve është detyrë ndaj shoqërisë dhe atdheut 

1.3%
- Të padeklaruar 5.3%
Në numrin e përgjithshëm të përgjigjeve, përgjigjja më e shpeshtë 

është motivi se fëmijët janë burim gëzimi e lumturie në familje.
Të tërheq vëmendjen fakti se në vendin e dytë radhitet motivi se 

fëmijët janë mbështetje për prindërit në rast sëmundjeje dhe pleqërie, 
motiv karakteristik për vendet në zhvillim dhe me sistem të paefektshëm 
sigurimesh shoqërore për pleqërinë.
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Motivi për të lindur fëmijë ndryshon sipas grupeve shoqërore, nivelit 
arsimor, vendbanimit fshat-qytet, moshës, gjendjes shoqërore, degëve dhe 
sektorëve të ekonomisë, gjinisë si dhe krahinave të vendit. Këto ndryshime 
janë veçanërisht të theksuara në varësi të nivelit arsimor të të anketuarve.

Rezultatet e vrojtimit në tabelat që vijojnë, në %:

Tabela Nr 1. Mesatarja e mendimit se kush ka të drejtë të vendosë 
përfundimisht për të përdorur ose jo ndonjë metodë kontraceptive:

Nga kjo
Gjithsej Gruaja Gruaja dhe burri 

së bashku
Burri

100.0 11.0 75.0 14.0

Tabela Nr 2. Mesatarja e mendimt se kush ka të drejtë të vendosë 
përfundimisht për të përdorur ose jo ndonjë metodë për të mos pasur 
fëmijë, sipas ndarjes fshat-qytet:

Mesatarja Qytet Fshat
Gruaja 11.0 10.2 12.4
Burrë-grua 75.0 80.1 64.4
Burri 14.0 9.7 23.2
Gjithsej 100.0 100.0 100.0

Tabela Nr 3. Mesatarja e mendimit se kush ka të drejtë të vendosë 
përfundimisht për të përdorur ose jo ndonjë metodë për evitimin e 
shtatzanisë së padëshiruar, sipas ndarjeve gjinore:

Mesatarja Mashkull FeMër

Gruaja 11.0 2.8 13.2
Burrë-Grua 75.0 66.2 77.2
Burri 14.0 31.2 9.6
Gjithsej 100.0 100.0 100.0

Tabela Nr 4. Personat që kanë të drejtë të vendosin përfundimisht për 
të përdorur ndonjë metodë për evitimin e shtatzanisë së padëshiruar, sipas 
gjendjes civile:
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Mesatarja Beqar I martuar I ve, i ndarë
Gruaja 11.0 15.0 9.3 20.8
Burrë-grua 75.0 74.0 75.8 62.5
Burri 14.0 11.0 14.9 16.7
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabela Nr 5. Personat që kanë të drejtë të vendosin përfundimisht 
për të përdorur ndonjë metodë për të mos pasur fëmijë, sipas grupeve 
shoqërore:

Nga kjo sipas grupeve shoqërore
Mesatarja Fshatarë Punëtorë Nëpunës Pronarë Nxënës 

studentë
Të tjerë

Gruaja 11.0 7.7 6.4 15.4 11.9 14.7 7.3
Burrë-grua 75.0 67.8 77.6 78.1 70.1 76.2 76.5
Burri 14.0 24.5 16.0 6.5 18.0 9.1 16.2
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabela Nr 6. Personat që kanë të drejtë të vendosin përfundimisht për 
të përdorur ndonjë metodë për të mos pasur fëmijë, sipas grupmoshave:

Nga kjo sipas grupmoshave

Mesatarja -
19 vjeç

20-
24 vjeç

25-
29 vjeç

30-
40 vjeç

41-
50 vjeç

Mbi
 50  vjeç

Gruaja 11.0 19.6 12.6 12.7 10.5 5.5 -
Burrë-grua 75.0 72.6 75.5 75.2 74.6 75.0 80.0
Burri 14.0 7.8 11.9 12.1 14.9 19.5 20.0
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabela Nr 7. Personat që kanë të drejtë të vendosin përfundimisht për 
të përdorur ndonjë metodë për të mos pasur fëmijë, sipas prefekturave:

Nga kjo sipas prefekturave
Mesatarja Lezhë Shkodër Tiranë Vlorë Gjirokastër

Gruaja 11.0 5.9 14.7 8.3 21.7 10.8
Burrë-grua 75.0 84.7 69.6 79.3 66.7 68.5
Burri 14.0 9.4 15.7 12.4 11.6 20.7
Gjithsej 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
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Abstract
In this paper are analyzed some data on familiar planning methods that are extracted 

by the survey performed by the The Albanian Association of Familiar Planning. The 
survey included 758 persons of which 67 % in urban zones and 33 % in rural zones in 5 
prefectures (Lezhë, Shkodër, Tiranë, Vlorë, Gjirokastër). According to the survey, the level 
of knowledge on the limitation of willingness nativity is depending on variety political, 
economic, social and habitual causes in the different zones. The level of knowledge on the 
possible effects by the using of methods for the limitation of unexpected births varied on 
the conditions of the residence, education, gender, age, social groups etc. From responses 
result that motives that are stimulating spouses to have children, 22.8% responded that 
children are  source of enjoyment and content, 18.1 % that are a support in case of old 
age, 14.4 % that children include the continuity of family. 75 % of respondents think that 
two spouses (man and wife together) have the right të decide to use or no contraceptive 
methods. 80.1% in urban zones and 64.4 % in rural zones are responding that two spouses 
(man and wife together) have the right to have (or no) children. According to prefectures, 
two spouses (man and wife together) have the right to use (or no) any methods to have 
not children are: in Lezha 84.7% toward 68.5 % in Gjirokastër and 75 % as average on 
the country scale. From the survey results some proposals for the improvements of these 
indicators in the future. A greater rol on the better recognition to these issues must play 
by different publications by a theme on familiar planning.

Key words: Familiar planning; willingness births; limitation of unexpected births; 
contraceptive methods; etc.
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 Dr. Pasko VAKO

Në shkrimin tim dy vjet më parë, kam theksuar se, “Gjithë të dhënat e 
dukurive kryesore demografike si papunësia reale e lartë, varfëria, plakja 
e popullsise e moshimi i saj, ulja e lindshmerise, ulja e ritmit te rritjes 
demografike, rritja e divorceve, emigrimi qe nuk po ndalet, etj., deshmojne 
per faktin se vendi eshte futur ne nje krize demografike te mpleksur me 
krizen ekonomike e atë politike”.1) 

Të dhenat e Censusit te tetorit 2011 treguan se popullsia e vendit 
krahasuar me te dhenat e Censusit te vitit 2001, eshte ulur nga 3 069 275 
banorë në 2 831 741 banore  ose 237 534 banore ne 10 vjet, mesatarisht 
-0,8% çdo vit.                 

Shkaqet kryesore konsiderohen emigrimi me ritme të shpejta dhe të 
pandalëshme  dhe ulja e theksuar e lindshmerise, ndersa vdekshmeria e 
pergjithshme eshte pothuajse ne nivelin e para dhjete viteve. Për emigirmin 
mund t’ referohemi ndonjë burimi të huaj apo ndonjë të dhëne nga  Policia 
Kufitare pasi mungojnët ë dhënat e botuara nga INSTAT-i. Por me siguri qe 

1) P.Vako.Revista Demografia Nr.2, Viti 2010, f.61.
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nje pjese te mire  te ketyre  237 534  vetave  me pak, e perbejne  ata qe kane 
emigruar gjate ketyre dhjete vjeteve. Por nuk jane vetem keta qe emigruan.  
Nga te dhenat mbi shtesen natyrore te popullsise vetem gjate viteve 2001-
2011 duhet te ishin shtuar edhe 242 748 veta dhe popullsia do te arrinte ne 
fund te 2011 ne 3 312 023 banore. Nga krahasimi i ketij numri me ate qe 
jep Censusi i 2011 na del qe emigrimi arrin në afro gjysem milione banore 
(3 312 023 – 2 831 741 = 480 282) në  nje dekade ose mesatarisht afro 50 
mije veta  çdo vit, që përbën jo vetëm shtesën natyrore por gati dyfishin e 
saj, duke na klasifikuar nje nder vendet e para ne bote  pas Svazilendit per 
nga numri i emigranteve per 1000 banore.

1. Rritja e emigrimit, shkaqet e pasojat
“Në kerkim te sigurise nga zonat ne konflikt apo nga fatkeqesite 

natyrore, te punesimit te leverdishem apo thjesht te nje jete  me te mire, rreth  
214 milione njerez kane emigruar  per te jetuar ne vende te tjera  dhe rreth 
49% jane femra”.2 Edhe te rinjte tane te nisur nga keto motive si dhe nga 
varferia e papunesia reale e larte, kane marre rruget e mergimit. 

Eshte fakt se emigrantet kryesisht janë të moshave te reja dhe kjo ka 
ndryshuar mjaft edhe strukturen moshore dhe ate gjinore te popullsise. Ata 
jo vetem qe kane permiresuar jetesen e tyre, por  me dergesat e tyre çdo vit 
te qindra millione eurove  e kane shtuar  PBB  dhe e kane rritur konsumin  
e popullsise tone, duke kontribuar ne permiresimin e nivelit te jeteses se 
saj. Pra emigrimi, si karakteristike kryesore e te rinjeve, ka qene edhe nje 
nder faktoret kryesore te zhvillimit ekonomik e social te vendit.  

Keto fakte vertetohen edhe nga te dhenat e emigranteve ne Itali, ku 
ne vitin 2010 ishin gjithsej 482 627 veta rezidente nga 472 000 qe ishin 
ne 2009, pra vetem ne Itali per nje vit jane shtuar 10 627 emigrante; ne 
2009/2008 jane shtuar 30 604 veta, ne 2008/2007 jane shtuar 39 477 veta 
dhe ne 2007/2006 jane shtuar 119 269 veta, etj. 

Nga këta, 435 687 emigrante  ishin me lejeqendrimi; 220 473 ishin 
punonjes; 23 752 ishin sipermarres; 12 029 ishin studente te regjistruar;  
1349 te diplomuar; rreth 80 000 ishin nxenes ne fillore, 8/vjecare e te 
mesme; 5 628 kishin marre shtetesi  italiane, etj. Dergesat monetare te 
emigranteve te Italise ne vit ishin 135.580.000 Euro.3  

2) P.Vako.Revista  Demografia Nr.2, Viti 2010, fq.46.
3) Burimi: Dosier, Statistico Immigrazione & Istat
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Ndersa ne Greqi, sipas te dhenave te Ministrise se Brendeshme greke, 
ndodhen 368 269 emigrante shqiptare, te cilet perbejne 71% te gjithe 
emigranteve qe ndodhen ne kete vend  dhe prodhojne 1,84% te PBB  
vendase. Shqiptaret Jane nje force e madhe ne sektorin e bujqesise ku 
numerohen 35 318 vete. Shqiptaret perbejne 90% të gjithe emigranteve 
te siguruar dhe  kanë  të depozituara në bankat greke 2 miliard euro. Deri 
ne 2009 llogaritet se jane hapur rreth 20 mije biznese shqiptare ne Greqi.4) 

Zyrtari i larte i selise se OKB ne Gjeneve, profesori kanadez i se 
drejtes publike nderkombetare, Francois  Grepeau,  deklaroi se Shqiperia 
ne bote eshte  vendi me  numrin me te madh te emigranteve per fryme te 
popullsise. 

Më  2005, në ShBA punonin dhe jetonin 113 661 shtetas shqiptare, 
ne Britaninë e Madhe 50 mije, ne Kanada më 2001 ishin 14 935 veta, ne 
Gjermani ne 2002 ishin 11 630 vete etj.5) Pra veç ketyre shifrave qe nuk 
jane fare te plota por dhe te vjetra, po te mbajme parasysh edhe shtesen 
e larte natyrore te emigranteve gjate ketyre 20 vjeteve, llogaritet qe ata 
e kalojne shifren 1,6 milione veta dhe perbejne 56,5% të popullsise se 
sotme. Domethene deri tani eshte larguar nga vendi me shume se gjysma 
e popullsise tonë.                                            

Pasojat negative nga rritja e emigrimit te popullsise janë:                                                                                                                     
Pakesimi i numrit te popullsise 
Shpopullimi i shume zonave te vendit;  
Ulja e popullsise ne moshe pune; 
Ulja e grupeve riprodhuese  te grave; 
Moshimi dhe plakja e popullsine;   
Prishja e balances midis gjinive;   
Rritja e peshës specifike të  grupmoshave të III e të IV; 
Ulja e peshës specifike te grupmoshes se I (te rinjve);  
Ulja e nivelit arsimor (largohen intelektualet) pra “largohet truri”; 
Ulja e martesave dhe lindjeve;  
Shtimi i vdekshmërisë; 
Ulja e ritmit të shtimit natyror te popullsise; 
Rritja e moshës mesatare te popullsise; 
Shtimi i shpenzimeve per pensionet;  
Rritja e numrit të personave ne ngarkim te nje punonjesi etj;                                               

4) Gazeta Shekulli, 14 maj 2012.
5) Gazeta Shqip, 5 dhjetor 2011.
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Ndersa si pasoja pozitive përmendim: duke levizur, popullsia 
zhvillohet; rritet shkalla e urbanizimit si motor i zhvillimit ekonomiko-
social te vendit (nga migrimi i brendshem sidomos); rritet PBB e vendit 
dhe PBB per fryme nga dergesat e emigranteve; ulet papunesia ne vend; 
zvogelohet perberja numerike e familjeve; etj. 

Po t’i shtojme  shkakut te emigrimit  edhe uljen e lindshmerise 
nga 16,7 per mije ne 2000 ne 10,6 per mije ne 2010, te gjitha keto ulen 
shume peshen specifike te te rinjve dhe rriten te moshuarit e pleqte. Keto 
ndryshime strukturore shoqerohen me pasoja sociale si rritja e numrit te 
personave ne ngarkim te popullsise aktive (femijet, nxenesit, studentet, 
pensionistet, etj.), rritja e numrit te pensionisteve dhe kjo do te kerkoje 
rritjen e shpenzimeve per arsimim, per pensione, per shendetin, etj.

2. ulja e lindshmerise, shkaqet dhe pasojat
“Niveli i fertilitetit ne bote ka rënë thuajse pergjysem ne 50 vjet (nga 

5 femije per grua ne vitin 1950 ne 2, 5 fëmije ne vitet 2010-15, sigurisht 
me ndryshime te medha nga njeri vend ne tjetrin)… Megjithëse njerëzit 
po jetojne me gjate dhe me shendetshem dhe ciftet ne te gjithe botën  po 
zgjedhin te kene me pak femije, ende ka padrejtesi te medha”.6)

Siç do ta shohim me poshte edhe tek ne lindshmeria eshte ulur mjaft. 
Por ulja e vazhdueshme e lindshmerise duke filluar nga 7 femije per nje 
grua ne vite 1960 deri ne 1.6 femije ne vitet 2008-2009 (shifer kjo nen 
nivelin 2.1 te zevendesimit dhe 4.4 here me e ulet), do te sjelle edhe nje ulje 
te theksuar edhe te femrave ne moshe riprodhuese si rrjedhoje e lindjeve 
me te pakta te femrave sidomos pas vitit 2000 e ne vazhdim.   

Ulja e ndjeshme e lindshmerise u shkaktua nga rritja e nivelit te jeteses, 
nga rritja e moshes se marteses, qe erdhi nga emancipimi social e arsimor i 
gruas, nga urbanizimi i vendit, nga ulja e vdekshmerise foshnjore, nga rritja 
e numrit te divorceve dhe te aborteve, nga emigrimi i madh i popullsise ne 
moshe riprodhuese, nga perdorimi i mjeteve te kontrollit  te lindjeve, nga 
rritja e nivelit  arsimor  e kulturor te popullsise, etj. Pra ne te ardhmen do 
te kemi me pak nena  e me pak femije dhe me shume pleq e plaka, nuk do 
te jete e larget  as koha e barazimit te lindjeve me vdekjet dhe me pas do te 
kemi edhe shtese natyrore negative.

6) UNFPA: Bota me shtate miliarde -Temat dhe mesazhet (Revista “Demografia” 
Nr.2/2011, fq.33 dhe 34).  
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Rritja demografike e popullsise se botes eshte ne renie konstante. 
Revista britanike “Economist” thekson: “I pari qe e uli rritjen demografike 
ishte Perendimi i pasur dhe shume i zhvilluar. Tani ky fenomen eshte i 
pranishem  edhe ne vendet ne zhvillim si  ne Brazil, Indonezi, Indi dhe  
Kine… dhe aresyeja … eshte nje e vetme: “Kur njerezit  pasurohen, familjet 
zvogelohen”… dhe  tregon kalimin nga varferia tek shtresa e mesme , nga  
nje shoqeri  bujqesore  tek ajo moderne  dhe me e nderlikuar.”   “Vetem 
midis viteve  1950 e 1955 dhe midis viteve 1985 e 1990 normat totale te 
lindshmerise  zbriten  ne  Europe  nga 2,6 ne 1,7 (shume me poshte se 
niveli i zvendesimit 2,1), nga 5,9  ne 3.6 ne Ameriken e Jugut, nga 6.0 ne 
3.5 ne Azi dhe nga 6.6 ne 6.2 ne Afrike”.7) 

Shqipëria e ka fertilitetin me te lartë se Ukraina (1.2 ne 2007), por me 
te ulet se Moldavia (1.7 ne 2005), se Azerbaixhani (2 ne 2006), se Armenia 
(1.7 ne 2005). Ajo e ka kete tregues afersisht te barabaarte me fqinjet e saj 
(Serbia, Mali i Zi 1, 6; Greqia e Maqedonia 1, 4).

Nga sa theksuam rezulton qe lindshmeria eshte ulur kudo ne bote, pra 
eshte nje process objektiv i lidhur me civilizimin. Zhvillimi ekonomiko-
shoqeror dhe ngritja e nivelit te jeteses ndikon ne numrin e femijeve ne 
familje si dhe ne cilesine e femijeve. Industrializimi dhe urbanizimi çon ne 
rritjen e nivelit te jeteses, i cili mbron shendetin, perballon edukimin dhe 
rritjen cilesore te femijeve (investimi ne shendet e arsim sidomos per grate 
e vajzat redukton dhe varferine). Rritja e nivelit arsimor te gruas, afirmimi 
ne profesion dhe emancipimi i saj, rrit si moshen e marteses ashtu edhe 
distancen midis lindjeve, keshtu qe do te lindin me pak femije. Rritja e 
kujdesit per shendetin e njerezve, bashke me rritjen e nivelit te jeteses, ulin 
vdekjet e femijeve, çka shpie edhe ne uljen e lindjeve.” 

Revista “The Lancet” thekson se gjysma e uljes se vdekshmerise se 
fëmijeve gjate 40 viteve te kaluara, mund t’i atribuohet edukimit me te 
mire te grave”.8)  Ulja e lindshmërisë sjell pasojat negative që vijojnë:

Uljen e numrit te popullsise;
Uljen e ritmeve te shtimit natyror  te popullsise;
Uljen ne te ardhmen te popullsise ne moshe pune;
Uljen  e kontigjentit riprodhues te grave;
Uljen e peshes specifike te grup moshes se I;

7) Enciklopedia e Pergjithshme Oxford.
8) Revista Demografia Nr.2/2011 f.44.
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Rritjen e peshes specifike te grup moshave te II, III e IV;
Moshimin e plak popullsine gjithsej e ate aktive;
Uljen e martesave;
Rritjen e moshes mesatare te popullsise;
Zvogelimin e familjes;
Rritjen e zgjatjes mesatare te jetes (si rrjedhoje e uljes se vdekjeve);
Thellimin e krizes demografike;
Shtimin e shpenzimeve per pensionistet; etj.

Nje nder faktoret qe ka ndikuar ne uljen e lindshmerise tek ne eshte 
edhe ulja e numrit te martesave. Le t’i shohim ato ne baze te dhenave qe 
jep tabela qe vijon:

Tabela 1: Numri i martesave

Vitet Numri i 
martesave               

Martesat 
për 1000 banorë

1990 28 992   8,9
1998 27 871 8,3
1999 27 254                                           8,1
2000 25 820                                           7,6
2001 25 717                                           8,4        
2002 26 202 8,4
2003                                   27 342                                           8,7
2004                                   20 949                                           6,7
2005                                   21 795                                           6,9
2006                                   21 332                                           6,8
2007                                   22 371                                           7,0
2008                                   21 290                                           6,7
2009                                   17 875                                           5,6

Burimi: Vjetarët statistikor të INSTAT

Te dhenat e tabeles dhe te grafikut që vijon tregojne se megjithese 
martesa eshte nje dukuri universale e shoqerise tone, numri absolut i tyre si 
dhe treguesi i martesave per 1000 banore, kane pesuar renie qe, se bashku 
edhe me rritjen e moshes mesatare te te martuarve (sot ne krahasim me 
vitet 1960-1970 ka nje rritje te saj prej 2 vitesh per te dy gjinite), kane 
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ndikuar ne uljen e lindshmerise. Vetem ne vitin 2009 kundrejt 1990 numri 
i martesave eshte zvogeluar me 2/5 ose 38%. Theksojme se rritja e moshes 
mesatare te marteses sjell krijimin e familjeve me te qendrueshme dhe me 
numer pjestaresh me te vogla. Perqindja e grave te martuara eshte me e 
ulet ne qytete se sa ne fshatra. Risi eshte bashkjetesa e nje pjese te cifteve 
qe nuk celebrohen, por nje pjese perfundojne edhe ne martese. 

Në uljen e lindshmërise ndikim ka edhe dukuria e divorceve, që 
paraqitet në  tabelën 2:

Tabela 2: Numri i divorceve

Vitet                      Numri i divorceve                   Divorce për 100 martesa
1990                                  2 675                                                  9,2
2000                                  2 168                                                  8,4
2001                                  2 462                                                  9,6
2002                                  3 494                                                13,3
2003                                  3 634                                                13,3
2004                                  2 868                                                14,2
2005                                                                                  3 929 18,0
2006                                  4 075                                                19,1
2007                                  3 305                                                14,8
2008                                  3 610                                                17,0
2009                                  5 070                                                28,4

Burimi: Vjetaret statistikor te INSTAT 
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Të dhenat e tabelës  dhe të grafikut 2 tregojne se divorcet ne 2009 
kundrejt 1990 jane rritur 1,9 here, rritje kjo qe ka ndikimin e vet ne 
uljen e lindshmerise, pasi duke u divorcuar  ciftet nderpritet edhe lindja 
e femijeve. Rritje ka edhe treguesi i divorceve per 100 martesa, i cili 
ne 2009 kundrejt 1990 eshte rritur mbi 3 here. Ne kete rast lidhja midis  
divorceve dhe lindshmerise eshte e kundert. E keqja me e madhe eshte se 
divorcet vazhdojne te shtohen cdo vit duke e kthyer divorcin ne “mode”, 
ne qytete vihet re nje fluks i madh  ndarjesh. Shkaqe te divoceve gjykatat 
paraqesin mosperputhjen e karakterit, tradhetine bashkshortore, gjendjen e 
renduar ekonomike, emigrimin, papunesine, dhunen, mungesen e arsimit, 
martesat me shkusi, etj. Numri me i madh i divorceve shenohet ne radhet e 
emigranteve kryesisht per shkak te qendrimit larg njeri tjetrit, por edhe per 
shkak te krizes ekonomike e financiare qe po kalon bota.  Keto te dhena 
tregojne se familja tek ne eshte ne krize te thelle  dhe shoqerise i jane krijuar 
mjaft probleme  si pasoje e prishjes se familjes sepse te divorcuarit behen 
alkoolist, izolohen, pesojne trauma, kurse per femijet pasojat jane me te 
renda, etj. Eshte interesante te theksojme se ne Japoni tani po behet nje 
ceremoni e posacme edhe per divorcin, duke u kthyer ne rit momenti i tij.

3. Abortimi me dashje i vajzave - problem shqetesues dhe me 
pasoja 

Mbi lindshmerine ndikim kane edhe abortet, ku do te perqendrohemi 
me hollesisht. 
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Se pari po japim perkufizimin e abortit. “Aborti, sipas Enciklopedise 
së Pergjithshme te Oxfordit, perfaqeson perfundimin e shtatzanise 
para se fetusi te jete ne gjendje te mbijetoje jashte barkut te nenes ose 
te  konsiderohet ligjerisht si i afte per te  jetuar. Deshtimi i vetvetishem 
mund te ndodhi gjate tre muajve te pare te barres dhe zakonisht shkaktohet  
nga parregullsite e fetusit. Deshtimi i vetvetishem … mund te shkaktohet  
nga faktore qe lidhen me nenen, si çrregullime te sistemit te riprodhimit, 
rrjedhjet e gjakut prej vagines, kontraktimet qe i shtohen gjakrrjedhjes… 
Aborti mjekesor eshte perfundimi i shtatzanesise me deshire. Ne shume 
vende legalizimi i abortit eshte bere vetem kohet e fundit. Ne disa prej tyre 
ai pranohet vetem per rastet kur vazhdimi i shtatzanesise do te rrezikonte 
jeten e nenes, kurse ne disa te tjera (si Irlande dhe Iran) eshte ende i 
paligjshem. 

Qendrimi i katolicizmit eshte se embrioni ne te gjitha fazat meriton 
mbrojtje te plote, te njejtin argument sjellin edhe ata qe e kundershtojne 
abortin. Ata qe e mbeshtesin abortin argumentojne se eshte e drejta e gruas 
te vendose ta mbaje ose jo femijen dhe se lejimi ligjor i abortit e ben kete 
veprim me te parrezikshem. Permiresimi i teknikave mjekesore ka bere 
qe fetusi te jete i afte per te qe ne moshe me te hereshme, duke e vene ne 
dyshim kufirin e sotem prej 24 javesh te pranuar per abortin”. 

Te dhenat per abortet dhe lidhjet e raportet e tyre me dukurite e 
barrave, martesave dhe lindjet ne vendin tone per disa vite po i paraqesim 
ne tabelen 3:

Tabela 3: Të dhëna për abortet

Treguesit 1990 1995 2000 2005 2006 2007
Barra             108237 104349 71081 49015 43781 42193
Lindje 82125 72081 53192 39612 34229 33163
Martesa 28992 26989 25820 21795 21332 22371
Aborte 26112 32268 17120 9403 9552 9030
Spontane 7834 7839 7251 4756 5039 4954
Me ndërprerje 18278 24429 9869 4647 4513 4076
Aborte per:
-1000 lindje 318 448 318 237 279 272
-1000 barra 241 309 241 192 218 214
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-1000 martesa 901 1196 663 431 448 404
Raportet:
Lindje/Barra 0,76 0,69 0,75 0,81 0,78 0,78
Lindje/Aborte 3,1/1 2,2/1 3,1/1 4,2/1 3,6/1 3,7/1
Barra/Lindje 1,32 1,45 1,34 1,24 1,28 1,27
Barra/Aborte 4,15 3,23 4,15 5,21 4,58 4,67
Martesa/Barra 0,27 0,26 0,36 0,44 0,49 0,53
Martesa/Aborte 1,11 0,84 1,51 2,32 2,23 2,40

Burimi: Vjetaret statistikor te INSTAT

Te dhenat ne madhesi absolute te barrave dhe martesave tregojne se 
ne vitin 2007 kundrejt 1990  kemi renie 56% te barrave, 23% te martesave 
dhe 63,4% te aborteve. Renia ne keto permasa e ketyre dukurive ka ndikuar 
ndjeshem (pasi ka edhe mjaft faktore te tjere qe ndikojne) ne renien 60% 
te lindjeve. Ndersa raportet e aborteve per 1000 barra, per 1000 lindje 
dhe 1000 martesa gjate kesaj periudhe kane ardhur ne ulje (nga 241.318 
dhe 901 qe ishin ne 1990,  respektivisht ne 214.272 dhe 404  ne 2007) si 
rrjedhoje e uljes se barrave dhe te lindjeve vecanerisht ne 2005. 

Rritja e raportit lindje /barra gjate kesaj periudhe nga 0,76 ne 0,78 
deshmon per ulje te numrit te deshtimeve (sidomos ne 2005 ne 0,81), çka 
eshte pozitive dhe tregon shtim te kujdesit per shendetin e nenave. Kemi 
mendimin se deshtimet duhet te evidentohen nga ana e institucioneve 
shendetesore dhe Ministria e Shendetesise te beje agregimin e tyre per te 
gjithe vendin cdo vit. Theksojme se renia e madhe e barrave, e martesave, 
e lindjeve dhe e aborteve ne vitin 2007/1990 del nga dy madhesi jo fort 
te krahasueshme sepse barrat p.sh. jane nga gjithe te martuarit qe ishin 
ne Shqiperi me 1990, ndersa ne 2007 nje pjese e madhe e te martuarve 
emigruan dhe per ta nuk jane perfshire as barrat, as lindjet, as martesat e as 
abortet, pra kemi shume me pak barra, lindje, martesa e aborte. 

Rritja e raportit martesa/aborte nga 1,11 ne 1990 ne 2,40 ne 2007 
deshmon  per shtim te martesave  per nje abort  dhe ulje te aborteve, pasi  
ndersa me 1990 kishim 1 abort mesatarisht per 1,11 martesa, ne 2007  nje 
abort e kemi ne 2,40 martesa, pra me rralle. Po ashtu rritja e  raportit barra/
aborte respektivisht nga 4,15 ne 4,67 barra per cdo  abort si dhe rritja e 
raportit  lindje/aborte  nga 3,1/1 ne 3,7/1 lindje per cdo abort, deshmojne 
gjithashtu per rritjen e  barrave dhe te  lindjeve per nje abort dhe uljen 
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e aborteve. Ne uljen e aborteve nje ndikim te ndjeshem ka planifikimi 
familjar dhe rritja e nivelit te perdorimit te kontraceptiveve moderne. 

Lidhur me ndikimin e aborteve mbi lindshmerine, nuk e kemi fjalen 
qe abortet kane ndikuar ne uljen e lindjeve, per aresye se sic e tregojne 
edhe te dhenat e tabeles 4, abortet edhe si shume absolute edhe raportet me 
barrat, martesat dhe lindjet gjate periudhes 1990 –2007, jane ulur. Qellimi 
yne ne kete shkrim eshte qe te  diskutojme e shfaqim mendimin tone se 
si  fenomeni i ri i abortimit me dashje te vajzave  ne krahasim me ate te 
djemeve, po qe se vazhdon  gjate, ul  lindjet sot (se abortohen vajza) edhe 
ne te ardhmen, pasi vajzat e abortuara sot, pas 15 vjeteve,  do t’i  mungojne   
kontigjentit riprodhues te grave ne moshe 15-49 vjec dhe keshtu, duke 
patur me pak gra qe lindin femije, do te kemi  edhe me  pak lindje si dhe 
kjo dukuri e re  ka nje varg te madh pasojash negative sociale, ekonomike 
dhe shendetesore, te cilat do t’i veme ne dukje me poshte. Pra vazhdimi i 
ketij fenomeni, shkaqeve objektive te uljes se lindshmerise, u shton edhe 
nje shkak te ri subjektiv, artificial, i cili duhet minimizuar.    

Ende foshnjat femra vazhdojne te jene te papelqyera  nga nje pjese 
prindesh si rrjedhoje e traditave, e besimit, e  mentalitetit, e vleres se 
punes qe mund te kryejne femijet  dhe, si pasoje jane te destinuara per 
t’u selektuar ende pa  ardhur ne kete bote. Sot mjafton nje EKO qe tregon 
qarte seksin e foshnjes dhe, prinderit e kane te lehte te vendosin ne se do iu 
vije djali i shume pritur, apo vajza, e cila nuk duhet te vije. 

Mjeket deklarojne se kerkesat e prindeve per te ditur seksin e femijes 
jane te medha dhe shumica e shohin per kenaqesi seksin ne eko, sidomos ata 
qe e kane femijen e pare. Por ka edhe nga ata prinder, qe sipas gjinokologeve  
nuk perbejne me shume se 20% te gjithe atyre qe  i shohin ne eko, e 
shfrytezojne per t’i abortuar vajzat (duke nxjerre edhe  raporte fallco), pasi  
sipas tyre, nje shtepi e forte mbahet vetem me meshkuj. Keta prinder jane 
nga familje jo intelektuale dhe zakonet e mentaliteti jane paresor per ata 
ose kane 2-3 vajza dhe duan djale, etj. Mjeket tane e konfirmojne faktin qe 
foshnjat femra jane me pak te preferuara se ata meshkuj dhe kane shfaqur 
edhe mendime per ndalimin me ligj te shikimit te seksit ne eko si dhe 
krijimin e komisioneve me mjeke te afte e te ndershem qe te vendosin per 
abortet, çka e gjykoj nje mase shume te drejte. 

Nuk disponojme te dhena se sa vajza jane abortuar ne nje vit, por ne 
keto kushte po te llogarisim se ato mund te jene p.sh. rreth 100 ne  vit, kjo 
do te thote se ne ate vit do te  kemi 100 lindje me pak dhe pas 15 vitesh  do 
te kemi 100 nena me pak e 100 forca pune me pak, ndersa pas 23 vjetesh 
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edhe 100 bashkeshorte me pak si dhe do te kemi me shume të moshuar. 
Vetem ne 2010 ne maternitetin “Koço Gliozheni” te Tiranes  jane 

realizuar 470 aborte, ku tre jane shkaqet : gjendja e rende ekonomike, 
femija me deformime dhe gjinia e femijes. Vec ketyre shqetesuese jane 
edhe keto te dhena: Ne vitin 2010 jane kryer rreth 10.000 aborte ose  272 
per 1000 lindje dhe Studimi Demografik dhe Shendetesor  nxori qe 73% 
e femrave nuk duan femije te dyte, ndersa nga nje studim i ISHP ka dale 
se 70% e femrave per shtatzanite e padeshiruara, kane deklaruar se  jane 
pergjegjes burrat. “Investimi per te plotesuar nevojat e paplotesuara  per 
planifikim familjar (cdo mase qe merret per te patur nen  kontroll numrin 
e femijeve ne familje dhe periudhen nga njeri femije tek tjetri) si dhe 
sigurimi i kujdesit te pershtatshem  per nenat dhe te sapolindurit  ne vendet 
ne zhvillim, do te ulnin vdekjet amtare me me shume se dy te tretat nga 
360 000 ne 105 000 ne vit; vdekjet e te porsalindurve me me shume se 
gjysmen, nga 3,2 milione  ne 1,5 milione; shtatzanite e padeshiruara  me 
me shume se dy te tretat, nga 75 milione ne 22 milione; dhe abortet jo te 
sigurta  me gati 3/4, nga 20 milione në 5,5 milionë.” 9) 

Para disa muajsh BE ne nje Raport te saj, abortet ndaj seksit femer i 
deklaroi si nje fenomen shqetesues. Seleksionimi i seksit femer ka arritur 
“permasa shqetesuese” ne disa vende, vecanerisht ne Shqiperi, Armeni, 
Azerbajxhan, ku shkalla eshte 112 djem me 100 vajza, por edhe ne 
Gjeorgji me shkallen 111 djem me 100 vajza, theksonte Raporti i BE dhe u 
rekomandonte mjekeve te mos u tregonin seksin e bebeve prinderve per t’i 
parandaluar nga aborti seleksionues. Seleksionimi i seksit duhet te lejohet 
vetem per te evituar semundje serioze trashegimtare te lidhura vetem me 
njerin seks. 

“Me shume se 134 milione gra “kane humbur” ne bote- per aresye te 
preferences se bebes mashkull, qe çon ne aborte per te zgjedhur seksin dhe 
ne neglizhimin e femijeve vajza” …Deri ne 70% te grave vuajne dhune  ne 
jeten e tyre. “Dhuna me baze gjinore vret ose gjymton po aq gra te moshes 
5-44 vjecare sa edhe kanceri”.10)

Theksojme se ky fenomen i ri, i cili me gjithe qe tek ne eshte shfaqur 
qysh ne vitet 1980, nuk eshte trajtuar si shqetesues.  Nisur nga te dhenat 
e shteteve te ndryshme si dhe mbeshtetur ne shkencen e demografise, si 
rregull, pothuajse ne  te gjitha vendet  e botes,  ne cdo 100 vajza lindin 

9) UNFPA-Revista Demografia Nr. 2/2011 f.45.
10) Revista Demografia Nr. 2/2011 f.39.
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104-106 djem, qe eshte nje konstante natyrale si forca e gravitetit. Por le 
te shohim te dhenat ne lindjet  per  kete  tregues, i quajtur  koeficienti i 
mashkullinitetit (sex ratio) per vendin tone, te cilat  paraqiten  ne vijim:

Tabela 4: Lindjet sipas gjinise 

Viti Nr. i  lindjeve Meshkuj Femra Koefic. i  
mashkullinitetit

1950 47291 24401 22890 106,6
1960 69686 35899 33787 106,3
1970 69507 35725 33782 105,8
1980 70680 37162 33518 110,9
1990 82125 42564 39561 108,0
1995 72081 38085 33996 112,0
2000 51242 26686 24556 109,0
2001 54283 28524 25759 111,0
2002 45515 24164 21351 113,0
2003 47012 24894 22118 113,0
2004 43022 22859 20163 113,0
2005 39612 21007 18605 113,0
2006 34229 18250 15979 114,0
2007 33163 17639 15524 114,0
2000-
2007

… … … 112,2   (mesatare)

Burimi: Vjetaret statistikor te INSTAT

Pra sic tregojne te dhenat e tabeles dhe grafikut 3, fenomeni shqetesues 
ka vite qe ka lindur por ende mungojnë studimet dhe analizat e thelluara. 
Sipas nje studimi te shkencetarit Hagen Scherb per popullsine e SHBA, 
rrezatimet e emetuara nga testet dhe aksidentet atomike ndryshojne 
ekuilibrin normal midis dy gjinive; rrezatimet demtojne sidomos 
kromozomet X qe permban sperma. Sic dihet spermatozoidet kane nje 
kromozon X ose Y, ndersa qeliza veze mban vetem kromozonin X. Nga 
kombinimi XY lindin djem, ndersa nga ai XX lindin vajza. Keshtu del se 
energjia berthamore ul numrin e lindjeve te vajzave.

Rritja e numrit te djemve ne lindje pas vitit 1986 u vu re ne Biellorusi, 
ne Ukraine e ne France. Studiuesi mendon se rrezatimet e Fukushimes ne 
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2011 (ne Japoni) mund te shkaktojne rritjen e numrit te djemve. Por, per 
mendimin tone, shqetesuese dhe me deme te medha eshte edhe shkalla 
e larte e Koeficientit te mashkullinitetit tek vdekshmeria foshnjore. Nga 
studimi dhe analiza e te dhenave te vdekjeve sipas gjinise gjate periudhes  
2000-2007, rezulton se shkalla mesatare e  ketij koeficienti eshte afro 124 
djem per 100 vajza, pra mjaft e larte, e cila e shumefishon demin jo vetem 
te vajzave, por edhe te djemeve ne vecanti.  

Prandaj vemendja, vec lindjeve, duhet patjeter te perqendrohet edhe 
tek vdekshmeria foshnjore sipas gjinise, sidomos per meshkujt (te cilet ne 
vitet 2000, 2001 dhe sidomos ne 2007 kane patur vdekje shume te larta); 
per te zbuluar shkaqet dhe per te marre masa në kohe. 

Vdekshmeria me e larte e meshkujve ne krahasim me ate te femrave 
ne teresi dhe per femijet nen nje vjec e deri 5 vjec ne vecanti, vendos 
balancen midis gjinive ne gjithe popullsine ne kushte normale. Ky fakt 
vertetohet nga te dhenat e Censusit 2011, ku koeficienti i mashkullinitetit 
per gjithe popullsine eshte 100,8 me nivelin me te larte ne Qarkun e 
Gjirokastres 103,3 dhe me te ultin ne ate te Tiranes 98,0 meshkuj ne 100 
femra. Popullsia urbane (qytetare) e kishte kete tregues 98,0, me te lartin 
ne Qarkun e Dibres 103,1 dhe me te ultin ne Qarkun e Shkodres 96,5 
meshkuj ne 100 femra. Kurse popullsia rurale (fshatare) e kishte treguesin 
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ne fjale 103,0, me te lartin  ne Qarqet Gjirokaster e Korce me nga 105,6 
dhe me te ultin ne Qarkun  Lezhe  me  99,7 meshkuj ne 100 femra. Balanca 
midis gjinive eshte ruajtur me gjithe emigrimin e madh, pasi sic duket 
jane larguar afersisht sa meshkuj edhe femra. Ulja e vdekjeve ne teresi 
dhe e vdekjeve te femijeve nen 1 deri 5 vjec si dhe ulja e deshtimeve, 
ulja e divorceve dhe eleminimi ne maksimum i abortimit me dashje te 
vajzave, jane rezerva te mundshme per shtimin e  lindjeve dhe te numrit 
te popullsise.

Ky konkluzion vertetohet nga shqyrtimi i te dhenave te tabeles 5 qe 
vijon:                                                                                                                        

Tabela 5: Vdekjet e fëmijeve nën 1 vjeç sipas gjinisë

Viti Gjithsej Meshkuj Femra Koeficienti i 
mashkullitetit

2000 608 344 264 130.3
2001 585 342 243 140.7
2002 466 243 223 109.0
2003 395 200 195 102.6
2004 336 180 156 115.4
2005 303 167 136 122.8
2006 253 135 118 114.4
2007 205 132 73 180.8

2000-2007 3151 1743 1408 123.8

Burimi: Vjetaret statistikor te INSTAT

• Pasojat e abortit nga vajzat sjellin pasoja negative, si:
• Uljen e lindjeve dhe shteses natyrore te popullsise;
• Rritjen e vdekshmerise amtare;
• Uljen e kontigjentit riprodhues te grave;
• Uljen e popullsise ne moshe pune;
• Uljen e popullsise te grupmoshes se I dhe rritjen e grupmoshave 

III e IV;
• Rrezikimin e jetës së grave;
• Demtim fiziku dhe te gjendjes psikologjike te grave;
• Rrezikun se mosngeljes shtatezene  te gruas per here te dyte;
• Rrezikun e infeksioneve dhe problemeve ne miter;
• Ne mjaft raste, vuajtje te madhe shpirterore;
• Mundësi të sterelitetit femeror;
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• Shpenzime të mëdha per abortet  e  mjekimin e grave sterile;
• Lodhje fizike e mendore per femren; 
• Prishje e balancës midis gjinive;
• Uljen e martesave;
Fenomenit te ri shqetesues, si shfaqje e krizes demografike, i duhet 

paraprire me studime e analiza nga mjeket, demografet, sociologet, e 
shkencetaret e tjere qe te parashikohen drejt edhe masat e duhura per ta 
frenuar sa me teper. Abortet duhen raportuar pa tjeter edhe sipas gjinise qe 
t’i sherbeje studimit te plote te tyre.

Probleme e masa
• Nisur nga analiza e dukurive të mesiperme, gjykoj se duhen marrë 

keto masa:                                               
• Te shtohen investimet ne arsim e shendetesi pasi ato ndihmojne ne 

uljen e emigracionit. Reduktimi i varferise eshte menyra me e mire 
per te zbutur migracionin.

• INSTAT-i te siguroje nga shtetet ku jane vendosur emigrantet te 
dhenat e domosdoshme, pasi ato, nga qe u bene Censet ne tere 
boten, ekzistojne. Kjo mund te arrihet edhe me ndihmen e OKB 
ose te vendeve ku ndodhen.

• Qeveria per biznese te emigranteve te beje lehtesira reale ne 
menyre qe ata te inkurajohen per te investuar ne Atdhe.

• Institucionet e shendetesise te marrin masa per uljen e  abortimeve 
me dashje te vajzave  si dhe  per uljen dhe evidentimin e deshtimeve, 
te cilat jane ende te larta.

• Sigurimi i nje pakete të plotë të planifikimit familjar, të kujdesit 
amtar dhe te te porsalindurit për grate, do te reduktonte ndjeshëm 
humbjet në produktivitet që lidhen me shtatzanite dhe vdekjet e 
parakoheshme. 

• Te merren masa te metejshme per uljen e vdekjeve te femijeve 
nën 1 vjeç e deri 5 vjeç duke specifikuar edhe masat e vecanta per 
secilen gjini  me vete.

• Me qellim qe problemet ekonomiko-demografike e sociale te mos 
i lihen spontanitetit, mendojme qe te krijohet Qendra e Studimeve 
dhe Analizave te Problemeve Demografike. 
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Abstract
In this paper are presented the main reasons of the diminishing of the population in 

Albania. The first reason is the increase of international emigration. The second reason is 
the decreasing of the births and consequencies in population and society. In the particular 
manner are analyzing pregnancies, marriages, separations, abortions and ratio between 
them. The main attention is focusing into analysis abortions consciously of girls, as an 
artificial cause of the decreasing of population and the gender ratio deterioration. In the 
paper are proposed some measures to improve the situation, starting with the investing 
more in the education and the health and in the reduction of poverty, with intention to 
reduce the rates of emigration. The health institutions have to evidence abortions, and 
especially to implement an integrated programme of the familiar planning, as a way to 
reduce deprivations that are related with pregnants and premature deaths. To study more 
in details demographic and social problems, it is necessary to create the Center of the 
Study and Analysis of the Demographic Problems. 

Key words: Population in Albania; international emigration; decreasing of the 
births; abortions and their effects in population.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2012 99

NDOTJA E UJIT NË RAPORT ME 
SËMUNDSHMËRINË DHE SHTRIMET NË 
SPITAL NË SHQIPËRI GJATË PERIUDHËS

SË vITEvE 2006-2009

Prof.assoc.dr. Pirro Prifti;
Msc. Valbona Bara;Prof.assoc.dr. Arben Luzati;

Dr. Lida Hysa (Petrela); Msc. Sonila Zerelli

Qëllimi: 
Ndikimi në sëmundshmërinë dhe shtrimet në spital për shkak të 

dëmtimit të cilësisë së ujit të pijshëm dhe të ujërave që përdoren për t’u 
larë.

Objektivat:
- Standardet e cilësisë së ujit të pijshëm dhe sëmundshmëria e shtrimet 

në spital në lidhje me prishjen e standardeve të cilësisë së ujit dhe ndotjen 
e tij.

- Raportet e sëmundshmërisë për shkak të ndotjes së ujit në lidhje me 
moshën dhe gjininë tek të shtruarit në spitalet publike në Shqipëri gjatë 
viteve 2006-2009.

-  Rekomandimet e mundshme për  uljen e sëmundshmërisë për shkak 
të ndotjes së ujit të pijshëm.

Hyrje
Problemet e ndotjes së ujit janë probleme nga më emergjentet në 

vendin tonë në dy aspekte: në ndotjen e ujit të pijshëm dhe në ndotjen e 
ujërave në përgjithësi. Pas viteve ’90, me grumbullimin e popullatës në 
mjediset urbane, qoftë në qytetet e mëdha ashtu edhe në disa nga qytetet 
e vogla, problemi i pastërtisë së ujit të pijshëm mbetet një nga problemet 
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kryesore të shëndetit të popullatës, për të cilin mbajnë përgjegjësi si 
Ministria e Shëndetësisë dhe ISHP (Instituti i Shëndetit Publik) ashtu edhe 
Ministria e Mjedisit. Rreziku i ndotjes së ujërave të liqeneve, deteve, si 
dhe i dëmtimit të cilësisë së ujit të pijshëm ka qenë një nga preokupimet 
e përhershme të qeverisë shqiptare. Pas viteve ‘90 ky problem është bërë 
i mprehtë dhe ka patur raste të ndotjes së ujërave, të cilat kanë reflektuar 
dhe në sëmundshmërinë dhe në shtrimet në spital të njerëzve me sëmundje 
të tilla si hepatitis viral i grupit A, gastro-enterokolitet akute, diarreja te 
fëmijët dhe te të rriturit, por dhe raste epidemie për shkak të ndotjes së ujit, 
si kolera që ndodhi në vitin 1994. Gjithashtu ka patur raste të sëmundjeve 
të rënda nga larja në ujëra të ndotura si pellgje, rezervuarë, apo sëmundje 
të ndryshme të lëkurës nga larja në det, për shkak të ndotjes së plazheve 
nga derdhja e ujërave të zeza të papërpunuara. 

Materialet dhe metodat
Janë marrë të dhëna nga ISHP (Instituti i Shëndetit Publik) për vitet 

2006, 2007, 2008 dhe 2009, për ndotjen e ujit të pijshëm në rrethe të 
ndryshme të Shqipërisë nga bakterie që infektojnë njeriun nëpërmjet pirjes 
së ujit të ndotur si Salmonela, Shigela, Hepatiti viral A, dhe të dhëna  nga 
Ministria e Shëndetësisë për infeksionet gastro-intestinale me origjinë të 
papërcaktuar, shumica dërrmuese e të cilave vjen nga uji i ndotur dhe nga 
duart e papastra, po për këto vite. Zonat nga të cilat janë marrë të dhënat 
janë: Ura Vajgurore, Poliçani, Skrapari dhe Tirana (nga monitorimi i kryer 
nga DSHP e Tiranës në 21 pika fikse në rrjetin e ujësjellësit, pikat fikse 
të monitorimit (31 pika fikse), depot e ujit (në hyrje dhe në dalje), pus-
shpimet dhe Impianti i Bovillës të DSHP-së Tiranë dhe ISHP (ku janë 
përfshirë zonat e Tiranës si: Kroi i Shëngjinit, Buka, Pema, Pus-shpimet, 
Çokollata, Kombinati, Qyteti i Nxënësve, Pishinat, Kinostudioja, ish-Uzina 
e Autotraktorëve, Partitari i Q. Studenti, Impianti i Bovillës), Kuçova   
dhe zonat me ndotje bakteriale, të paraqitura në hartën e Republikës së 
Shqipërisë, realizuar nga 

ISHP për vitin 2007. Analizat bakteriologjike për Tiranën janë marrë 
kryesisht nga ISHP dhe Drejtoria e Higjienës dhe Epidemiologjisë Tiranë.

Të dhënat e sëmundjeve infektive janë marrë direkt nga të dhënat e 
Ministrisë së Shëndetësisë sipas viteve që u morën në studim, 2006-2007-
2008-2009.
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Problematika
Standardet e ujit të pijshëm dhe të ujit të përdorshëm për larje janë 

të konsultuara dhe të njëjta me standardet e ujit të pijshëm: OBSH 
Gjenevë -2001, EPA (Enviromental Protection Agency)-2001 dhe Lista 
1 e Direktivave të Këshillit të Europës 76/464 (O.J., 14/07/1982, ose e 
ashtuquajtura Lista e 129 substancave). Ligjet e shtetit shqiptar për 
cilësinë e ujit të pijshëm janë bazuar mbi ligjet e sipërpërmendura dhe 
janë përmbledhur në VKM nr.145, datë 26.02.1998, “Për miratimin e 
rregullores higjieno-shëndetësore për kontrollin e cilësisë së ujit të pijshëm, 
projektimin, ndërtimin dhe mbikëqyrjen e sistemeve të furnizimit me ujë 
të pijshëm”.

Standardi i BE-së është mbështetur në ligjin Nr. 75/440, ‘mbi cilësinë 
e ujërave sipërfaqësorë që duhet të përdoren për ujë të pijshëm. Sipas këtij 
standardi janë 3 klasa të cilësisë së ujërave (A1; A2; A3). Vlerësimi bëhet 
si: 

-vlerësim Limnologjik (studimi i ujërave në brendësi të vendit) dhe 
kimik,

-vlerësim i gjendjes ushqyese duke u mbështetur në të dhënat kimike,
-vlerësim i shkaqeve të rasteve të erës dhe shijes së papëlqyeshme të 

ujit nga ndikimi i parametrave kimikë në to.

1- Kategoritë e ndotjes së ujit të pijshëm
Burimet e ndotjes së ujit të sipërfaqshëm përmblidhen në dy grupe: 
a) Në burime ndotjeje me përcaktim, që mund të jenë ndotja e ujit 

në tubacione dhe ndotja e ujit në kanale, nga shirat e rrëmbyeshëm apo 
shkarkimet e ujërave të zeza.

b) Në burime ndotjeje të papërcaktuara të ujërave nëntokësorë, që 
ndodhin nga ndotja difuze e tokës, e cila nuk ka vetëm një burim të qartë 
dhe zakonisht është për shkak të ndotjes nga efektet grumbulluese të 
ndotësve në zona të mëdha fushash të mbjella, si p.sh. zona agrikulture, 
pyje, rrugë, autostrada, parkime, zona periferike urbane.

2- Shkaqet e ndotjes së ujit
Ndotja shkaktohet nga lëndë inorganike dhe organike.
- Shkaktohet nga substanca kimike që janë rreshtuar në tabelat e 

mëposhtme, si p.sh. Kalciumi, Hekuri, Natriumi, Manganezi dhe metale të 
rënda si plumbi, zhiva, asbesti etj., koncentrimi i të cilave ndot ujin.
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- Oksigjeni, pakësimi i tij në ujë ose anoksia shkakton rritjen e specieve 
anaerobe që ndotin ujin dhe ngordhjen e specieve që jetojnë me oksigjen, 
duke shkaktuar ndotjen e ujit.

- Turbullirat që shkaktohen nga dhera, bimësi, disa lloje peshqish, 
verzat e tyre, vezat dhe larvat e bretkosave, si dhe mbeturina të florës ujore.

-Patogjenët që ndodhen në ujërat e rrjedhshëm, por dhe në ujërat e 
grumbulluar në rezervuarët e ujit të pijshëm. Ndotja nga këta patogjenë 
ndodh nga mospërpunimi i ujit  nga organet përgjegjëse dhe nga shkarkimet 
e ujërave të zeza, nga mbeturinat e bagëtive që kanë mikrobe të llojit:

Burkholderia pseudomallei
Cryptosporidium parvum
Giardia lamblia
Salmonella
Novovirus e viruse te tjera
Krimbat Parasitic (helminths). 
Bakteriet më të rëndësishme, si bacterium colli pathogen, i cili është 

një tregues i rëndësishëm i ndotjes së ujit.

 - Ndotja e ujit nga derdhja e kimikateve, si detergjentë të ndryshëm, nga 
lëndë organike si yndyra të ndryshme të produkteve ushqimore, insekticide, 
herbicide, karburante (naftë, benzinë, vajëra), përbërje organike volatile, 
përbërje organike halogjene, produkte kozmetike dhe të higjienës.

-Ndotja nga produkte makroskopike si plehra, sedimente të ndryshme, 
fertilizues që përmbajnë nitrate dhe fosfate, nga qese plastike apo lëndë 
plastike, plehra të anijeve, derdhje në liqene apo dete të lëndëve acide të 
bakterieve etj.

-Ndotje termike, p.sh. nga përdorimi i ujit si ftohës i impianteve 
industrialë, nga temperatura e trupit të njerëzve. Rritja e temperaturës së 
ujit ul sasinë e oksigjenit të tretur në ujë duke shkaktuar dekompozim dhe 
kalbëzim të substancave organike të ujit, ngordhjen e peshqve, prishjen e 
ekosistemit, rritjen e mikrobeve anaerobe e për pasojë ndotjen e ujit.

Pra, ndryshimi i cilësisë së ujit për shkak të rritjes së temperaturës, 
putrifikimit të lëndëve organike, mungesës së oksigjenit sjell sëmundje që 
shkaktohen nga pirja e këtij uji.

Kjo ndotje shkaktohet edhe nga mungesa e trajtimit sekondar të ujërave 
të zeza dhe të baseneve të ujit të pijshëm, të ujit në rezervuarët e pallateve 
(të cilët nuk pastrohen) etj.
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3- Treguesit kryesorë që uji mund të jetë i pijshëm
Uji ka substanca të ndryshme të tretura në të.
Substancat mund të jenë elemente inorganike dhe organike. 
Për të dalluar nëse uji është i pijshëm apo jo përdoren këta indikatorë:

A.
1) shija - e kanë humanët, por edhe kafshët. Uji duhet të jetë pa ngjyrë, 

pa shije, pa erë.
2) temparatura e ujit - varion nga vendi ku merret. Uji që merret 

nëpërmjet tubacioneve ka një temperaturë që varion nga 4°C-18°C; 
megjithatë, temperaturat mund të jenë edhe më ekstreme nga 0°C në dimër 
e deri në 25°C në verë. 

3) Ph dhe Alkaliniteti - 7.64-8.33(CE≥6.5-9.5). Kurse alkaliniteti 
varion nga deri në 400 mg/l CaCO3.

4) Oksigjeni i tretur në ujë (O2-sat) –DO Norma: 0 - 5.0 mg/l O2.  O2Sat- 
50% > 9 mg/l O2.

5) Plumbi  - nga 0 – 10 μg/l Pb.
6) Amoniaku  -  jo më shumë se - 0.3 mg/l NH3  tek ujërat e grupit 

A1-4mg/l tek ujërat e grupit A3. Më shumë tregon se ka ndotje me lëndë 
organike.

7) Kripërat e Aluminit - jo më shumë se - 0.2 mg/l Al. Sasi më të 
mëdha çngjyrosin ujin.

8) Benzopirenet (C10H20) - NGA 0 -  0.010 μg/l . Benzenet C6H6 – 
nga 0 - 1.0 μg/l.

9) Kalciumi- nuk duhet të ketë. Uji i Bovillës ka deri në: Ca++ - 
38.1mg/l.

10) Fortësia e ujit  0- 7.79mg/l.  Është rezultat i matjes direkte të Ca++ 
dhe Mg++, por matet me mg/ml CaCO3.    

11) Kloruret – nga 0 – 250 mg/l Cl-

B. 
Ngjyra e ujit të pijshëm 
1. Ngjyra (pas filtrimit) matet me mg Pt/l (sic) apo mg Platinium/liter. 

Ndryshimi: jo më shumë se 10 mg Pt/l.

c.
Përcjellshmëria elektrike
Është nga 0 - 2,500 μS/cm. (Siemens/metër)
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D. Kripëzimi
S’duhet të ketë për ujin e pijshëm. Uji i përdorshëm – deri në 12-38%0

E.
Përmbajtja në bakterie
1.Clostridium Perfrigens (+sporet) -   0 /100ml ujë të pijshëm. Janë 

anaerobe.
2. Eschericia Coli (coliform fekale) – 0 /100ml ujë të pijshëm. 

Ekzistenca e tyre tregon ndotje të ujit.
Kurse për ujin për banjë shkon nga 0 - < 1000 bakterie/100ml ujë.
3. Stafilokokë – 0- s’duhet të ketë.
4. Enterokokë - 0- s’duhet të ketë
5. Enteroviruse – 0- s’duhet të ketë
6. Giardia – (cyste)- 0- s’duhet të ketë
7. Pseudomonas Aeruginoza -0- s’duhet të ketë.
8. Salmonela (Salmonela typhi muri,s.typhi) – 0- s’duhet të ketë.
9. Vibrio Colaere -0.

F. 
Përmbajtja në metale të rënda dhe elemente të tjera kimike e komponime 

kimike organike
1. Metale të rënda (Antimon, Arsenik, Zhivë, Plumb, Kobalt, Selenium, 

Uranium, Kadmium, Zink, Bakër, Nikel, Kallaj, Thalium, etj) -0- s’duhet 
të ketë.

2. Lëndë organike me karbon, lëndë organike të halogjenizuara 0- 
s’duhet të ketë.

3. Pesticide – 0-010µg/l
4. Fosfate –P2O5 -mg/l -0- s’duhet të ketë; Phosphor -P – 0. Kur ka 

mbi -0.015mg/quhet i ndotur. 
5. Hidrokarburet aromatike-0-010 µg/l.
6. Dhera solide dhe grimca pezull – 0- s’duhet të ketë
7- Sulfate – 0-250 mg/l SO4

G. 
Radioaktivitet - 0
1. Trikloroethene, Trikloroetilene -0-10 µg/l
Më poshtë po japim tabelat përmbledhëse për parametrat standard për 

Ujin e Pijshëm:
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Table A Parameters Units of 
Measurement Value (Max) 

Aluminium μg Al/litre (l) 200 

Ammonium (ammonia and ammonium ions) mg NH4/litre 0.5 

Colour mg/1 Pt/Co scale 20 

Copper μg Cu/l 3000 

Dissolved or emulsified hydrocarbons ( extract ëith petroleum 
ether); mineral oils μg/l 10 

Dry residues mg/l 1500 dry at 180°C 

Fluoride μg F/l 1500 

Hydrogen ion pH value 9.5 - 5.5(min) 

Iron μg Fe/l 200 

Kjeldahl nitrogen mg N/l 1 

Magnesium mg Mg/l 50 

Manganese μg Mn/l 50 

Nitrate mg NO3/litre 50 

Nitrite mg NO2/litre 0.1 

Odour (including hydrogen sulphide) Dilution number 3 at 25°C 

Oxidizability (permanganate value) mg O2/litre 5 

Phenols μg C6H5OH/litre 0.5 

Phosphorus μg P/l 2200 

Potassium mg K/l 12 

Silver μg Ag/l 10 (80 If used in treatment 
process) 

Sodium mg Na/l 150(*) 

Sulphate mg SO4/litre 250 

Surfactants μg/l (as lauryl 
sulphate) 200 

Taste Dilution number 3 at 25°C 

Temperature °C 25 

Total organic carbon mg C/l No higher than normal 

Turbidity (including suspended solids) Formazin turbidity 
units 4 

Zinc μg Zn/l 5000 

 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2012106

Table B Parameters Units of Measurement Value (Max) 
Antimony μg Sb/l 10 
Arsenic μg As/l 50 
Cadmium μg Cd/l 5 
Cyanide μg CN/l 50 
Chromium μg Cr/l 50 
Mercury μg Hg/l 1 
Nickel μg Ni/l 50 
Lead μg Pb/l 25 
Pesticides (individual 
substances) μg/l 0.1 

Pesticides (total substances) μg/l 0.5 
Polycyclic aromatic 
hydrocarbons(i) μg/l 0.2 

Selenium μg Se/l 10 
Table C Parameters Units of Measurement Value (Max) 

Total coliforms number/100 ml 0 
Faecal coliforms number/100 ml 0 
Faecal streptococci number/100 ml 0 
Sulphite-reducing clostridia number/20 ml <=1(ii) 

Table D Parameters Units of 
Measurement 

Value 
(Max) 

Barium μg Ba/l 1000 
Benzo 3,4 pyrene ng/l 10 
Boron μg B/l 2000 
Calcium mg Ca/l 250 
Chloride mg Cl/l 400 

Conductivity μS/cm 1500 at 
20°C 

Substances extractable in chloroform mg/l dry residue 1 
Tetrachloroethene μg/l 10 
Tetrachloromethane μg/l 3 
Trichloroethene μg/l 30 

Table E Parameters Units of 
Measurement Value (Min) 

Total hardness mg Ca/l 60 
Alkalinity mg HCO3/ litre 30 
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Table 2: Percentage of population with access to safe drinking water (2000) 

              (Përqindja e popullatës me mundësi për ujë të pijshëm të sigurtë -viti 2000) 
Country %   Country %   Country %   Country %   Country % 

Albania 97   Algeria 89   Azerbaijan 78   Brazil 87   Chile 93 
China 75   Cuba 91   Egypt 97   India 84   Indonesia 78 
Iran 92   Iraq 85   Kenya 57   North Korea 100   South Korea 92 
Mexico 88   Moldova 92   Morocco 80   Mozambique 57   Pakistan 90 
Peru 80   Philippines 86   Singapore 100   South Africa 86   Sudan 67 
Syria 80   Turkey 82   Uganda 52   Venezuela 83   Zimbabëe 83 

 Nga tabela shihet se Shqipëria është një nga vendet që ka mundësitë 
më të mëdha për ujë të pijshëm e të sigurtë.

Ndotje të ujit të pijshëm janë vërejtur sidomos në pika të ndryshme 
në Tiranë dhe në qytete të tjera, si në Ballsh, Laç etj., qoftë për shkak të 
dëmtimeve të tubacioneve, të përzierjes me ujëra të zeza, si dhe në disa 
raste nga mosklorifikimi siç duhet i ujit.

Një problem në rritje është përdorimi i ujit të ndenjur në rezervuarët 
e pallateve, ujë i cili përdoret nga lokalet. Sëmundjet kryesore që ka 
shkaktuar uji i pijshëm i ndotur kanë qenë enterokolitet në formë diarreje 
dhe të vjellat me temperaturë, të shkaktuara nga mikrobi i Salmonelës (ka 
disa nëntipe), kolera, hepatitis A.

Klorifikimi. Bëhet me Chlorine (klor, i cili është dezinfektues dhe 
zbardhues) ose, si quhet në zhargonin e përditshëm, me ‘Klor’. 

Përdoret në formën e Chlorina (Cl); Chloramina (NH2Cl);  Chlorine 
Dioxide (ClO2).

Maksimumi i niveleve reziduale të dezinfektimit (MRDL -Maximum 
Residual Disinfectant Level, sipas EPA-s (Enviromental Protection 
Agency) është: 4mg/l për Chlorina, 4 mg/l për Chloramina dhe 0.8mg/l 
për Chlorine dioxide.

Shpërndarja e ndotjes së ujit të pijshëm sipas të dhënave të ISHP-së - 
2007 tregohet në tabelën e mësipërme, në të cilën vërehet se ndotjet më të 
mëdha të ujit të pijshëm janë në rrethet e vogla: Tropojë, Kavajë, Tepelenë 
dhe pa ndotje janë: Shkodra, Puka, Elbasani, Bulqiza, Gramshi, Librazhdi, 
Skrapari, Kolonja, Përmeti. Tirana ka ndotje të ujit 0.05%-1.6%. Këto të 
dhëna të vitit 2007 janë përafërsisht të njëjta me vitet 2006, 2008, 2009.

Problem tjetër shqetësues mund të jenë të dhënat e OBSH-së se edhe 
pastruesit e ujit nga ndotja në doza të mëdha mund të  përbëjnë problem 
për shëndetin e popullatës që përdor këtë ujë. Nivelet e vazhdueshme të 
larta mund të jenë problematike në disa rrethana:
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Mesatarja e ndotjeve bakteriale të (E. Coli ) ujit të pijshëm sipas rretheve të vendit për 
vitin 2007 sipas të dhënave të ISHP-së – 2007.

    - Klorina mund të reagojë me përbërje organike natyrale që gjenden 
në ujë dhe mund të  prodhojë përzierje të rrezikshme, të njohura si produkte 
anësore të dezinfektimit (disinfection

 by-products), si: trihalometanes, haloacetic acids, të cilat kanë veprime 
kancerogjene, megjithëse sipas OBSH-së këto rreziqe janë jashtëzakonisht 
të vogla.

     - sjellin ndryshime në shijen dhe erën e ujit.
Kohët e fundit në ushtri për pastrimin e ujit përdoret  Chlor-Floc® 

technology, e cila përdor tablet Klorine (1tabletë - 600mg përmban 1.4% 
Klorinë së bashku me një përbërës flokulues që largon turbullirën) 1 
tabletë pastron 1 l ujë dhe 30 tableta pastrojnë 8 gallonë ujë (30 l) ujë. 
Këto tableta mund të përdoren edhe për ujin e rezervuarëve dhe për ujin 
tjetër që përdoret për të pirë.
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4. Sëmundshmëria dhe shtrimet e pacientëve në spitale në 
Shqipëri për shkak të ndotjes së ujit 

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur rastet e pacientëve të shtruar 
në të gjitha spitalet publike të Shqipërisë, duke përfshirë edhe QSUT-në 
‘Nënë Tereza’.

Shtrim
e  në spitale 

 

Sëmundjet 
Gastro-intestinale 

jo-infektive 
(të papërcaktuara) 

Të shtruar me 
Dg. Shigeloza 

Të shtruar me 
Dg. Salmoneloza 

Të shtruar me 
Dg. Hepatit A 

0-14 vjeç 

M
bi 14 
vjeç

Zona 
rurale 

G
jithsej 

0-14 vjeç 

M
bi 14 
vjeç

Zona 
rurale 

G
jithsej 

0-14 vjeç 

M
bi 14 
vjeç Zona 

rurale 

G
jithsej 

0-14 v jeç 

M
bi 14 
vjeç 

Zona 
rurale 

G
jithsej 

2006 
totali                                       8622                               869                                 344                         640 

Meshkuj 5199 1581 3395 6780 344 
 
304 
 

274 648 218 50 116 268 
- - - 

640 

Femra 796 1073 769 1842 151 70 92 221 51 25 26 76 - - - 
2007 
totali                                     6918  831 156 - 

Meshkuj 4492 1460 2645 5952 496 129 267 625 198 48 104 246 - - - - 
Femra 836 130 925 966 141 65 93 206 42 55 52 97 - - - - 
2008 
totali                              13992 204 64 - 

Meshkuj 6826 914 3592 7740 85 18 86 113 16 24 9 40 -   - 
Femra 5035 1517 2934 6552 52 39 40 91 7 17 7 24 -   - 

2009 
totali 8417 997 117 - 

Meshkuj 4625 1511 3534 6136 744 67 345 911 75 17 52 92 - - - - 
Femra 838 1443 891 2281 54 32 46 86 10 15 6 25 - - - - 

 

 Sëmundshmëria dhe shtrimet e pacientëve në spitale në Shqipëri për shkak të 
ndotjes së ujit

a. Nga të dhënat e mësipërme mund të konstatojmë se: të dhënat për 
Hepatitin viral mungojnë për vitet 2007, 2008, 2009 dhe kemi vetëm një 
të dhënë në vitin 2006, gjatë një endemie hidrike të Hepatit viral A në 
muajin korrik 2006, për shkak të ndotjes së ujit në disa zona të Tiranës, 
me infektim të 640 personave. Por edhe gjatë viteve në vazhdim ka patur 
raste sporadike të Hepatitit A të padiagnostikuar, kryesisht për shkak të 
mungesës së ekzaminimeve adekuate që rezultojnë më tepër nga mungesa e 
pajisjes kite, për analizat specifike, por dhe nga mosinformimi për shkak të 
mosbashkëpunimit mjek familje-spital infektiv-DSHP (Drejtoria Higjieno-
Sanitare)-ISHP. I vetmi rast i dokumentuar më parë është endemia e Laçit 
e vitit 2002-2003 (dhjetor-maj), ku u infektuan me Hepatit viral A 289 
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njerëz (69.2% ishin fëmijë 1-14 vjeç, të dokumentuar).
b. Në rastin e sëmundjeve gastro-intestinale me origjinë të papërcaktuar 

(në të cilat futen detyrimisht edhe sëmundjet gastro-intestinale dhe 
infeksionet nga e.coli) sipas të dhënave që posedon Ministria e 
Shëndetësisë, gjatë viteve 2006-2007-2008-2009 mund të vërehen këto 
karakteristika: niveli i sëmundjeve gastro-intestinale, që sipas Ministrisë 
rezultojnë të papërcaktuara ose joinfektive sepse nuk janë bërë analizat 
bakeriologjike përkatëse të pacientëve, është pothuajse i njëjtë, por vërehet 
më tepër te fëmijet e moshës 1-14 vjeç dhe më tepër te meshkujt sesa te 
femrat, dhe më shumë të infektuar nga zonat rurale. Vërehet gjithashtu një 
rekord i infeksioneve gastro-intestinale për vitin 2008 me 13.992 raste të 
infektuara, ku infeksioni ka ardhur kryesisht nga duart e papastra dhe nga 
ndotja e ujit të pijshëm, gjë që nuk është vërtetuar bakteriologjikisht, por 
klinikisht mendohet një gjë e tillë.

Analiza statistikore tregon se nuk ka ulje domethënëse të rasteve për 
katër vitet (p<0.05), por se grafiku i varësisë së të shtruarve me sëmundje 
gastro-intestinale sipas gjinisë tregon se gjinia ndikon në sëmundshmëri 
(R2   =0.835, për shkak se variablat janë të lidhur).

c. Në rastin e Shigelave (kryesisht Shigela Flexner) për shkak të 
ndotjes së ujit të pijshëm, kjo vërehet kryesisht te fëmijët 1-14 vjeç, më 
shumë sëmuren meshkujt dhe më shumë infektohen njerëz nga zonat 
rurale. Vërehet gjithashtu që ka një rënie të infeksioneve nga Shigela në 
2008, e cila mund të jetë edhe nga pasaktësitë e analizave bakteriologjike, 
për arsye se infeksionet gastro-intestinale të po atij viti kanë një rritje 
maksimale në krahasim me tre vitet e marra në shqyrtim.

Analiza statistikore tregon se nuk ka rënie domethënëse ((p<0.05) dhe 
se grafiku i varësisë së të shtruarve me shigeloza sipas gjinisë nuk është 
domethënës, pra gjinia nuk ndikon dhe tregon se variablat nuk janë të 
lidhur (R2 =0.035, për shkak se variablat nuk janë të lidhur).

d. Në rastin e salmonelozave vërehet po e njëjta karakteristikë: preken 
më tepër moshat 1-14 vjeç, më shumë meshkujt dhe infektohet më shumë 
popullata rurale. Vërehet gjithashtu se edhe infeksionet nga Salmonela 
kanë një ulje për vitin 2008, ulje e cila mund të ketë të njëjtin argument si 
për Shigelat.

Analiza statistikore tregon se nuk ka rënie domethënëse të rasteve për 
katër vitet (p<0.05)), por  grafiku i varësisë së të shtruarve me salmoneloza 
sipas gjinisë tregon se është domethënës, pra gjinia ndikon (R2=0.874, për 
shkak se variablat janë të lidhur).
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5. Po të shohim nivelin e ndotjes bakteriale në shkallë vendi, do të 
vërejmë se ndotja e ujit të pijshëm në shkallë vendi në pikat fikse të matjes 
ka ardhur duke u shtuar relativisht në shkallë vendi gjatë këtyre katër 
viteve.

Vitet 2006 2007 2008 2009
Ndotja bakteriale 1.03%* 1.05% 2.243% 4.03

Prania e amoniakut 
(NH3)
(Vlera maksimale 
e lejuar –0-
0.05mg/l)

>0.05 mg/l
(Tirana)

>0.05 mg/l
(Tirana) 0 0

Shënim: *-E dhënë jo e kompletuar.

Rritja relative e ndotjes së ujit të pijshëm kryesisht në Tiranë, viti 2006, 
2008 dhe 2009 (matjet nga DSHP në Tiranë, Poliçan (Skrapar) (matjet 
nga ISHP), ka patur të bëjë qoftë me punimet për të përmirësuar rrjetin e 
tubacioneve tejet të amortizuara në qytetin e Tiranës, qoftë nga të dhënat e 
rritjes së dozës së klorifikimit në këto zona.

Rekomandime
1. Vendosja dhe respektimi i brezave të mbrojtjes sanitare në të gjitha 

pus-shpimet që përdoren për furnizimin e qytetit të Tiranës me ujë 
të pijshëm.

2. Dedektimi i vazhdueshëm i rrjetit të ujësjellësit nga ana e 
ndërmarrjes së ujësjellësit dhe rregullimi i menjëhershëm i tyre 
sidomos në rastet ku ka kryqëzime me ujërat e përdorura. 

3. Vendosja e teknologjisë moderne të klorinimit (klorinimi automatik) 
në të gjitha depot që furnizojnë qytetin e Tiranës.

4. Mbajtja nën kontroll e përmbajtjes së klorit mbetës në rrjetin e 
ujësjellësit. 

5. Përdorimi i kloratorëve emergjentë (mobile) në rrjetin e ujësjellësit 
në rastet kur ka ndotje të rrjetit dhe nuk gjendet burimi i ndotjes.

6. Trajnimi i personelit që punon në ujësjellës, sidomos në pikat kyçe, 
si p.sh. klorinimi (çdo 3-6 muaj).
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Abstract

Water Pollution in Albania in relation With Morbosity and Hospital 
admission in Albania

Prof.Assoc.Dr. Pirro Prifti; Msc. Valbona Bara; Prof.Assoc.Dr. Arben Luzati; 
Dr. Lida Hysa (Petrela); Msc. Sonila Zerelli

The Aim of this stu dy is Impact of tapped water pollutionin by cause of weak quality 
in relation with number of admission in Albanian hospitals and morbosity from water 
infection of popullation during period from 2006 to 2009. This enquiry is gathered based 
of Albanian  Public Health Institute Albanian Ministery of Health datas.

 In basis of these data during four year period from 2006-2009, we can evaluate and 
analize sharp problems that are:

First, problems means with pollution of tapped qater because of old water pipe lines 
generally in all cities,

Second, problems means with insufficient quantity of Chlorine used for depuration 
and clarification of tapped water to the respective water depot of Albanian cities,

Third, problems means with delay in time of water analysis samplings monitoring, 
takings, and results, from bacterial pollution to the bacteriological laboratory of 
Epidemiological-higenical Directories and in some cases to Public Health Institute,

Fourth, problems with purification of palace water depots.
 During fourth years periode as Albanian Ministry of Health data are admitted in 

Albanian hospital a considerate number  of sick people from polluted tapped water and 
from lack of personal hygiene.

Are analized four group of infections from polluted water from four year period 
2006-2009. Three  other groups were  infected from Shigela, Salmonela and Hepatitis A, 
ascertained with analized bacteriological data from laboratory. Forth group is category 
without analized bacteriological data from laboratory but is  a category of  sick people 
admitted in Albanian infective hospitals with diagnosis: Gastroenteritis with indefinite 
etiology. This fourth group is greater in number than next three group of admitted to the 
infective hospitals.

 Each group is divided to other sub groups as: children admitted to the onfective 
hospitals from 1- 15 years, above 15 years, subgroup of people admitted in hospitals 
coming from rural areas, total number.

Results are represented to the tables during four year period. These data present that 
number of sick peoples admitted in hospital is greater to the fourth group with diagnosis: 
Gastroenteritis with indefinite etiology. Levels of admitted people to the infective hospital 
was high during fourth years: 8.622 people-2006; 6.918 people -2007; 13.992 people 
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-2008; 8.417 people -2009, with higher rate of admitting during  year 2008.
As for other groups level of admitting to the infective hospitals has been on the 

average lower than fourth group and respectively: 
Shigela infection,  869 people-2006, 831 people -2007, 204 people -2008, 997 people 

-2009,  in second place.
Salmonela Infection, 344 people -2006, 156 people -2007, 64 people -2008, 117 

people -2009; in third place, lower than shigela.
Statistical analysis show that has no significal dimininuishing trends about above-

mentioned infections (p<0.05), but as for infections of Shigela and Gastroenteritis 
with indefinite etiology, gender influence to the morbosity (R2   =0.835 for Shigella and 
R2=0.874 for Gastroenteritis with indefinite etiology) as well. As for Hepatitis A , data 
are unclear. Albanian Public Health Institute has only data about year 2006 with 640 
people infected from polluted water during an endemic outbreak in Tirana and from these 
69% were children from 1-14 years. In all groups, higher risk of infection from polluted 
water were  people from rural area. Recomandations means with: care about purification 
of water with Chlorine (Cl), good maintenance of water tapped depot, improvement of 
water pipeline to the cities, periodic of bacteriologic controls  and monitoring of suspected 
areas, improvement of alertness and good promotion about risk of polluted water  to the 
cities, risk polluted water of the wells in the rural areas and periodic purification of them, 
collaboration with local governmnet of the rural area. 

Key notes: water pollution, Salmonela infections, Shigela Infections, 
Hepatitis A, Gastro-enteritis disease. Chlorine.
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Në ditët e para të muajit dhjetor të vitit të kaluar u bë mbledhja e 
analizës vjetore të Shoqatës Shqiptare të Demografëve.

Në këtë mbledhje u bënë zgjedhjet e reja të kryesisë së Shoqatës, si 
vijon:

Kryetar i Shoqatës – prof. dr. Ilia TELO
Zëvendëskryetar – prof. dr. Arqile Bërxolli
Zëvendëskryetar – prof. dr. Novrus Koçi
Sekretare – mastër Mimoza ZENELI

Redaksia e revistës “DEMOGRAFIA”, duke filluar nga viti 2012, 
do të përbëhet nga:

Kryeredaktor: prof. dr. Ilia TELO
Anëtarët e redaksisë:
prof. dr. Arqile BËRXOLLI
doktor i shkencave Pasko VAKO
mastër Luan SHAHOLLARI
Sekretare e redaksisë: mastër Mimoza ZENELI
Anetar i kreyesise: Nikollaq NERANXI

2. Doli nga shtypi revista “DEMOGRAFIA” Nr. 2, e vitit 2011
Në këtë numër të revistës përfshihen artikujt që vijojnë:
• Veprimtari në kuadër të 1 Tetorit – Ditës Ndërkombëtare të Moshimit
• Bota me 7 miliardë, temat dhe mesazhet
• Treguesit demografikë dhe bashkërendimi i tyre me zhvillimin 
ekonomiko-financiar të Shqipërisë
• Minimumi jetik -tregues i mirëqenies dhe i matjes së kufirit të 
varfërisë
• Efektet e krizës financiare dhe ekonomike botërore në Shqipëri
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• Probleme të zhvillimit demografik 
dhe ekonomiko-social të rrethit të 
Skraparit
• Kronike
• Statistike

3. Veprimtari për moshën e 
tretë

3.1 Në ditët e para të muajit prill 
Shoqata e Geriatri-Gerontologjisë 
organizoi një mbledhje ku u diskutuan 
probleme sociale dhe shëndetësore të 
popullsisë së moshës së tretë.

Në këtë mbledhje merrnin pjesë 
drejtues të shoqatave të ndryshme 
joqeveritare dhe të sindikatave, ku 
sigurisht morën pjesë edhe drejtues nga Shoqata e Demografëve të 
Shqipërisë.

3.2 Në Ditën e Shëndetit u 
organizuan takime të drejtuesve 
të shoqatave joqeveritare në 
Ministrinë e Shëndetësisë, ku 
mori pjesë edhe ministri z. 
Petrit Vasili, dhe me Bashkinë 
e Tiranës, me zv/Kryetarin e 
Bashkisë z. Edmond Panariti. Në 
këto takime, ku morën pjesë edhe 

përfaqësues nga Shoqata e 
Demografëve të Shqipërisë, u 
ritheksua problemi i lehtësive 
të popullsisë së moshës së 
tretë dhe u kërkua miratimi i 
statusit për këtë moshë.

3.3 Këto probleme u 
diskutuan dhe në TV Publik 
më datën 9 prill, ku mori pjesë 
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edhe Kryetari i Shoqatës Shqiptare të Demografëve, prof. dr. Ilia TELO.

4. Botime
4.1- Kohët e fundit universiteti “Aleksandër XHUVANI” i Elbasanit 

ka botuar dy libra me autor prof. dr. Arqile Bërxholin: 
• BOTA – Gjeografia rajonale
• Evropa – Gjeografia rajonale
Në të dy librat vend të rëndësishëm zënë problemet që lidhen me 

numrin, dinamikën dhe përbërjen e popullsisë së shteteve të ndryshme.

4.2-  Prof. dr. Novrus Koçi ka botuar 
para disa vitesh librin “STATISTIKA 
PËR MANAXHERË” dhe kohët e 
fundit universiteti “Marin Barleti” ka 
botuar librin e dytë “STATISTIKA PËR 
MANAXHERË – Ushtrime”

Në këto botime trajtohen edhe 
probleme demografike mbi numrin dhe 
përbërjen e popullsisë.

Këto botime u shërbejnë studentëve 
të shkollave të larta si dhe studiuesve që 
merren me probleme ekonomiko-sociale.
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Më datën 6 prill 2012, pas një sëmundjeje të rëndë, 
pushoi së rrahuri zemra e ekonomistit të shquar, e 
profesorit të nderuar, studiuesit dhe publicistit të 
pasionuar EDMOND LuÇI.
Profesor Edmond Luçi u lind në Vlorë në vitin 
1938. Ai mbaroi Teknikumin Tregtar të Tiranës në 
vitin 1955 dhe më pas Universitetin e Tiranës me 
diplomë të shkëlqyer në vitin akademik 1958-1959.
Po atë vit u caktua pedagog në Fakultetin e 
Ekonomisë të Universitetit të Tiranës, ku ka dhënë 

leksione në lëndën e Ekonomisë Industriale. Në vitet 1988-1992 ai u 
emërua dhe punoi si Dekan në këtë fakultet.

Që nga viti 1995 ka drejtuar Institutin e Organizatave të Biznesit 
Shqiptar. Profesor Edmond Luçi është autor dhe bashkautor i shumë 
teksteve mësimore, sidomos të Ekonomisë së Industrisë dhe degëve të saj. 
Ai ka shkruar dhjetëra monografi dhe artikuj për probleme ekonomike si: 
“Efektiviteti i Prodhimit Shoqëror”, “Efektiviteti ekonomik i prodhimit 
industrial“, “Programimi linear në problemet ekonomike”, “Fondet 
kryesore të industrisë”  dhe shumë të tjera.

Ka shkruar gjithashtu dhjetëra artikuj në shtypin e përditshëm dhe 
periodik, ku veçojmë: “Fuqizimin e rolit të punëdhënësve në rritjen e 
ekonomisë dhe në punësim”.

Një kontribut të rëndësishëm ka dhënë Profesor Edmond Luçi në 
studime demografiko-sociale, studime të cilat janë bërë nga Shoqata 
Shqiptare e Demografëve në bashkëpunim me institucione të ndryshme 
shkencore dhe nga bota akademike. Në këto studime bëjnë pjesë: Studimi 
mbi minimumin jetik, Mbi strategjinë e pensioneve në vitin 2001 dhe 
shumë të tjera. Gjithashtu ai ka marrë pjesë dhe në studime ballkanike në 
bashkëpunim me Universitetin e Volosit të Greqisë etj.

NEKROLOGJI
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Një kontribut shumë të rëndësishëm ka dhënë në hartimin e Fjalorit 
Enciklopedik Shqiptar, ku  janë shpjeguar shumë terma të këtij fjalori të 
përgatitura nga vetë ai.

Profesor Edmond Luçi ka qenë anëtar i Komitetit të Shkencës dhe 
Teknikës, i Komitetit Kombëtar të Rrugëve pranë Këshillit të Ministrave, 
kryetar i Shoqatës së Ekonomistëve të Shqipërisë që nga viti 1996 etj.

Me vdekjen e tij familja humbi njeriun më të dashur, studentët 
profesorin e talentuar dhe shkenca shqiptare  studiuesin  e shquar.

I lehtë qoftë dheu i tokës mëmë që aq shumë e deshi.

Kryesia e Shoqatës së Demografëve të Shqipërisë
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Vendi

Popullsia 
gjithsej 
2011 Mln

Nga kjo
Shtesa vjetore 
në % 2010-
2015

Përqindja e 
popullsisë 
urbane Meshkuj

Mln
Femra
Mln

Shqipëria 3.2 1.6 1.6 0.3 62
Algjeria 36.0 18.2 17.8 1.4 66
Argjentina 40.8 19.9 20.8 0.9 92
Armenia 3.1 1.4 1.7 0.3 64
Austria 8.4 4.1 4.3 0.2 68
Azerbajxhani 9.3 4.6 4.7 1.2 52
Bjellorusia 9.6 4.4 5.1 -0.3 75
Belgjika 10.8 5.3 5.5 0.3 97
Bosnjë-Hercegovina 3.8 1.8 1.9 0.2 49
Brazili 196.7 96.7 99.9 0.8 87
Bullgaria 7.4 3.6 3.8 -0.7 71
Kamboxhia 14.3 7.0 7.3 1.2 20
Kanadaja 34.3 17.0 17.3 0.9 81
Kili 17.3 8.5 8.7 0.9 89
Kina 1347.6 699.6 647.9 0.4 47
Kolumbia 46.9 23.1 23.8 1.3 75
Kroacia 4.4 2.1 2.3 -0.2 58
Kuba 11.3 5.7 5.6 0.0 75
Qiproja 1.1 0.6 0.5 1.1 70
Rep. Çeke 10.5 5.2 5.4 0.3 74
Danimarka 5.6 2.8 2.8 0.3 87
Egjipti 82.5 41.4 41.1 1.7 43
Estonia 1.3 0.6 0.7 -0.1 69
Etiopia 84.7 42.2 42.6 2.1 17
Finlanda 5.4 2.6 2.7 0.3 85
Franca 63.1 30.7 32.4 0.5 85

STATISTIKË

NUMRI I POPULLSISË. PËRBERJA, DINAMIKA DHE POPULLSIA URBANE
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Gjeorgjia 4.3 2.0 2.3 -0.6 53
Gjermania 82.2 40.6 41.9 -0,2 74
Gana 25.0 12.7 12.3 2.3 51
Greqia 11.4 5.6 5.5 0.2 61
Haiti 10.1 5.0 5.1 1.3 52
Hungaria 10.0 4.7 5.2 -0.2 68
India 1241.5 641.0 600.5 1.3 30
Indonezia 242.3 120.8 121.5 1.0 44
Irani 74.8 37.9 36.9 1.0 71
Iraku 32.7 16.4 16.3 3.1 66
Irlanda 4.5 2.3 2.3 1.1 62
Izraeli 7.6 3.7 3.8 1.7 92
Italia 60.8 29.8 31.0 0.2 68
Xhamajka 2.8 1.4 1.4 0.4 52
Japonia 126.5 61.6 64.9 -0.1 67
Kazakistani 16.2 7.8 8.4 1.0 59
Kenia 41.6 20.8 20.8 2.7 22
Koreja e Veriut 24.5 12.0 12.5 0.4 60
Koreja e Jugut 48.4 24.1 24.3 0.4 83
Kuvajti 2.8 1.7 1.1 2.4 98
Kirgizia 5.4 2.7 2.7 1.1 35
Lituania 3.3 1.5 1.8 -0.4 67
Luksemburgu 0.5 0.3 0.3 1.4 85
Malta 0.4 0.2 0.2 0.3 95
Meksika 114.8 56.6 58.2 1.1 78
Moldavia 3.5 1.7 1.9 -0.7 47
Mongolia 2.8 1.4 1.4 1.5 62
Maroku 32.3 15.8 16.5 1.0 58
Mozambiku 23.9 11.7 12.3 2.2 38
Holanda 16.7 8.3 8.4 0.3 83
Zelanda e Re 4.4 2.2 2.2 1.0 86
Nigeria 162.5 82.3 80.2 2.5 50
Norvegjia 4.9 2.5 2.5 0.7 79
Pakistani 176.7 89.8 86.9 1.8 36
Panamaja 3.6 1.8 1.6 1.5 75
Paraguai 6.6 3.3 3.3 1.7 61
Peruja 29.4 14.7 14.7 11 77
Filipinet 94.9 47.6 47.3 1.7 49
Polonia 38.3 18.5 19.8 0.0 61
Portugalia 10.7 5.2 5.5 0.0 61
Rumania 21.4 10.4 11.0 -0.2 57
Federata Ruse 142.8 66.1 76.8 -0.1 73
Arabia Saudite 28.1 15.5 12.6 2.1 82
Senegali 12.8 6.3 6.4 2.6 42
Serbia 9.9 4.9 5.0 -0.1 56
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Sierra -Leone 6.0 2.9 3.1 2.1 38
Sllovakia 5.2 2.7 2.8 0.2 55
Sllovenia 2.0 1.0 1.0 0.2 50
Somalia 9.6 4.7 4.8 2.6 37
Afrika e Jugut 50.5 25.0 25.5 0.5 62
Spanja 46.5 22.9 23.5 0.6 77
Sri-Lanka 21.0 10.4 10.7 0.8 14
Sudani 44.6 22.5 22.1 2.4 40
Suedia 9.4 4.7 4.7 0.6 85
Zvicra 7.7 8.3 8.9 0.4 74
Taxhikistani 7.0 3.4 3.5 1.5 26
Tajlanda 69.5 34.2 35.4 0.5 34
Tunizia 10.6 5.3 5.3 1.0 67
Turqia 73.6 36.7 36.9 1.1 70
Turkmenia 5.1 2.5 2.6 1.2 50
Uganda 30.5 17.3 17.3 3.1 13
Ukraina 45.2 20.8 24.4 -0.5 69
Emiratet e 
Bashkuara Arabe 7.9 5.5 2.4 2.2 84

Mbretëria e 
Bashkuar 62.4 30.7 31.7 0.6 80

Sh.B.A 313.1 154.6 158.5 0.9 82
Uruguai 3.4 1.6 1.7 0.3 92
Uzbekistani 27.8 13.8 14 1.1 36
Venezuela 29.4 14.8 14.7 1.5 93
Vietnami 88.8 43.9 44.9 1.0 30
Jemeni 24.8 12.5 12.3 3.0 32
Zambia 13.5 6.8 6.7 3.0 36
Zimbabve 12.8 6.3 6.5 2.2 38

FERTILITETI I POPULLSISË. zGJATJA MESATARE E JETËS DHE 
POPULLSiA E vARFëR

Vendi
Fertiliteti për 
gratë 15-49 vjeç 
në 2010-2015

Zgjatja mesatare 
e jetës 
2010-2015

Popullsia 
që ka deri 
në 1.25 $ 
në ditë 
1992-2008M F

Shqipëria 1.5 74 80 2
Algjeria 2.1 72 75 7
Argjentina 2.2 72 80 3
Armenia 1.7 71 77 4
Austria 1.3 78 84
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Azerbajxhani 2.1 68 74 2
Bjellorusia 1.5 65 76 2
Belgjika 1.8 77 83
Bosnjë-Hercegovina 1.1 73 78 2
Brazili 1.8 71 77 5
Bullgaria 1.5 70 77 2
Kamboxhia 2.4 62 65 26
Kanadaja 1.7 79 83
Kili 1.8 76 82 2
Kina 1.6 72 76 16
Kolumbia 2.3 70 78 16
Kroacia 1.5 73 80 2
Kuba 1.5 77 81
Qiproja 1.5 78 82
Rep. Çeke 1.5 75 81 2
Danimarka 1.9 77 81
Egjipti 2.6 72 76 2
Estonia 1.7 70 80 2
Etiopia 3.8 58 62 39
Finlanda 1.9 77 83
Franca 2.0 78 85
Gjeorgjia 1.5 71 77 13
Gjermania 1.5 78 83
Gana 4.0 64 66 30
Greqia 1.5 78 83
Haiti 3.2 61 64 55
Hungaria 1.4 71 78 2
India 2.5 64 68 42
Indonezia 2.1 68 72 29
Irani 1.6 72 75 2
Iraku 4.5 68 73
Irlanda 2.1 78 83
Izraeli 2.9 80 84
Italia 1.5 79 85
Xhamajka 2.3 71 76 2
Japonia 1.4 80 87
Kazakistani 2.5 62 73 2
Kenia 4.6 57 59 20
Koreja e Veriut 2.0 66 72
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Koreja e Jugut 1.4 77 84
Kuvajti 2.3 74 76
Kirgizia 2.6 64 72 3
Lituania 1.5 67 76 2
Luksemburgu 1.7 78 83
Malta 1.3 78 82
Meksika 2.2 75 80 4
Moldavia 1.5 66 73 2
Mongolia 2.4 65 73 2
Maroku 2.2 70 75 3
Mozambiku 4.7 50 52 75
Holanda 1.8 79 83
Zelanda e Re 2.1 79 83
Nigeria 6.9 55 56 66
Norvegjia 1.9 79 83
Pakistani 3.2 65 67 23
Panamaja 2.4 74 79 10
Paraguai 2.9 71 75 7
Peruja 2.4 72 77 8
Filipinet 3.1 66 73 23
Polonia 1.4 72 81 2
Portugalia 1.3 77 83
Rumania 1.4 71 78 2
Federata Ruse 1.5 63 75 2
Arabia Saudite 2.6 73 76
Senegali 4.6 59 61 34
Serbia 1.6 72 77 2
Sierra -Leone 4.7 48 49 53
Sllovakia 1.4 72 80 2
Sllovenia 1.5 76 83 2
Somalia 6.3 50 53
Afrika e Jugut 2.4 53 54 26
Spanja 1.5 79 85
Sri-Lanka 2.2 72 78 14
Sudani 4.2 60 64
Suedia 1.9 80 84
Zvicra 1.5 80 85
Taxhikistani 3.2 65 71 22
Tajlanda 1.5 71 78 2
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Tunizia 1.9 73 77 3
Turqia 2.0 72 77 3
Turkmenia 2.3 61 69 25
Uganda 5.9 54 55 52
Ukraina 1.5 64 75 2
Emiratet e 
Bashkuara Arabe 1.7 76 78
Mbretëria e 
Bashkuar 1.9 78 82

Sh.B.A 2.1 76 81
Uruguai 2.0 74 81 2
Uzbekistan 2.3 66 72 46
Venezuela 2.4 72 78 4
Vietnami 1.8 73 77 22
Jemeni 4.9 65 68 18
Zambia 6.3 49 50 64
Zimbabve 3.1 54 53

Burimi: UNFPA state of world population 2011, “People and possibilities in a world of 7 
billion”, 2011, faqe 116-120.
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