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I nderuar lexues,

Botimi nga INSTAT i Rezultateve paraprake të Censusit të Popullsisë dhe 
të Banesave në Shqipëri  në dhjetor 2011, dhe me tregues më të plotë, një 
vit  më vonë, në dhjetor 2012 krijuan bazën për analiza dhe studime më të 
thelluara në fushën demografike si dhe sociale dhe ekonomike.  

Në hyrjen që paraprin botimin e dhjetorit 2012 theksohet se “mbi 
bazën e rezultateve të censusit, tashmë të dhënat e përditësuara sociale dhe 
ekonomike, mund të përdoren për planifikimin dhe vlerësimin e politikave të 
ndryshme qeveritare, si dhe të programeve të zhvillimit në nivel qendror dhe 
vendor” (F. 3-4).

Ky botim, përmban pjesën e parë të rezultateve të censusit dhe përfshin 
treguesit kryesorë mbi demografinë, arsimin, ndërtesat e banesat, aftësinë e 
kufizuar, si dhe përkatësinë etno-kulturore dhe ajo fetare në nivel kombëtar 
dhe rajonal dhe do të pasohet më vonë me pjesën e dytë e cila do të ketë të 
dhëna mbi karakteristikat ekonomike të popullsisë.

INSTAT do të botojë gjithashtu rezultatet e censusit në 12 qarqe si dhe 
analiza dhe studimeve për tematika të ndryshme si projeksionet e popullsisë, 
kushtet e banimit dhe nivelit të jetesës, rinia dhe arsimi, tregu i punës, 
shëndeti, transporti dhe lëvizja e popullsisë, etj. 

Nisur sa më lart, Redaksia e Revistës, para dhe pas botimit të rezultateve 
të Censusit ka botuar artikuj me karakter metodologjik për ruajtjen apo 
përmirësimin e cilësisë të regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë dhe të 
banesave në vendin tone.

Siç del edhe nga përmbajtja e lëndës, një tematikë më e plotë dhe një 
analizë më e gjërë është përfshirë në këtë numur të revistës, ku 6 nga 7 artikujt 
gjithsej, trajtojnë tema të ndryshme që lidhen me rezultatet apo treguesit e 
Censusit 2011.

Redaksia fton studjuesit e fushave të demografisë dhe të socio-ekonomisë 
të dërgojnë për botim artikuj me analiza shkencore për çështje të rëndësishme 
të Censusit 2011.
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…

Redaksia ndan me juve kënaqësinë të njoftojë se Standarti Ndërkombëtar 
i Numrit Rendor (International Standard Serial Number- ISSN) me qendër 
në Paris, Francë, e ka regjistruar Revistën Demografia në qershor 2013 në 
mënyrë të përherëshme në Regjistrin e ISSN.

ISSN është një kod i pranuar ndërkombëtarisht, i cili identifikon 
publikimet seriale. Ai është një numër me tetë shifra i përbërë nga shtatë 
shifra plus një shifër kontrolli, e cila i mundëson një kompjuteri të njohë kur 
numri është i pacituar në mënyrë jo korrekte. 

Ne kemi kërkuar nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës që revista të 
njihet si një organ shkencor dhe mbetemi në pritje të miratimit të saj.

Redaksia e Revistës DEMOGRAFIA
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Censusi i popullsisë dhe i banesave 
i vitit 2011 dhe disa konkluzione 

paraprake

Prof. Dr. Ilia TELO
- Kryetar i Shoqatës Shqiptare të Demografëve

Abstract
On October 2011 was implemented the Albanian Population and Housing Census. 

After the preliminary results in December 2011, a year later, INSTAT published finaly 
results as well as, some data for the twelve districts (prefectures). Based on the main 
results of the census,in this paper, is analysing the movement of population  compared to 
past censues and according to their features. For the first time in the history of censuses 
in Albania, the population in urban areas is larger than the population of rural areas.The 
inner population movements of the rural population toward urban zones is continuing, 
for this reason, can expectedthe deepening of the  percentage in the favour of the urban 
zones. Another problem that resulted from the census is the increase of the specific weight 
of the third age, that is requring more expenses then before, that is why is necessary to 
improve the ratio among contributors and recipients of the social security schemes. The 
Albanian Association of Demographs has made some sugestions for the census program, 
nevertheless, according to our opinion, remain some deficient in questions. For this 
reason, in the census results are missing or are incomplete data for the analysing of the 
unemployment level, mass emigration, poverty rate, the religjious beliefs etc. Therefore,in 
the paper are presented some suggestions to use census data in combination to surveys 
and analyses in demographic and socio-ekonomic fields.

Key words: Population Census; Albanian Association of Demographs; Urban and rural 
population; Third age; Missing or incomplete data.
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1. Përmbajtja e regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë
Fjala “Statistikë” vjen nga fjala latine që ka kuptimin e shtetit apo të 

gjendjes.
Shkenca e statistikës ka marrë një zhvillim dhe përsosje me lindjen 

dhe përsosjen e shtetit dhe të shoqërisë. Kjo për faktin se shteti, me qëllim 
që të drejtojë vendin, e ka absolutisht të domosdoshme të njohë gjendjen 
nëpërmjet shifrave statistikore. Konkluzioni është i qartë: Vendi drejtohet 
më mirë vetëm duke njohur gjendjen nëpërmjet të dhënave statistikore. 
Studiues të ndryshëm statistikorë kanë thënë se “Një e dhënë statistikore e 
saktë vlen më shumë se 1000 fjalë të bukura”.

Dega më e vjetër e statistikës është statistika e popullsisë, e cila 
merret me studimin e popullsisë, të lëvizjes natyrore dhe mekanike të 
saj, të riprodhimit të popullsisë, të punësimit, të nivelit arsimor, gjendjes 
shëndetësore të popullsisë, mirëqenies së saj etj.

Statistika e popullsisë, si të gjitha degët e statistikës, për studimin e 
popullsisë duhet të sigurojë të dhëna për çdo njeri: këto të dhëna sigurohen 
si nëpërmjet evidencave të gjendjes civile, anketimeve të ndryshme, por 
një burim i rëndësishëm për sigurimin e të dhënave janë regjistrimet e 
përgjithshme të popullsisë, të cilat bëhen në periudha kohe të caktuara.

Si rregull, regjistrimet e përgjithshme të popullsisë sigurojnë të dhëna 
të cilat nuk mund të sigurohen nëpërmjet evidencave të gjendjes civile, 
apo të anketimeve të ndryshme.

Kjo është arsyeja që para se të bëhet regjistrimi i përgjithshëm i 
popullsisë hartohet një plan pune, ku përcaktohen çështjet programatike-
metodologjike dhe çështjet organizative.

Në vijim do të analizojmë disa nga këto çështje për regjistrimin e 
fundit të popullsisë që u bë në vendin tonë në vitin 2011. 

1) Qëllimi i regjistrimit, që do të thotë se përse bëhet regjistrimi. 
Qëllimi i regjistrimit nuk mund të jetë i njëjtë në të gjitha vendet dhe në 
të gjitha periudhat. Kështu, në rast se aktualisht në vendin tonë probleme 
preokupante janë ato të punësimit, të emigracionit, apo të varfërisë 
(probleme të cilat u evidentuan dhe në fushatën elektorale të këtij viti), ato 
duhet të përfshiheshin në programin e regjistrimit të vitit 2011.

2) Objekti i vrojtimit, që do të thotë cila popullsi do të regjistrohet. 
Sigurisht, në regjistrimin e popullsisë në radhë të parë regjistrohet popullsia 
e pranishme, por ne mendojmë se duhet të sigurohen të dhëna dhe për 
popullsinë në mungesë (sidomos atë që është në emigracion). Kjo është 
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e domosdoshme se shteti amë duhet të ketë të dhëna për njerëzit që janë 
larguar (dihen faktet që në listat elektorale është edhe popullsia e cila në 
momentin e regjistrimit ndodhet në emigracion).

3) Programi i vrojtimit dhe hartimi i formularëve. Sipas qëllimit dhe 
objektit të vrojtimit hartohet programi, ku përfshihen pyetjet që duhet të 
plotësojë çdo qytetar në formularin e tij individual. Ky program hartohet, 
siç theksuam, nga specialistët, ku duhet të marrin pjesë dhe demografë. 
Pastaj programi duhet të diskutohet me botën akademike dhe shoqatat 
joqeveritare, me qëllim që të jetë sa më i plotë.

Sipas Fjalorit Sociologjik të Oksfordit, “Regjistrimi i popullsisë 
(censusi) numërimi i plotë dhe një për një i të gjitha rasteve ...në një 
moment të dhënë kohor, numërimi 100 për qind i një etniciteti social ose 
i një ngjarjeje. Ndryshe nga vëzhgimi, ku përfshihet vetëm një pjesë e 
popullatës, regjistrimi kërkon të dhëna me “prerje kohore që nga numërimi 
i thjeshtë  kokë për kokë deri në një informacion më të sofistikuar, për çdo 
pjesëtar të popullatës”.1

Nga anketimet që janë bërë pas përfundimit të regjistrimit, del që 
një pjesë e popullsisë nuk ishin regjistruar fare, si dhe ka pasur raste 
që popullsia nuk është pyetur për disa pyetje që përmbante formulari i 
regjistrimit. Mendoj se kjo flet për një punë të dobët në lidhje me kryerjen 
e regjistrimit.

 2. Shoqata Shqiptare e Demografëve ka bërë sugjerime për 
programin e censusit

Shoqata Shqiptare e Demografëve u krijua në vitin 1997 si shoqatë 
kombëtare joqeveritare dhe  jofitimprurëse, me statutin dhe programin e 
saj.

Në përbërjen e kësaj shoqate bëjnë pjesë demografë, ekonomistë, 
financiere, mjekë dhe punonjës të profesioneve të tjera. Një pjesë e madhe 
e anëtarëve të kësaj shoqate janë me tituj dhe grada shkencore (nga bota 
akademike dhe institucione të tjera shtetërore e private).

Shoqata ka krijuar lidhje pune me shoqata të tjera të vendit si me 
ASAG, Shoqatën e Gerontologji-Geriatrisë, me sindikatat dhe shoqatat e 
pensionistëve dhe me institucione të tjera. Është i rëndësishëm fakti se kjo 
shoqatë ka marrëveshje dhe me shoqatat jashtë vendit, si me Shoqatën e 

1  Fjalori Sociologjik i Oksfordit. Faqe 235-235.
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Demografëve të Ballkanit, me universitete të ndryshme etj.
Veprimtaria kryesore e Shoqatës është ajo e studimeve dhe botimeve. 

Në këtë kuadër, vlen të përmenden botimet: Popullsia e Botës; Fjalori i 
demografisë; Teksti mësimor “Demografia”; Mosha e tretë në Shqipëri etj.

Një vend të rëndësishëm zë botimi i Revistës DEMOGRAFIA dy herë 
në vit, që nga viti 1998, mbështetur nga UNFPA. Kjo revistë u shpërndahet 
organeve të ndryshme shtetërore, partiake, botës akademike, OJF-ve etj. 
Pothuajse në të gjithë numrat e revistës janë trajtuar probleme demografike 
dhe ekonomiko-sociale. Në të njëjtën kohë janë botuar shumë artikuj në 
shtypin e përditshëm dhe periodik.

Një kontribut të rëndësishëm ka dhënë shoqata në lidhje me statusin e 
moshës së tretë, për përmirësimin e ligjit të pensioneve, rritjen e pensioneve 
etj. Për këtë janë bërë takime dhe me organet brenda vendit dhe organizma 
ndërkombëtare (seksioni i OKB-së etj.).

Në aktivitetin e shoqatës bëjnë pjesë edhe pjesëmarrja në sesione 
shkencore (promovime librash etj.),  në debate televizive etj.

Shoqata jonë edhe në të ardhmen do të marrë pjesë aktivisht në zgjidhjen 
sa më të drejtë të problemeve që lidhen me moshën e tretë (trajtimi financiar 
dhe lehtësi të tjera për këtë moshë) dhe do të japë kontribut në hartimin 
e programeve të regjistrimit të popullsisë dhe në mënyrë të veçantë në 
analizën e të dhënave që dalin prej tyre. 

Në materialin e botuar nga INSTAT-i për censusin e popullsisë dhe të 
banesave të vitit 2011 thuhet, “INSTAT  ka zhvilluar një proces konsultativ 
gjithëpërfshirës me aktorët e shoqërisë shqiptare, me synim informimin 
dhe ndërgjegjësimin rreth procesit të censusit”2. 

Shoqata jonë ka kërkuar zyrtarisht që të marrë pjesë aktivisht në 
hartimin e programit të regjistrimit të popullsisë, por nuk është aktivizuar 
në këtë aksion të rëndësishëm.

Ndonëse shoqata nuk është aktivizuar në punët e regjistrimit të 
popullsisë, mendimet dhe sugjerimet e saj i ka botuar në revistën 
DEMOGRAFIA në vitet 2009-2011. Shoqata ka botuar disa shkrime 
të rëndësishme që lidhen me regjistrimin e popullsisë, me emigrimin e 
jashtëm, me evidentimin e punësimit dhe të papunësisë, me evidentimin e 
të ardhurave të popullsisë dhe mirëqenien e saj, me përbërjen e popullsisë 
sipas besimit etj.

2  Censusi i popullsisë dhe i banesave 2011, pdf,  f. 29.
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3. Dinamika e numrit të përgjithshëm të popullsisë
Kur dalin të dhënat përfundimtare të regjistrimit të përgjithshëm të 

popullsisë, detyra e parë është krahasimi i numrit të popullsisë, i regjistrimit 
të fundit me regjistrimet e kaluara, me qëllim që të studiohet dinamika, 
ndryshimi në kohë i numrit të popullsisë. 

Në vijim po japim të dhëna në lidhje me rezultatet e regjistrimeve të 
përgjithshme të popullsisë që janë realizuar në vendin tonë, duke filluar 
nga viti 1923 dhe deri në të fundit, që u realizua në vitin 2011.

Tabela 1. rezultatet e regjistrimeve të përgjithshme të popullsisë

Viti Popullsia 
gjithsej Meshkuj Femra

1923 814,380 421,618 392,762
1930 833,618 428,959 404,659
1945 1,122,044 570,361 551,683
1950 1,218,945 625,935 593,008
1955 1,391,499 713,316 678,184
1960 1,626,315 831,294 795,021
1969 2,068,155 1,062,931 1,005,224
1979 2,590,600 1,337,400 1,523,200
1989 3,182,417 1,638,074 1,544,343
2001 3,069,275 1,530,443 1,538,832
2011 2,800,138 1,403,059 1,397,079

Të dhënat e tabelës së mësipërme po i paraqesim në grafikun që vijon:
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Duke analizuar të dhënat e tabelës dhe në mënyrë të veçantë të grafikut, 
konstatojmë se gjatë këtyre viteve vendi ynë i ka kaluar të tria fazat e 
tranzicionit demografik: 

-Në periudhën e para-Luftës së Dytë Botërore shtesa natyrore e 
popullsisë ishte e vogël, pasi lindjet dhe vdekjet ishin relativisht të larta.

- Gjatë regjimit të kaluar shtesa natyrore ishte e lartë si rezultat i 
lindshmërisë shumë të lartë dhe vdekshmërisë së ulët (si rezultat i strukturës 
së re të popullsisë).

- Pas vitit 1990 është zvogëluar shumë lindshmëria, por edhe 
vdekshmëria, dhe, për pasojë, rritja natyrale e popullsisë është mjaft e ulët. 

Në këtë mënyrë, përsa i përket rritjes së popullsisë, vendi ynë po 
u afrohet vendeve evropiane. Në këtë dukuri ka ndikuar emigrimi në 
përmasa shumë të mëdha, planifikimi familjar, ulja e lindjeve. Mjafton të 
përmendim faktin se 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 lartë.

Numri i popullsisë që ka emigruar pas vitit 1990 është përllogaritur në 
përgjithësi, por mungojnë të dhëna analitike në lidhje me ish-vendbanimin 
e tyre, të dhëna për gjininë, shkollën që kanë mbaruar, profesionin, 
specialitetin etj. Do të ishte mirë që këto të dhëna të siguroheshin në 
kuadrin e regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë.

Një rëndësi të madhe ka përcaktimi i popullsisë së vendit në vitet e 
ardhshme. Sigurisht, për përcaktimin e këtij treguesi, krahas lëvizjes 
natyrore të popullsisë, duhet të merret për bazë dhe lëvizja mekanike. Pas 
vitit 1990 nga vendi ynë ka emigruar rreth 1/3 e popullsisë dhe shkaku 
kryesor është varfëria, prandaj në të ardhmen kërkohet të rritet punësimi në 
vend për të krijuar kushte për uljen e varfërisë dhe përmirësimin e saldos 
së migrimit të jashtëm.

 
4. Popullsia qytetare tejkalon popullsinë e fshatit
Në përgjithësi, në shekullin e 20-të popullsia e vendit tonë është rritur 

me ritme të larta. Rritja ishte më e lartë kryesisht gjatë viteve 1945-1990, 
pasi në këtë periudhë lindshmëria stimulohej nga organizmat shtetërorë.

Krahas rritjes së numrit të popullsisë, ndryshime kanë ndodhur edhe 
në përbërjen e popullsisë sipas vendbanimit, ku është evidentuar rritja e 
numrit dhe peshës specifike të popullsisë qytetare dhe është zvogëluar 
numri dhe pesha specifike e popullsisë fshatare.

Në tabelën që vijon po japim të dhëna lidhur me numrin dhe përbërjen 
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e popullsisë në shifra absolute dhe në përqindje, veç për popullsinë 
qytetare dhe fshatare, sipas disa regjistrimeve të përgjithshme, sigurisht, 
duke përfshirë edhe të dhënat përfundimtare të regjistrimit të vitit 2011.

Tabela 2. Numri dhe përbërja e popullsisë sipas vendbanimit (qytet-fshat)

Viti Popullsia
gjithsej

Sipas vendbanimit Pesha specifike, %
Qytet Fshat Qytet Fshat

1923 803.9 127.5 676.4 15.9 84.1
1945 1.122.0 238.8 883.2 21.3 78.7
1969 2.068.1 650.7 1.417.4 31.5 68.5
1989 3.182.4 1.129.8 2.052.6 35.5 64.5
2001 3.069.3 1.294.2 1.775.1 42.2 57.8
2011 2.800,1 1.498,5 1.301.8 53.5 46.5

Në mijë banorë

Burimi: Vjetari Statistikor i Shqipërisë 1991, f. 361 dhe të dhënat e censuseve 
2001 dhe 2011.

Të dhënat e tabelës se mësipërme tregojnë se pesha specifike e 
popullsisë qytetare nga viti 1923 deri në fund të viteve 1960 është rritur 
nga 15.9 për qind në 31.5 për qind, kurse pesha specifike e popullsisë 
fshatare është zvogëluar nga 84.1 për qind në 68.5 për qind. 

Në vijim, deri në fund të viteve 1980 kjo strukturë ka ndryshuar me 
ritme më të ulëta se më parë: nga 68.5 për qind më 1960 në 64.5 për qind 
sipas regjistrimit të vitit 1989. Në ato vite lëvizja mekanike e popullsisë 
nga fshati në qytet ishte shumë e kufizuar si pasojë e vështirësive për 
punësim dhe strehim në qendrat urbane. Por, nga ana tjetër, kjo solli 
shtimin e popullsisë dhe të forcave të tepërta të punës në fshat, pasi, ndërsa 
popullsia shtohej, frontet e punës dhe mundësitë e shtimit të prodhimit dhe 
të të ardhurave, sidomos në ish- kooperativat bujqësore, ishin të kufizuara.

Pas vitit 1990, si rezultat i ndryshimit të legjislacionit, në bazë të të 
cilit çdo banor e zgjedh vetë vendbanimin e tij, filloi lëvizja mekanike e 
popullsisë, si brenda vendit, dhe  emigrimi i jashtëm, u rrit pesha specifike e 
popullsisë qytetare dhe sipas censusit 2011 pjesa më e madhe e popullsisë, 
53.5 për qind, banon në qytet, kurse 46.5 për qind në fshat.

Të dhënat e tabelës së mësipërme po i paraqesim në grafikun që vijon:
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Grafiku tregon rritjen graduale të peshës specifike të popullsisë 
qytetare dhe rënien e peshës specifike të popullsisë fshatare gjatë këtyre 
viteve. Këto fakte tregojne se edhe vendi ynë po zhvillohet sipas përvojës 
së vendeve evropiane.

Pavarësisht nga disa probleme që ka krijuar lëvizja mekanike, kaotike 
e popullsisë, ajo ka qenë e domosdoshme.

Në të ardhmen do të vazhdojë të rritet numri dhe pesha specifike e 
popullsisë qytetare dhe do të ulet ajo e popullsisë fshatare. 

Megjithëkëtë, kjo lëvizje nuk duhet të bëhet spontane, por të bëhet e 
bashkërenduar dhe nuk duhet të braktisen zonat fshatare, ndaj shteti duhet 
të përdorë levat ekonomike për këtë qëllim. 

Një problem tjetër ështe se cilat qendra pune do të konsiderohen 
qytete, pasi disa të quajtura qytete si Kurbneshi, Krasta etj. tani nuk janë 
më të tilla.

5. Popullsia e vendit tonë, ashtu si ajo e vendeve evropiane, 
po plaket

Për studimin e plakjes së popullsisë llogariten disa tregues statistikorë, 
ndër më të rëndësishmit janë: mosha mesatare e popullsisë dhe pesha 
specifike e popullsisë së moshës së tretë (zakonisht merret popullsia 65 
vjeç e lart), krahasuar me popullsinë e përgjithshme.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 201314

Tabela 3. Popullsia 60 dhe 65 vjeç e lart

Emërtimi 60 vjeç e lart 65 vjeç e lart

Gjithsej 448,191 317,585
Meshkuj 217,538 151,692
Femra 230,663 165,893

Në bazë të të dhënave të tabelës së mësipërme, pesha specifike në 
përqindje e popullsisë 60 dhe 65 vjeç e lart është përkatësisht:

- Popullsia 60 vjeç e lart 16%
- Popullsia 65 vjeç e lart 11.3 %
Në bazë të të dhënave të regjistrimit të vitit 2001, popullsia 65 vjeç e 

lart ishte 7.5% 
ose 230,195 
banorë (pra, 
ka një shtesë 
të këtij grupi 
prej 87,390 
banorësh).

Të dhënat 
mbi popullsinë 
mbi 65 vjeç 
po i paraqesim 
në grafikun që 
vijon:

Në vendin tonë, si rezultat i lindshmërisë së lartë dhe moslejimit të 
emigrimit të jashtëm, mosha mesatare e popullsisë deri në vitin 1990 ishte 
mjaft e ulët dhe, nga ana tjetër, përqindja e popullsisë së moshuar ishte 
mjaft e ulët.

Pas vitit 1990, siç theksuam, një pjesë e madhe e popullsisë ka emigruar 
jashtë shtetit (pjesa më e madhe e popullsisë që ka emigruar është popullsi 
në moshë pune). Kjo nga njëra anë dhe zvogëlimi i lindshmërisë kanë bërë 
që edhe në vendin tonë të rritet mosha mesatare e popullsisë dhe të rritet 
pesha specifike e popullsisë së moshës së tretë.

Nga përpunimi i të dhënave të popullsisë sipas moshës rezulton kjo 
përbërje e popullsisë për vitin 2011. 
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Të dhënat e mësipërme dhe grafiku tregojnë se popullsia e moshës së 
tretë në këto 10 vitet e fundit është shtuar më shumë si rezultat i emigrimit 
të jashtëm dhe i zvogëlimit të lindshmërisë.

Rritja e peshës specifike të popullsisë së moshuar në vitet e ardhshme 
do të krijojë problem, pasi kjo pjesë e popullsisë nuk përbën burime pune; 
pra, rritet kështu numri dhe pesha specifike e pensionistëve krahasuar me 
popullsinë.

Është e domosdoshme që mbi bazën e përfundimeve të censusit 
të popullsisë të bëhen studime, ku të përcaktohet numri dhe përbërja e 
popullsisë në vitet e ardhshme dhe mbi këtë bazë të përmirësohet raporti 
midis kontribuesve dhe përfituesve të sigurimeve shoqërore, se vetëm në 
këtë mënyrë do të garantohet stabiliteti dhe rritja e pensioneve të pleqërisë.

6. Të dhënat e përllogaritura mbi popullsinë deri në 2011 
kanë denatyruar  treguesit statistikorë

Në bazë të vjetarëve statistikorë të botuar nga INSTAT-i, duke filluar 
nga viti 2001 janë publikuar këto të dhëna në lidhje me numrin e popullsisë 
sipas viteve:

Tabela 4. Numri i popullsisë në vitet 2001-2010
Numër 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Në mijë 3,073 3,093 3,111 3,127 3,142 3,152 3,161 3,182 3,194 3,208

Burimi: Vjetari Statistikor 1995-2004, f 38, Shqipëria në Shifra 1998-2007, f. 25 dhe 
Shqipëria në Shifra 2010, f. 10. Të dhënat për vitin 2010 janë të përllogaritura.

Siç theksuam më lart, sipas censusit të vitit 2011 numri i popullsisë 
është 2,800 mijë banorë.

Në bazë të këtyre të dhënave, del që, sipas censusit, popullsia është 
408 mijë veta më e vogël krahasuar me popullsinë e përllogaritur për vitin 
2010 ose 14.6% më pak.

Faktet që përmendëm më sipër tregojnë se përllogaritjet e numrit të 
popullsisë për periudhën 2001-2010 kanë një gabim të madh dhe kanë 
denatyruar shumë tregues ekonomiko-socialë të vendit, si p.sh. prodhimin 
dhe të ardhurat për frymë, popullsinë në moshë pune dhe papunësinë, 
koeficientin e lindjeve, të vdekjeve, të rritjes natyrale të popullsisë etj.

Kështu p.sh., po të krahasojmë PBB-në për frymë në vitin 2011 (sipas 
të dhënave të censusit) dhe prodhimin për frymë të një viti më parë (sipas 
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të dhënave të përllogaritura), del një shtesë shumë e madhe, e cila nuk 
paraqet realitetin.

Në të ardhmen kërkohet që të bëhet një punë shumë më e kujdesshshme 
për përllogaritjen e popullsisë në vitet pas censusit, duke marrë për bazë si 
shtesën natyrale, po ashtu dhe diferencën e shtesës migratore të popullsisë.

7. Përbërja e popullsisë sipas përkatësisë fetare
Në vendin tonë, në regjistrimet që janë bërë gjatë viteve të regjimit të 

kaluar dhe në censusin e vitit 2001, nuk janë kërkuar të dhëna në lidhje me 
përbërjen e popullsisë sipas përkatësisë fetare.

Në periudhën e paraçlirimit janë bërë regjistrime në lidhje me 
përbërjen e popullsisë sipas përkatësisë fetare dhe mbi këtë bazë janë bërë 
përllogaritje dhe për vitet e mëvonshme. Në librin e demografit të shquar 
Prof. Fiqiri Sheri “Popullsia e Botës” jepen këto të dhëna mbi përbërjen e 
popullsisë sipas besimit fetar:

Përbërja e popullsisë sipas besimit fetar ishte si vijon3:
-Myslimanë            65 % 
-Ortodoksë             23 %
-Katolikë                12 % ”

Në programin e censusit të vitit 2011, pas shumë debatesh, u miratua që 
të regjistrohen të dhëna edhe në lidhje me përkatësinë fetare të popullsisë. 
Ja edhe të dhënat përmbledhëse të censusit:

3 Fiqri Sheri, “Popullsia e Botës”. Tiranë, 2006. F 149.

Tabela 5. Përkatësia fetare e popullsisë

Emërtimi Numri i 
popullsisë

Pesha 
specifike %

Myslimanë 1,587,608 56.7
Bektashinj 58,628 2.09
Katolikë 280,921 10.03
Ortodoksë 188,992 6.75
Ungjillorë 3,797 0.14
Të tjerë të krishterë 1,919 0.07
Besimtarë të pacilësuar 153,630 5.49
Ateistë 69,995 2.50
Tjetër 602 0.02
Preferojnë të mos përgjigjen 386,024 13.79
Të pavlefshme 68,022 1.43

Burimi: Censusi i popullsisë dhe banesave  2011, f. 71
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Duke analizuar rezultatet e censusit dhe duke bërë krahasimin me të 
dhënat e pranuara para censusit vihet re:

-Zvogëlimi i popullsisë së krishterë. Nga rreth 35% në rreth 17%.
-Pesha specifike shumë e ulët e bektashinjve në 2,09%, në një kohë që 

në të kaluarën, bektashinjtë nuk janë paraqitur më vete.
-Në mënyrë të veçantë ka një ulje të madhe në peshën specifike të 

popullsisë ortodokse. Përqindja e llogaritur aktualisht është më ke se 1/3 
krahasuar me përqindjen  e pranuar para censusit të vitit 2011.

Nisur nga kjo pasaktësi, kisha ortodokse në muajin dhjetor 2012 ka 
anketuar 7,118 persona (ku shënohet emri dhe mbiemri, adresa etj.), nga 
ku dolën këto rezultate:

-2,469 persona ose 34.68% deklaruan se u vizituan dhe u pyetën për 
përkatësinë fetare. 

-4,643 persona ose 65.23 % nuk u vizituan fare nga regjistruesi, ose u 
vizituan dhe nuk u pyetën për përkatësinë fetare. 

-56 persona deklaruan se regjistruesi e ka shënuar përgjigjen me laps 
në një fletore tjetër, 11 persona të tjerë deklaruan se regjistruesi nuk donte 
ta shënonte besimin fetar, ose e shënoi atë pas shumë këmbënguljesh.4

Faktet që përmendëm tregojnë se disa të dhëna mbi përbërjen e 
popullsisë sipas besimit fetar nuk janë të sakta.
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pak fjalë mbi Censusin e vitit 2011
Prof. Dr. Arqile BërxhOLI

Zv/Kryetar i Shoqatës Shqiptare të Demografëve Tiranë

Abstract. This paper has as object the organization features as well as results of 
the Population and Housing Census 2011 published by INSTAT. This Census shows, in 
parallel with useful data, some negative demographic development indicators compared 
with the Census 2011 as: decreasing of population, growth of the average age of population, 
not complete data about religion believers , minorities etc. These incomplete data related 
with defects of organization of the respective institutions charged by law to perform this 
very important activity.  In the paper are presented some of these defects and ways to 
improve in the future.       

Key words: Census 2011; INSTAT; Decreasing of population; Age of population; 
Religion believers; Organization defects. 

                                         
hyrje. Para tre vjetësh u shpall publikisht organizimi i Regjistrimit 

të Përgjithshëm të Popullsisë dhe Banesave dhe nuk shkoi gjatë kur në 
gjithë Shqipërinë, si gjithnjë, u rindez situata politike e shoqërore. Buçitën 
mediat! Specialistë të fushës e të tjerë, që nuk e dinin se çfarë ishte kjo 
ndërmarrje e shtetit, hodhën ide të “mëdha” e të “vogla”, hodhën rërë e 
baltë, grisën para ekranit, në mënyrë demonstrative, “alla shqiptarçe”, 
formularin e punës së regjistrimit etj. Dikush tjetër bëri thirrje që njerëzit 
të mos pranonin të  regjistroheshin, por asnjëri nuk u kujtua të gjykonte më 
parë se pse duhej (apo nuk duhej) bërë ky regjistrim, çfarë të këqijash (apo 
të mirash) na presin, e pastaj të thoshte dy fjalë se si duhej bërë ky regjistrim 
që të ishte sa më i dobishëm. Pra, u pa hapur se askush nuk e kishte të 
qartë se çfarë përfaqësonte ky regjistrim dhe askush nuk dëshironte që 
ai të realizohej. Bile edhe vetë organizmi përgjegjës për këtë ndërmarrje, 
INSTAT-i, ishte krejt i paqartë. Për të mënjanuar disi kundërshtimet, 
Komisioni Qendror i Regjistrimit deklaroi se ky nuk ishte një “regjistrim”, 
por ishte një “census”. Pse ndodhi kjo? Arsye të sakta nuk mund të thuhen. 
INSTAT-i ndërmori kryerjen e regjistrimit dhe ai u krye. Pas gati një vit 
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përpunim, INSTAT-i publikoi disa të dhëna paraprake në librin “Censusi i 
Popullsisë dhe Banesave”, INSTAT, Tiranë, 2012, i cili përbën objektin e 
analizës sonë në këtë artikull.

Dy fjalë rreth kuptimit mbi Regjistrimin e Përgjithshëm të 
Popullsisë dhe përmbajtjes së elementëve të tij përbërës

Regjistrimi i Përgjithshëm i Popullsisë dhe i Banesave ka qenë dhe 
mbetet ngjarja më e rëndësishme statistikore e çdo vendi, është një proces 
zyrtar, shtetëror me pjesëmarrjen e detyrueshme të të gjithë shtetasve, të 
cilët duhet të deklarohen drejt, individualisht dhe pa ekuivoke për gjithçka 
që kërkon ky proces, sidomos për ato të dhëna që shprehen në atë që quhet 
“Fletë–Individuale” ose “Pyetësori individual”. Të dhënat e deklaruara 
përbëjnë sekret shtetëror, të cilat, pas njëfarë kohe në ruajtje, mund edhe të 
asgjësohen. Prandaj në të gjitha enciklopeditë apo manualet e botës thelbi 
i procesit të regjistrimit shpjegohet: “Numërim apo vrojtim zyrtar 100% 
mbi popullsinë e vendit”. Për mbarëvajtjen e regjistrimit ngrihet grupi 
qendror qeveritar i punës si dhe mjaft grupe lokale. Grupet që punojnë me 
regjistrimin e popullsisë kanë mbështetje ligjore. Institucioni statistikor, 
i cili merr përsipër realizimin e regjistrimit, është thjesht një organizëm 
teknik dhe nuk ka kurrfarë tagri juridik, një gjë e tillë u takon vetëm 
komisioneve përkatëse dhe jo nëpunësve të regjistrimit. Për të mënjanuar 
veprimet apo dhe qëndrimet e padrejta ndaj procesit, si dhe ato që bien 
ndesh me ligjin përkatës, ligji parasheh edhe sanksione juridike. Komisioni 
shtetëror i regjistrimit interesohet, diskuton, plotëson, aprovon gjithë 
dokumentacionin që do të përdoret gjatë të gjithë procesit të regjistrimit 
të popullsisë. Sipas gjykimit të komisionit shtetëror, në dokumentin bazë, 
në “Fletën-Individuale”, vendosen pyetje të adresimit, të individualitetit të 
personit, të karakterit familjar, etnik, fetar, për arsimimin etj. Përgjithësisht 
pyetjet detyrojnë dhënien e përgjigjeve, por mund të ketë edhe pyetje 
fakultative. Procesin e regjistrimit e paraprijnë tri faza themelore të punës, 
të cilat duhet të realizohen me mënyrën më precize të mundshme.

E para: përgatitja e metodikës dhe metodologjisë së regjistrimit (ku 
do të saktësohen të gjitha konceptet me të cilat do të operohet në proces), 
p.sh. konceptet: qytet, urbanizim, familje, njësi ekonomike familjare, 
bashkëjetesë etj.

E dyta: përgatitja e kuadrit rilevues dhe e terrenit për nga mënyra e 
organizimit administrativ.
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E treta realizimi i “pilotës” së regjistrimit, ku verifikohet saktësia e 
punës së komisioneve në hartimin e gjithë dokumentacionit përkatës, si 
dhe aftësia dhe gatishmëria e regjistruesve. Pas kësaj kalohet në ndarjen e 
hapësirës, që duhet të jetë një ndarje administrative, dhe në kohën e caktuar 
fillon procesi i regjistrimit, i cili vazhdon sipas programit të përcaktuar nga 
Komisioni Qendror i Regjistrimit. Mënyra më e mirë, për kushtet e vendit 
tonë do të ishte realizimi i regjistrimit sipas organizimit administrativ 
vendor, fshat, qytet, bashki, komunë, nënprefekturë, qark. Kjo metodë 
do të ndihmonte mjaft sidomos në plotësimin e dokumentacioneve kaq të 
nevojshme për pushtetin vendor, siç janë regjistrat e “Gjendjes civile”. I 
përmenda këto për t’i ballafaquar më poshtë me atë se çfarë është bërë në 
realitet me këtë “regjistrim” (census). 

Disa mangësi në kuptimin e brendisë së koncepteve të 
Regjistrimit të Përgjithshëm të Popullsisë dhe Banesave të prillit 
2011

Lidhur me procedurat për të cilat folëm më sipër, mund të them që në 
fillim, pa hyrë ende në analizë, se nga sa pashë në materialin e përgatitur 
e të publikuar më 2012, apo në debatin në studion e televizionit “Klan”, 
kuptova se asnjë nga fazat e mundshme nuk është kryer me seriozitet. 
Prandaj dhe do të shtoja më tej se ky regjistrim nuk është realizuar kurrsesi 
“në mënyrë efektive dhe efikase”, siç pretendohet në botimin Censusi i 
Popullsisë - 2012, f. 26 dhe kjo për disa arsye, të cilat janë:

1. Gabimet në përkufizime. Kështu p.sh., në përkufizimet kryesore 
që ka përdorur INSTAT-i gjatë regjistrimit ka jo pasaktësi, por gabime 
të rënda. Në publikimin e shkurtër: “Shqipëria - Rezultatet Paraprake të 
Censusit të Popullsisë dhe Banesave”, në hyrje INSTAT shkruan: “Censusi 
i Popullsisë dhe i Banesave është numërimi i plotë i të gjithë individëve… 
mbledh informacion mbi bazën e konceptit të popullsisë rezidente”. Një 
thelb i tillë i regjistrimit të popullsisë nuk di ku është gjetur, por e them 
me bindje se edhe në fjalorët terminologjikë më të thjeshtë gjendet një 
përkufizim tjetër: “Regjistrim do të thotë numërim ose vrojtim zyrtar 
mbi popullsinë”. Gjatë këtij procesi mblidhen të dhëna për shumë tregues 
demografikë, si për popullsinë banuese, banuese në mungesë, prezente të 
përkohshme etj.

2. Po aq gabim është edhe kufizimi aprori i spektrit të regjistrimit, 
i cili, sipas njoftimit të cituar, e detyron “censusin” “të mbledhë të dhëna 
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sipas konceptit “popullsi rezidente”. Një orientim i tillë e deformon 
regjistrimin, për rrjedhojë, e bën atë edhe të pavlefshëm, pasi ka mënjanuar 
nevojën e rilevimit të treguesve të tjerë për të cilët folëm më sipër. Sipas 
këtij koncepti, regjistrimi nuk del jashtë kufijve të një “revizioni” të 
thjeshtë, rilevime këto që realizoheshin në mesjetë, kur feudalit i duhej 
numri i njerëzve për ushtarë dhe i familjeve për të paguar taksat dhe 
asgjë më shumë. Popullsia që do të rilevohet gjatë një regjistrimi nuk 
paracaktohet dhe elementet e saj si: rezidente, e përkohshme, pendulare 
etj., dalin nga përpunimi i materialit të regjistrimit dhe nuk paravendosen 
si të mundshmet e vetme.

3. E metë serioze e “censusit” është mosrilevimi 100% i popullsisë 
së vendit, çka pranohet nga vetë INSTAT-i kur shënon në botimin e cituar: 
“Census do të thotë numërim 100% i popullsisë dhe banesave”, por në 
realitet kjo gjë është pothuajse e pamundur. Nisur nga kjo, nënvizon 
më tej INSTAT-i, në Konferencën e Statisticienëve Evropianë (KSE) 
është vendosur që për raundin 2010-2011, censuset të vlerësohen duke 
kontrolluar shkallën e mbulimit”. Pra, siç duket, INSTAT-i pranon se nuk 
ka bërë numërim të plotë të popullsisë në këtë regjistrim, por ka bërë aq sa 
ka mundur dhe të tjerët i ka shënuar me hamendje, pra, siç është bërë në 
regjistrimin osman të vitit 1432, për të cilin bën fjalë udhëtari turk Evliha 
Çelebi. Atëherë, kuptohet që një regjistrim i tillë do të jepte një produkt 
pa ndonjë vlerë të spikatur. Gjithë këtë dukuri INSTAT-i mundohet ta 
justifikojë se kështu ka vendosur KSE. Por çfarë rekomandon realisht 
KSE? Duke iu referuar dokumentit për të cilin bën fjalë ky institucion 
(INSTAT-i), lexojmë se:

“Objektivi kryesor i rekomandimeve për raundin 2010 të 
regjistrimit të popullsisë dhe banesave është: t`u ofrojë këshillim 
dhe ndihmë vendeve në planizimin dhe drejtimin e regjistrimit të 
popullsisë së tyre dhe banesave”. Më tej, në pikën 13, f. 5, të po këtij 
dokumenti, theksohet: “Objektivat e regjistrimit janë specifikë për çdo 
vend të veçantë dhe ndryshojnë sipas kushteve lokale.” Pra, nuk ka asgjë 
të detyruar në mënyrë taksative. Shkojmë akoma më tej, kur në pikën 14 
thuhet: “Regjistrimi i popullsisë dhe banesave siguron grumbullimin e të 
dhënave për numrin dhe karakteristikat e popullsisë së vendit. Regjistrimi 
i popullsisë dhe banesave është pjesë përbërëse e sistemit statistikor 
kombëtar”. Duke vazhduar më tej në dokumentin e Evropës, pika 18, në 
të shënohet në mënyrë të qartë se: “Tradicionalisht, regjistrimi i popullsisë 
nënkupton… numërimin bazë,... numërimin individual”, kurse në pikën 
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19, f. 6, shënohet: “Regjistrimi i popullsisë është një veprim i cili jep, 
në intervale të rregullta, të dhëna për numrin e popullsisë në territorin e 
vendit dhe në nënndarjet më të vogla gjeografike”. Veç këtyre njoftimeve 
që dhamë më sipër, nuk pamë të dhëna ndryshe në dokumentin e KSP-së, 
nuk pamë gjëkundi të thuhet se nuk mund të rilevohet 100% popullsia gjatë 
regjistrimit. Nisur nga ato që shënuam më sipër, gjykojmë se dokumenti 
i KSP-së përmendet sa për të pasur një mbulesë duke menduar, besoj, se 
askush nuk ka për të marrë mundimin të studiojë dokumentin përkatës. 
Plus që referimi ndaj “të huajve, shteteve perëndimorë etj.” në Shqipëri 
është bërë mode, edhe duke mos ditur asgjë për ta. Mendoj se sikur 
rekomandimet e Evropës të ishin zbatuar qoftë edhe pjesërisht, do të kishim 
një produkt më ndryshe. Këtë e them se diku më poshtë dokumenti i KSP-
së nënvizon se: “Çdo vend ka traditën e vet në procesin e regjistrimit dhe 
se këto që po themi janë këshillime e ndihmë”, ndërsa, sa për pretendimin 
se në regjistrimin e popullsisë në Shqipëri INSTAT-i është nisur nga thelbi 
i legjislacionit të Bashkimit Evropian mbi “Regjistrimet e Popullsisë dhe 
Banesave”, ai nuk qëndron, pasi ai është një dokument specifik për vendet 
e bashkësisë evropiane-perëndimore. Po pse themi që pjesërisht regjistrimi 
është bërë me hamendje? Këtë e pranon vetë INSTAT-i kur në publikimin 
e tij shkruan: “Bazuar në sa më sipër, INSTAT-i planifikoi një anketë për të 
matur mbulimin dhe cilësinë e censusit 2011”. Dhe anketa kapi gjithsej 61 
njësi regjistrimi, kur në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë ishin 
11.712 njësi zonale të regjistrimit. A mund të besohet vërtetësia e kësaj 
ankete kontrolli? Kjo përsëri tregon se regjistrimi është bërë “me hamendje” 
dhe “me anketime”, jo me numërim individual. Për këtë ka edhe shumë 
fakte nga terreni. Më tej INSTAT-i shënon “me krenari” se këtë anketë e ka 
përgatitur një statisticien i huaj, i  “licensuar”. Duke iu referuar gjithmonë 
asaj që INSTAT-i ka shënuar në materialin e publikuar e të cituar, mësojmë 
se: “Instituti i Statistikave realizoi Censusin e Popullsisë dhe Banesave 
në Republikën e Shqipërisë, duke pasur si koncept bazë “momentin e 
censusit”, që përkon me mesnatën e datës 30 shtator të vitit 2011”. Në 
radhë të parë, ai nuk quhet “momenti i censusit”, por quhet “momenti kritik 
i censusit”. Dhe ky moment ka rëndësi të veçantë në regjistrimet e hapura 
të popullsisë, pasi kërkon që të gjitha ngjarjet amzore, që ndodhin gjatë 
kohës së regjistrimit, të jepen sipas situatës stabël të momentit kritik. Kjo 
bëhet për të mos pasur shmangie të ndryshme. Kur përcaktohet momenti 
kritik, nuk ka dilema, pasi ai është rigorozisht i precizuar: 

“Momenti kritik i regjistrimit të tetorit 2011, p.sh., është ora 00 e 
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datës 1 tetor 2011.” Një element tjetër, që të tërheq vëmendjen dhe të 
ngatërron është termi “Njësi ekonomike familjare”. Por ç’tregon ky term 
në një regjistrim popullsie? Me sa vura re, një term i tillë haset edhe në 
rekomandimet e Evropës dhe në ligjin e BE-së, por ai s’ka të bëjë me 
kuptimin që i ka dhënë INSTAT-i, por shprehet thjesht për banesën. Për 
familjen, në mënyrë tejet të qartë, flet rekomandimi 493, faqe 109, ku 
shprehimisht thuhet: “Familja bazë, në kuptimin e ngushtë, është ajo e dy 
ose disa personave, të cilët jetojnë në të njëjtën banesë dhe që lidhen si 
bashkëshortë, burrë e grua, si partnerë që bashkëjetojnë, si të martuar të 
regjistruar, ose si prindër e fëmijë”.

Nuk e di se pse është krijuar togfjalëshi ndryshe i INSTAT-it. Ky 
togfjalësh është i përshtatshëm dhe i mundshëm të përdoret në regjistrimin 
e ekonomive bujqësore dhe vërtet atje është përdorur. Këtu ky term nuk ka 
vend për disa arsye: 

Së pari, atij i jepen shpjegime nga më të ndryshmet. Në faqen 6 të 
materialit të cituar, krahas “njësi ekonomike familjare”, jepet përkthimi 
në gjuhën angleze “private household”, që në shqip do të thotë “shtëpi 
private”, pra, s’ka lidhje me “njësinë ekonomike familjare”. 

Së dyti, në faqen 15 ky koncept, në gjuhën angleze, është dhënë 
në kuptimin e thjeshtë “familje”. Por cila është përmbajtja e konceptit 
“njësi ekonomike familjare” sipas INSTAT-it? Sipas tij, “Për qëllime të 
censusit, një njësi ekonomike familjare i referohet një personi ose një 
grupi personash të cilët banojnë së bashku në një banesë dhe ndajnë një 
ekonomi pjesërisht ose plotësisht të përbashkët”. Lind pyetja: Kjo dukuri 
nënkupton “familjen”? Realisht nuk duhet të jetë kështu. Por pse atëherë 
INSTAT-i krahason numrin e “njësive ekonomike” të vitit 2011 me numrin 
e familjeve të vitit 2001? Megjithatë, nuk mund të jap asnjë përgjigje se 
ku e ka gjetur INSTAT-i këtë tregues. Por një gjë është e qartë: INSTAT-i 
as që i ka kuptuar rekomandimet e Evropës e jo më pastaj t’i ketë zbatuar. 
Ai ka zbatuar disa krijime të vetat që e bëjnë regjistrimin e popullsisë 
krejt pa asnjë vlerë, megjithëse shpenzimet kanë qenë marramendëse, 
shpërdorim i parave të taksapaguesve shqiptarë. Folëm gjatë lidhur me 
përmbajtjen e termit “njësi ekonomike familjare”. Nuk e kuptoj se përse 
specialistët e INSTAT-it nuk e pranojnë se ky term i korrespondon familjes 
dhe të përdorin thjesht këtë nocion, duke theksuar se: ky është një grupim 
individësh që nuk ka të bëjë me familjen. Atëherë pse quhet familjar kur 
ai është diçka e rastësishme? Po mesatarja e këtij treguesi përse shërben? 
Pse nuk është përdorur ky përkufizim edhe te regjistrimi i bujqësisë në 
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qershor 1998? Po ashtu, në botimin “Shqipëria - Rezultatet Paraprake të 
Censusit” shkruhet: “Njësi ekonomike familjare, për qëllime të censusit, 
është një njësi familjare.” Pra, pranohet që është e njësuar me familjen. Po 
kështu, edhe kur jepen shpjegime në pyetësorin e censusit, faqe 4, te lidhja 
me personin e referencës, gjithçka tregon se kemi të bëjmë me familjen.

Ndryshe jepet koncepti njësi ekonomike familjare në faqen 8 të 
pyetësorit. Nga ana tjetër, në librin “Censusi i popullsisë dhe banesave”, 
kur zgjerohet kuptimi i njësisë ekonomike familjare shënohet: “Personi i 
referencës është anëtar i NjEF-së, i cili merr zakonisht vendimet kryesore. 
Në shumë raste, në një NjEF me një çift me fëmijë të pamartuar babai 
njihet si person reference”. A nuk kemi familje në këtë rast? Veç të tjerave, 
në Atlasin e regjistrimit 2001, për këtë koncept shkruhet: “Sot, një njësi 
ekonomike familjare përbëhet nga 4.2 anëtarë, kur në vitin 1989 ishte me 
4.7 anëtarë”. Mirëpo në vitin 1989 ky tregues ishte për familjet dhe për 
më tepër saktësi lexoni: “Vjetar statistikor i Shqipërisë, 1991”, faqe 364, 
tabela 247. Tiranë, 1991. Që të bindet më shumë lexuesi për të vërtetën e 
paaftësisë së këtij institucioni në punën për realizimin e regjistrimit, pasi 
i ka konceptet krejt të paqarta, mund të citojmë edhe një herë “shpikjet 
e tij”: “Personi i referencës, - thuhet në faqen 37 të botimit të INSTAT-
it, - është anëtar i “njësisë ekonomike familjare”, i cili merr zakonisht 
vendimet kryesore (se vendimet e tjera i marrin të tjerët - A.B.!) …dhe 
njihet si i tillë nga anëtarët e tjerë të saj.” Më tej INSTAT-i vazhdon: “Në 
shumë raste, në një NjEF me një çift me fëmijë të pamartuar babai njihet 
si person reference”. 

Duke vazhduar më tej me njohjen dhe me saktësinë e koncepteve të 
tjera të “censusit”, siç është koncepti “vendbanues i zakonshëm”, lexojmë 
po ashtu një togfjalësh krejt pa kuptim. Edhe në këtë term ka pasaktësi 
e një tautologji fjalësh pa vlerë. Në botimin e cituar, faqe 37, thuhet: 
‘Vendbanuesit e zakonshëm janë të gjithë personat të cilët janë banues të 
zakonshëm në Shqipëri (se mund të jenë edhe të “jashtëzakonshëm - A.B.!), 
pavarësisht shtetësisë së tyre ose nëse janë ose jo prezentë në vendbanimin 
e zakonshëm në momentin e censusit apo përkohësisht në mungesë”. Më 
poshtë INSTAT-i vlerëson si banorë të Shqipërisë vetëm ata të cilët kanë 
jetuar në këtë vend së paku 12 muaj para regjistrimit. E pabesueshme një 
lajthitje e tillë, kur në rekomandimet e Evropës, po t’i kishin lexuar dhe 
kuptuar specialistët e atij institucioni, do të shihnin se në rekomandimin 158 
thuhet shprehimisht: “Vendbanim i përhershëm është hapësira gjeografike 
ku personi i numëruar banon gjithmonë. Ky mund të jetë:
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a. Vendi ku ai është aktualisht në kohën e regjistrimit;
b. Vendbanimi legal i tij;
c. Vendbanimi që përdor ai për votime dhe për veprime të tjera 

administrative”. 
Në rekomandimin 165 të Evropës shënohet edhe cilat kategori duhet 

të konsiderohen si popullsi banuese:
a. Personat banues të përhershëm, prezentë në kohën e regjistrimit:
b. Personat banues të përhershëm, por përkohësisht mungojnë gjatë 

kohës së regjistrimit:
c. Personat përkohësisht prezentë në kohën e regjistrimit, por janë 

banues të përhershëm diku gjetkë.
A i kanë parë këto rekomandime specialistët që realizuan këtë 

regjistrim? Besoj se as nuk i kanë vlerësuar! Meqenëse INSTAT-it i pëlqen 
të mbulohet me rekomandimet e Evropës, mund të citojmë se si këto 
rekomandime janë plotësisht të qarta, por ata nuk kanë ditur t`i lexojnë.

Në rekomandimin 166 thuhet: “Personat përkohësisht në mungesë i 
shtohen popullsisë së përgjithshme”. Siç shihet, nuk ka për regjistrimet e 
popullsisë koncepte të tilla as në rekomandimet e as në ligjin e BE-së. 

Unë nuk e di se nga ç’libër demografie mund të jenë marrë ato. 
Konceptet korrekte të një regjistrimi, të cilat duhej t’i ofronte regjistrimi i 
popullsisë janë: popullsi banuese, popullsi banuese e përhershme, popullsi 
banuese e përkohshme, popullsi banuese në mungesë, popullsi prezente, 
popullsi prezente e përkohshme, popullsi prezente e përhershme etj., që 
duheshin rilevuar, pasi secila prej tyre ka vlera të veçanta njohjeje, por 
edhe për formulimin e politikave popullative, ekonomike, të arsimit, 
shëndetësisë etj. Vazhdojmë më tej. Kur shpjegohen përkufizimet e 
koncepteve të hasura në materialin e “censusit”, midis të tjerave shënohet 
edhe kuptimi i termit “Vendi i banimit të zakonshëm” dhe për të shënohet: 
“Vendndodhja gjeografike (rrethi, komuna / bashkia, qyteti / fshati), ku 
personi ka vendbanimin e zakonshëm”.

Së pari, ky element nuk emërtohet “vendndodhje”, por “vendbanim i 
përhershëm”.

Së dyti, duhet ditur që me Kushtetutën e Re nuk ka më element 
administrativ të quajtur  “rreth”, por “nënprefekturë”. 

Së treti, përkufizimi korrekt është: “Vendbanim i përhershëm quhet 
hapësira gjeografike ku individi banon në pjesën më të madhe të vitit”. 
Dukurinë e pasaktësisë e vëmë re edhe kur lexojmë formulimin e 
përmbajtjes së termit “njësi kolektive familjare”. Në faqen 37 të botimit 
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të cituar shprehimisht thuhet: “Një njësi kolektive familjare përfshin 
ata persona që kanë nevojë për strehim dhe mjete jetese, të cilat janë të 
siguruara nga një institucion. Një institucion kuptohet të jetë një organ 
ligjor për qëllime afatgjata…”. Ky përkufizim është po ashtu një tjetër 
paradoks, çka nuk përputhet fare me rekomandimet e Evropës dhe ky 
përkufizim bie ndesh edhe me vetë përmbajtjen e dhënë në përkthimin 
në gjuhën angleze në botimin e INSTAT-it, në faqen 37. Por çfarë thotë 
rekomandimi 484, faqe108, për konceptin “njësi kolektive”? “Një banesë 
institucionale (kolektive - A. B.) përmbledh persona të cilëve iu shërben 
për strehim dhe jetesë të siguruar”. Më poshtë në rekomandim jepen 
edhe të dhëna se cilat janë këto “njësi institucionale”: vendqëndrimet e 
studentëve, spitalet, kazermat e ushtrisë, burgjet, azilet e pleqve, shtëpitë 
e fëmijëve etj. Po t`i hedhim një sy manualit të kontrollit që ka shpërndarë 
vetë INSTAT-i, faqe 4, me korsivin “Banesë kolektive”, aty thuhet: “Kjo 
kategori përmban ndërtesa të cilat janë dizenjuar për banim nga një grup i 
gjerë individësh dhe që përgjithësisht përdoren si vendbanim i zakonshëm 
nga të paktën një person në momentin e censusit. Grupi i personave të 
cilët jo domosdoshmërisht janë të lidhur nga lidhje martesore, gjaku, 
adoptimi ose kujdesja, jetojnë së bashku për qëllime shkollimi, vuajtjeje 
dënimi, shëndetësore, ndihme sociale, etj.  ...Banesat e mëposhtme duhet 
të përfshihen në banesat kolektive: shtëpitë për të moshuar, jetimoret, 
spitalet, konviktet e shkollave, hotelet, institucionet korrektuese dhe 
penale, institucionet fetare, kampet e punës, azilet, kazermat ushtarake”. 
Siç shihet, në citimin më sipër të rekomandimit nuk përmendet askund 
fjala “familjare”, apo lidhja ose jo e gjakut midis banorëve etj., dhe me të 
drejtë se këta nuk përbëjnë një familje, por një komunitet. Nga ana tjetër, në 
rekomandim nuk thuhet askund se “njësia kolektive” përmbledh persona 
që kanë nevojë për strehim dhe mjete jetese, pasi kushtëzimi i tyre është 
krejt tjetër. Studentët jetojnë në godina kolektive pasi janë angazhuar me 
procesin mësimor larg familjeve dhe jo se kanë “nevojë për strehim e mjete 
jetese”, siç thuhet në botimin e INSTAT-it. Po kështu, edhe nëpër burgje, 
reparte ushtarake etj., kemi strehime në banesa kolektive dhe jeta e tyre 
është e lidhur me këtë banesë. Gabimi në trajtimin e këtij koncepti thellohet 
më tej kur më poshtë lexojmë: “Një institucion kuptohet të jetë një organ 
ligjor për qëllime afatgjata të strehimit dhe ofrimit të shërbimeve”, kur në 
rekomandim thuhet që “institucioni të jetë një ent legal që të shërbejë për 
një kohë të gjatë”. Pastaj, nuk kuptoj se si mund të jetë godinë kolektive 
një banesë ku jeton një person, apo ku jetojnë persona me lidhje martesore 
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apo gjaku që përbëjnë një familje. A nuk është banesë familjare kjo? Por 
koncepti më i çuditçëm dhe njëherësh më i papërshtatshëm që kam lexuar 
gjer më sot është ai mbi “zonat urbane dhe rurale”. Sipas asaj që thuhet 
në botimin e INSTAT-it, faqe 39, “Zonat urbane and rurale (kanë futur në 
ligjërimin shqip fjalën e gjuhës angleze në vend të “dhe”-së së shqipes 
- A.B.), zona të përcaktuara nga ligji shqiptar nëpërmjet përkufizimit të 
territoreve urbane ose rurale apo njësive administrative”. Do të thosha se 
ky është përkufizimi më i pakuptimtë që kam dëgjuar ndonjëherë. Nuk 
bëhet diferenca e njësive qytet/fshat me njësinë administrative bashki/
komunë. Po t’u referohemi rekomandimeve të Evropës, shohim se atje 
saktësohet si njësi urbane çdo vendbanim me popullsi mbi 2000 banorë, 
kur në praktikën shqiptare tashme një njësi qytetare shpallet me vendim të 
Këshillit të Ministrave. Nuk mund ta  kuptoj se çfarë kriteri është ndjekur 
në rilevimin e censusit sipas përkatësisë zonë urbane/rurale? Në rast se 
janë ndjekur rekomandimet e Evropës, atëherë, mendoj se janë përfshirë 
këtu edhe fshatrat si Pojani në Korçë që ka mbi 4000 banorë, apo fshati 
Bradashesh në Elbasan, Lazarati në Gjirokastër etj? Kjo llogaritje e ka 
nxjerrë popullsinë qytetare me 53.5%? Po të jetë kështu, është një gabim 
tepër i rëndë.

Duke folur për gabimet në formulimin e koncepteve përbërëse të 
“censusit”, do të flasim edhe për tre të tjera: për konceptin etni, gjuhë amtare 
dhe atë të besimit fetar ose ndryshe të fesë. Në faqen 34 të publikimit të 
INSTAT-it, ku shpjegohet metodologjia, jepet edhe shpjegimi lidhur me 
termin e përkatësisë etnike, e cila formulohet “si një kuptim i përbashkët 
i origjinës historike dhe territoriale (rajonale, kombëtare) të një grupi 
etnik ose komuniteti, duke përfshirë karakteristika të veçanta kulturore, 
që përfshijnë gjuhën dhe/apo fenë dhe/apo zakonet specifike dhe mënyrën 
e jetesës”. Po rekomandimet e Evropës çfarë thonë? Në rekomandimin 
419, faqe 95, thuhet shkurt: “Etnia mbështetet në pasjen e një historie dhe 
vendorigjine të përbashkët (rajonale apo kombëtare) dhe në karakteristikat 
kulturore të veçanta”. Por doja të nënvizoja se lidhur me përkatësinë etnike 
koncepti më real është ai i dhënë në Konventën Kuadër të Këshillit të 
Evropës për Pakicat Kombëtare, ku thuhet: “Minoritetet përbëhen nga një 
grup numerikisht më i vogël nga pjesa tjetër e popullsisë, anëtarët e të 
cilit, që janë shtetas të këtij shteti, bartin karakteristika etnike, fetare apo 
gjuhësore të ndryshme dhe janë të prirur të ruajnë kulturën, traditat, fenë ose 
gjuhën e tyre”, dhe këtë përkufizim duhet ta ketë mirë parasysh INSTAT-i, 
pasi Këshilli i Evropës porosit se “Të gjitha vendet që synojnë të hyjnë 
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në BE, duhet të zbatojnë këtë kriter”. Më tej, në publikimin e INSTAT-
it vërejmë se koncepti lidhur me gjuhën amtare nuk është korrekt. Sipas 
botimit, faqe 34, gjatë regjistrimit të popullsisë janë mbledhur të dhëna për 
gjuhën amtare sipas konceptit të INSTAT-it, që gjuhë amtare është “gjuha 
e parë ose kryesore e folur në shtëpi gjatë fëmijërisë”. Po ta ballafaqojmë 
këtë koncept me atë të dhënë në rekomandimin 430 a, faqe 96, del se ka 
diferencime. Në rekomandimin përkatës thuhet: “Gjuha amtare është e 
para gjuhë e folur në fëmijërinë e hershme në familje”. Pra, siç shihet, 
përcaktimi i rekomandimit është shumë më rigoroz dhe tepër përcaktues, 
çka nuk të lejon të bësh gabime në rilevim. Më tej, edhe diçka për konceptin 
mbi fenë. Në botim për këtë koncept thuhet se “Feja është përcaktuar si një 
komunitet besimesh apo praktikash, të cilat shpesh përfshijnë njohjen e një 
ekzistence hyjnore, fuqie ose parimi”. Po ta ballafaqosh edhe këtë koncept 
me atë të dhënë në rekomandimin 437, del në dukje “risia” e dhënë nga 
INSTAT-i. Por në fjalorët terminologjikë përcaktohet fare thjesht dhe 
më se kuptueshëm nocioni “fe”: “Feja është një sistem i veçantë besimi 
dhe adhurimi”. Ose ndryshe: “Feja është një tërësi ritesh destinuar për 
shprehjen e marrëdhënieve njerëzore në raport me Zotin”. Në mbyllje të 
këtij sythi, edhe një pyetje për INSTAT-in: Pse emërtimi “census”dhe jo 
“regjistrim“ i popullsisë? Na ka bërë përshtypje deklarimi i Komisionit 
Qendror të Regjistrimit pas polemikave që shpërthyen kur u deklarua se do 
të ndërmerrej regjistrimi i popullsisë, që nëpërmjet kreut të tij theksoi se: 
“Ky nuk është regjistrim i popullsisë, por një census”. Nuk e kuptoj këtë, 
sepse dihet që termi “census” i përdorur në gjuhët latine apo anglikane 
etj., në gjuhën shqipe përkthehet “regjistrim”. Bile kaq shumë është i 
familjarizuar ky term me këtë kuptim, saqë përkthyesit më në zë në gjuhën 
shqipe e shqipërojnë “regjistrim i popullsisë”.

Në rast se do të vazhdonim edhe më tej, do të nënvizonim edhe mjaft 
pasaktësi e gabime edhe në konceptet demografike. Kështu p.sh., në faqen 
9 të botimit thuhet: “Indeksi i zëvendësimit (raporti i popullsisë nën 15 vjeç 
ndaj popullsisë gjithsej) është ulur nga 29% në censusin 2001 në 21% në 
censusin 2011, gjë që tregon fillimin e plakjes së popullsisë”.  Ky tregues 
nuk është aspak “indeksi i zëvendësimit”, por treguesi i tipit të popullsisë 
(progresiv, stacioner, regresiv), që shpreh peshën e kontigjentit të fëmijëve 
në popullsinë e përgjithshme. Indeksi i zëvendësimit është raporti midis 
“hyrjeve” në moshën e punës dhe “daljeve “nga mosha e punës, që po t`u 
referohemi të dhënave të “regjistrimit”, indeksi i zëvendësimit është 1,9, 
që do të thotë se me daljen e një personi nga mosha e punës, do të futen 
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gati 2 të rinj. Natyrisht që edhe ky tregues shpreh tendencën e plakjes 
së popullsisë në Shqipëri, por më së miri këtë dukuri e shpreh ajo që në 
demografi quhet “mosha mesatare e popullsisë”, që tashmë, gjithmonë 
sipas “regjistrimit”, ka shkuar në 35.34 vjeç. Po a është real një tregues i 
tillë i moshës mesatare të popullsisë në vendin tone? Unë mendoj se jo! Po 
të shohim me kujdes popullsinë sipas moshës, në faqen 47 të publikimit 
vëmë re një deformim të pashpjegueshëm pas grupmoshës 25 vjeç, ku 
grupmosha paraardhëse bie nën të me gati 50%. Dyshimi për realitetin e 
moshës mesatare prej 35.34 vjeç rritet po të llogarisim, sipas të dhënave të 
censusit, koeficientin e moshënimit të popullsisë, i cili është 7.6%, çka do 
të thotë, sipas demografit polak Eduard Rosset, që kjo popullsi ka akoma 
tendencën e “rënies demografike”, ose gjendet në prag të moshënimit, kur 
mosha mesatare e vlerëson atë si të “plakur”.

              
Mbi rezultatet e “censusit”. A janë reale ato?
Siç kishte njoftuar më parë nëpërmjet shtypit, më datën 13 dhjetor 

2012 INSTAT-i hodhi në publik pjesën më “të nxehtë” të punës së vet, të 
dhënat për kombësitë dhe për përbërjen fetare. Njoftimi i dhënë fillonte 
me shënimin: “Më 1 Tetor 2011 popullsia banuese e Shqipërisë ishte 
2.821.977 persona. Më tej INSTAT-i raporton se, nga këta, janë numëruar 
si pjesëmarrës në census 2.800.138 persona”. Nuk kuptova asgjë se çfarë 
donte të thoshte me shifrën e parë dhe çfarë donte të thoshte me shifrën 
e dytë. Sipas këtij slogani: “Popullsia e Shqipërisë (duhet thënë popullsia 
në Republikën e Shqipërisë) është popullsi banuese”, por nuk bëhet fjalë 
për asnjë popullsi tjetër si: ajo prezente, prezente banuese, banuese e 
përhershme, apo banuese në mungesë etj., por thjesht “rezidente” (banuese 
A.B.). Vërtet kjo është popullsi “rezidente”? Megjithatë, e lëmë njoftimin 
e parë dhe i referohemi botimit “Censusi i popullsisë dhe banesave”, botim 
i INSTAT, Tiranë, 2012. Edhe në këtë publikim INSTAT-i shënon po të 
njëjtën gjë si dhe në njoftimin fillestar, duke bërë edhe një krahasim me 
treguesin e regjistrimit të vitit 2001. Sipas krahasimit, del se popullsia e 
vitit 2011 ishte 8% më e vogël se ajo e vitit 2001, kur u rilevua një popullsi 
3.069.725 banorë. Mirëpo këtu ka një problem. Si në njoftimin paraprak, 
edhe në të dhënat tabelare të botimit të cituar numri i popullsisë në vitin 
2011 jepet me 2.800.138 banorë, çka do të thotë me 8.7% më pak se viti 
2001, gjë që duhej qartësuar.  Më poshtë, gjatë leximit, mësova se: “Shkak 
për uljen e numrit të popullsisë në Republikën e Shqipërisë, gjatë këtij 
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10-vjeçari, qenkërka migracioni dhe ulja e nivelit të lindjeve”. Natyrisht, 
këto dy probleme janë, po si vërtetohet nga regjistrimi një dukuri e tillë? 
Sa të emigruar ka pasur gjatë 10-vjeçarit? Po niveli i riprodhimit si ka 
ndryshuar? Nuk kanë vlerë prononcimet apriori. Në të vërtetë, të dyja 
problemet e cekura më sipër kanë realisht kushtëzim themelor në zhvillimin 
demografik të Republikës së Shqipërisë, por që dikush të ofrojë një ide apo 
një alternativë duhet të dijë diçka rreth ecurisë së tyre, si në horizontal 
edhe në vertikal, gjë që INSTAT-i nuk e bën. Megjithëse do të doja të 
thosha se nuk është realitet koncepti “pakësim i lindjeve”, por “politika 
demografike spontane”, çka, si askund në botën moderne, është politika 
më tipike demografike dhe ndoshta e vetmja në Evropë e “popullsisë që 
shkon kot”. Për këtë mjafton t`u hidhni një sy statistikave, megjithëse të 
dyshimta, dhe do të shikoni se shtatzënitë në Shqipëri janë rreth nivelit 
30‰ në vit, por popullsia e “flakur kot” - abortet, janë gati po aq sa dhe 
lindjet e gjalla gjatë një viti. Megjithatë askush nuk do t`ia dijë për këtë 
dukuri. Tashmë slogani është gjetur.

Sipas statistikës së mësipërme, vihet re se midis dy regjistrimeve 
të fundit ka një diferencë neto në numrin e përgjithshëm të popullsisë 
së rilevuar prej minus 269.137 banorë. Ku kanë shkuar këta njerëz?A i 
intereson shtetit të dijë për ta, dhe a e thotë regjistrimi një gjë të tillë? Jo! 
Po kush tjetër duhet ta thotë? Megjithatë unë doja të thosha se të larguarit 
në 10 vjetët e fundit nuk janë kaq sa jep INSTAT-i, por më shumë. Të 
dhënave të mësipërme u duhet bashkangjitur edhe shtesa natyrore 
10-vjeçare e barabartë me 295.051 banorë, atëherë shifra e të larguarve 
gjatë këtyre 10 vjetëve (2001-2011) shkon në 564.188 banorë. Këtyre 
u shtohen edhe të tjerë banorë të larguar në vitet 1990-2001. Kësisoj 
kontigjenti i të larguarve në total arrin në 1.6 milionë banorë. Ku ka shkuar 
gjithë kjo popullsi? INSTAT-i nuk jep asnjë të dhënë konkrete. Po shtetit 
nuk i intereson ta dijë se ku kanë shkuar shtetasit e vet, në një kohë që ai 
përpiqet të “birësojë” qindra mijë shqipfolës ose jo të tillë dhe kërkon t`i 
bëjë ata “shtetas shqiptarë”? Si shpjegohet që në fushatat elektorale numri 
i të regjistruarve në lista është shumë më i madh se ai që jep “censusi“i 
INSTAT-it. Konkretisht, në zgjedhjet e qershorit 2013 numri i zgjedhësve 
në lista ishte 3.271.855 persona, prej të cilëve morën pjesë në votime 
53.5% ose 1.750.442 persona. Kësaj popullsie në moshë votimi, duke 
llogaritur edhe popullsinë 0-17 vjeç (e barabartë me 26.8%, në rast se i 
referohemi strukturës moshore të viteve 2001 dhe 2011) i korrespondon 
një popullsi tërësore banimi prej 4.469.750 veta. Pra, kjo popullsi banuese 
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(prezente plus atë në mungesë) duhej të rilevohej nga censusi. Po të mund 
të bëjmë diferencën e këtij treguesi me atë të dhënë nga censusi, na del 
një masë prej 1.669.612 banorë që shteti shqiptar nuk di se ku janë e si 
jetojnë. Atëherë shtrohet përsëri pyetja: kujt i shërben regjistrimi, i cili 
nuk mbledh asnjë lloj informcioni për një kontigjent të tillë të popullsisë? 
Meqenëse përmendet kudo në material mbështetja në rekomandimet e 
Evropës, ma merr mendja se nuk është lexuar fare një paragraph, ku midis 
të tjerave, thuhet se: “Duhet të pasqyrohet në regjistrim edhe popullsia 
e cila interesohet për procesin elektoral”, pra, duhej të pasqyrohej se ku 
gjendeshin të dislokuar 1.6 milionë njerëz, apo, së paku, ai kontigjent që 
erdhi në vendbanimin e tij për të marrë pjesë në votime.

Tani të shikojmë disa nga treguesit më pikantë të censusit. Gjer më 
tani pamë disa dukuri që tregojnë se sa “vlerë” ka ky census, për të cilin 
INSTAT-i “krenohet” kur thotë se: “tashmë të dhënat e përditësuara 
sociale dhe ekonomike mund të përdoren për planifikimin dhe vlerësimin 
e politikave të ndryshme qeveritare, si dhe të programeve të zhvillimit në 
nivel qendror dhe vendor”. Pretendimi është tepër i madh, por realiteti jo 
vetëm që nuk i ofron këto mundësi, por, përkundrazi, sjell një pështjellim 
të madh, që pa frikë mund ta quajmë skandal. Duke shfletuar të dhënat e 
botimit të INSTAT-it, në faqen 63 bie në sy një tabelë, sa e çuditshme aq 
edhe pa vlerë. Në krye të tabelës shënohet: “Popullsia banuese në banesat 
kolektive” dhe në total shënon gjithsej 15.599 persona?! Më tej thuhet se 
këta persona janë: në shtëpitë e të moshuarve 299 persona, në jetimore 518 
persona, në spitale 334 persona, në shkolla me konvikte 5621 persona etj. 
Po banesat e tjera kolektive si konviktet e universiteteve, repartet ushtarake, 
burgjet etj., sa banorë kanë pasur? Mund të them se aq banorë sa ka dhënë 
censusi në banesat kolektive të konvikteve të gjithë vendit i ka vetëm 
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan. Regjistrimi është kryer në 
muajin kur studentët dhe nxënësit kanë qenë në procesin mësimor, për 
rrjedhojë kanë qenë edhe banorë të banesave kolektive. Pra, kjo tregon se 
INSTAT-i as nuk ka shkelur për të regjistruar banorët e banesave kolektive. 
Ai nuk ka mbajtur parasysh asnjë parim në regjistrimin e popullsisë dhe 
kurrsesi nuk ka realizuar një regjistrim korrekt, në kuptimin e mirëfilltë të 
fjalës. Për të mos folur për formulime të tilla si banesa kolektive “hotele 
me fjetore” (term që për herë të parë e dëgjoj), ku hasen vetëm 84 persona? 
A janë koshientë specialistët e INSTAT-it për këtë shifër? Janë rilevuar 
84 persona në gjithë hotelet e Shqipërisë apo vetëm te hotel “Shkumbini” 
në Elbasan? Pra, a mund t`i besohet këtij “censusi”? Por, nga ana tjetër, 
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INSTAT-i, që të tregojë se “censusi” është realizuar në mënyrë perfekte, në 
faqen 62 jep edhe strukturën moshore dhe gjinore të “Popullsisë banuese 
në banesa kolektive”.

Duke u zvarritur nëpër faqet e botimit të cituar, shkojmë në faqen 71, 
ku në krye të tabelës shënohet: “Popullsia banuese sipas përkatësisë etnike 
dhe kulturore”. Pa dashur të polemizojmë përsëri për pasaktësinë e termit 
“etnike dhe kulturore”, mund të themi se publikimi i këtyre të dhënave është 
një skandal i jashtëzakonshëm dhe tejet i turpshëm! Në krye të kësaj tabele 
lexojmë se popullsia me kombësi shqiptare në Republikën e Shqipërisë 
është 2.312.356 ose e barabartë me 82.58%, kur grupet e tjera etno-kulturore  
përbëjnë vetëm 1.89% të popullsisë, ndërsa 13.96% e popullsisë nuk japin 
asnjë përgjigje për përkatësinë etnike dhe 1.58% janë të pavlefshëm. Këtu 
dua të ndalem pak. Është për t`u habitur se si organizma kaq të rëndësishëm 
të një vendi që synon të bëhet pjesë e bashkësisë evropiano-perëndimore 
qëndrojnë me kokëfortësi në pozitat e tyre të gabuara. Në asnjë nen të 
Konventës Evropiane për të drejtat e minoriteteve nuk e has një përkufizim 
të tillë “përkatësi etnike dhe kulturore”. Konventa i quan të gjithë “pakica 
kombëtare” dhe kërkon që të respektohen e të trajtohen si të tillë nga të gjitha 
shtetet që synojnë të hyjnë në Bashkësinë Evropiane. Unë ngre pyetje për 
specialistët e INSTAT-it: Pse duhen përdorur këto emërtime të dyshimta 
dhe diskriminuese? Çfarë synohet të arrihet me to? Unë them: “Asgjë e 
këndshme, veç ndonjë tensioni social”! Veç kësaj, në këto “moskuptime” 
në përcaktimet e elementëve kanë vend edhe formulimet apo trajtimet e 
gabuara. Çfarë do të thonë shifrat e mësipërme? A e kanë idenë ata punonjës 
për dëmin shtetëror, politik, shoqëror që kanë shkaktuar? A mund të na 
thotë INSTAT-i se cili është ai organizëm analog ndërkombëtar që e futi në 
këtë rrugë krejt të gabuar regjistrimin e popullsisë në Shqipëri, apo qenë 
statisticienë “të liçensuar”, të zgjedhur prej tyre? Duke folur gjithmonë 
për minoritetet po ballafaqojmë të dhënat e regjistrimit të vitit 2011 me 
ato të vitit 2001 (dhënë në një njoftim të veçantë nga INSTAT-i në shtyp, 
kur ky institucion ngriti dallgë të forta në “mbrojtje të çështjes kombëtare 
të shkelur” nga botimi i “Atlasit Demografik të Popullsisë së Shqipërisë”), 
del se minoriteti grek dhe etnitë e tjera në vitin 2001 ishin gjithsej 42.891 
banorë, prej të cilëve 35.829 banorë ishin me kombësi greke dhe 992 banorë 
ishin të etnisë arëmëne dhe arëmëne. Po të shohim të dhënat e regjistrimit 
të vitit 2011, del se numri i kombësive joshqiptare të deklaruara shkon 
në 52.700 banorë, pra, afërsisht sa 25 vjet më parë. Mirëpo në të dhënat 
e INSTAT-it thuhet se: 13.96% e popullsisë së vendit ose 390.938 banorë 
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nuk preferojnë të deklarojnë kombësinë. Por çfarë janë këta të padeklaruar? 
Dhe specialistët e INSTAT-it të çudisin kur mundohen të shpjegojnë se 
nga këta që nuk përgjigjen “13.80% flasin shqip”. Po çfarë gjuhe flet një 
person që nuk është deklaruar? Me sa duket, punonjësit e INSTAT-it nuk 
e dinë që po të jesh shtetas i Republikës së Shqipërisë gjuhë zyrtare ke 
gjuhën shqipe, për pakicat lejohet përdorimi i gjuhës së vet brenda njësisë 
përkatëse shtetërore vendore. Pra, të shënosh se këta 13.80% flasin shqip 
nuk do të thotë se janë apriori popullsi me kombësi shqiptare. Në rast se 
për INSTAT-in këta janë joshqiptarë, që nuk janë deklaruar, atëherë shifra 
e popullsisë me etni joshqiptare bëhet më skandaloze, shkon në 447.180 
banorë, ose 15.79 % e popullsisë së vendit. Çudia për këta tregues vazhdon 
edhe më kur në fund të tabelës shënohet: “e pavlefshme/e papërcaktuar” që 
janë 44.144 banorë të Republikës së Shqipërisë. Ç’do të thotë kjo?

Si është e mundur që institucioni, që para disa vitesh nuk pranonte 
kurrsesi ekzistencën reale të pakicave të tjera kombëtare, veç atyre greke, 
maqedone, malazeze,  pranon tani edhe etninë rome, arëmëni, egjiptiane 
etj. Në publik, në vitin 2001, u deklarua zyrtarisht se arëmënët janë 
“integruar me popullsinë shqiptare, saqë janë asimiluar”, vetëm ndonja 
900 veta nuk i ka “asimiluar integrimi”. Jo vetëm kaq, por tashmë ju 
deklaroni edhe kombësi fantazma, siç është rasti i “egjiptianëve”. Çfarë 
materialesh janë studiuar dhe ku është gjetur kjo kombësi? Me sa duket, 
është një “ngatërresë” që vjen nga gjuha angleze. Por, po të studioheshin 
me pak vëmendje fjalorët e gjuhës angleze, do të mësohej se kur thuhet 
“gypses” shpjegohet: popullsi me prejardhje nga Egjipti dhe jo popullsi 
egjiptiane, dhe se në “Cambrige Learner’s Dictionary” dhe në “The 
Pinguin Dictionary”, faqe 1145, “gypses” vlerësohen të njëjtë me romët, 
duke u vlerësuar si popullatë me prejardhje nga India. Duke vazhduar 
gjithmonë me çudirat, më tej vërejmë se si etnia arëmëni, nga 922 banorë 
në vitin 2001, sipas të dhënave tuaja të regjistrimit të vitit 2011, tashmë 
rezulton me 8266 banorë, pra u rritën të “paintegruarit” me 9 herë, ose me 
mesatarisht 811‰ në vit. Kjo situatë është edhe për kombësinë rome, e 
cila, nga asnjë person në vitin 2001, tashmë (në vitin 2011) përfaqësohet 
me 8301 persona.

 Në qoftë se do të bënim një ballafaqim me të dhënat e regjistrimit të vitit 
1989 për minoritetet, i cili është zhvilluar me prezencë të ndërkombëtarëve 
dhe është vlerësuar si regjistrimi më i saktë dhe real, vëmë re se etnitë 
joshqiptare kishin një kontigjent prej 64.816 banorë, kur në vitin 2001 
kanë pasur 53.201 banorë, çka do të thotë 11.615 persona më pak. Po të 
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shtonim këtu edhe shtesën natyrore të kësaj popullsie, atëherë numri i 
personave me etni joshqiptare të munguar shkon në 27.250 banorë. Më 
tej vazhdojmë me grekët, të cilët në vitin 1989 kanë qenë 58.758 banorë, 
kur në vitin 2011 minoriteti grek ka pasur 34.397 banorë më pak, pra, ka 
pasur vetëm 24.361 banorë. Po të llogarisim këtu edhe shtimin natyror të 
kësaj popullsie, atëherë del se gjer në vitin 2011 janë larguar nga Shqipëria 
46.283 banorë, shtetas shqiptarë me kombësi greke. Ku gjenden tani këta 
njerëz? Ç`është bërë me ta? Gjithë kjo rrëmujë të dhënash çdo gjë mund 
të jetë, por regjistrim i përgjithshëm i popullsisë dhe i banesave nuk është 
kurrsesi.

Duke shfletuar më tej botimin, në faqen 72 vëmë re po ashtu një 
deklarim tepër të pakuptueshëm. Në krye të tabelë shënohet: “Popullsia 
banuese sipas gjuhës amtare”. Në vazhdim jepen këto të dhëna: me gjuhë 
amtare shqip 98.8% dhe me gjuhë amtare joshqip 1.2%. Kjo do të thotë 
që nga 52.700 persona të deklaruar me kombësi joshqiptare vetëm 30.685 
persona kanë deklaruar gjuhën e tyre përkatëse amtare, ndërsa 22.015 
persona janë me kombësi joshqiptare, por kanë gjuhë amtare gjuhën shqipe. 
Çudi e padëgjuar! Zakonisht, në të gjitha deklarimet e regjistrimeve të 
popullsisë ndodh që deklarimi i gjuhës amtare është me tregues më të lartë 
se ai i kombësisë dhe kjo lidhet disi me ngurrimin në deklarimin e etnisë 
përkatëse, ndërsa deklarimi i gjuhës amtare është shumë më i lirshëm. 
Kështu ka ndodhur p.sh. edhe në regjistrimin e popullsisë së Shqipërisë 
në vitin 1950, 1960 etj., ku deklarimi i gjuhës amtare, sidomos për pakicat 
kombëtare, ka qenë 15-20% e gjer në tri herë më i lartë. Po të merrnim disa 
etni sipas tabelës, vëmë re se etnia greke është deklaruar si etni me 24.243 
persona, ndërsa me gjuhë amtare është deklaruar me 15.196 persona, pra, 
mbi 38 % e etnisë greke në Shqipëri ka për gjuhë amtare “gjuhën shqipe”. 
Vazhdojmë më tej. Në tabelë thuhet se arëmënët si etni janë deklaruar 8266 
persona, ndërsa me gjuhë amtare arumanisht janë deklaruar gjithsej 3848 
persona, pra, vetëm 46.5%, të tjerët janë popullsi me “etni arëmëni, por me 
gjuhë amtare shqipe”. Nuk e di nëse e kuptojnë specialistët e INSTAT-it atë 
çfarë kanë deklaruar dhe dëmin e madh që kanë shkaktuar?

Para se ta mbyll këtë shkrim, dy fjalë edhe për të dhënat e rilevuara dhe 
të publikuara nga INSTAT-i për besimet fetare. Në faqen 71 të publikimit 
të cituar jepet tabela, në krye të së cilës shënohet: “Popullsia banuese sipas 
përkatësisë fetare”. Natyrisht që ky është regjistrimi i parë që bën një 
përpjekje për të rilevuar edhe këtë kategori të popullsisë në Shqipëri. Gjatë 
të gjithë intervalit kohor shekullor, për Shqipërinë nuk ka pasur regjistrime 
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të popullsisë që të kenë përfshirë edhe strukturën fetare të vendit. Të dhëna 
të tjera: sipas gjendjes civile, sipas ish-enteve fetare apo sipas vlerësimeve 
të ndryshme janë dhënë me bollëk gjer në vitin 1967.  Nga këto të dhëna, 
si dhe nga disa anketime që janë bërë nga mesi i viteve 1990, është 
shfaqur një strukturë fetare e popullsisë së Shqipërisë pak a shumë e tillë: 
myslimanët dhe bektashijntë zinin gati ⅔ e popullsisë së vendit (63%), 
ortodoksët zinin rreth 22%, katolikët 8% dhe 7% ishin të padeklaruarit. Në 
të dhënat e regjistrimit të fundit (2011) vëmë re një përmbysje të situatës 
si dhe tregues tepër të çuditshëm. Të dhënat e regjistrimit shënojnë se: 
myslimanët zënë 56.70% të popullsisë së vendit; bektashinjtë zënë vetëm 
2,09% (58.628 banorë) të popullsisë, ose aq banorë bektashinj sa ka vetëm 
Gjirokastra. Po krahinat e tjera me bektashinj ku janë? Kur, për çudi, shohim 
që katolikët, jo vetëm që nuk kanë “ikur gjëkundi”, por, përkundrazi, janë 
shtuar me rreth 2% të popullsisë. Nga ana e tyre ortodoksët, nga 22% që 
ishin, sipas INSTAT-it janë vetëm 6.75%. D.m.th. pakësim me mbi 3 herë 
i popullsisë ortodokse dhe rritje me mbi 2% e popullsisë katolike. Ky të 
ketë qenë misioni bazë i “censusit”? Por më poshtë do të shohim çudi të 
tjera. Specialistët e INSTAT-it, që kanë “gërmuar” në thellësitë e shekujve, 
kanë zbuluar se në Shqipëri ka 3797 evangjelistë, por ka edhe të krishterë 
të tjerë, që nuk dihet se çfarë janë, por ama janë 1919 vetë. Por “zbulimi” 
më i madh është ai që INSTAT-i ka rilevuar 69.995 banorë ateistë në 
Shqipëri, 153.630 besimtarë të pacilësuar, siç ka edhe 602 banorë me fe të 
ndryshme dhe 386.024 banorë që nuk përgjigjen. Kam 40 vjet që merrem 
me studime demografike, kam parë shumë punime e botime, nga lindja dhe 
nga perëndimi, por publikime demografike me të dhëna si ai i censusit të 
INSTAT-it nuk kam parë asgjëkundi.

Ja pra, kjo është “puna e vlefshme” e INSTAT-it dhe me këtë punë ai e 
“arriti” dhe e “tejkaloi” qëllimin që i kishte vënë vetes për censusin:

a. Të japë një panoramë “aktuale dhe të saktë” të realitetit demografik, 
ku askush të mos marrë vesh asgjë dhe të mos jetë në gjendje t’i përdorë 
të dhënat.

 b. Censusi të mos japë kurrfarë fotografimi të momentit, por një imazh 
fotografik tepër përçudnues të trashëguar.

c. Censusi, duke ofruar të dhëna kaq të pasakta, të paplota dhe të 
pakuptimta, bëhet një nga faktorët bazë të ecjes “kuturu të Shqipërisë”.

Në mbyllje të këtij artikulli desha t`u bëj një apel: Institucionit të 
Presidentit, Këshillit të Ministrave, Avokatit të Popullit, Prokurorisë së 
Përgjithshme, ambasadave tona kudo që janë: të marrin të gjitha masat 
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dhe të mësojnë të vërtetën se çfarë bëhet me një të tretën e popullsisë 
së Shqipërisë, 1.6 milionë banorë, që INSTAT-i nuk denjon t`i pasqyrojë 
askund në statistika, sipas devizës “larguar mbi një vit”?!!! Ku është kjo 
popullsi, si është sistemuar, si trajtohet, sa është realisht numri i saj, gjendja 
arsimore, shëndetësore etj. Mëmëdheu duhet ta dijë ku i ka bijtë dhe 
bijat dhe ata duhet ta ndiejnë se kanë një “Mëmë” që kujdeset për ta! 
Po ashtu, i bëj apel INSTAT-it që të qartësojë publikisht këtë punë të dobët 
dhe kush mban përgjegjësi për shpenzimet marramendëse, kur produkti i 
punës është jashtë çdo parametri të konsumit të mundshëm.
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zhvillimi i familjes shqiptare
në vitet 1923-2011

Dr. Pasko VAKO

Abstract
The analysis of the Albanian family according to the member’s numbers, based 

on the censuses data from 1923 till 2011, shows her gradual reduction. During this 
period, were decreased in sensitive way families with many members, and were 
increased the families with 1-4 members.  The main focus of the paper is concentrated 
during 1989-2011, known as transition period. Some factors that were impacted in 
the structural changing of the family, were marriages, births, deaths, emigration, 
inner movements, etc. One of the conclusions of this paper is that the main typical 
of the Albanian family is composited in average by 3.9 members per family, and by a 
steady family nucleus. Mostly of factors that have impacted to the family decreasing 
are: the creation of the families more smaller but more steadily; the increasing of 
the families in the urban zones toward families in the rural zones; families with 
more educated members; with more healthiest members; families with a more higher 
living level; families with a more comfort condition of housing etc. In the paper there 
are analysing some data according to districts, comparisons with other countries 
etc. In parallel with analysing in the paper are presented and some suggestions with 
intention to implement respective measures in the future.

Key words: Albanian households; urban and rural area; number of family 
members; composition of the family; typical Albanian family; Family nucleus; 
Reference person.
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1. ANALIZA E Të DhëNAVE Të CENSuSEVE PëR FAMILjET 
DERI Në VITIN 1989

Zhvillimin e popullsisë dhe të familjeve1 shqiptare, si shtylla të 
shoqërisë gjatë afro 90 vjetëve e paraqesin të dhënat e tabelës që vijon:

1 Njësi Ekonomike Familjare (NJEF, Familje): Për qëllime të Censusit, një njësi 
ekonomike familjare i referohet një personi ose një grupi personash, të cilët 
banojnë së bashku në një banesë dhe ndajnë një ekonomi pjesërisht ose plotësisht 
të përbashkët. INSTAT 2002. Censusi i Popullsisë dhe Banesave në Shqipëri 2011. 
F. 36.

Vitet Popullsia Numri i 
familjeve

Pjesëtarë për 
familje

(mesatarisht)
1923 814.380 143.065 5.7
1930 833.618 146.249 5.7
1945 1.122.044 196.850 5.7
1950 1.218.945 211.613 5.8
1955 1.391.499 251.756 5.5
1960 1.626.315 279.805 5.8
1969 2.068.155 346.588 6.0
1979 2.590.600 463.333 5.6
1989 3.182.417 675.456 4.7
2001 3.069.275 726.895 4.2
2011 2.821.977 722.262 3.9

Tabela 1. Numri i popullsisë dhe i familjeve

Burimi: Popullsia e Shqipërisë 2001 dhe Censusi 2011.

Nga të dhënat e tabelës del se gjatë viteve 1923-1945 numri i popullsisë 
dhe i familjeve është shtuar mesatarisht çdo vit me 1.5%, kurse numri 
mesatar i pjesëtarëve për familje nuk ka ndryshuar. 

Nga 1945 deri në 1989 popullsia u rrit 2.8 herë. Lindshmëria e lartë, 
ulja e ndjeshme e vdekshmërisë, mungesa e emigracionit janë faktorët që 
numri i familjeve u rrit 3.4 herë, ndërsa numri mesatar i pjesëtarëve për një 
familje u zvogëlua me 0.18 pjesëtarë. 

Në vitet 1989 - 2001 rritja e popullsisë u zëvendësua me rënie prej 
(-) 3.6%. Kurse në vitet 2001-2011 popullsia u pakësua me rreth -8% si 
rrjedhojë e uljes së lindshmërisë, nivelit të qëndrueshëm të vdekshmërisë 
dhe emigrimit masiv filluar pas vitit 1990.
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Zhvillimi ekonomiko-shoqëror, rritja e shkallës së urbanizimit, ulja 
e pabarazive, rritja e nivelit të jetesës, rritja e shkallës së emancipimit të 
gruas e të shoqërisë, rritja e numrit të martesave, krijimi i familjeve të reja 
si dhe ndarja e familjeve të mëdha shtuan më tej numrin e familjeve deri 
në 2001. 

Të dhënat e tabelës 1 tregojnë se, ndërsa numri i popullsisë arriti 
nivelin më të lartë më 1989, numri i familjeve këtë nivel e arriti më 2001, 
kurse numri mesatar i pjesëtarëve për familje nivelin e vet më të lartë e 
arriti në vitin 1969. 

Zvogëlimi gradual i familjes filloi pas vitit 1969, kur ishte me 6 
pjesëtarë, duke arritur në vitin 1989 me 4.7 pjesëtarë. Zvogëlimi u thellua 
më shumë në vitin 2001 dhe vijoi me të njëjtin ritëm edhe në vitin 2011, 
duke arritur në 3.9 pjesëtarë.  

Analiza e të dhënave të tabelës 2 dhe të grafikut pasues nxjerr në pah se 
rritja e popullsisë, kryesisht nga rritja e shtesës natyrore (lindjet-vdekjet) 
dhe shtimi i martesave pas viteve 1980, ka ndikuar edhe në rritjen e numrit 
të familjeve. Ndërsa numri i familjeve gjithsej në 1989 është rritur 2.4 
herë ndaj 1960, ai i familjeve urbane është më se trefishuar, rrjedhojë kjo e 
rritjes së numrit të familjeve qytetare nga shtimi i martesave e i lindjeve, si 
dhe nga kthimi i disa fshatrave dhe i qendrave të reja industriale në qytete. 
Ndërkohë, numri i familjeve rurale është dyfishuar nga lindjet, martesat 
dhe ndarjet prej familjeve të mëdha.

Gjatë kësaj periudhe u zvogëlua numri i familjeve me 11 pjesëtarë e 
lart nga 6.8% më 1960, në 1.2% më 1989; ato me 7-10 pjesëtarë nga 29.1% 
në 16.1%, kurse  me  4-6 pjesëtarë  u shtuan nga 41.3 % në 55.2%. Familjet 
me 1-3 pjesëtarë e rritën peshën specifike nga 22.8% në 27.5% (në zonën 
urbane nga 29.8% në 37.5%). 

Familjet me mbi 7 pjesëtarë më 1960 përbënin 35.9% të familjeve 
gjithsej, kurse më 1989 ato ranë në 17.3%, duke ndikuar në uljen e numrit 
mesatar të  pjesëtarëve, respektivisht nga 5.8 në 4.7. U rrit pesha specifike 
e familjeve me 2-3 dhe 4-6 pjesëtarë, respektivisht nga 16.7% dhe 41.3% 
në 23.3% dhe 55.2%. Në familjet urbane u rrit pesha e familjeve me 
4-6 pjesëtarë nga 45.5% në 1960 në 57.2% në 1989; me 2-3 pjesëtarë 
respektivisht nga 21.3% në 31.6 %, kurse në kahe të kundërt kemi ulje të 
peshës së familjeve me 7-10 dhe mbi 11 pjesëtarë nga 22.5% në 5.2% dhe 
nga  2.2% në 0.1%.
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Tabela 2. Familjet sipas numrit të pjesëtarëve dhe zonës urbane dhe rurale 
sipas censuseve 1960, 1969, 1979 dhe 1989

Vitet Familjet Pjesëtarët Familjet me numër anëtarësh
Gjithsej 1 2-3 4-6 7-10 11 e lart
1960 279,805 1,626,618 17,060 46,832 115,469 81,521 18,923
1969 346,588 2,044,336 12,980 55,673 149,424 107,807 20,704
1979 463,333 2,590,600 15,084 79,890 213,530 135,842 18,987
1989 675,456 3,182,417 28,609 15,7615 373,136 107,864 8,232

Urbane
1960 95,491 502,456 8,039 20,324 43,494 21,488 2,146
1969 126,618 636,844 6,145 27,571 62,418 28,007 2,477
1979 186,929 866,600 8,068 45,264 95,482 36,534 1,581
1989 289,229 1,129,771 17,145 91,253 165,463 14,963 405

Rurale
1960 184,314 1,124,162 71,975 60,033 71,975 60,033 16,777
1969 219,970 1,407,492 6,835 28,102 87,006 79,800 18,227
1979 276,404 1,724,000 7,016 34,626 118,048 99,308 17,406
1989 386,227 2,052,646 11,454 66,362 207,673 92,901 7,827

Në Përqindje
Gjithsej

1960 100 6.1 16.7 41.3 29.1 6.8
1969 100 3.7 16.1 43.1 31.1 6.0
1979 100 3.3 17.2 46.1 29.3 4.1
1989 100 4.2 23.3 55.2 16.1 1.2

Urbane
1960 100 8.5 21.3 45.5 22.5 2.2
1969 100 4.8 21.8 49.3 22.1 2.0
1979 100 4.4 24.2 51.1 19.5 0.8
1989 100 5.9 31.6 57.2 5.2 0.1

Rurale
1960 100 4.9 14.4 39.1 32.5 9.1
1969 100 3.1 12.8 39.5 36.3 8.3
1979 100 2.6 12.5 42.7 35.9 6.3
1989 100 3.0 17.2 53.7 24.1 2.0

Burimi: Vjetari Statistikor i Shqipërisë 1991, fq. 362-363 dhe përpunime të autorit

Të gjitha këto sollën uljen e numrit mesatar të pjesëtarëve për 
familje në zonën urbane, nga 5.3 në 1960, në 3.9 në 1989. Ndryshime si 
ato të zonës urbane kanë ndodhur edhe në zonën rurale me dallimin që 
përmasat e tyre janë më të vogla. Këto ndryshime pozitive ndodhën nga 
rritja graduale e shkallës së urbanizimit të vendit si rrjedhojë e zhvillimit 
të industrisë, ndërtimit të banesave, rritjes së punësimit, zhvillimit të 
arsimit e shëndetësisë, shtimit të lindjeve e martesave, rritjes së shkallës së 
emancipimit të grave etj.
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Nga tabela 3 
dhe grafiku përkatës 
del se, ndërsa numri 
mesatar i pjesëtarëve 
për një familje në 
shkallë vendi më 
1989 kundrejt 1960 
ka rënë me 19%, në 
zonën urbane ka rënë 
me 26.4%, kurse 
në atë rurale vetëm 
13.1%.

Numri mesatar i pjesëtarëve për një familje ka përshkuar një prirje 
rënëse: në dekadën 1969-1979 (-) 0.3 pjesëtarë, (-) 0.9 pjesëtarë në 
dekadën 1979-1989, (-) 0.5 pjesëtarë në vitet 1989-2001 dhe përsëri (-) 0.3 
pjesëtarë në dekadën e fundit (2001-2011), çka dëshmon për vazhdimësi 
në zvogëlimin gradual të familjes.

Tabela 3. Numri mesatar i pjesëtarëve për një familje në zonën urbane
dhe rurale

Vitet Gjithsej Urbane Rurale
1960 5.8 5.3 6.1
1969 5.9 5.0 6.1
1979 5.6 4.6 6.2
1989 4.7 3.9 5.3

Burimi: Vjetari Statistikor i Shqipërisë, 1991
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2.  ANALIZA E Të DhëNAVE PëR FAMILjET GjATë 
PERIuDhëS 1989-2011

Strukturat e popullsisë ndryshojnë më ngadalë sesa rritja e popullsisë, 
pasi duhet kohë që regjimet e reja demografike të bëhen të qëndrueshme. 
Ky fakt bëhet më i dukshëm për karakteristikat e familjes, duke pasqyruar 
mënyrën e rrënjosur te njerëzit për të organizuar jetën në baza kolektive. 
Numri dhe përbërjet e familjeve pësojnë ndryshime nga disa faktorë, si 
martesat, lindjet, divorcet, emigrimi, vdekjet etj. Prandaj analizojmë 
faktorët më kryesorë që kanë sjellë ndryshimet në familjen shqiptare.

 
1- Gjendja martesore sipas gjinisë dhe moshës 
Në vitin 2011 afro 2/3 e popullsisë mbi 15 vjeç prej 1.101.348 meshkuj 

dhe 1.120.224 femra del se ishte e martuar (65.4% për secilën gjini nga 
68% që ishte në 2001). Beqarët janë shtuar pak dhe janë shumë më tepër 
meshkuj (32%) sesa femra (23%); pjesa më e madhe e tyre janë të rinj, të 
cilët mund të martohen më vonë. Nga të dhënat e popullsisë sipas gjendjes 
civile, del se shumë më tepër gra sesa burra kanë humbur bashkëshortin 
dhe kanë mbetur të veja (10.2% ndaj 2% për burrat); shumica e grave 
të veja janë të moshuara (mbi 60-vjeçaret përbëjnë 78.7% të totalit prej 
114.503 të të vejave). 

Shifrat dhe përqindjet e njerëzve të divorcuar, megjithëse janë rritur 
në krahasim me 2001, janë shumë më të ulëta krahasuar me standardet 
evropiane, sepse një pjesë e mirë e të divorcuarve (sidomos meshkuj) 
shpesh rimartohen. Pra, tek ne, të qenit i martuar për njerëzit e rritur është 
rruga “normale” e jetës. Ky fakt është më shumë i theksuar te popullsia 
e moshës së mesme, nga 35 në 70 vjeç për burrat, ku 94% e tyre janë të 
martuar dhe nga 35 në 50 vjeç për gratë, ku 90.4% janë të martuara. 

Jo vetëm intervali moshor për burrat, më i gjerë se ai i grave, por edhe 
përqindja që arrin maksimumin është në nivel më të lartë tek burrat (e tillë 
ka qenë edhe në 2001). Kjo vjen kryesisht prej faktit që të qenit vejushë e 
pakëson numrin e grave të martuara më shumë se atë të burrave të martuar. 
Gratë e grupmoshës 50-54 vjeç rezultojnë të veja në masën 6.3% ndaj 
0.83% për burrat dhe hendeku absolut zgjerohet vazhdimisht me rritjen e 
moshës, duke kapur përkatësisht shifrat 17.1% ndaj 2.6% për grupmoshën 
60-64 vjeç; 41.4% ndaj 8.6% për grupmoshën 70-74  vjeç  dhe 75.7% ndaj 
26.9% për grupmoshën mbi 80 vjeç. 

Për të martuarit, duke u nisur nga grupmosha 50-54 vjeç, me rritjen 
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e moshës rritet gradualisht edhe diferenca midis peshës specifike të 
meshkujve ndaj asaj të femrave që shkon nga 6.4% deri në 33.3% për ata të 
grupmoshës 70-74 vjeç dhe përfundon në 49.1% për mbi 80-vjeçarët. Pra, 
kemi një thellim të këtij hendeku. Dihet se në pjesën më të madhe të jetës, 
gratë jetojnë më shumë se bashkëshortët, sepse përgjithësisht janë më të 
reja në moshë dhe sepse rreziku ndaj vdekjes për popullsinë e moshuar 
është më i madh tek burrat. 

Gratë dhe burrat në shumicën e rasteve martohen në mosha të reja, më 
së shumti ndërmjet moshës 20 dhe 35  vjeç; për rrjedhojë dhe përqindja 
e të martuarve rritet me shpejtësi me kalimin e moshës, ndërsa  përqindja 
e popullsisë beqare vjen progresivisht duke u pakësuar. Në vitin 2011, 
duke filluar për grupmoshën 20-24 vjeç, 62.5% e femrave (nga 50% në 
2001) rezultojnë ende beqare dhe vetëm 36.7% (nga 50% në 2001) janë të 
martuara. Për meshkujt këto përqindje i përkasin afërsisht grupmoshës 25-
29 vjeç dhe janë përkatësisht 61% për beqarët dhe 38.5% për të martuarit. 
Ky fakt dëshmon për rritje të moshës së martesës edhe tek meshkujt si dhe 
për rritjen e diferencës së moshës së grave me atë të burrave në afro 5 vjet 
nga afro 4 që ishte në vitin 2001. 

Në moshat e larta, rreth grupmoshës 50-54 vjeç, meshkuj beqarë 
mbeten vetëm 2.2%, të martuar janë 96% dhe të tjerët janë 1% të divorcuar 
dhe 1% të ve. Për këtë grupmoshë femra beqare mbeten 2.6%, të martuara 
89.6%, të divorcuara 1.5% dhe të veja 6.3%. 

Pra, martesa është pothuajse një dukuri universale në shoqërinë 
tonë. Nga krahasimi i të dhënave midis dy censuseve të fundit, rezulton 
qëndrueshmëria në gjendjen martesore të popullsisë. Martesat me mblesëri 
po rrallohen shumë, madje edhe në zonën rurale. Në zonën urbane, qytete, 
sidomos në ato të mëdha, bashkëjetesa po bëhet një dukuri e re. 

Rritja e nivelit arsimor dhe e karrierës profesionale të grave si dhe 
rritja e shkallës së emancipimit të tyre kanë rritur moshën e martesës si 
për femrat dhe për meshkujt e, për rrjedhojë, kanë rritur edhe moshën e 
grave në lindjen e fëmijës së parë, duke ulur kështu numrin e fëmijëve të 
lindur nga martesa. Gjithashtu dalin në pah edhe një sërë prirjesh kryesore: 
mbizotërimi i lartë i gjendjes martesore tek meshkujt e rritur, ndikimi i 
lartë i të qenit të veja tek gratë e moshuara dhe hendeku moshor prej afro 
5 vjetësh midis dhëndrit dhe nuses. 

Këto karakteristika që janë shfaqur edhe në 2001 e që vazhdojnë 
përcaktojnë qëndrueshmërinë dhe modelin tonë të martesës si: martesë 
për të gjithë, siç ka qenë tradita në vendet e Ballkanit dhe në përgjithësi 
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në Evropë. Martesat e personave mes beqarëve dhe beqareve në moshë 
relativisht të re. Vetmia e grave të moshave të vjetra, si pasojë e të mbeturit 
të veja, paraqitet në një përqindje të lartë, po aq sa në vendet evropiane.

Aktualisht gjendja martesore e zonës urbane është pak më e ndryshme 
nga ajo e zonës rurale dhe kjo është më e dukshme për gratë sesa për 
burrat. Ndërsa për burrat beqarë e të martuar të grupmoshës 15- 49 vjeç 
kemi përqindje afërsisht të barabarta si në zonën urbane ashtu edhe në atë 
rurale (përkatësisht 49.8% e 49.3% në zonën urbane dhe 48.5% e 51.0% në 
atë rurale), për gratë e martuara të kësaj grupmoshe përqindjet janë më të 
larta në zonën rurale (65.0%) sesa në atë urbane (59.6%). Edhe gra beqare 
mbeten më shumë në zonën urbane (37.2%) sesa në atë rurale (33.0%). 

Mosha e martesës është më e re për burrat e zonës rurale sesa për ata 
të zonës urbane. Diferenca të ngjashme me ato të burrave shfaqen edhe te 
gratë, të cilat në zonën rurale paraqesin një moshë martese më të re sesa ato 
të zonës urbane. Në kah të kundërt me burrat, përqindja e grave të martuara 
është më e ulët në zonën urbane sesa në zonën rurale. Kjo vërehet tek të 
gjitha moshat, jo vetëm tek të rejat: Për gratë e martuara të grupmoshës 15 
vjeç e lart përqindja e tyre në zonën urbane është 65.1% kundrejt 68.3% të 
atyre të zonës rurale. Ndërsa për gratë beqare të grupmoshës 15 vjeç e lart 
përqindjet janë 24.4% për ato të zonës urbane dhe 21.6% për ato rurale, 
kurse hendeku është ruajtur në moshat e mëdha. 

Në këtë rezultat ndërthuren dy faktorë: sa më tepër gratë e zonës urbane 
mbeten të pamartuara (beqare) deri në moshën 50 vjeç, aq më shumë ato 
mbeten të veja pas kësaj moshe, kjo bie më tepër në sy në zonën urbane 
ku përqindja e beqarëve është 37.2% dhe e të vejave është 1.5% (zona 
rurale i ka më të ulëta, 33.0% dhe 1.3%). Në fshatrat e vegjël ka më shumë 
parapëlqim për martesa sesa në zonën urbane që është si rrjedhojë e stilit 
të veçantë të jetës në këto lloje mjedisesh. 

Ndryshimet e mësipërme në gjendjen civile të burrave e të grave 
reflektohen edhe në numrin dhe në përbërjet e familjeve. Kështu, kur 
martesat shtohen, rritet edhe numri i familjeve dhe e kundërta, kur martesat 
ulen, siç ka filluar prej disa vitesh ulja e tyre, edhe numri i familjeve ulet. 
Gratë beqare, të cilat janë shtuar krahasur me vitin 2001, e pakësojnë 
numrin e familjeve (duke mos u martuar nuk krijojnë familje të reja), 
ndërsa gratë e veja zakonisht e shtojnë numrin e familjeve. Edhe divorcet 
e shtojnë numrin e familjeve dhe ulin përbërjen numerike, kurse vdekjet 
pakësojnë përbërjen e familjeve dhe në rastet e vdekjeve të personave të 
vetëm pakësojnë numrin e familjeve. 
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2- Lindshmëria dhe madhësia e familjes  
 Në vitin 2011 në Shqipëri 1.120.224 gra mbi 15 vjeç kishin lindur të 

gjallë 2.561.521 fëmijë me një mesatare prej 2.3 fëmijë për një grua nga 
2.5 fëmijë/grua në vitin 2001.

Ky numër mesatar fëmijësh për një grua në 2011 në zonën urbane ishte 
2.02 fëmijë dhe në atë rurale 2.62 fëmijë. Ndërsa numri mesatar i fëmijëve 
që rrojnë për një grua ishte 3.0 fëmijë gjithsej, 2.7 fëmijë/grua për zonën 
urbane dhe 3.4 fëmijë/grua për zonën rurale. 

Treguesi më kuptimplotë dhe më i saktë i nivelit të lindshmërisë së 
një vendi është ai i numrit mesatar të fëmijëve të lindur gjallë nga një 
grua, tregues që sigurohet vetëm nga të dhënat e censuseve për femrat e 
grupmoshës 15 vjeç e lart dhe numrin e fëmijëve të lindur gjallë nga ato. 
Pra, ulja gjatë këtyre 10 vjetëve e këtij treguesi nga 2.5 në 2.3 fëmijë për 
grua dëshmon për vazhdimin e procesit të uljes së lindshmërisë dhe është 
gjithashtu edhe argument për krijimin e familjeve më të vogla. 

Brenda grupit të grave paraqitet një ndryshueshmëri e lartë: 45.3% e 
këtyre grave  janë më të moshuara se 45 vjeç dhe ato nuk do të kenë më 
fëmijë në të ardhmen; të dhënat e censusit 2011 janë ato të madhësisë 
përfundimtare të familjes. Gratë më të moshuara se 65 vjeç kanë një 
numër mesatar fëmijësh prej afro 4.6 nga 5.0 që kishin në 2001; luhatjet 
janë shumë të kufizuara midis një grupmoshe dhe një tjetre. Kjo kategori 
është ndoshta ajo që i afrohet modelit mesatar maksimal të lindshmërisë 
së përjetuar tek ne përpara rënies së shpejtë në dekadat e fundit. Gra që 
sot kanë moshën 70, 65, 60, 55, 50 dhe 45 vjeç i përkasin një madhësie të 
familjes, e cila vjen duke u zvogëluar: 4.7 e 4.6 fëmijë/grua të moshës 70 e 
65 vjeç; pastaj 4.3 e 4.1 dhe më tej 3.8 e 3.6 fëmijë/grua të moshës 45 vjeç. 

Ky është një ritëm konstant në tranzicionin nga nivelet e larta të 
lindshmërisë në ato të ulëta. Më tepër se gjysma (afro 55%) e grave kanë 
moshën nën 45 vjeç dhe vetëm një pjesë e tyre do të kenë më shumë fëmijë 
në të ardhmen; sa më të reja janë ato, aq më e madhe bëhet kjo pjesë. Për 
shembull mesatarisht gratë e grupmoshës 30-34 vjeç kishin 2.2 fëmijë nga 
2.5 në 2001; ato do të kenë fëmijë të tjerë në dhjetëvjeçarin e ardhshëm. 
Rënia në tërësi nga 5 në 2.3 fëmijë për grua (54%) në 40 vjet është e 
madhe.

Në katër dekadat e fundit profili i familjes shqiptare është shndërruar 
plotësisht. Familjet e mëdha (me 6 pjesëtarë e lart) janë pakësuar e zënë 
më pak se 1/6 e totalit, të mesmet (me 3.4 e 5 pjesëtarë) janë pakësuar fare 
pak dhe zënë më shumë se 1/2 (60%) të totalit, kurse të voglat (me 1.2 
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pjesëtarë) janë shtuar mjaft e zënë 1/4 e totalit dhe në to fëmijët rriten me 
më pak motra e vëllezër rreth tyre. Shqiptarët kanë ecur shpejt në rrugën 
që i ka vendosur edhe ata në të njëjtën radhë me fqinjët e tyre dhe me 
Evropën në përgjithësi. Familja e shëndoshë është gjeneratori kryesor i 
një shoqërie të shëndoshë, i një të ardhmeje të sigurt, si dhe njëri prej 
faktorëve kryesorë të ecurisë normale të shtetit.

3- Faktorët që bëjnë të mundur zvogëlimin e familjes
Në katër dekada familjet janë mesatarisht jo vetëm më të vogla e më të 

forta, por ato të mëdhatë po ndahen, të mesmet po zvogëlohen dhe fëmijët 
rriten me më pak vëllezër e motra rreth tyre. Por cilët janë faktorët që bënë 
të mundur këtë zvogëlim të familjes shqiptare?

Familjet e mëdha u ndanë në përgjithësi, përjashtuar disa fshatra 
të vogla, sepse u ul shumë lindshmëria. Nga 7 fëmijë për grua në vitin 
1960, lindshmëria zbriti në 3 fëmijë në vitin 1990 dhe 1.6 fëmijë për grua 
në vitin 2010, dukuri që ka vazhduar edhe në dekadën e fundit. Rënia e 
lindshmërisë po i afrohet nivelit të poshtëm prej 1.5 fëmijësh për grua. 
Tendencat e lindshmërisë tregojnë për një rënie në madhësinë e familjes 
nga 5-6 deri në 2.3 fëmijë për grua. Kur lindshmëria është e ulët, në 
shumë raste, njerëzit pothuajse automatikisht zgjedhin një preferencë të 
ekuilibruar dhe deklarojnë se përbërja e familjes së tyre, veç prindërve, do 
të ishte edhe nga një djalë e një vajzë.

Zvogëlimi i madhësisë së familjes erdhi si rrjedhojë e migrimit 
të brendshëm dhe e rritjes së shkallës së urbanizimit të vendit. Forcat 
ekonomike janë përqendruar shumë më tepër në Qendër dhe në Bregdet. 
Tregu i punës i këtyre rretheve nuk arrin të integrojë të ardhurit rishtas. Për 
rrjedhojë, dukuria e shtimit të papunësisë nxiti të rinjtë që të vazhdojnë të 
emigrojnë jashtë vendit dhe shkaktoi një tërheqje të grave nga veprimtaria 
ekonomike. Vendi mbeti i varur shumë edhe nga dërgesat e emigrantëve si 
dhe nga investimet e huaja. 

U shtuan shumë banesat në qytet e fshat dhe u rrit niveli i jetesës. Kur 
kushtet e jetesës përmirësohen, prindërit ndihen më të qetë dhe të sigurt që 
fëmijët e tyre do të mbijetojnë dhe shumë prej tyre më pas zgjedhin të kenë 
familje më të vogla. Ky fakt zvogëlon presionin mbi familjet dhe qeveritë, 
duke lejuar investime më të mëdha të secilit prej fëmijëve për kujdes 
shëndetësor dhe arsim, për produktivitet më të madh dhe perspektiva më 
të mira afatgjata për familjen dhe vendin.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2013 47

U arsimua popullsia mbi 15 vjeç, e cila sot ka 10 vite shkollim. U shtua 
emigrimi i jashtëm (edhe 500 mijë të tjerë në 10 vjet). Migrimi familjar 
është një realitet në Shqipëri. Ndërsa në 1989 rreth 10% e fëmijëve 0-4 vjeç 
jetonin në një prefekturë tjetër nga ajo e vitit 2001, fenomen që vihet re 
kryesisht në zonat rurale dhe periferike të vendit. Mbi 9.5% e të rinjve nga 
0-4 vjeç, në 2001 jetonin në një vend tjetër nga ai i 2011 dhe këta ishin më 
shumë vajza (9.7%) sesa djem (9.4%). Sipas studiuesve, strukturat sociale 
dhe demografike të emigrantëve me kualifikim të lartë karakterizohen nga 
mosha e pjekur, nga një pjesëmarrje relativisht e gjerë e femrave (një e 
treta e emigrantëve janë femra sipas studimeve të bëra nga INSTAT-i) dhe 
nga emigrimi në familje (62% e personave me kualifikim të lartë kanë 
emigruar me familjet e tyre).

U rrit më tej shkalla e emancipimit të gruas dhe tërë shoqërisë. U rrit 
mosha mesatare e martesës dhe u rrit edhe mosha e grave në lindjen e 
fëmijës së parë.

U përdor më mirë planifikimi familjar. Ky fakt rezulton edhe nga dy 
anketimet e shëndetit riprodhues në vitet 2002 dhe 2008, nga ku del se 
ka një rritje në njohuritë e metodave moderne të kontracepsionit te gratë, 
sidomos te ato të martuarat dhe të zonës urbane, kurse në zonën rurale 
përqindja e grave që nuk përdorin kontraceptivët është shumë më e lartë. 
Planifikimi familjar ka peshën e vet në uljen e lindshmërisë.

4- Ndryshimet në familjet shqiptare
Në fillimet e viteve 1990 kanë ndodhur procese të shpejta transformimi, 

politike, ekonomike dhe sociale, në të gjitha nivelet e shoqërisë shqiptare. 
Ndryshime të mëdha kanë ndodhur edhe te familjet shqiptare.

Nga të dhënat e tabelës 4, del se numri i NjEF-ve në 2011, për herë të 
parë pas rritjes së vazhdueshme, ka shënuar rënie në të gjithë vendin dhe 
në zonën rurale, ndërsa ka pasur rritje në zonën urbane. E kundërta shihet 
me pjesëtarët, që kanë pësuar vetëm rënie, çka flet për familje më të vogla 
e më të qëndrueshme.

Tabela 4. Numri i familjeve urbane e rurale në vitet 2001 dhe 2011

Censusi Numri i NjEF-ve Pjesëtarë për një NjEF
Gjithsej Urbane Rurale Gjithsej Urbane Rurale

2001 726,895 331,445 395,450 4.2 3.9 4.5
2011 722,262 409,309 312,953 3.9 3.6 4.2
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Qarku me numrin mesatar më të vogël të pjesëtarëve është Gjirokastra 
(3.38), Korça (3.65), Tirana (3.77), dhe me numrin më të madh Kukësi 
(4.98), Dibra (4.63), Lezha (4.13).

Familjet qytetare janë më të vogla sesa ato fshatare: 3.6 ndaj 4.2 
pjesëtarë për një NjEF. Nga censusi i vitit 1979 e në vazhdim madhësia e 
NjEF-ve ka ardhur në rënie graduale. Rënia e lindshmërisë ka mënjanuar në 
mënyrë graduale familjet e mëdha e më pas ato të mesme. Kemi gjithashtu 
një zvogëlim të madhësisë së familjes shoqëruar ky me përqendrimin e 
familjeve në një numër më të paktë fëmijësh.

Pra, familja tipike shqiptare, e përbërë mesatarisht me më pak se 4 
pjesëtarë, siç del nga të dhënat e dy censuseve, është e qëndrueshme dhe 
shfaq një prirje apo tendencë uljeje të vogël prej -0.3 pjesëtarë për një 
familje (3.9-4.2).

Nga krahasimi i të dhënave të tabelës 5 për disa shtete dhe grafikut 
përkatës, del se jemi ende vendi me numrin mesatar më të madh të 
personave për një familje duke iu afruar vetëm Maqedonisë e Turqisë. Me 
ritmet e këtyre dy dekadave, për të arritur shtetet e Evropës së sotme do të 
duhen edhe 3 dekada të tjera.

Tabela 5. Numri mesatar i personave për një familje

BE (27 vende) 2.4
Suedia 1.9
Bullgaria 2.3
Belgjika 2.4
Greqia 2.4
Italia 2.4
Kroacia 2.6
Spanja 2.7
Rumania 2.9
Maqedonia 3.8
Turqia 3.6

Shqipëria 3.9

Burimi: Eurostat-Tables, Graphs and Maps Interface (TGM) 
table doznload, zear 2011
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4.2 Numri i familjeve në zonën urbane tejkalon atë në zonën 
rurale

Për të argumentuar shkallën e urbanizimit të arritur në vend, që për 
herë të parë në historinë e censuseve zona urbane ka një numër familjesh 
më të madh se zona rurale, po paraqesim tabelën 6, me njësitë ekonomike 
familjare sipas llojit dhe vendbanimit më 2011.

Tabela 6. Familjet sipas bërthamave familjare në vitin 2011

Lloji i Njësive Ekonomike familjare      Gjithsej Urbane Rurale
Gjithsej 722.262 409.309 312.953
NjEF pa bërthamë familjare               59.763 41.222 18.541
NjEF me një bërthamë familjare                                                             583.067 330.536 252.531
NjEF me 2 ose më shumë bërthama 
familjare    71.991 34.136 37.855

NjEF me bërthamë jo të vlefshme         7.441 3.415 4.026
Burimi: Censusi i popullsisë dhe i banesave 2011, faqe 125
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Shkalla e urbanizimit dhe ndryshimet që janë arritur në dekadën 
2001-2011 paraqiten përmes të dhënave të tabelës 7 mbi peshën specifike 
në përqindje të popullsisë së zonës urbane ndaj popullsisë gjithsej sipas 
qarqeve, ku shihen edhe drejtimet e lëvizjeve migratore të brendshme si 
faktori kryesor që rriti shkallën e urbanizimit.

Tabela 7. Shkalla e urbanizimit të vendit sipas qarqeve në vitet 2001, 2011

Qarqet Shkalla e urbanizimit Rritja (%)2001 2011
Berat 39.8 45.4 5.6
Dibër 20.0 26.1 6.1
Durrës 54.2 74.6 20.4
Elbasan 34.4 39.1 4.7
Fier 32.3 39.8 7.5
Gjirokastër 39.0 51.8 12.8
Korçë 36.5 39.9 3.4
Kukës 24.5 34.1 9.6
Lezhë 31.0 53.8 22.8
Shkodër 37.4 44.4 7.0
Tiranë 63.7 70.2 6.5
Vlorë 53.8 65.6 11.8
Gjithsej 42.2 53.5 11.3
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Nga të dhënat 
e tabelës 7 dhe 
grafikut rezulton 
se më 2011, në 
krahasim me 
2001, të gjitha 
qarqet kanë 
rritje të shkallës 
së urbanizimit. 
Rritjen më të 
madhe mbi 10% të 
popullsisë urbane e 

kanë qarqet Lezhë, Durrës, Gjirokastër e Vlorë, ndërsa rritjen më të vogël 
e kanë qarqet Korçë, Elbasan, Berat, Dibër, Tiranë. Rritja e urbanizimit ka 
ardhur kryesisht nga migrimi i brendshëm, pa harruar edhe shtesën natyrore 
të popullsisë ekzistuese të qyteteve. Krahasuar me censusin e 2001, më 2011 
rreth 10.6% e popullsisë banuese ka ndryshuar vendbanimin e zakonshëm 
brenda vendit, ndërsa 4% ka deklaruar se në 2001 kanë qenë jashtë vendit, 
pra janë ish-emigrantë që u kthyen. Ndryshimet në madhësinë e NjEFve 
i japin edhe të dhënat për peshën specifike të familjeve në vlerë relative 
sipas numrit të pjesëtarëve të tyre në tabelën 8 dhe grafikët:

Tabela 8. Njësitë Ekonomike Familjare sipas numrit të pjesëtarëve dhe zonës 
urbane dhe rurale për vitet 2001 e 2011

Censusi             NjEF-e Përqindja e NjEF-ve sipas numrit të pjesëtarëve
Gjithsej 1 2 3 4 5 6 e lart

2001 726.895 4.8 12.4     15.6     27.0     19.8      20.4
2011 722.262 6.0 18.3     18.1     24.9     17.0      15.7
Ndryshimi (%)   -4.633 + 1.2      +5.9    +2.5     - 2.1    - 2.8 -  4.7                 

Urbane
2001 331.445 5.3 14.1 18.2 31.4 17.9 13.1
2011 409.309 7.4 19.5 19.8 26.2 15.5 11.6
Ndryshimi (%)            +77.864   +2.1 +5.4 +1.6 -5.2 - 2.4 - 1.5

Rurale
2001 395.450 4.3 11.0 13.3 23.2 21.4 26.,8
2011 312.953 4.0 16.5 15.8 23.0 19.3 21.4
Ndryshimi (%)             -82.497 -0.3 +5.5 +2.5 -0.2 -2.1 -5.4

Burimi: Censuset e popullsisë dhe të banesave dhe përpunime të autorit.
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Në vitin 2011 numri i familjeve ishte 722.262, me një rënie prej 4.633 
NjEF ose 0, 6% në krahasim me 2001. Madhësia mesatare e NjEF-ve është 
zvogëluar nga 4.2 pjesëtarë në 2001 në 3.9 pjesëtarë në 2011. Në zonat 
urbane ky tregues është 3.6, ndërsa në ato rurale është 4.2 pjesëtarë për 
NjEF. Qarku i Kukësit ka vlerën më të lartë prej 5 pjesëtarësh, ndërsa ai i 
Gjirokastrës ka vlerën më të ulët prej 3.4 pjesëtarësh. Familja me afro katër 
veta, edhe në 2011, si në 2001, është ajo tipike, por me një ulje prej (-) 2, 
1% në krahasim me 2001, çka flet për një zvogëlim të përbërjes familjare. 
Janë shtuar familjet me 1 e 2 pjesëtarë, duke zënë 24.3% të totalit në 2011 
nga 17.2% që zinin në 2001.
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Familjet treshe dhe pesëshe paraqiten më rrallë (18.1% dhe 17%). 
Kurse ndryshimet më të mëdha, por me kah të kundërt, i hasim tek familjet 
me 2 dhe tek ato me mbi 6 pjesëtarë (+5.9% dhe -4.7%), që tregojnë se 
është shtuar mjaft numri i familjeve të vogla me dy pjesëtarë, afro 6% për 
10 vjet, duke zënë 18.3% të totalit nga 12.4% në 2001 (pra, familja shkon 
drejt zvogëlimit të mëtejshëm), gjë që është pozitive nga njëra anë, ato 
janë edhe më të forta (më të arsimuara, më të shëndetshme) si dhe është 
ulur mjaft numri i familjeve të mëdha (-) 4.7%, që është gjithashtu mjaft 
pozitive.

Ndërsa tek familjet me 4 pjesëtarë e lart gjithsej kemi një ulje të peshës 
së tyre prej 9.6% në 2011 kundrejt 2001, tek ato të zonës urbane kjo ulje 
është 9.1% dhe në ato rurale është më e vogël, vetëm 7.7%. E kundërta 
ndodh me familjet me deri 3 pjesëtarë: gjithsej ato shtohen me 9.6%, në 
zonën urbane shtohen me 9.1% dhe në atë rurale vetëm me 8%.

Këto prirje dëshmojnë prirjen botërore të zvogëlimit të madhësisë 
së familjes drejt familjeve të vogla, mesatarja e të cilave, si rrjedhojë 
e përparimit në arsim e në kujdesin shëndetësor dhe me një rritje të 
mundësive për gratë, është përgjysmuar që nga viti 1950. Dhe, ashtu siç 
thekson OKB-ja, historia e suksesshme globale mund të vazhdojë vetëm 
nëse aksesi në planifikimin familjar do të vazhdojë të rritet në të gjithë 
botën.2

Peshën specifike më të madhe në shtetet e zhvilluara e zënë familjet 
me 2 e 3 persona dhe një pjesë ato me mbi 4 persona. Ndërsa për shtetet e 
reja anëtare të BE-së si Bullgaria, Rumania, Hungaria, Polonia, Kroacia, 
Sllovakia etj. Bie në sy numri shumë i madh i familjeve me një person, çka 
dëshmon për një popullsi të plakur të këtyre shteteve (Tabela 9).

Edhe ndryshimet në numrin e NJEFE-ve në vite sipas bërthamave 
familjare3 dhe peshat specifike në përqindje dëshmojnë gjithashtu për 
zvogëlim të familjeve. (Tabela 10)

2 Bota 7 miliard. Revista Demografia, Nr.2, viti 2011.
3 Bërthama familjare: përbëhet nga dy ose më shumë persona që jetojnë në të 

njëjtën NjEF dhe që kanë lidhje martesore (ose bashkëjetesë me partnerë) dhe/
ose si prind i vetëm me fëmijë. Censusi i Popullsisë dhe Banesave në Shqipëri 
2011. F. 38.
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Tabela 9. Pesha specifike që zënë familjet me një person në BE e disa vendeve
më 2011

BE (27 vende) 18,2%
BE (15 vende) 10,5%
Shtetet e reja anëtare (12)    45,5%
Zona e Euros (17 vende) 11,6%
Disa shtete
Bullgaria 49,9%
Republika Çeke                  21,8%
Estonia 16,0%
Greqia 27,1%
Italia 27,3%
Hungaria 50,1%
Polonia 49,1%
Rumania 57,6%
Sllovakia 41,5%
Kroacia 47,4%
Belgjika 2,1%
Danimarka 6,6%
Gjermania 5.7%
Franca 7,3%
Holanda 1,4%
Shqipëria 6,0%

Burimi: Eurostat-Tables, Graphs and Maps Interface (TGM) table dozn-
load

Tabela 10. Familjet sipas bërthamave familjare në vitet 2001 dhe 2011

Lloji i NjEF-ve Numri i NjEF-eve Përqindja
2001 2011 2001 2011

NjEF pa bërthamë familjare 40.289 59.763 5.5 8.3

NjEF me një bërthamë familjare  598.195 583.067 82.3 80.7
NjEF me 2 e më shumë bërthama 
familjare         88.411 71.991 12.2 10.0

NjEF me bërthamë familjare të 
pavlefshme 7.441 1.0

NjEF gjithsej                        726.895 722.262 100,0 100.0
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Fakti që si në vitin 2001 dhe në 2011 NjEF-të me një bërthamë familjare 
zënë mbi 80% të totalit të NjEF-ve dëshmon që ato janë zvogëluar dhe ky 
fakt, që zanafillën e vet e ka qysh para 3-4 dekadave, flet për atë që NjEF-
të e vogla janë të qëndrueshme. 

Rritja e përqindjes së NjEF-ve pa bërthamë familjare nga 5.5 në 2001 
në 8.3 dhe pakësimi i vogël i përqindjes së atyre me një bërthamë familjare, 
dëshmojnë për zvogëlim të familjes në vitin 2011 në krahasim me atë 2001. 
Këtë përfundim e konfirmon edhe ulja e numrit mesatar të pjesëtarëve, i 
cili për familjet me një bërthamë nga 4.1 që ishte në 2001 u ul në 3.8 
në 2011 si dhe ulja e tij tek ato me dy e më shumë bërthama familjare 
respektivisht nga 6.3 në 5.9 pjesëtarë. Pra, familja tipike shqiptare është 
ajo me një bërthamë familjare, e cila do të vazhdojë të jetë, jo vetëm e 
vogël, por edhe e qëndrueshme. 

Të dhënat e tabelës 11 tregojnë ulje të NjEF-ve në 2011 në nëntë 
qarqe: Berat (-6452), Dibër (-10,355), Elbasan (-10,012), Fier (-6,158), 
Gjirokastër (-6,386), Korçë (-4,249), Kukës (-5,906), Lezhë (-4,537) dhe 
Shkodër (-8,290), gjithsej (- 62,345) NjEF-e.

Tabela 11. Numri i familjeve dhe i anëtarëve të tyre sipas qarqeve në vitet 2001-
2011

Qarqet Numri i NjEF-ve Anëtarë/NjEF
Anëtarë/
familje

2001 2011 2001 2011 2001 2011
Berat 44.945 38.493 193.020 141.797 4.3 3.7
Dibër 39.928 29.573 189.854 136.830 4.8 4.6
Durrës 59.282 66.650 245.112 261.916 4.1 3.9
Elbasan 83.056 73.044 362.368 294.605 4.4 4.0
Fier 88.232 82.074 382.483 310.244 4.3 3.8
Gjirokastër 27.673 21.287 112.779 71.988 4.1 3.4

Korçë 64.420 60.171 265.125 219.670 4.1 3.7
Kukës 23.032 17.126 111.393 85.267 4.8 5.0
Lezhë 36.773 32.236 159.169 133.280 4.3 4.1
Shkodër 62.719 54.429 256.022 213.735 4.1 3.9
Tiranë 147.479 196.218 597.676 740..662 4.1 3.8
Vlorë 49.356 50.961 192.739 174.545 3.9 3.4
Gjithsej 726.895 722.262 3.067.740 2.784.539 4.2 3.9
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Nga qarqet Dibër e Kukës janë larguar 26% e NjEF-ve gjithsej dhe nga 
Gjirokastra 23% e tyre. Nga 7% të totalit, janë larguar nga qarqet Fier dhe 
Korçë, ndërsa nga 4 qarqet e tjera janë larguar nga 12%-14% e tyre. Vetëm 
në tre qarqe konstatojmë shtesë të NjEF-ve dhe pikërisht në Durrës shtesa 
është (+7.368), në Tiranë ajo është (+48.739) dhe në Vlorë është (+1.605), 
shtesë e cila gjithsej, për të tre qarqet, është (+57.712) NjEF-e.

Këto ndryshime dëshmojnë për lëvizje natyrore dhe mekanike së 
numrit të NjEF-ve, si migrimi i brendshëm në drejtim të Tiranës (shtesa 
33%) dhe të Durrësit (shtesa 12%) si dhe emigrimi i jashtëm. Kanë 
vazhduar shpërnguljet e NjEF-ve sidomos nga qarqet e Dibrës, Kukësit 
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e Gjirokastrës që kanë humbur 1/4 e tyre, por edhe nga ato të Beratit, 
Shkodrës, Elbasanit e Lezhës, nga të cilat janë larguar nga 12% deri 14% e 
totalit, duke u përqendruar  kryesisht në Tiranë dhe një pjesë në emigracion 
jashtë vendit.

Shumë prej këtyre prirjeve kanë theksuar pabarazitë dhe kanë shtuar 
kontrastet e mëparshme midis qarqeve. Nga të dhënat e 9 qarqeve me 
pakësime të mëdha të popullsisë, del se emigrimi i jashtëm ka prekur tërë 
vendin. Pakësimet më të vogla të popullsisë, nën 10% të qarqeve Fier 
e Korçë, nuk përjashtojnë rrymat/grupet e emigrantëve të larguar nga 
Shqipëria. Afërsisht të njëjta janë ndryshimet edhe te numri i anëtarëve 
gjithsej të NjEF-ve.

Për sa i takon numrit mesatar të anëtarëve, me përjashtim të qarkut 
Kukës që ka rritje, në të gjitha qarqet e tjera kemi ulje. Uljen më të madhe 
në 2011 në krahasim me 2001 e ka Gjirokastra me 0.7 anëtarë, ndjekur nga 
Berati me 0.6, Fieri e Vlora me nga 0.5 dhe Korça e Elbasani me nga 0.4, 
Tirana 0.3 e të tjerët me nga 0.2 anëtarë.

Faktori kryesor për ndryshimet e NjEF-ve dhe popullsisë midis 
qarqeve në zhvillimet demografike është lëvizja migratore brenda vendit. 

Tabela 12. Numri i familjeve sipas gjinisë e grupmoshës së personit të referencës
Grupmosha Gjithsej Urbane Rurale
Gjithsej MF M F MF M F MF M F
NjEF 722.262 619.525 102.737 409.309 338.563 70.746 312.953 280.962 31.991
% 100 85.8 14.2 100 82.7 17.3 100 89.8 10.2
Nën 30 vjeç 5.2 4.8 7.8 5.5 4.9 8.5 4.8 4.6 6.3
30-59 vjeç 62.3 65.2 45.0 61.1 64.7 43.9 63.8 65.7 47.4
+60 vjeç 32.5 30.0 47.2 33.4 30.4 47.6 31.4 29.7 46.3

Të dhënat e tabelës 12 dëshmojnë për epërsinë e dukshme të meshkujve 
në cilësinë e personit të referencës,4 të cilët në vitin 2011 ishin në krye të 
NjEF-ve në masën mbi 85%, kurse femrat përfaqësonin afro 15% të NjEF-
ve gjithsej. 

Zona urbane ka 56.7% të totalit të NJEF-eve dhe zona rurale 43.3% 
të tyre. Në zonën urbane meshkujt si persona të referencës përfaqësonin 

4 Personi i referencës: Është anëtar i NjEF-së i cili merr zakonisht vendimet 
kryesore në këtë NjEF dhe njihet si i tillë nga anëtarët e tjerë të saj. Në shumë 
raste, në një NjEF me një çift me fëmijë të pamartuar, babai njihet si personi i 
referencës. Censusi i Popullsisë dhe Banesave në Shqipëri 2011. F. 37.
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82.7% dhe femrat 17.3% të NjEF-eve urbane, kurse në zonën rurale 
meshkujt përfaqësonin afro 90%, ndërsa femrat 10% të NjEF-eve rurale. 
Ky fenomen është i lidhur me traditat tona, që karakterizohen nga një 
sistem familjar patrilinear i organizuar përgjatë linjës atërore, më i theksuar 
në zonën rurale.

Megjithatë përfaqësimi i NjEF-ve nga ana e femrave në vitin 2011 
është 102.737, më i rritur si në madhësi absolute dhe në përqindje në 
krahasim me vitin 2001. Këto ndryshime kanë ndodhur nga rritja e të vejave 
dhe të divorcuarave në 127.946 për 2011 kundrejt 108.971 në 2001, nga 
largimi i meshkujve në emigracion si dhe për arsye të rritjes së shkallës së 
emancipimit dhe nivelit të arsimimit dhe karrierës së një pjese të femrave. 

Sipas grupmoshave, 62.3% e numrit të personave të referencës janë 30-
59 vjeç, 32.5% 60 vjeç e lart dhe vetëm 5.2% nën 30 vjeç; pra, te personat 
e referencës predominon mosha e pjekur. Tek meshkujt predominon 
grupmosha 30-59 vjeç që përbën afro 2/3 e totalit, ndërsa për femrat, si 
kjo grupmoshë ashtu edhe ajo mbi 60 vjeç përfaqësohen gati njësoj (45% 
dhe 47.2% respektivisht). NjEF-të e kryesuara nga femra të grupmoshës së 
re, nën 30 vjeç, janë më shumë (7.8%) sesa ato nga meshkuj (4.8%), çka 
mund të shpjegohet edhe me divorcet e femrave që nuk rimartohen.
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rritja e popullsisë dhe tranziCioni 
demografik

Prof. Dr. Nevruz KOçI
Abstract
Demographic transition means the transition from a traditional mode of demographic 

equilibrium with high mortality and fertility, in a different equilibrium regime (modern) 
with low mortality and fertility during the overall action course of modernizing the 
demographic processes. In the period before the transition, the coefficients of births and 
deaths were high and largely independent of the will of the people. Being both high, 
they tend to balance the demographic processes. During the first phase of transition, 
the coefficients of deaths decrease, while birth rates remain high. As a result, there is a 
rapidly increase of natural growth coefficients. In the second phase, the coefficients of 
mortality and fertility decrease, though the latter are still high. As such, demographic 
growth continues at a high and relatively stable rate. During the third and final 
phase, the coefficients of deaths and births become weaker and tend to newly balance 
the demographic processes. As a result of the decline of the level of fertility and age 
changes it is created a “window of opportunity” that is very important for sustainable 
development of the country, known as the “demographic dividend”. Thus, the change of 
the ratios between the active working population and the number of the young, releases 
funds from “investments for the children” to invest in another sector. In this case, in 
the country there are more tax payers than tax “consumers”. This leads to income and 
savings increase, improved quality  of “human capital” and of life quality in general by 
getting more services, etc. It would take time for this demographic dividend to become 
efficient, and it is not always guaranteed. It would largely depend on a skilled workforce, 
competitive in Europe and beyond. To achieve this, Albania needs to pursue an ambitious 
agenda, especially in education.

Key words: Demographic transition; Phases of transition; Growth coefficients. 
Demographic equilibrium; Demographic dividend.
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1. Rritja e popullsisë dhe koeficientët e rritjes
Në analizën e raportit midis lindjeve dhe vdekjeve, emigrimit dhe 

imigrimit të popullsisë së një vendi shtrohen gjithnjë pyetjet:
Cili është rezultati i diferencës midis lindjeve dhe vdekjeve?
Cili është rezultati i diferencës midis të ardhurve dhe të larguarve, 

midis imigrantëve dhe emigrantëve? 
Kuptohet që diferencat mund të jenë pozitive ose negative dhe 

ndonjëherë mund të jenë edhe zero. Prandaj studiohet nga afër për çdo 
vend se cila është ecuria e numrit të popullsisë në kushtet e një regjimi 
konkret të lindshmërisë dhe vdekshmërisë, të emigrimit dhe imigrimit, të 
të ardhurve dhe të larguarve etj.

Në këtë kuptim, ndeshemi me dy nocione demografike të ndryshimit 
të këtij fenomeni, që janë: rritja ose shtesa demografike dhe riprodhimi 
i popullsisë. Pra, numri i popullsisë ndryshon në varësi të lindjeve, 
vdekjeve, por edhe të imigrimeve dhe emigrimeve. Diferenca mes 
lindjeve dhe vdekjeve tregon rritjen natyrore, ndërsa ajo mes imigrimeve 
dhe emigrimeve tregon saldon migruese ose, siç quhet ndryshe, rritjen 
mekanike, e cila mund të jetë e brendshme nga një rajon në një tjetër ose e 
jashtme nga një vend në një tjetër. 

Duke mbajtur parasysh të gjithë këta faktorë, shtesa apo rritja 
demografike (R) gjatë një periudhe të dhënë llogaritet me formulën:

tnt PProseEIVLr −=−+−= + )(
Ku: L - lindjet; V - vdekjet;  I - Imigrimet;  E - Emigrimet

tnt PdheP +  janë numri i popullsisë në fund dhe në fillim të periudhës 
për të cilën bëhet llogaritja e rritjes.

Duke mbajtur parasysh raportet e mësipërme, mund të llogariten disa 
koeficientë rritjeje, të cilët ndryshojnë në varësi të gjykimit të studiuesit në 
lidhje me hipotezën që ai do të mbajë parasysh për evoluimin e numrit të 
popullsisë në mes dy datave apo periudhave.

Në praktikën demografike ekzistojnë tre lloje hipotezash për vlerësimin 
e evoluimit të efektivit të popullsisë në mes dy periudhave: hipoteza 
lineare, hipoteza eksponenciale dhe hipoteza gjeometrike. 

Në hipotezën lineare numri i popullsisë supozohet të ndryshojë në 
mënyrë lineare, pra, grafikisht ai paraqitet në formën e një vije të drejtë. 
Në hipotezat eksponenciale dhe gjeometrike numri i popullsisë grafikisht 
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mendohet të ndjekë një kurbë të tipit eksponencial. Dy hipotezat e fundit 
dallojnë midis tyre sipas karakterit të vazhdueshmërisë së funksionit që 
ato paraqesin. Kështu, hipoteza eksponenciale pasqyron një funksion të 
vazhduar, ndërsa hipoteza gjeometrike, një funksion të ndërprerë.

Evoluimi i lëvizjes natyrore dhe i rritjes së popullsisë në vendin 
tonë, me të dhënat e regjistrimeve që nga viti 1925 e deri në vitin 2015 
(parashikim), sipas Prof. Fiqri Sherit, paraqitet nga grafiku që vijon: 

Figura 1.1  Evoluimi i lëvizjes natyrore dhe i rritjes së popullsisë në Shqipëri
(1925-2015)

Burimi: F. Sheri. Popullsia e Botës, botim i albPAPEr, Tiranë, 2006, faqe 156.

Koeficienti i rritjes së popullsisë sipas hipotezës së evoluimit linear. 
Sipas kësaj hipoteze, supozohet se lindshmëria, vdekshmëria dhe migrimi 
ndjekin një trend linear gjatë periudhës së marrë në studim. Sipas këtij 
trendi, ato bëjnë të mundur që të përdoret numri mesatar i popullsisë si një 
vlerësim i numrit të viteve të jetuara nga individët që e jetojnë fenomenin. 
Në këtë rast, koeficienti i rritjes llogaritet duke pjesëtuar rritjen e popullsisë 
me numrin mesatar të saj, sipas formulës:

2
1 tt

r PP
r

P
rK

+
==

+

Ky koeficient llogaritet edhe duke përdorur koeficientët e lindshmërisë, 
të vdekshmërisë dhe të migrimit, si më poshtë:
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EIVLr KKKK
P

EIVLK −+−=
−+−

=

Koeficienti i mësipërm i rritjes i përket një periudhe prej 1 viti. Në rast 
se duam të llogarisim koeficientin mesatar vjetor të rritjes së popullsisë 
gjatë n viteve, atëherë formula do të jetë:

)
2

(0
tnt

tnt
r PP

n

PP
K

+
−

=
+

+

Ku: 0n  është diferenca (t+n)-t e shprehur në numër vitesh.  
            
Koeficienti i rritjes së popullsisë sipas hipotezës së evoluimit 

eksponencial. Kjo hipotezë konsiderohet shpesh si më e përshtatshme, 
pasi popullsia është një bashkësi vetëriprodhuese. Në këtë rast ndryshimi i 
numrit të popullsisë shprehet nga një funksion eksponencial si vijon:

r
tt ePP .1 =+

Ku: r- tregon koeficientin e rritjes sipas hipotezës së ndryshimit 
eksponencial

Për llogaritjen e tij bëhen transformimet matematikore që vijojnë:  

t

tr

P
Pe 1+=

Pas transformimeve të tjera, koeficienti i rritjes r llogaritet me 
formulën:      

 
t

t

P
P

r 1ln +=

Kur duam të llogarisim koeficientin vjetor të rritjes, jo më për një vit, 
por për disa vjet, formula mund të shkruhet:

rn
tnt ePP .=+

Ku: r- përsëri tregon koeficientin e rritjes sipas hipotezës së ndryshimit 
eksponencial.
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Për llogaritjen e tij bëhen transformimet, duke nxjerrë rne  në funksion 
të raportit të numrit të popullsisë për dy periudhat, si vijon: 

t

ntrn

P
P

e +=

Pas transformimeve të tjera, koeficienti i rritjes r llogaritet me formulën: 

n
P

P

r t

nt+

=
ln

 
             Ku: n- shpreh numrin e viteve ndërmjet dy datave për të cilat 

janë marrë të dhënat e vrojtimit.

Koeficienti i rritjes së popullsisë sipas hipotezës së evoluimit 
gjeometrik. Rritja e një popullsie mund t’i përafrohet edhe një funksioni 
gjeometrik. Në këtë rast ajo mund të llogaritet duke u mbështetur në 
formulën bazë:

rPP tt +=+1

Ku: R- është rritja që mund të shprehet si një pjesë e popullsisë që del 
nga shumëzimi i numrit të popullsisë në fillim të periudhës me koeficientin 

vjetor të rritjes rPt . . 

Kjo pjesë do t’i korrespondojë koeficientit të rritjes së popullsisë sipas 
hipotezës së evoluimit gjeometrik.

 )1(.1 rPPrPP tttt +=+=+     prej ku:    11 −= +

t

t

P
P

r

Ashtu si në rastin e evoluimit eksponencial, koeficienti i rritjes edhe në 

këtë rast llogaritet në raport me popullsinë në fillim të periudhës tP . 
                      

Vëmë re se gjatë periudhës (vitit) së parë numri i popullsisë është:   

)1(1 rPP tt +=+   

Ndërsa gjatë periudhës së dytë do të jetë:

   2
1 )1.()1).(1( rPrrPP ttt +=++=+
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Dhe në fund të n periudhave numri i popullsisë do të jetë:
n

tnt rPP )1( +=+      Ku:  nttt PPP ++ ,, 1   përbën një varg gjeometrik 
me herës (1+r)

Duke bërë veprimet algjebrike për të nxjerrë vlerën e r në funksion të 
parametrave të tjerë të njohur përdoret formula e mesatares gjeometrike: 

1−= +n

t

nt

P
P

r  

Në të njëjtën mënyrë do të llogaritet koeficenti i rritjes së popullsisë 
edhe kur numri i popullsisë në fund të periudhës është më i vogël se ai në 
fillim të saj.

Në përgjithësi, diferencat në rezultate me të tria metodat e vlerësimit 
nuk janë shumë të rëndësishme. Por një vlerësim i drejtë kërkon përcaktimin 
e metodës më të përshtatshme, sepse ka edhe ndryshime midis tyre. 

Kështu p.sh. nga të dhënat konvencionale të rritjes së popullsisë së 
një qyteti gjatë një viti, nga 300.000 në 315.000, dhe të një tjetri, për 
rritjen gjatë 5 vjetëve, nga 76.000 në 85.000 banorë, janë nxjerrë rezultatet 
e përmbledhura me të tria metodat (sipas hipotezave të evoluimit linear, 
eksponencial dhe gjeometrik) që u parashtruan më sipër, të cilat paraqiten 
në tabelën 1.1 më poshtë:

   Tabela 1.1  Diferencat e rezultateve sipas tri metodave të evoluimit

Shembujt Hipoteza
lineare

Hipoteza
eksponenciale

Hipoteza
gjeometrike

Për rritjen mesatare  
vjetore për një vit 0,0488 0,0487 0,0500

Për rritjen mesatare 
vjetore pesëvjeçare 0,0224; 0,0223 0,02256

Siç shihet nga tabela, ndryshimi i rezultateve midis hipotezave nuk 
është shumë i ndjeshëm.
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2. KOhA E ShuMëFIShIMIT Të NuMRIT Të POPuLLSISë
Koha e dyfishimit të popullsisë llogaritet duke u nisur nga një koeficient 

i dhënë rritjeje. Ajo tregon kohën e nevojshme për dyfishimin e numrit të 
popullsisë, duke e marrë konstant koeficientin e rritjes. Pra, koeficientët e 
rritjes transformohen në kohë të dyfishimit të numrit të  popullsisë.

Llogaritja e kohës së dyfishimit të popullsisë bëhet përgjithësisht sipas 
hipotezës së evoluimit eksponencial të rritjes së saj, sipas së cilës:

rn
tnt ePP .=+  prej nga rn

tt ePP .2 =      

Nga kjo rrjedh se:  
r
693,0

r
ln2n  prarnln2dhee2 rn ====

Tabela 2.1 Koha e dyfishimit të popullsisë në varësi nga koeficientët e rritjes 

 Koeficentët e rritjes vjetore “r” 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030

Kohët e dyfishimit “n” (në vite) 139 69 46 35 28 23

Një popullsi me koeficient vjetor të rritjes prej 0,5 për qind do të donte 
139 vjet që të dyfishohej, ndërsa një popullsi me koeficient rritjeje 3 për 
qind do të dyfishohej brenda 23 vjetëve. (Koeficenti i rritjes supozohet 
konstant në tërë harkun kohor).

Koha e dyfishimit mund të llogaritet edhe sipas hipotezës së evoluimit 
gjeometrik:

r)ln(1
0,693 

r)ln(1
ln2nku    nga   r)n.ln(1ln2

)1(2r)(1P2P   nga prejr)(1PP n
tt

n
tnt

+
=

+
=+=

+=+=+=+
nr

 

Tabela 2.2 Koha e dyfishimit të numrit të popullsisë sipas koeficientëve dhe 
hipotezave të ndryshme

  Koeficentët e rritjes vjetore “r” 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030

  Kohët e dyfishimit “n” (në vite)  
    - Sipas hipotezës eksponenciale 139 69 46 35 28 23

    - Sipas hipotezës gjeometrike 139,0 69,7 46,6 35,0 28,1 23,4

    - Sipas hipotezës lineare 138,6 69,3 46,2 34,7 27,7 23,1
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Pra, rezultatet janë shumë të përafërta. 
Në të njëjtën mënyrë mund të bëhet edhe llogaritja e kohës për trefishim 

e numrit të popullsisë. Në këtë rast formula do të ishte si më poshtë:

rn
tnt ePP .=+     prej nga     rn

tt ePP .3 =    dhe   
r

n 3ln
=

Tabela 2.3 Koha e trefishimit të popullsisë sipas hipotezës eksponenciale në 
varësi nga koeficientët e rritjes

Koeficentët e rritjes vjetore “r” 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030

Kohët e trefishimit (në vite) 220 110 73 55 44 37

Tabela 2.4  Koha e dyfishimit dhe trefishimit të numrit të popullsisë sipas 
hipotezës eksponenciale dhe koeficientëve të rritjes r

Koeficentët e rritjes vjetore “r” 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030

Kohët e dyfishimit “n” (në vite) 139 69 46 35 28 23

Kohët e trefishimit “n” (në vite) 220 110 73 55 44 37

Nëse shohim treguesin e kohës që është dashur për shtimin e popullsisë 
së botës prej 1 miliard banorë, do të kemi:

Tabela 2.5  Vitet që janë dashur për shtimin e 1 miliard banorëve në botë 

Viti Popullsia në miliardë banorë Vitet që janë dashur për shtimin 1 miliard
1804 1 ..
1927 2 123
1959 3 32
1974 4 15
1987 5 13
1999 6 12
2011 7 12

Për dyfishimin e popullësisë së botës (nga 1 në 2 miliardë) në fillim 
janë dashur 123 vjet, ndërsa nga 2 në 4 dhe nga 3 në 6 janë dashur afërsisht 
50 vjet. Në tërësi, për afro 200 vjet (1804-2011) popullsia e botës u rrit nga 
1 në 7 miliardë, pra u 7-fishua.* 
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3. Një VëShTRIM I ShKuRTëR MBI ZhVILLIMIN 
DEMOGRAFIK Në BOTë

Që nga shfaqja e tij në tokë njeriu ka jetuar dy hope të mëdha 
demografike që u korrespondojnë dy fazave vendimtare të evoluimit dhe 
formimit të tij. Deri nga fundi i mijëvjeçarit të pestë p.e.s, popullsia e botës 
kishte një zhvillim shumë të ngadaltë, ajo arriti deri në 15 milionë banorë. 
Si rezultat i zhvillimit të bujqësisë në fund të mijëvjeçarit të 4-t, d.m.th. 
pas 1000 vjetësh, ajo u rrit 10 herë dhe arriti në 150 milionë banorë. Ky qe 
hopi I i zhvillimit demografik. 

Gjatë 5 mijëvjeçarëve të tjerë (kur bujqësia vazhdoi të zhvillohet 
ngadalë) rritja e popullsisë botërore u ngadalësua. Ajo për 5 mijë vjet 
vetëm u gjashtëfishua, duke arritur në 900 milionë banorë. Dinamika e saj 
tregohet në tabelat 3.1 dhe 3.2.

Tabela 3.1. Popullsia e botës prej viteve 14 deri në vitin 1600 të epokës sonë 
 (në milionë banorë)

Viti
Bota

gjithsej
   a)

  Afrika     
b)

Amerika
c)

Azia
d)

Europa Oqeania

14
350
600
800
1000
1200
1500
1600

256
254
237
261
280
384
461
578

23
30
37
43
50
61
87
113

3
5
7
10
13
23
42
13

189
190
173
178
177
248
245
338

39.5
27.6
19.3
29.2
39.2
51.5
84
111

1
1
1
1
1
1
3
3

a) Përfshin të gjithë Egjiptin                             
b) Amerika Veriore, Qendrore dhe Jugore                         
c) Azia pa pjesën e ish-BS  
d) Europa me ish-BS                                   

Burimi: Përpunim i të dhënave të nxjerra nga botimi i Prof. F. Sheri. Popullsia e Botës, 
Tiranë, më 2006, faqe 36-37.

* Burimi: UNFPA-State of World Population 2011. People and possibilities in a World 
of 7 billion-2011.  Përpunuar nga Prof .Dr. Ilia Telo, “Popullsia e botës dhe popullsia e 
Shqipërisë”, Revista Demografia, nr.1-2012, faqe 4.
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Tabela 3.2 rritja e popullsisë së botës prej vitit para vitit 1800 të epokës sonë

      (në milionë banorë)

    Vitet e vlerësimit Gjithsej
(në milionë)

Vendet e 
zhvilluara

Vendet në 
zhvillim

Fundi i mijëvjeçarit V (p.e.r.)   
Fundi i mijëvjeçarit IV (p.e.r.)    
     1600    
     1700
     1750
     1800
 Viti 1800 ndaj mijëvjeçarit IV
                   (në %)

15
150
578
771
830
912
150-912
608

99
106
147
200

479
401
683
712

Burimi: Përpunim i të dhënave nga botimi i Prof. F. Sheri. Popullsia e Botës. Tiranë, më 
2006.

Duke filluar që prej fundit të shekullit të 18, me revolucionin industrial, 
popullsia po përjeton hopin II. Këtë herë 10-fishimi i popullsisë u arrit për 
250 vjet dhe jo për 1000 vjet, siç u arrit në hopin I, d.m.th. 4 herë më 
shpejt. Popullsia e botës në vitin 1800 numëronte mbi 900 milionë banorë, 
dhe dyfishimi i saj u bë në vitin 1920. Rritja e popullsisë në vitet 1800-
2050 paraqitet sipas tabelës 3.3 që vijon:

Tabela 3.3 rritja e numrit të popullsisë në vitet 1800-2011 (viti 2050 parashikim)
       (në milionë banorë)

Vitet e vlerësimit Bota gjithsej Vendet e
zhvilluara

Vendet
në zhvillim

1800
1850
1900
1920
1930
1940
1950
1960
1980
1990
2000
2005
2009
2011
2050

912
1131
1590
1811
2015
2249
2521
3022
4440
5266
6056
6210
6830
7000
  9150*

200
302
510
613
671
730
812
916
1083
1148
1172
1370
1234
..
1275

712
829
1079
1198
1338
1212
1709
2106
3357
4118
4494
4.840
5596
..
7875

Burimi: Të dhëna të përpunuara nga botimi i Prof. F. Sherit, “Popullsia e botës”, Tiranë, 
më 2006, f. 46 dhe UNFPA-State of World Population 2009-2009, page 91.
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Në vitin 1950, nga 2.5 miliardë banorë që kishte bota, rreth 800 
milionë jetonin në Evropë, në Amerikën e Veriut, Japoni, Rusi, Australi e 
në Zelandën e Re, të cilat kishin ritmet më të ulëta të rritjes së popullsisë. 
Në krahasim me pjesën tjetër të globit, popullsia e këtyre vendeve ishte 
afërsisht në raportin 1 me 2. 

Ndërkohë që janë dashur shumë miliona vjet që njerëzimi të arrinte në 
një miliard banorë, u deshën vetëm 123 vjet për të arritur miliardin e dytë. 
Ndërsa nga i treti në të katërtin vetëm 32 vjet, pra, 4 herë më shpejt, dhe 
nga i katërti në të pestin, në të gjashtin e në të shtatin u deshën nga 12-15 
vjet. Nga disa studiues parashikohej që miliardi i shtatë të arrihej në vitin 
2010, pra, për më pak se 11 vjet,1) në fakt u arrit më  2011, një vit më vonë.  

Sipas parashikimeve të bëra, me ritme të larta rritjeje (më optimistet), 
në vitin 2050 popullsia e botës mendohet të arrijë në rreth 10 miliardë 
banorë. Rritja e popullsisë së botës, e në veçanti të Evropës në shekullin 
e 19-të, i lejoi kontinentit të vjetër të rrisë mjaft peshën specifike të tij në 
popullsinë botërore e të shtrihet gjerësisht edhe tej kontinentit, veçanërisht 
në Amerikën e Veriut dhe atë të Jugut si pasojë e emigracionit. Sot, kur 
në disa vende të Evropës Perëndimore dhe Amerikës së Veriut po arrihet 
në rritjen zero dhe në disa prej tyre në pakësimin e numrit të popullsisë, 
popullsia e vendeve në zhvillim vazhdon të rritet me ritme të larta. 

Rritja demografike është e dukshme veçanërisht në qytete, popullsia 
e të cilave shtohet jo vetëm nga shtesa natyrore, por edhe si pasojë e 
emigrimit të popullsisë fshatare drejt qytetit, një fenomen masiv ky për 
shumë vende të botës. Kështu, sot ka një kontrast të madh ndërmjet 
vendeve të industrializuara dhe atyre që janë në zhvillim. Në vitin 1900 
popullsia ishte e ndarë në raportin 1/3 me 2/3 midis vendeve të zhvilluara 
dhe vendeve në zhvillim. Procesi i diferencimit të popullsisë u bë sidomos 
në 50 vjetët e fundit. Deri në vitin 1950 popullsia e vendeve të zhvilluara 
përbënte rreth 1/3 e popullsisë së botës. Në vitin 1985 ajo arriti në 1/4, 
në vitin 2000 përbënte rreth 1/5, në vitin 2012 rreth 1/5,7, ndërsa në vitin 
2050, sipas projeksioneve*, do të përbëjë 1/7.2 të popullsisë së botës.

Në vendet e industrializuara, nga rreth 76 për qind që përbënte 
popullsia qytetare në vitin 1985, është arritur pothuajse plotësisht procesi 
i urbanizimit. Ndërsa në shkallë botërore, në vitin 2011 popullsia që jeton 
në qytete ka arritur në 50 për qind dhe në vitin 2050 parashikohet të arrijë 
në mbi 2/3. 

1) Prof. F. Sheri, “Popullsia e Botës”, botim i albPAPER, Tiranë, 2006, faqe 31.
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Në vitin 1950, në grupin e qyteteve të mëdha me mbi 10 milionë 
banorë numëroheshin vetëm 2 qytete, Nju Jorku dhe Londra, kurse në vitin 
1985 ishin 18 të tilla si: Tokio, Nju Jork, Meksiko, Los Anxhelos, Kalkutë 
etj. Në fund të shekullit të kaluar e në vazhdim janë 25 qytete të tilla, të 
kryesuara nga Tokio me 33 milionë banorë. Ndërsa numri i qyteteve të 
mëdha me mbi 5 milionë banorë ka arritur në 46.

Në vendet në zhvillim mbizotëron ende popullsia bujqësore. Ajo në 
vitin 2000 arriti në 50 për qind, nga 57 për qind që ishte në vitin 1985. 
Lëvizjet në përmasa të mëdha të popullsisë nga fshati në qytet krijojnë 
mjaft anomali në strukturat demografike të këtyre qyteteve, aq më tepër 
që popullsia e shpërngulur përbëhet kryesisht nga mosha të reja, të afta 
për punë. Kjo çon në një superpopullim debatues të këtyre moshave, që 
shton të papunët dhe krijon shpërpjesëtime ndërmjet gjinive, sidomos në 
grupmoshat 20 – 29 vjeç.

Po të shikojmë nga afër zhvillimin demografik të popullsisë së Evropës, 
e kryesisht të pjesës perëndimore të saj (Gjermani, Itali, Francë, Belgjikë, 
Angli, Irlandë, Spanjë, Holandë etj.), del se në vitin 1985 kjo popullsi zinte 
vendin e katërt në botë pas Kinës me 1.033 milionë banorë, Indisë me 
747 milionë banorë dhe ish-BS-së me 276 milionë banorë, duke pasur një 
nivel të shtimit natyror nga më të ulëtit, prej 0.2 për qind në vit, i cili bën 
që ajo të dallohet jo vetëm nga vendet në zhvillim, por edhe nga vendet e 
zhvilluara si Japonia, SHBA-ja, të cilat aktualisht kanë një shtim natyror 
nga 0.6 – 0.9 për qind në vit. Shtete të tilla si Gjermania, Anglia, Italia etj. 
kanë rritje fare minimale me 0.03 për qind. Popullsia e tyre është e tipit 
stacioner. Ndërkohë që në vitin 2011 popullsia e Kinës ka arritur në 1.350 
milionë dhe e Indisë në 1240 milionë banorë.

Kjo rritje kaq e ngadaltë e popullsisë është e lidhur kryesisht me 
lindshmërinë e ulët. Niveli i shtesës natyrore në disa vende është mjaft 
i ulët, madje edhe negativ. Për këtë flet qartë treguesi i numrit mesatar të 
fëmijeve që lind një femër, i cili për vendet e Evropës Perëndimore është 
1.68, ndërsa për tërë Evropën 1.9. Studimet parashikuese për popullsinë, 
duke u mbështetur në tendencat aktuale të lindshmërisë dhe vdekshmërisë, 
pa marrë parasysh flukset e migrimit, tregojnë se në vendet e BE-së në 
fund të shekullit popullsia nuk i kaloi 280 milionë, ndërsa në vitin 2020 
ajo mendohet të zbresë në 270 milionë banorë. Kjo çoi në uljen e peshës 
specifike të tyre në popullsinë e botës nga 6.1 për qind (më 1980) në 
4.5 për qind në vitin 2000 dhe akoma më tej do të ulet ky raport në të 
ardhmen. Ulja e numrit të lindjeve në vendet e Evropës Perëndimore 
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lidhet me zvogëlimin e numrit absolut të martesave, me rritjen e numrit të 
divorceve, bashkëjetesën jashtë martese të çifteve apo bashkimin e lirë të 
tyre, me martesën në moshë të madhe të femrave ose edhe me njerëzit që 
nuk martohen etj.

Proceset aktuale të integrimit popullsi-zhvillim për popullsinë e 
vendeve të Evropës Perëndimore kanë sjellë edhe një shkallë të lartë të 
plakjes së saj. Në vitin 1981 popullsia në moshën 65 vjeç e lart në këto 
vende zinte 14.3 për qind, nga më pak se 5 për qind që zë ajo në vendet në 
zhvillim. Ndërsa pesha specifike e popullsisë nën moshën 15 vjeç në këto 
vende në vitin 1981 ishte 20.7 për qind, që përfaqësonte nivelin më të ulët 
në krahasim me SHBA-në (22.3 për qind), Japoninë  (23.5 për qind), ish 
BS (24.3 për qind), pa përmendur vendet në zhvillim, ku ajo ishte mbi 30 
për qind. Në shkallë botërore, në vitin 2007 ky tregues për moshën nën 15 
vjeç ishte 27.6 për qind, ndërsa për moshën 65 vjeç e lart ishte 7.4 për qind 
dhe në vitin 2050 parashikohet që i pari ulet në 7.6 % dhe i dyti rritet në 
8.7 për qind.*

Tregues tjetër i plakjes së popullsisë së këtyre vendeve është raporti i 
popullsisë nën moshën 20 vjeç me atë mbi 60 vjeç, i cili aktualisht është 1 
me 3. Kjo situatë kushtëzon pakësimin e ofertës së krahut të lirë të punës, 
të fëmijëve dhe punëtorëve të pakualifikuar.  

4. TRANZICIONI DEMOGRAFIK DhE DIVIDENTI 
DEMOGRAFIK I MOShAVE Të REjA

Me tranzicion demografik kuptohet kalimi nga një regjim tradicional 
i ekuilibrit demografik me vdekshmëri e lindshmëri të lartë, në një regjim 
tjetër (modern) ekuilibri me vdekshmëri e lindshmëri të ulët gjatë procesit 
të modernizimit të përgjithshëm. Është një proces që e kalon popullsia e 
çdo vendi. Në periudhën para tranzicionit, si koeficientët e lindjeve dhe 
ata të vdekjeve janë të lartë dhe përgjithësisht të pavarur nga vullneti i 
njerëzve. Duke qenë të dy të lartë, ata kanë tendencë të baraspeshojnë 
proceset demografike.

Gjatë fazës së parë të tranzicionit koeficientët e vdekjeve ulen, ndërsa 
ata të lindjeve qëndrojnë të lartë. Si rrjedhojë, ka një rritje të shpejtë të 
koeficientëve të rritjes natyrore.

Në fazën e dytë koeficientët e vdekshmërisë dhe të lindshmërisë 
zvogëlohen, megjithatë, këta të fundit janë akoma të lartë. Për këtë 

* parashikimi për vitin 2050, me ritme mesatare rritjeje.
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rritja demografike vazhdon me një koeficient të lartë dhe relativisht të 
qëndrueshëm. Me avancimin e tranzicionit demografik koeficientët e 
vdekjeve ulen deri në një nivel të caktuar dhe nuk ndryshojnë më, ndërsa 
koeficientet e rritjes fillojnë të ulen. 

Gjatë fazës së tretë dhe të fundit, siç shihet edhe në figurën 4.1, 
koeficientët e vdekjeve e të lindjeve ulen më shumë dhe kanë tendencë të 
baraspeshojnë rishtas proceset demografike. 

Figura 4.1  Paraqitja grafike e fazave të tranzicionit demografik 

*shih tabelën 3.3

Burimi: B. Dumani e A. Stringa, “Elementë të demografisë”. Botim i Albino, 
Tiranë, 1997, faqe 108.

*Burimi: World Population Ageing 2007, Unitet National, New York, 2007, 
page 72.  

 
Midis dy regjimeve të ekuilibrit dallojmë fazën e rritjes natyrore, e 

cila fillon në Ta dhe është aq më e shpejtë sa më e fortë të jetë ulja e 
vdekshmërisë, si dhe fazën e zvogëlimit të rritjes demografike, që mund të 
fillojë në Tb ose më vonë, në varësi nga rënia e koeficientëve të lindshmërisë 
dhe vdekshmërisë.

Shtesa që pëson popullsia gjatë periudhës së tranzicionit lidhet me tre 
faktorë:

- nivelin e rritjes në fillim;
- evoluimin e lindshmërisë dhe vdekshmërisë midis dy uljeve (nga Ta 

në  Tb);
- shpejtësitë respektive të uljes së vdekshmërisë dhe lindshmërisë.
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Praktika botërore ka kaluar shumë situata të tranzicionit demografik. 
Ajo njeh disa tipe të tij dhe konkretisht:

Në tipin e parë bëjnë pjesë vendet e zhvilluara evropiane. Përgjithësisht 
këto vende kanë një evoluim të ngjashëm e klasik që grafikisht ka formën e 
një kambane. Karakteristike për to janë: Koeficienti i rritjes natyrore është 
nën 2 për qind për çdo vit dhe tranzicioni demografik zgjat nga 75 deri 200 
vjet. Në këtë tip dallohen tre modele: modeli nordik, modeli perëndimor 
dhe modeli jugor. Këto modele dallohen nga njëri-tjetri nga ritmet e rritjes 
(brenda 2-përqindëshit). Kështu, modeli nordik ka ritmet më të ulëta të 
rritjes natyrore, modeli perëndimor, ritmet mesatare dhe ai jugor, ritmet 
më të larta.

Në tipin e dytë përfshihen vendet me popullsi të imigruar si SHBA-ja, 
Kanadaja, Australia, Zelanda e Re, Argjentina, Uruguaji. Profili i tranzicionit 
demografik të këtyre vendeve nuk është i formës klasike (kambanë), por i 
një vije në rënie, që nga ana formale paraqet një gjysmëtranzicion (ngaqë 
migrimet mbartin në vetvete një seleksionim të moshave). Ky seleksionim 
çon në njëfarë vjetërimi të strukturave demografike.

Në tipin e tretë bëjnë pjesë vendet në zhvillim, të cilat karakterizohen 
nga një koeficient i lartë i rritjes natyrore, nga 2-4 për qind në vit dhe nga 
një tranzicion relativisht i shkurtër, që zgjat nga 40-80 vjet.

Duke qenë se ndryshimi i popullsisë si rezultat i lindjeve, vdekjeve 
dhe migrimit konsiderohet i vazhdueshëm, herësi i tranzicionit zakonisht 
llogaritet si raport i numrit të popullsisë në fazën e fundit të tranzicionit 

( TnP ) me numrin e saj në fillim të fazës së parë ( TaP ), me formulën që 
vijon: rn

Ta

Tn e
P
Ph ==

Ku: H - është herësi i tranzicionit
r - është koeficienti i rritjes natyrore 
n - është periudha midis rënies së koeficientit të vdekshmërisë e të 

lindshmërisë.

Në botë tranzicioni demografik ka kaluar përmes dy revolucioneve 
demografike. Kështu, vlerësohet se revolucioni i parë demografik ka 
ndodhur midis viteve 800 dhe 600 p.e.s., që përkon me kohën kur njerëzit 
filluan të merreshin me bujqësi. Punimi i tokës dhe rritja e bagëtive çoi në 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2013 77

ngulitjen e popullsisë në rajone të caktuara dhe filloi në njëfarë mënyre 
organizimi i jetës, gjë që shënoi edhe premisa për rritjen e numrit të 
popullsisë. Kjo periudhë karakterizohej nga një lindshmëri e lartë (rreth 
45-50 lindje për 1000 banorë) dhe vdekshmëri po tepër të lartë (40-45 për 
1000 banorë).

Revolucioni i dytë demografik, i cili lidhet edhe me ndryshimet e 
mësipërme të evolucionit të popullsisë, ka filluar rreth vitit 1700. Ai 
mendohet të ketë filluar në Francë dhe karakterizohet  nga të tria fazat 
klasike që shpjeguam në fillim të këtij paragrafi. 

Në fazën e parë koeficientët e lindjeve qëndrojnë të lartë, ndërsa ata 
të vdekjeve ulen shumë shpejt. Si rrjedhojë, ka një rritje të shpejtë të 
koeficientëve të rritjes natyrore.

Në fazën e dytë zvogëlohen si koeficientët e vdekshmërisë dhe ata 
të lindshmërisë, megjithatë këta të fundit janë akoma të lartë. Për këtë 
rritja demografike vazhdon me një koeficient të lartë dhe relativisht të 
qëndrueshëm.

Gjatë fazës së tretë dhe të fundit koeficientët e vdekjeve e të lindjeve 
bëhen më të dobët dhe kanë tendencë të baraspeshojnë rishtas proceset 
demografike.

Në Shqipëri tranzicioni demografik ka disa karakteristika. Ecuria e 
tij për nga forma përkon me profilin më tipik (në formë kambane) si dhe 
me mjaft vende të Evropës, por këndi demografik është i ndryshëm dhe 
ngjason me atë të vendeve në zhvillim. Ai është një tranzicion i shkurtër 
dhe i shpejtë.

Faza e parë e tranzicionit në Shqipëri, që mund të konsiderohet 
periudha 1920-1955, shënon një fazë të gjatë për rreth 35 vjet. Gjatë kësaj 
faze vihet re një rritje e koeficientëve të rritjes natyrore të popullsisë. 
Kështu, ritmi mesatar vjetor i rritjes së popullsisë për periudhën 1920-
1940 ka qenë 1,5 për qind, ndërsa në periudhën 1940-1950 ai zbriti në 1.1 
për qind dhe pastaj filloi të rritej. Në tërësi ritmi mesatar vjetor i rritjes së 
popullsisë në këtë fazë (1920-1955) ka qenë 1,7 për qind.

Faza e dytë përfshin periudhën 1956-1970, kur koeficienti i vdekjeve 
ulet në mënyrë sistematike dhe koeficientët e lindshmërisë, megjithëse 
kanë filluar të ulen, përsëri vazhdojnë të jenë në nivele të larta. Në këtë 
fazë koeficienti vjetor i rritjes së popullsisë ka qenë 2,96 për qind.

Faza e tretë përfshin periudhën 1970 e në vazhdim. Pas viteve 1970 
koeficientët e lindjeve dhe të vdekjeve janë ulur vazhdimisht, pothuajse pa 
rimarrje të vlerave të tyre. Kështu, në 10-vjeçarin 1970-1980 ritmi mesatar 
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vjetor i rritjes së popullsisë u ul në 2.5 për qind dhe në vitet 1980-1990 
ai ra në 2.1 për qind. Ndërsa në vitin 2010 ai ka arritur në 1.6 për qind. 
Evoluimet demografike në këtë fazë shpjegohen në kuadrin e të gjitha 
zhvillimeve sociale dhe ekonomike të vendit.

Pas vitit 2005, sipas një hipoteze të Kombeve të Bashkuara, 
parashikohet që koeficienti bruto i lindshmërisë të jetë 16-17 për një mijë 
banorë dhe koeficientët e rritjes natyrore të popullsisë të jenë në nivele 
relativisht të qëndrueshme.

Numri i popullsisë së dalë nga procesi i tranzicionit varet jo vetëm nga 
zgjatja e periudhës, por edhe nga “lartësia”, d.m.th. nga koeficienti i rritjes 
natyrore të popullsisë.

Kështu, popullsia e Shqipërisë për rreth 100 vjet tranzicion demografik 
parashikohet të rritet 5 herë, ndërkohë që popullsia e Meksikës për 80 vjet 
tranzicion demografik rritet 7 herë, ndërsa popullsia e Suedisë për 150 vjet 
tranzicion është rritur 3,8 herë etj.

Duhet theksuar se si rezultat i rënies së nivelit të lindshmërisë dhe 
ndryshimeve moshore që sjell ky fenomen në popullsinë e vendit, krijohet 
një “dritare oportuniteti” që është shumë e rëndësishme për një zhvillim të 
qëndrueshëm për vendin, i cili është konsideruar si “divident demografik”. 
Pra, ndryshimi i raporteve midis popullsisë aktive për punë dhe numrit 
të të rinjve liron fonde nga investimet për “fëmijët” për të investuar 
ekonomikisht në një sektor tjetër. Në këtë rast vendi ka më shumë pagues 
taksash sesa ka “konsumues“ të tyre, gjë që çon në rritjen e të ardhurave 
dhe shtimin e kursimeve, të cilat nga ana e tyre sjellin:

- Përmirësimin ndjeshëm të cilësisë së “kapitalit human”;
- Uljen e numrit të fëmijëve, gjë që nënkupton shëndet më të mirë për 

nënat e tyre;
- Prindërit e kanë më të lehtë të mbajnë më pak fëmijë. Pra, prindërit 

kanë më pak presion për mënyrën e shpërndarjes së të ardhurave të tyre;
- Ulja e numrit të fëmijëve bën gjithashtu që të ardhurat e siguruara të 

fokusohen në një cilësi më të lartë të jetës, duke marrë më shumë shërbime.

Pjesa më e madhe e popullsisë në vendet e Evropës ka një problem 
të përbashkët, popullsinë që po plaket. Sipas studimeve të bëra, gjatë 40 
vjetëve të ardhshëm përqindja e popullsisë 65 vjeç e më shumë do të rritet 
nga 12 deri në 22 për qind. Kjo do të thotë se një numër gjithnjë e më i 
vogël punëtorësh do të mbajnë popullsinë e moshuar në rritje.
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Për fat të mirë, përbërja demografike e Shqipërisë është e ndryshme. 
Rreth 25 për qind e popullsisë së Shqipërisë është më e re se 15 vjeç. Për 
vendet e BE-së popullsia në moshë pune pritet të ulet me rreth 20 për qind 
gjatë 40 vjetëve të ardhshëm, ndërsa për pjesën më të madhe të vendeve 
të Evropës Qendrore ulja do të arrijë rreth 30 për qind, për Shqipërinë ajo 
do të mbetet pothuaj e paprekur, duke u ulur me një apo dy për qind. Kjo 
do të thotë se gjatë disa dekadave të ardhshme do të ketë një numër më të 
madh njerëzish në moshë pune sesa sot për të mbajtur ata që do të largohen 
nga forca e punës.

   
Do të duhen disa dekada përpara se ky faktor, së bashku me zvogëlimin 

gradual të madhësisë së familjes në Shqipëri, ta transformojë këtë krah 
pune të ri në rritje, në rritje të ardhurash, kursimesh dhe investimesh. Pra, 
do të duhet kohë që ky divident demografik të vihet në eficiencë, ai nuk 
është gjithnjë i garantuar. Ai do të varet kryesisht nga një forcë pune e aftë 
për të qenë konkurruese në Evropë e më gjerë. Për të arritur këtë Shqipëria 
duhet të ndjekë një agjendë ambicioze në arsim.

Mund të sjellim në vëmendje shembullin e Koresë së Jugut, një nga 
vendet e Azisë Lindore që përfitoi më shumë nga dividenti demografik. 
Në fillim të viteve ‘50-të pakkush mendonte se Koreja e Jugut do të ishte 
një qendër e fuqishme sikurse është sot. Atëherë ai ishte vendi i tretë më i 
varfër në Azi, i destinuar që të varej edhe për një kohë të gjatë nga ndihma 
e huaj. Por gjatë viteve 1950-1970, kur vendi ishte ende i trazuar nga 
luftrat dhe orvatej të kapërcente ciklin vicioz të varfërisë, qeveria vazhdoi 
të investonte në kapitalin njerëzor e sidomos në shkolla. Rezultati ishte që 
në vitin 1996 Koreja e Jugut kishte 100 për qind të fëmijëve të regjistruar 
në shkollat fillore, mbi 90 për qind të regjistruar në shkollat e mesme dhe 
mbi 60 për qind në të lartat. Këta tregues ishin nga më të lartët në botë dhe 
ishin baza e “mrekullisë” së Koresë së Jugut, që sipas shumë ekonomistëve 
ishte baza e historisë së investimit të saj prej 3 dekadash për popullin e 
vet. Ky është një shembull me dobi edhe për vendin tonë. Prej tij mund të 
mësojë edhe Shqipëria.
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disa veçori të lëvizjes së popullsisë 
banuese brenda vendit

në vitet 2001-2011

MSc. Luan ShAhOLLArI

Abstract
The publishing of the population and housing Census 2011 results serves as a 

ground base for the more analyses and studies to governmental institutions to improve 
the effectivity of their policies and programs in the national and local level. In Albania 
in 2011were 8% less peoples then in 2001. The continuing of emigration(about half 
milions inhabitans)and the decreasing of births (19thousandless in 2011 to 2001)are two 
demographic factors that have impacted to the decreasing of the total of population. In 
addition, during this period, has continuiedthe population movement from northern and 
southern regions toward center,as well as, from rural to urban zones. In comparison 
with 2001 census, about 10, 6 % of population has changed current residencewithin the 
country. The Albanian population was decreased in 10 districts and was increased only 
in 2 of them. The population in the Tirana district in 2011 constitute 26.8 % to total 
population, toward 19.5 % in 2001 and 14.1% in 1989.The surpass of the population in 
urban areas in comparison to rural population,(53, 5% to 46, 5%) mark urbanization 
trend as other European countries. The migration may analysed according to the “push-
pull model”, where the push economic and social factors drive people to leave their usual 
residence. The migration within the country is motivated by some factors,suchas:low 
incomes per capita,deep poverty rate, higher unemployment, the insufficient economic 
aid, lack in infrastructure, in health and education services, etc. In the paper are presented 
some suggestions to reconsider governmental programs and policies, to improve living 
conditions, using resources in industry, agriculture, tourism etc, especially in northern 
region. An important role in this process must play the implementantion of the district 
regional strategies with combination with national strategies and with the Fond of 
the Regional Development, Albanian Development Fond, and the Financing Fond of 
Mountain Areas etc.

Key words: Census 2011; Population movement; Push and pull factors; Regional 
and nationalstrategies; Governmental programs; Living conditions.
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1. VIjIMI I RëNIES Së POPuLLSISë Në VITET 2001-2011
Sipas Censusit1 2011, më 1 tetor Shqipëria kishte 2,821,977 banorë, 

247,298 banorë ose 8% më pak në krahasim me vitin 2001 dhe 360,440 
banorë ose 11.3%  kundrejt vitit 1989.

Kjo rënie e popullsisë, siç është përshkruar në botimin e regjistrimit, 
është e ngjashme me rezultatet e censuseve në pothuajse të gjitha vendet e 
Ballkanit Perëndimor.2

Pas vitit 1990, si rezultat i ndryshimeve politike, ekonomike dhe 
sociale,3 një pjesë e madhe e popullsisë, sidomos nga zonat malore, zgjodhi 
të largohej nga vendi i vet në vende të tjera për një jetë më të mirë.

Ritmet e larta të largimit të popullsisë nga vendi (emigracionit4) dhe 
rënia e shtesës natyrore, si rrjedhojë e pakësimit të lindjeve, përbëjnë dy 
faktorët demografikë kryesorë që kanë ndikuar në rënien e popullsisë 
banuese gjithsej.

1 Me ligjin nr.10 442, datë 7.7.2011, fjala “regjistrim” u zëvendësua me fjalën 
“census”. Ky ndryshim, sipas INSTAT-it, u bë pasi fjala “regjistrim” mund të 
jepte idenë e krijimit të një regjistri të qytetarëve, kurse fjala “census” i qartëson 
njerëzit se vetëm numërohen! Ky shpjegim nuk është bindës, pasi deri më 2001 
janë kryer 10 regjistrime (përfshirë edhe të marsit 1918 nga austro-hungarezët në 
pjesën e pushtuar të vendit) dhe nuk ka pasur keqkuptime. Regjistrime të tjera u 
bënë më1923, 1930 dhe pas çlirimit, më 1945, 1950, 1955, 1960, 1969, 1979 dhe1989. 
Nga regjistrimi i 1989-s dolën të dhëna të detajuara për popullsinë, gjënë e gjallë 
etj., të cilat u botuan në vjetarin statistikor 1991. Regjistrimi i prillit 2001 ishte i 
pari në sistemin demokratik.

2 Pieter Everaers. Drejtor i Bashkëpunimit në Sistemin e Statistikave Europiane, 
Eurostat. Fjala në Konferencën e Censusit më 13 dhjetor 2012, Tiranë.

3 Sipas Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut (1948), njerëzit gëzojnë 
të drejtën për të lëvizur lirisht brenda territorit të vendit, si dhe të drejtën për 
të lëvizuar nga vendi dhe për t’u kthyer në vendin e vet (Neni 13). Përmbajtja 
e Deklaratës,  si dhe akteve të tjera ndërkombëtare u mishëruan në Dispozitat 
Kryesore Kushtetuese të miratuara nga Kuvendi i Shqipërisë në prill 1991 dhe 
në ligjet përkatëse. Lëvizja e popullsisë, sidomos në vitet e para të tranzicionit, 
është bërë pa respektuar ligjet që rregullojnë lëvizjen e lirë në nivel vendor dhe 
ndërkombëtar.

4 Sipas Fjalorit mbi Migrimin të IOM –it (Organizata Ndërkombëtare për 
Migracionin, e themeluar më 1951), emigrimi përbën aktin e largimit nga një 
shtet në një tjetër; migrimi - lëvizjen e personit apo një grupi personash jashtë 
apo brenda vendit; imigrimi- proces nga i cili të huajt hyjnë në vend për qëllime 
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Në mungesë të të dhënave të veta, INSTAT-i citon studiues, sipas të 
cilëve deri më 1996 vlerësohej të kishin emigruar rreth 700 mijë persona.5

Sipas censusit 2011, “popullsia ka ardhur në rënie të ndjeshme, si 
pasojë e emigracionit masiv nga viti 1990, prirje e cila ka vazhduar edhe 
gjatë 10-vjeçarit të fundit. Gjatë periudhës 2001-2011 vlerësohet të kenë 
emigruar rreth 500 mijë persona”.6

Në fund të 2012-s, thuajse 1,4 milionë shqiptarë ose rreth një e treta e 
popullsisë vlerësohet se jetojnë jashtë vendit, kryesisht në Greqi dhe Itali. 
Një numër më i vogël janë shpërndarë në vende të ndryshme të Evropës 
(Britani e Madhe, Gjermani, etj), ashtu si dhe në ShBA, Kanada, Australi 
etj.7

Sigurisht, nga emigracioni kemi pësuar humbje të kapitalit human, por 
nga ana tjetër kemi përfituar të ardhura monetare nga remitancat (dërgesat 
në para të emigrantëve) të cilat kanë ndikuar në jetën ekonomike dhe 
sociale të vendit në dy dekadat e fundit.8

Rënia e numrit të lindjeve përbën një faktor të rëndësishëm që ka 
ndikuar në uljen e numrit të popullsisë. Gjatë viteve 2001-2011 numri i 
lindjeve ka pësuar rënie, nga rreth 53 mijë në 2001 në rreth 34 mijë në vitin 
2011. Prirja rënëse ka filluar prej vitit 1990, kur lindjet ishin 82,125 fëmijë 
dhe si mesatare 66,627 fëmijë në vit në periudhën 1990-2001 (Tabela 1).

banimi. Shih: Key Migration Terms. IOM, Glossary on Migration, International 
Migration Law Series No. 25, 2011.

5 INSTAT. Regjistrimi i popullsisë dhe i banesave 2001.f.10.
6  INSTAT 2012.Censusi i popullsisë dhe banesave 2011.F7. Për të arritur në gjetje sa më 

afër së vërtetës do të ishte mirë që në pyetsorin e censusit të ishin shtuar edhe pyetje për 
shqiptarët e larguar jashtë vendit.

7 Qendra e Studimeve Ekonomike dhe Shoqërore (QSES). http://cessalbania.com/ces-
research/migration.html

8 Ndonëse kanë ardhur në rënie, remitancat në vitet 2010, 2011, 2012 kanë qëndruar në 
një nivel të përafërt, përkatësisht: 690,665,675 milionë euro.open.data.al/sq/lajme/lajm/
lang /sq/id/706/Remitancat-2002-2012.

Lindjet kanë qenë me ritme të përafërta në vitet 2002-2011. Kështu, 
në vitin 2002 kanë lindur 42,527 fëmijë, më 2003 45,313 fëmijë, më 2004 
40,989 fëmijë dhe më 2006 35,891 fëmijë. Në vitet 2007-2011 ritmi ka 
qëndruar në mbi 34 mijë fëmijë mesatarisht në vit.

Gjatë viteve 1990-2001 kanë vdekur mesatarisht 16,793 banorë në vit, 
kurse në vitet 2002-2011 mesatarisht 20,421 banorë në vit. 
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Tabela 1. Lindjet, vdekjet dhe shtesa natyrore

Vitet Lindje Vdekje Shtesa 
1990-2001 799,532 201,525 585,007
2002 42,527 19,187 23,340
2003 45,313 21,294 24,019
2004 40,989 20,269 20,720
2005 38,898 20,430 18,468
2006 35,891 20,852 15,039
2007 34,448 20,886 13,562
2008 33,445 20,749 12,696
2009 34,114 20,428 13,686
2010 34,061 20,107 13,954
2011 34,285 20,012 14,273
2002-2011 373,971 204,214 169,757
Gjithsej 1,173,503 405,739 754,764

Burimi: INSTAT, 2013

Shtesa natyrore (lindjet-vdekjet) ka ardhur duke rënë, nga 63,932 
persona më 1990 në 34,192 persona më 2001 dhe nga 23,340 persona më 
2002 në 14,273 mijë më 2011.

Rënia e shtesës natyrore dhe emigrimi kanë sjellë si rrjedhojë rritjen 
e moshës mesatare të popullsisë nga 30, 6 vjeç më 2001 në 35, 3 vjeç më 
2011. 

Sipas Censusit 2011, Indeksi i moshës së vjetër (raporti i popullsisë 
mbi 65 vjeç ndaj popullsisë gjithsej) është rritur, nga 8% më 2001 në 11% 
më 2011. 

Kurse Indeksi i zëvendësimit (raporti i popullsisë nën 15 vjeç ndaj 
popullsisë gjithsej) është ulur nga 29.0% më 2001 në 21% më 2011, gjë që 
tregon fillimin e plakjes së popullsisë. 

2. LëVIZjA E POPuLLSISë SIPAS qARqEVE Në VITET 
1989-2011

Shqipëria, nga pikëpamja administrative, është e ndarë në 12 qarqe, në 
36 nënndarje (rrethe), 308 komuna dhe 65 bashki. Bashkia e Tiranës ka 11 
njësi bashkiake.9 Qarku përfaqëson një unitet administrativo-territorial të 
përbërë nga disa komuna dhe bashki me lidhje gjeografike, tradicionale, 
ekonomike, sociale dhe interesa të përbashkëta.10

Në vitin 2001, kundrejt vitit 1989, popullsia banuese është pakësuar 
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në 8 qarqe me 296,903 banorë ose 9.3 % të popullsisë gjithsej (Tabela 2, 
Grafiku 1).

9 Ligji Nr. 8653, datë 31.07.2000, “Për ndarjen administrativo-territoriale të 
njësive të qeverisjes vendore në RSh”.

10 Ligji Nr.8652, datë 31.7.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes 
vendore”, neni 5.

Tabela 2. Ndryshimi i popullsisë sipas qarqeve për vitet 1989-2011

Qarqet 2001 ndaj 1989 2011 ndaj 2001 2011 ndaj 1989
Banorë % Banorë % Banorë %

Vendi -113,142 -3.6 -269,137 -8.8 -382,279 -12.0
Berat -29,881 -13.4 -51,076 -26.5 -80,957 -36.3
Dibër -36,470 -16.1 -52,807 -27.8 -69,277 -30.6
Durrës 26,649 12.0 17,606 7.2 44,255 20.2
Elbasan 5,239 1.5 -66,909 -18.4 -61,670 -17.3
Fier 3,202 0.8 -72,213 -18.9 -69,011 -18.2
Gjirokastër -43,167 -27.7 -40,655 -36.0 -83,822 -53.7
Korçë -46,266 -14.9 -44,825 -16.9 -91,091 -29.2
Kukës -34,688 -23.7 -26,101 -23.4 -60,789 -41.6
Lezhë -6,072 -3.7 -25,155 -15.8 -31,227 -18.9
Shkodër -28,785 -10.1 -41,126 -16.0 -69,911 -24.5
Tiranë 148,671 33.1 151,466 25.3 300,137 66.8
Vlorë 71,574 -27.0 -17,342 -9.0 -88,916 -33,6

Burimi: INSTAT. Të dhëna nga censuset 1989, 2001, 2011.

Rënie më të ndjeshme kanë pësuar: qarku i Gjirokastrës me 27.7%, 
qarku i Vlorës 27%, qarku i Kukësit 23.7%, qarku i Dibrës 16.1%. Në 
vijim renditen qarku i Korçës me 14.9%, qarku i Beratit 13.4%, qarku i 
Shkodrës 10.1%, qarku i Lezhës 3.7%. Në të njëjtën periudhë, popullsia 
banuese në 4 qarqet e tjera, është shtuar me 183,761 banorë, ose 5.7%.

Rritja më e lartë është regjistruar në qarkun e Tiranës me 33.1%, në 
qarkun e Durrësit me 12%, dhe më pak në qarkun e Elbasanit me 1.5% dhe 
të Fierit me 0.8%.

Popullsia banuese në vitin 2011, kundrejt vitit 2001, ka rënë në 10 
qarqe. Popullsia ka rënë edhe në qarkun e Elbasanit me 18.4% ose 66,909 
banorë, edhe në qarkun e Fierit me 18.9% ose 72,213 banorë. Rënie më e 
thellë është vërejtur në qarkun e Gjirokastrës me 36 %, në qarkun e Dibrës 
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27.8%, në qarkun e Kukësit 23.4%, në qarkun e Korçës 16.9% , në qarkun 
e Shkodrës 16.0% , në qarkun e Lezhës 15.8%, dhe në qarkun e Vlorës 9%.

Një prirje tjetër, por në kah të kundërt, është vijimi i prirjes së shtimit 
të popullsisë në dy qarqet e tjera: në qarkun e Tiranës me 25.3% (151,466 
banorë) dhe në qarkun e Durrësit me 7.2% (17,606 banorë).

Në vitin 2011, kundrejt vitit 1989, popullsia banuese e Shqipërisë 
është pakësuar në 10 qarqe dhe është shtuar në dy prej tyre: në qarkun e 
Tiranës dhe të Durrësit. Rënie më e ndjeshme është vërejtur në qarkun e 
Gjirokastrës me 53.7% , në qarkun e Kukësit 41.6%, në qarkun e Dibrës 
30.6%, në qarkun e Beratit 36.3% etj. Kurse rritje më e lartë e popullsisë 
është vërejtur në qarkun e Tiranës me 300,137 banorë ose 66.8% dhe në 
një masë më të ulët në qarkun e Durrësit me 44,255 banorë ose 20.2%.

3. NDRyShIMET Në POPuLLSINë E qARqEVE Në RAPORT 
ME POPuLLSINë E VENDIT

Ndryshimet e popullsisë si rezultat i efektit të lindjeve, shtesës 
natyrore në tërësi, lëvizjeve jashtë, dhe sidomos brenda vendit, kanë sjellë 
ndryshime në peshën specifike që zë popullsia e çdo qarku ndaj popullsinë 
banuese gjithsej në shkallë vendi.

Në vitin 1989, qarku i Tiranës (i përfaqësuar nga rrethet e Tiranës dhe 
të Kavajës sipas ndarjes të tanishme administrative) me 449,228 banorë, 
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ose 14.1% të popullsisë gjithsej, ishte qarku më i madh i vendit. (Tabela 
3, Grafiku 2)

Në vendin e dytë renditej qarku i Fierit me 379,342 banorë ose 11.9%, 
dhe në vendin e tretë qarku i Elbasanit me 362,736 banorë ose 11.2%. 

Në vijim pasonin: qarku i Korçës me 311,448 banorë ose 9.8 %, qarku 
i Shkodrës me 285,258 banorë ose 9%, qarku i Vlorës me 264,556 banorë 
ose 8.3%, qarku i Dibrës me 226,324 banorë ose 7.1 %, deri tek qarku i 
Kukësit me 146,081 banorë ose 4.6%.

Nga regjistrimi i vitit 1989 vihet re se disa grupe qarqesh, si i Fierit dhe 
Elbasanit, i Korçës, Shkodrës dhe Vlorës si dhe qarqet e Beratit, Dibrës, 
Durrësit kishin shifra të përafërta banorësh midis tyre. Kjo dukuri është 
rrjedhojë e zhvillimit demografik dhe ekonomik me ritme të përafërta në 
sistemin ish-komunist në fund të viteve 1980.

Sipas censusit 2001, qarku i Tiranës e ka thelluar prirjen e shtimit të 
popullsisë, duke arritur në 597,899 banorë, 19.1 % të popullsisë në shkallë 
vendi. (Tabela   3, Grafiku 3)

Qarku i dytë me popullsi më të madhe, pas Tiranës, renditet përsëri 
qarku i Fierit, me 382,544 banorë ose 12.5%, dhe i treti, qarku i Elbasanit 
me 362,736 banorë ose 11.8%. 

Në vijim renditen: qarku i Korçës me 265,182 banorë ose 8.6 %, qarku 
i Shkodrës me 256,473 banorë ose 8.3%, qarku i Durrësit me 264,556 
banorë ose 8.3%, qarku i Beratit me 193,020 banorë ose 6.3 %, dhe përsëri, 
në fund, qarku i Kukësit me 111,393 banorë ose 3.6%.

Ndërkohë që qarku i Fierit dhe Elbasanit kanë ruajtur vendin e dytë 
dhe të tretë për numrin e banorëve ndaj popullsisë gjithsej, vërehet rritje e 
peshës së popullsisë së qarkut të Durrësit, nga 6.9 % më 1989 në 8% më 
2001, si dhe rënie e peshës së popullsisë në qarkun e Vlorës, nga 8.3% në 
6.3%, afër me nivelet e Beratit dhe Dibrës. 

Nga censusi 2011 del se qarku i Tiranës e ka shtuar më tej numrin e 
popullsisë, duke arritur në 749,365 banorë ose 26.8 % të popullsisë gjithsej 
të vendit. (Tabela 3, Grafiku 4)

Qarku i dytë me popullsisë më të madhe vazhdon të mbetet qarku i 
Fierit, me 310,331 banorë ose 11.1%, në vendin e tretë qarku i Elbasanit 
me 295,827 banorë, ose 10.6 %, por në vendin e katërt është ngjitur qarku 
i Durrësit me 262,785 banorë ose 9.4 %. 

Për herë të parë qarku i Kukësit me 85,292 banorë ose 3% kundrejt 
popullsisë gjithsej në shkallë vendi, del para atij të Gjirokastrës me 72,176 
banorë ose 2.6%.
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Tabela 3.  Popullsia sipas qarqeve dhe ndaj popullsisë gjithsej, 1989, 2001, 2011

Nr. Qarku 1989 2001 2011

Vendi Banorë 3,182,417 3,069,275 2,800,138
% 100.0 100.0 100.0

1 Berat Banorë 222,901 193,020 141,944
% 7.0 6.3 5.1

2 Dibër Banorë 226,324 189,854 137,047
% 7.1 6.2 4.9

3 Durrës
Banorë 218,530 245,179 262,785
% 6.9 8.0 9.4

4 Elbasan Banorë 357,497 362,736 295,827
% 11.2 11.8 10.6

5 Fier Banorë 379,342 382,544 310,331
% 11.9 12.5 11.1

6 Gjirokastër Banorë 155,998 112,831 72,176 
% 4.9 3.7 2.6

7 Korçë Banorë 311,448 265,182 220,357
% 9.8 8.6 7.9

8 Kukës Banorë 146,081 111,393 85,292
% 4.6 3.6 3.0

9 Lezhë Banorë 165,254 159,182 134,027
% 5.2 5.2 4.8

10 Shkodër Banorë 285,258 256,473 215,347
% 9.0 8.3 7.7

11 Tiranë Banorë 449,228 597,899 749,365
% 14.1 19.5 26.8

12 Vlorë Banorë 264,556 192,982 175,640
% 8.3 6.3 6.3

Burimi: INSTAT. Popullsia e Shqipërisë në 2001. Në censusin e popullsisë dhe të bane-
save 2011, f 40, popullsia banuese gjithsej është 2,821,977 banorë, kurse popullsia banu-
ese e numëruar është 2,800,138 banorë. Diferenca prej 21,839 janë persona që kanë re-
fuzuar të përgjigjen. Të dhënat sipas qarqeve janë paraqitur dhe analizuar për popullsinë 
e numëruar.
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4. POPuLLSIA SIPAS NDARjES uRBANE-RuRALE APO 
qyTET-FShAT

Në Shqipëri, ndryshe nga disa vende të tjera, nuk ka kritere të qarta për 
të dalluar një zonë urbane nga një rurale apo të ndërmjetme. Sipas ligjit për 
organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore (2000), qytet shpallet 
një qendër banimi e cila ka një plan perspektiv zhvillimi urban të miratuar, 
kurse fshati krijohet në një territor me mbi 200 banorë.11

Gjatë dy dekadave, shumë qendra të banuara, të njohura si qytete, për 
shkak të ndryshimeve ekonomike, sociale dhe demografike i kanë humbur 
tiparet që karakterizojnë një qytet, prandaj përbën një domosdoshmëri 
rishikimi i akteve ligjore për rregullimin e tyre.

11 Sipas ligjit Nr.8652, datë 31.7.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e 
qeverisjes vendore” (i ndryshuar), Komuna përfaqëson një unitet administrativo-
territorial dhe bashkësi banorësh, si rregull në zona rurale dhe në raste të veçanta 
edhe në zona urbane. Nënndarjet e komunës quhen fshatra dhe në raste të 
veçanta qytete. Bashkia përfaqëson një unitet administrativo-territorial dhe 
bashkësi banorësh kryesisht në zona urbane e në raste të veçanta përfshin edhe 
zona rurale. Nënndarjet e bashkisë në zona urbane quhen lagje. Lagjet krijohen 
në territore me mbi 15 000 banorë me vendim të këshillit bashkiak. Kur bashkia 
përfshin zona rurale, nënndarja quhet fshat.
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Tabela 4. Popullsia banuese sipas qarqeve, zonës urbane dhe rurale, 2011

Nr. Emërtimi Popullsia 
gjithsej

Popullsia urbane Popullsia rurale

Banorë % Banorë %
Gjithsej 2,800,138 1,498,508 53.5 1,301,630 46.5

1 Berat 141,944 64,501 45.4 77,443 54.6
2 Dibër 137,047 35,788 26.1 101,259 73.9
3 Durrës 262,785 195,920 74.6 66,865 25.4
4 Elbasan 295,827 115,613 39.1 180,214 60.9
5 Fier 310,331 123,424 39.8 186,907 60.2
6 Gjirokastër 72,176 37,413 51.8 34,763 48.2
7 Korçë 220,357 87,811 39.8 132,546 60.2
8 Kukës 85,292 29,076 34.1 56,216 65.9
9 Lezhë 134,027 72,131 53.8 61,896 46.2
10 Shkodër 215,347 95,553 44.4 119,794 55.6
11 Tiranë 749,365 526,017 70.2 223,348 29.8
12 Vlorë 175,640 115,261 65.6 60,379 34.4

Burimi: INSTAT. Censusi 2011.

Zakonisht zona urbane përfshin qytetet mbi territorin e të cilëve 
ngrihen bashkitë, kurse zona rurale përfshin fshatrat mbi të cilat ngrihen 
komunat.

Sipas censusit 2011, për herë të parë në Shqipëri popullsia që banon në 
zonën urbane e ka kaluar numrin e popullsisë në zonën rurale në raportin 
53, 5% me 46, 5%.

Sipas censusit 2001, popullsia banuese në zonën urbane ka qenë 42.2  
% kundrejt 57.8  % në zonën rurale, kurse më 1989 35.7% ndaj 64.3%. 

Pra, midis viteve 1989-2011 popullsia banuese në zonën urbane është 
rritur nga 35.7% në 53, 5%, me një shtesë prej 17.8%, kurse popullsia 
banuese në zonën rurale është ulur nga 64.3% në 46.5%. (Tabela 4, Grafiku 
5)

Lëvizjet e brendshme të popullsisë kanë vazhduar me ritme të larta 
gjatë periudhës 2001-2011 kryesisht nga zona rurale në zona urbane. Sipas 
censusit 2011, krahasuar me censusin 2001, ka ndryshuar vendbanimin 
e zakonshëm brenda vendit rreth 10, 6 % e popullsisë, ndërkohë 4, 0 % 
deklaron se në censusin e mëparshëm ka qenë jashtë vendit.

Dendësia e popullsisë në shkallë vendi është zvogëluar nga 107 
banorë për km2 në 2001 në 97 banorë për km2 në 2011. Qarku i Tiranës 
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dhe ai i Durrësit shënojnë vlerat më të larta krahasuar me qarqet e tjera: 
respektivisht 454 dhe 343 banorë/ km2. Kjo ka ardhur si pasojë e rritjes së 
numrit të popullsisë për shkak të fluksit të lartë të lëvizjeve të brendshme 
në drejtim të këtyre qarqeve.12

12 INSTAT. Censusi i popullsisë dhe i banesave 2011, f.11.
13 I. Telo, N. Nerënxi. Popullsia, popullsia fshatare dhe zhvillimi i bujqësisë në 

Shqipëri. Revista Demografia, Nr. 2, viti 2012. F.7.

Raporti midis popullsisë urbane dhe asaj rurale sipas qarqeve paraqitet 
më i lartë: në qarkun e Durrësit 74.6% me 25.4%; në qarkun e Tiranës 
70.2% dhe 29.8%; në qarkun e Vlorës 65.6 % dhe 34.4%; në qarkun e 
Lezhës 53.8% dhe 46.2%. (Tabela 4)

Në shkallë vendi, nën mesataren ky raport është: në qarkun e 
Gjirokastrës 51.8% dhe 48.2%; në qarkun e Beratit 45.4% dhe 54.6%; në 
qarkun e Shkodrës 44.4% dhe 55.6%; në qarqet e Fierit dhe Korçës 39.8% 
dhe 60.2%; në qarkun e Elbasanit 39.1% dhe 60.9%; në qarkun e Kukësit 
34.1% dhe 65.9% dhe në qarkun e Dibrës 26.1% dhe 73.9%.

Procesi i urbanizimit do të vazhdojë edhe në të ardhmen për shkak 
të burimeve të kufizuara të jetesës në fshat si dhe të faktorëve të tjerë që 
lidhen me ligjshmërinë e pronës, sidomos të tokës bujqësore, me ndihmën 
nga shteti për farna, ujitje, mekanizim etj.13
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P. Everaers vë në dukje se migrimi nga zonat rurale në zonat urbane 
nuk është një surprizë. Zhvillimet ndërkombëtare në shërbime, industri 
dhe tregti dhe zhvillimet në bujqësi mbështesin centralizimin e shërbimeve 
dhe të migrimit të shumë njerëzve në zonat urbane.14

Kjo prirje është në rrjedhën e evolucionit që ka përshkuar qytetërimi 
modern në shekuj deri në ditët tona. Sipas të dhënave të Seksionit të 
Popullsisë të OKB-së,15 në vitin 2011, 72.9 % e popullsisë së Evropës 
banonte në zonën urbane, kurse 27.1 % në zonën rurale. (Tabela 5)

Në Evropën Lindore popullsia urbane zë mesatarisht 69% të popullsisë 
gjithsej, në  Evropën Veriore 79.1%, në Europën Jugore 67.9 %, dhe në 
Europën Perëndimore arrin nivelin më të lartë prej rreth 80% (79.8%).

Nga të dhënat e tabelës del qartë përfundimi se vendet kapitaliste 
më të konsoliduara, që nga pikëpamja gjeografike bëjnë pjesë kryesisht 
në Evropën Perëndimore dhe Veriore kanë edhe përqindje më të lartë 
urbanizimi.

14 Pieter Everaers. Drejtor i Bashkëpunimit në Sistemin e Statistikave Europiane, 
Eurostat. Fjala në Konferencën e Censusit më 13 dhjetor 2012, Tiranë.

15 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population 
Division (2012). World Urbanization Prospects: The 2011 Revision, CD-ROM 
Edition.

Shqipëria, e cila bën pjesë në Rajonin e Evropës Jugore, me 53.4% 
popullsi urbane (jo të dhënat e censusit 2011), renditet para Bosnjës dhe 
Hercegovinës (48.3%), dhe Sllovenisë (49.9%). Kurse jashtë rajonit, por 
brenda kontinentit (pa krahasur disa shtete të vegjël), ka raport më të lartë 
urbanizimi se Moldavia (47.7%) dhe Rumania (52.8%).

Ndjekja e rrjedhës evropiane të urbanizimit do të kërkojë vazhdimin 
e prirjes së rënies së popullsisë rurale dhe rritjen e popullsisë urbane edhe 
në të ardhmen.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 201394

Tabela 5. Popullsia në zonat urbane dhe rurale në Europë për vitin 2011

Burimi: UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2012). 
World Urbanization Prospects: The 2011 revision, CD-rOM Edition. Europa.
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5. FAKTORëT E NDRyShIMIT Të POPuLLSISë SIPAS 
qARqEVE

Faktorët e lëvizjes së popullsisë brenda vendit mund të analizohen 
sipas “modelit shtytës-tërheqës”16 që veprojnë në lëvizjet jashtë vendit, me 
ndonjë përjashtim të faktorit politik. Në lëvizjet midis qarqeve, faktorët 
shtytës që i nxisin banorët të lëvizin nga njëri qark në tjetrin janë kryesisht 
të karakterit ekonomik dhe social. Janë pikërisht këta faktorë, që i tërheqin 
ata drejt qarqeve me kushte më të mira. 

5.1 Shpërpjesëtimet në Prodhimin e Brendshëm Bruto (PBB) 
për frymë

PBB (një tregues kryesor që llogaritet mbi bazën e të gjitha mallrave 
dhe shërbimeve përfundimtare me vlerën e tregut) në rajonin e Qendrës 
është më i lartë se në rajonet e tjera. Ky përfundim del nga INSTAT-i, që 
paraqet për herë të parë rezultate të PBB-së për vitin 2010 në nivel rajoni 
statistikor sipas qarqeve dhe degëve të ekonomisë për vitin 201017 (Tabela 
6).

16 Migrimi shpesh analizohet sipas “modelit shtytës-tërheqës”, ku faktorët 
shtytës janë ata të cilët i drejtojnë njerëzit të lënë vendin e tyre (të tilla si problemet 
ekonomike, sociale dhe politike) dhe faktorët tërheqës janë ata që i tërheqin drejt 
vendit të mbërritjes. http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-
migration/key-migration-terms-1.html.

17 INSTAT, 8 gusht 2012. PBB në Republikën e Shqipërisë sipas nivelit statistikor 
1, 2, 3 2010. Të dhënat për frymë për vitin 2010 janë paraprake.

INSTAT www.instat.gov.al.

PBB në rajonin e Qendrës (qarku i Elbasanit dhe i Tiranës) ka zënë 
46.4 % të PBB-së gjithsej në shkallë vendi, në rajonin e Jugut (qarku i 
Beratit, Fierit, Gjirokastrës, Korçës, Vlorës) 29.2 % dhe në rajonin e Veriut 
(Dibër, Durrës, Kukës, Lezhë, Shkodër) 24.3 %.

PBB për frymë në shkallë vendi më 2010 ishte mesatarisht 424 mijë 
lekë, në rajonin Qendër 536 mijë lekë ose 26,2 % më shumë, ndërsa në 
rajonet Veri dhe Jug përkatësisht 349 mijë lekë dhe 373 mijë lekë ose 
17,8% dhe 12,1% më pak.

PBB për frymë në qarkun e Tiranës ishte 614 mijë lekë, 44.8 % më i 
lartë se mesatarja e vendit. Kurse në qarkun e Dibrës ishte 258 mijë lekë, 
në qarkun e Kukësit 330 mijë lekë, në qarkun e Lezhës 330 mijë lekë, 
përkatësisht 42%, 50.3% dhe 53.7% të qarkut të Tiranës. 
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Tabela 6. PBB me çmime korrente për frymë, viti 2010 sipas rajoneve statistikore

Rajonet 
statistikore 

PBB me 
çmime 
korrente  
(milionë 
lekë)

Struktura 
ndaj PBB-së

PBB për 
frymë  
(mijë 
lekë)

Raporti  ndaj 
PBB-së 
(AL = 100)

AL Shqipëria 1,222,462 100 424 100
AL01 Veri 303,358 24.8 349 82.2
AL011 Dibër 38,327 3.1 258 60.9
AL012 Durrës 114,127 9.3 428 100.7
AL013 Kukës 28,085 2.3 309 72.8
AL014 Lezhë 46,217 3.8 330 77.7
AL015 Shkodër 76,601 6.3 344 81.0
AL02 Qendër 556,815 45.5 536 126.2
AL021 Elbasan 109,503 9.0 352 83.0
AL022 Tiranë 447,312 36.5 614 144.8
AL03 Jug 362,289 29.6 373 87.9
AL031 Berat 58,961 4.8 388 91.4
AL032 Fier 123,006 10.1 375 88.4
AL033 Gjirokatër 32,302 2.6 407 95.9
AL034 Korçë 75,477 6.2 327 76.9
AL035 Vlorë 72,544 5.9 400 87.9

Burimi: INSTAT, 8 gusht 2012. PBB në republikën e Shqipërisë sipas nivelit statistikor 1, 
2, 3 2010. Të dhënat për frymë për vitin 2010 janë paraprake. INSTAT www.instat.gov.al.

Shpërpjesëtimet në PBB-në për frymë tregojnë diferenca në mirëqenie 
në nivel makroekonomik, që ndikojnë në orientimin e lëvizjes së popullsisë 
drejt qarqeve me nivele më të larta të PBB-së për frymë, kryesisht në 
drejtim të qarkut të Tiranës.

5.2 Të ardhurat mujore për familje ndryshojnë midis qarqeve
Të ardhurat për familje në vitet 2006-2007 kanë qenë 38,141 lekë 

mesatarisht në muaj në shkallë vendi. Në qarkun e Tiranës këto të ardhura 
kanë qenë 56,434 lekë ose 48% më shumë se mesatarja, në qarkun e Vlorës 
46,165 lekë ose 21%, në qarkun e Gjirokastrës 45,805 lekë ose 20%, në 
qarkun e Durrësit 39,001 lekë ose 2.2%.
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Tabela 7. Të ardhurat mujore për familje sipas qarqeve, në lekë

   Burimi: Përpunime nga INSTAT, Anketa e Buxhetit të Familjes, 2006-2007.

Të ardhurat në qarkun e Kukësit janë 23,148 lekë në muaj ose 41% e 
nivelit të qarkut të Tiranës, në qarkun e Lezhës 24,614 lekë në muaj ose 
43.6%, në qarkun e Elbasanit 24,906 lekë në muaj ose 44.1%, në qarkun e 
Dibrës 26,979 lekë në muaj ose 47.8% etj. (Tabela 7)

Në qarkun e Tiranës 44.2% e të ardhurave vijnë nga puna me pagesë, 
31.6% nga biznesi privat, bujqësor dhe jo i tillë, 10.7% nga pensionet, 
6.8% nga transfertat nga jashtë shtetit (remitancat) etj. Kurse në qarkun e 
Kukësit 33.5% e të ardhurave vijnë nga puna me pagesë, 34.4% nga biznesi 
privat, bujqësor dhe jo i tillë, 17.7% nga pensionet, 5.3% nga transfertat 
nga jashtë shtetit etj.

Të bie në sy pesha shumë e vogël që zë ndihma ekonomike kundrejt 
të ardhurave gjithsej të familjeve në shkallë vendi: vetëm 0, 4% në Tiranë 
dhe 2.7% në qarkun e Kukësit.

Të ardhurat më të larta për familjet, të cilat sigurohen më tepër nga 
puna me pagesë dhe nga biznesi në qarkun e Tiranës, përbëjnë një faktor 
tërheqës për banorët e qarqeve të tjera.

5.3 Varfëria vazhdon të jetë më e thellë në zonën malore të 
vendit

Shkalla e varfërisë ende nuk matet zyrtarisht në Shqipëri, megjithatë, 
INSTAT-i indirekt e përkufizon atë si “pjesa e popullsisë, konsumi mujor 
real për frymë i së cilës është nën 4,891 lekë (me çmimet e vitit 2002)”.18 
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18 INSTAT. Shqipëria: Trendi i varfërisë, 2002-2005-2008, Tiranë, prill 2009. 
www.instat.gov.al.

Mbi këtë bazë, shkalla e varfërisë ka rënë nga 25.4% në 2002 në 18.5% në 
2005 dhe 12.4% në 2008. (Tabela 8)

Tabela 8. Shkalla e varfërisë sipas rajoneve dhe zonave, në %

Burimi: Përpunime nga INSTAT, LSMS 2002, 2005, 2008

Në rajonin Bregdetar shkalla e varfërisë ka rënë nga 20.6% më 2002, 
në 16.2% më 2005, duke vazhduar në 13% më 2008. Varfëria në zonën 
urbane të këtij rajoni ka rënë nga 20.2% më 2002, në 11.6% më 2005 
dhe 10.7% më 2008. Kurse në zonën rurale shkalla e varfërisë ka rënë 
përkatësisht në 20.9%, 19.7% dhe 15%. Pra, ndonëse ka ardhur duke u 
ulur, varfëria në zonën rurale mbetet 4.3% më e lartë se në zonën urbane.

Në prirjen e rënies së varfërisë në shkallë vendi ka ndikuar ecuria e 
këtij treguesi në rajonin Qendror, ku popullsia e varfër ka rënë nga 25.6% 
më 2002 në  21.2% më 2005 dhe 10.7% në vitin 2008. Varfëria në zonën 
urbane ka rënë nga 19.3% më 2002 në 12.5% më dhe 10.3% më 2008. Në 
zonën rurale, pas një rritjeje të vogël më 2005, 25.9% kundrejt 28.5% më 
2002, shkalla e varfërisë ka pësuar një rënie të ndjeshme në 10.9% më 
2008. 

Shkalla e varfërisë ka rënë ndjeshëm në rajonin Malor nga viti 2002 
në vitin 2005, nga 44.5% në 25.6%, ose 18.9% më pak. Por në vitin 2008 
ka pësuar një rritje 1% kundrejt vitit 2005. Varfëria në zonën urbane nga 
24.7% më 2002 ka rënë në 17.1% më 2005 dhe 14.7% më 2008. Ky tregues 
në zonën rurale ka rënë nga 44.5% më 2002 në 27.7% më 2005, por është 
rritur në 29.8% më 2008. Kjo prirje tregon se situata e varfërisë në këtë 
zonë vazhdon të jetë e qëndrueshme dhe e vështirë për t’u përmirësuar

Në rajonin (qytetin) e Tiranës shkalla e varfërisë ka rënë nga 17.8% 
më 2002 në 8.1% më 2005, por ka shënuar një rritje të lehtë, në 8.7% më 
2008.
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5.4 Ndihma ekonomike –rol simbolik në luftën kundër 
varfërisë

Në tremujorin e katërt 2012 kanë përfituar ndihmë ekonomike19 
100,096 familje nga 722,262 familje gjithsej në shkallë vendi ose 13.9%. 
Nga këto, 67,656 familje kanë përfituar ndihmë ekonomike të pjesshme 
dhe 32,440 ndihmë ekonomike të plotë.

Qarqet Shkodër, Dibër, Elbasan vazhdojnë të kenë numrin më të madh 
të familjeve me ndihmë ekonomike në shkallë vendi, përkatësisht 15.5, 
14.6, dhe 14%, kurse qarqet e Durrësit, Vlorës, Gjirokastrës kanë numrin 
më të ulët, përkatësisht 1.4, 1.9, 2.7%.

Masa e ndihmës ekonomike për familje, si dhe më parë, është rreth 4 
000 lekë, dhe ndihma e pjesshme 3 400 lekë në muaj.

Në qarkun e Kukësit kanë përfituar ndihmë ekonomike 73% e familjeve 
gjithsej, në qarkun e Dibrës 49%, në qarkun e Shkodrës 28.2%, në qarkun 
e Lezhës 22.4%, në qarkun e Elbasanit 19%, në të Gjirokastrës 12.6%, në 
të Beratit 11.8%.

Numri i familjeve që kanë përfituar ndihmë ekonomike kundrejt 
familjeve gjithsej ka ardhur duke rënë në 6.3% në qarkun e Tiranës, 5.2% 
në qarkun e Fierit, 3.6% në qarkun e Vlorës dhe 2.1% në qarkun e Durrësit. 
(Tabela 9, Grafiku 6)

Këto të dhëna tregojnë se largimi nga varfëria përbën një faktor 
kryesor të drejtimit të lëvizjes së popullsisë drejt qendrës, ku mirëqenia 
është e lartë.

19 Sipas ligjit nr. 9355, datë 10.03.2005, “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore “, 
Përfitues të ndihmës ekonomike janë familjet pa të ardhura ose me të ardhura të 
pamjaftueshme; jetimët mbi 25 vjeç, të papunët, të cilët nuk janë në institucione 
ose nën kujdestari; prindërit me më shumë se 2 fëmijë të lindur njëherësh, të 
familjeve në nevojë.

Për sa më sipër, rëndësi merr rritja e qëndrueshme, shtimi i investimeve 
private, i shërbimeve sociale publike (arsim, shëndetësi dhe mbrojtje 
sociale), si dhe zgjerimi i infrastructures. Duke i drejtuar përpjekjet në 
zgjidhjen e problemeve të Rajonit Malor, do të arrihet një ulje më e shpejtë 
e varfërisë në të ardhmen.
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Tabela 9. Familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike ndaj atyre gjithsej për vitin 
2012

Qarku Familje me ndihmë ekonomike Familje gjithsej Në %
Berat 4,538 38,493 11.8
Dibër 14,481 29,573 49.0
Durrës 1,390 66,650 2.1
Elbasan 13,862 73,044 19.0
Fier 4,240 82,074 5.2
Gjirokastër 2,683 21,287 12.6
Korçë 9,627 60,171 16.0
Kukës 12,507 17,126 73.0
Lezhë 7,212 32,236 22.4
Shkodër 15,371 54,429 28.2
Tiranë 12,349 196,218 6.3
Vlorë 1,847 50,961 3.6
Gjithsej 100,096 722,262 13.9

Burimi: INSTAT, Satistika 4, 2012 dhe Censusi 2011
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PëRFuNDIME DhE SuGjERIME
Në vitin 2001 popullsia banuese në Shqipëri ishte 3.6% më e ulët se më 

1989, kurse sipas censusit 2011, 7.7% më e ulët se më 2001. Këto të dhëna 
tregojnë se gjatë dekadës së fundit popullsia banuese ka rënë me ritme më 
të larta se një decade më parë.

Në thellimin e kësaj prirjeje kanë ndikuar dy faktorë kryesorë: vijimi 
i migrimit (lëvizjes) të popullsisë jashtë vendit dhe pakësimi i lindjeve në 
vend.

Në vitet 2001-2011 vlerësohet të kenë emigruar rreth ½ milion 
persona. Në të njëjtën kohë, lindjet kanë rënë me 19 mijë, kurse vdekjet 
kanë qëndruar në 20 mijë banorë mesatarisht në vit. Për rrjedhojë, shtesa 
natyrore e popullsisë ka rënë në rreth 14 mijë, kurse mosha mesatare është 
rritur nga 30, 6 vjeç më 2001 në 35,3 vjeç më 2011.

Nga analiza e të dhënave, del se popullsia banuese ka rënë në 10 qarqe, 
më e thellë kjo rënie në qarqet e Gjirokastrës, të Dibrës, të Kukësit etj. Një 
prirje në kah të kundërt është vërejtur në qarqet e Tiranës dhe të Durrësit, 
ku popullsia është shtuar përkatësisht 25.3% dhe 7.2%.

Këto lëvizje kanë sjellë ndryshime në peshën specifike të popullsisë 
së çdo qarku në raport me popullsinë banuese në shkallë vendi. Popullsia 
në qarkun e Tiranës në vitet 1989, 2001, 2011 ka zënë përkatësisht 14.1 
%, 19.1 % dhe 26.8%. Më 2011 qarku i Fierit ka ruajtur vendin e dytë me 
11.1% dhe i Elbasanit vendin e tretë me 10.6%. Në vendin e katërt vjen 
qarku i Durrësit. Për herë të parë në këto vite qarku i Kukësit del para atij 
të Gjirokastrës për numrin e popullsisë në raport me popullsinë gjithsej.

Një nga gjetjet kryesore të censusit 2011 është se, për herë të parë, 
popullsia në zonën urbane e ka kaluar atë në zonën rurale në raportin 
53, 5% me 46, 5%. Krahasuar me vitin 2001, rreth 10, 6 % e popullsisë ka 
ndryshuar vendbanimin e zakonshëm brenda vendit.

Raporti midis popullsisë urbane dhe asaj rurale, sipas qarqeve, 
paraqitet më i lartë: në qarkun e Durrësit 74.6% me 25.4%; në qarkun e 
Tiranës 70.2% dhe 29.8%; në qarkun e Vlorës 65.6 % dhe 34.4%; në qarkun 
e Lezhës 53.8% dhe 46.2% .

Kjo prirje është në rrjedhën e evolucionit që ka përshkuar qytetërimi 
modern në shekuj deri në ditët tona. Shqipëria, e cila bën pjesë në rajonin 
e Evropës Jugore, renditet para Bosnjës dhe Hercegovinës dhe Sllovenisë. 
Kurse jashtë rajonit, por brenda kontinentit, pa mbajtur parasysh disa 
shtete të vegjël, ka raport më të lartë urbanizimi se Moldavia dhe Rumania.
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Duke ndjekur rrjedhën evropiane të urbanizimit, në të ardhmen do të 
vazhdojmë të kemi rënie të popullsisë rurale dhe rritje të popullsisë urbane.

Faktorët kryesorë që kanë ndikuar në lëvizjet e jashtme dhe të 
brendshme të popullsisë janë kryesisht të karakterit ekonomik dhe veprojnë 
sipas modelit shtytës-tërheqës. Jetesa e vështirë, sidomos në zonat malore, 
të ardhurat e ulëta, varfëria e thellë, papunësia, mungesat në infrastrukturë, 
në shëndetësi dhe arsim janë faktorët që i shtyjnë banorët të lëvizin drejt 
zonave me kushte më të mira, me më shumë shanse dhe punësim.

Këta faktorë konkretizohen në disa tregues ekonomikë dhe socialë si:
Shpërpjesëtimet në PBB për frymë shprehin diferenca në mirëqenie 

përmes një treguesi makroekonomik. Sipas një analize të INSTAT-it, PBB 
për frymë në shkallë vendi për vitin 2010 ishte mesatarisht 424 mijë lekë, 
në qarkun e Tiranës 614 mijë lekë, në qarkun e Dibrës 258 mijë lekë, në 
qarkun e Kukësit 330 mijë lekë. Këto diferenca shpjegojnë prirjen e lëvizjes 
së popullsisë nga qarqet e tjera në drejtim të qendrës dhe sidomos në 
qarkun e Tiranës.

Shpërpjesëtimet në të ardhura kushtëzojnë lëvizjen e popullsisë drejt 
qarqeve me nivele më të larta. Sipas INSTAT-it, të ardhurat për familje 
në shkallë vendi në vitet 2006-2007 kanë qenë mesatarisht 38,141 lekë në 
muaj, në qarkun e Tiranës 56,434 lekë, në qarkun e Kukësit 23,148 lekë, në 
qarkun e Lezhës 24,614 lekë në muaj etj. Këto shpërpjesëtime në të ardhurat 
për familje midis qarqeve, që arrijnë në më se 1 me 2, përbëjnë një faktor që 
nxit largimin drejt zonave me të ardhura më të larta.

Lëvizja e popullsisë drejt qendrës dhe sidomos drejt Tiranës, vjen për 
shkak të shkallës më të lartë të varfërisë në qarqet e veriut, por edhe të jugut. 
Kufiri i varfërisë ende nuk matet zyrtarisht, por INSTAT-i e përkufizon atë 
si konsum mujor real për frymë nën 4,891 lekë (me çmimet e vitit 2002). 
Me këtë masë, shkalla e varfërisë në shkallë vendi ka rënë nga 25.4% në 
2002 në 18.5% në 2005 dhe 12.4% në 2008. Në rajonin Bregdetar shkalla e 
varfërisë ka rënë përkatësisht 20.6%, 16.2%, dhe 13%; në rajonin Qendror, 
përkatësisht  25.6%, 21.2% dhe 10.7% dhe në rajonin Malor 44.5%, 25.6%, 
26.6%. Varfëria në zonën rurale të këtij rajoni ka rënë nga 44.5% më 2002 
në 27.7% më 2005, por është rritur në 29.8% më 2008. Këto shifra tregojnë 
se situata e varfërisë në këtë zonë vazhdon të jetë e qëndrueshme. Nëse nuk 
merren masa konkrete për ta ulur shkallën e varfërisë në këto zona, atëherë 
nxitja për largim drejt Tiranës dhe qendrave të tjera urbane me nivel më të 
ulët varfërie do të vazhdojë.
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Roli i ndihmës ekonomike për zbutjen e varfërisë për familjet në nevojë 
mbetet simbolik, për shkak se masa e pagesës është e ulët: rreth 4 mijë lekë në 
muaj për familje për ndihmën e plotë dhe 3 400 lekë për ndihmën e pjesshme. 
Në qarkun e Kukësit kanë përfituar ndihmë ekonomike 73% e familjeve 
gjithsej, në qarkun e Dibrës 49%, në qarkun e Shkodrës 28.2% etj., kundrejt 
6.3% në qarkun e Tiranës, 5.2% në qarkun e Fierit, 3.6% në qarkun e 
Vlorës dhe 2.1% në qarkun e Durrësit. Diferencat e mëdha në përqindjet e 
familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike kushtëzojnë edhe drejtimin 
e lëvizjes së popullsisë brenda vendit.  

Duke mbajtur parasysh ritmin e ulët të shtesës natyrore dhe të vazhdimit 
të migrimit jashtë vendit, sidoqë me ritme më të ulëta se më parë, do të 
kemi rënie të popullsisë banuese në vend dhe në qarqet më të varfëra dhe 
shtim të mëtejshëm të saj në qarkun e Tiranës dhe të Durrësit, sidomos në 
zonën urbane të tyre. Në të njëjtën kohë kjo do të sjellë për pasojë plakjen e 
popullsisë dhe rritjen e shpenzimeve sociale për moshën e tretë.

Për të zbutur shpërpjesëtimet e thella demografike dhe për të 
parandaluar pasojat negative social-ekonomike në qarqe dhe në shkallë 
vendi, është e nevojshme që të rishikohen dhe të zbatohen strategji dhe 
politika qeveritare në shkallë kombëtare dhe vendore me qëllim që të 
përmirësohen kushtet e jetesës në të gjithë vendin.

Një rol të rëndësishëm duhet të luajnë strategjitë rajonale të qarqeve, 
të hartuara me ndihmën e PNUD-it dhe institucioneve ndërkombëtare, të 
cilat duhet të bashkërendohen me strategjitë në shkallë kombëtare.

Më me efektivitet duhet të hartohen dhe të përdoren projektet e 
Fondit për Zhvillimin e Rajoneve, që përfshihet çdo vit në buxhetin e 
shtetit, investimet që menaxhohen nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Fondi i 
Financimit të Zonave Malore, institucionet e kursim-kreditit etj.

Këto strategji, programe dhe fonde investimesh duhet të sjellin rritje 
ekonomike të qëndrueshme, hapje të vendeve të reja të punës, veçanërisht 
në qarqet që janë më pak të zhvilluara. Mbi të gjitha, kërkohen më shumë 
investime publike dhe private për shfrytëzimin e rezervave minerare, për 
zhvillimin e bujqësisë dhe turizmit, për përmirësimin e shërbimeve në 
arsim, shëndetësi, për rritjen e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë, 
për zgjerimin e infrastrukturës rrugore, sidomos në zonën rurale të vendit 
etj.
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e drejta mjedisore midis asaj Civile, 
administrative dhe penale

Prof. asc. Sazan GUrI Ekspert mjedisi & pedagog në të Drejtën e Mjedisit, 
MSc. Marianthi GUrI  Eksperte mjedisi, G&G Group

Abstract
The environment legislation in general is more advanced that the respective penal law. 

This is the main reason that explain why the capacities of the structures charged to fight 
against environmental crimes, have deficient in the professional, cultural and scientific 
capabilities.The Forest Policy is focused only to pursue the traditional crime, while are 
missing special structures in the State Policy as well in the Prosecutor and Law Court for 
the punishment of the environmental crime. The mutual principle against environmental 
crimes between respective institutions in national and local level has been defective or in 
formal levels. The lack of the action strategies and plans to prevent environmental crimes 
has created disinterest in the respective communities, that is showing in rare delators 
form the citizens. There is not a clear  definition betwwen the administrative and penale 
violations, thereforeis necessary the improving of the respective legal acts. A narrow 
interactionand a real relationship between environmental, civil, administrative, as well 
as penal law, constitute a sound base for the increasing of the effectiviness to prevent 
environmental crimes. With itention to treate in the professional way environmental 
issues, in the national and international levels required to include the Environmental 
Law in the No-public Universitary Schools programs.

Key words: Environmental crimes; Environmental law; Administrative law; Penal 
law; Administrative and penale violations; Punishment crime; Improving legislation.
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1. E DREjTA E MjEDISIT, SA E DREjTë KuShTETuESE, PO 
Aq E DREjTë E NjERIuT

Një fjalë e urtë që qarkullon ende ndër juristë thotë se juristi më i mirë 
është ai që ka fituar më shumë gjyqe. Ndoshta kjo është e vërtetë edhe 
për juristin e sotëm mjedisor. Juristi më i mirë është ai që ka mbrojtur dhe 
ka fituar më shumë seanca gjyqësore në mbrojtje të jetës dhe shëndetit të 
qytetarëve nga shkaqet mjedisore.

Administrimi publik mjedisor, sipas ligjit, ka për qëllim t’i shërbejë 
si qytetarit ashtu edhe interesit mjedisor. Prandaj dalin të nevojshme 
bashkëveprimi dhe lidhja reale e të drejtës së mjedisit me të drejtën civile, 
të drejtën administrative, por edhe me të drejtën penale. Analiza mjedisore 
është shpesh pjesë e përbashkët e punës së një juristi dhe një mjedisori.1

Por në ditët e sotme ka ende shumë ekspertë të fushës juridike, të 
cilët nuk kanë kontakte të drejtpërdrejta me të dhënat mjedisore. Kohë më 
parë departamentet e tyre shpesh qëndronin të polarizuar në dy kampe - 
juridik dhe mjedisor. Me evoluimin e të drejtave civile apo publike, ato 
i janë afruar të drejtës së mirëfilltë mjedisore. Interpretimet juridike po 
përparojnë paralelisht me të drejtën mjedisore, gjithmonë në bashkësinë e 
një publiku më të gjerë mjedisor. 

Më parë praktika juridike ka qenë më e ngurtë dhe e bazuar në një kod 
civil apo penal që pak i merrte në konsideratë të drejtat mjedisore. Nga ana 
tjetër, ka qenë edhe zhvillimi i vonë i shkencës së mjedisit, e paralelisht me 
të edhe i së drejtës së mjedisit, që e kanë  kufizuar mbrojtjen e të drejtave 
të qytetarit në kësi kazusesh. 

Sot në botë, shpesh nuk ka më mbrojtje publike apo civile pa ndërhyrje 
të analizës së ngjarjeve apo çështjeve mjedisore. Dalëngadalë, drejt kësaj 
rruge po shkon dhe procesi legjislativ shqiptar. Por çfarë kërkon situata 
e re nga juristi, që nuk është vetëm dhe domosdoshmërisht thjesht një 
ekspert jurist? Eksperti jurist duhet të ketë njohuri mjedisore, në mënyrë 
që të mbulohet spektri i plotë i mbrojtjes së jetës së qytetarit edhe nga 
pikëpamja mjedisore e shëndetësore.

1 Guri S., M. Guri, K. Koçi. E drejta mjedisore: Bazat e legjislacionit krahasimor 
mjedisor shqiptar dhe evropian. “Marin Barleti”. Tiranë, 2010.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2013 107

2. E DREjTA MjEDISORE MES ASAj CIVILE, 
ADMINISTRATIVE DhE PENALE

Dëmet ndaj mjedisit kryhen nga subjekte të ndryshme të shoqërisë 
sonë, duke shkelur parimin e përgjegjshmërisë dhe mbrojtjes së interesave 
të publikut. Ato sjellin cenim të të drejtave të shtetasve dhe, si të tilla, duhet 
që patjetër të jenë subjekt i rregullave ligjore administrative, por edhe i 
ligjit penal. Kjo bashkëjetesë e të drejtës së mjedisit me të drejtën civile 
administrative dhe penale nuk mund të justifikohet me indiferentizëm ndaj 
sjelljeve të rrezikshme ndaj mjedisit, për më tepër që kushtet e së drejtës 
administrative jo gjithmonë i shërbejnë të drejtës së mjedisit. 

Një krim mjedisor është krim si çdo krim tjetër, ndonëse është një krim 
i ri i lindur si pasojë e zhvillimit social, ekonomik dhe industrial. Për ta 
konsideruar atë si krim, lypset të zgjerohet përkufizimi penal për të kapur 
ata që e kryejnë këtë formë të re të dëmit social, ekonomik dhe industrial, 
apo më rëndë - krimit mjedisor - kundër shoqërisë. 

Në kushtet e aplikimit të masave penale mjedisore, ligji administrativ 
duhet të luajë një rol thelbësor në përcaktimin e këtyre veprave penale. 
Këtu është shumë i rëndësishëm parimi se përgjegjësia penale nuk lidhet 
vetëm me pasojat aktuale në jetën dhe shëndetin e njerëzve, por edhe me 
dëmtimin apo prishjen e ekuilibrave biologjikë e natyrorë, që mund të 
sjellin pasoja të rënda të mëvonshme, ose që zgjatin në kohë, për jetën dhe 
shëndetin e njerëzve.

3. KRIMI MjEDISOR, FENOMEN Në RRITjE DhE 
KëRCëNIM PëR KOMuNITETIN

Sot përditë e më shumë po ndeshemi me lajme nga media e shkruar 
dhe elektronike për krimin mjedisor, gjithnjë e në rritje. Vrima e ozonit 
po dëmtohet, duke rrezikuar seriozisht jetën tonë. Trafiku i paligjshëm i 
mbetjeve të rrezikshme nga një vend në tjetrin është kthyer në një fenomen 
normal, ndërsa shkatërrimi i pyjeve me zjarr nuk përbën më lajm. 

Në botë veprojnë aktivisht mjaft organizata ndërkombëtare lokale, 
rajonale e globale, të tilla si INTERPOL-i, Agjencia e Hetimit Mjedisor, 
Programi Mjedisor i Kombeve të Bashkuara, Agjencia Evropiane e 
Mjedisit etj.,2 të cilat ndërmarrin nisma dhe bashkëpunime për mbrojtjen 
e mjedisit në botë. Ka shumë vepra penale kundër mjedisit, të cilat 
parashikohen si kundërvajtje penale, ndërkohë që për shkak të rëndësisë 
që ato kanë dhe të pasojave që ato sjellin, do të ishte me vend të kishte 
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ndryshime në legjislacion për ashpërsimin e dënimeve. Bashkëpunimi 
ndërmjet institucioneve të ndryshme për zbardhjen e këtyre veprave penale 
dhe vënien para përgjegjësisë së autorëve, si dhe trajnimi i prokurorëve, 
gjyqtarëve dhe oficerëve të policisë gjyqësore në fushën e krimit mjedisor, 
do të ndikonte në thellimin e specializimit për hetimin e këtyre lloj veprash 
penale. 

4. E DREjTA PENALE Në MBROjTjE Të MjEDISIT
Mjedisi natyror meriton mbrojtje nëpërmjet të drejtës civile, 

administrative dhe veçanërisht mbrojtje nëpërmjet së drejtës penale. 
Domosdoshmëria e përdorimit të legjislacionit në mbrojtje të mjedisit është 
e lidhur me faktin që vetë jeta jonë është e ndërtuar mbi këtë mjedis. Por 
edhe të gjitha marrëdhëniet njerëzore, të shtrira në planin politik, ekonomik, 
juridik, etj., lindin dhe zhvillohen duke qenë të lidhura pazgjidhshmërisht 
me mjedisin ku jetojmë. 

Krimet mjedisore ofrojnë një perspektivë disi të ndryshme në sistemin 
penal ligjor. Ndërsa kriminaliteti tradicional përbën një kërcënim për 
stabilitetin social, krimet e mjedisit nuk kërcënojnë aq shumë stabilitetin 
social, sesa përbëjnë një kërcënim për mbijetesën e vetë qenieve njerëzore. 
Si rezultat, në rastin e shkeljeve të rënda ndaj mjedisit, në qendër nuk është 
ruajtja e stabilitetit social, por mbijetesa e vetë shoqërisë. 

Krimet e mjedisit janë krime të vërteta, për rrjedhojë në botën e 
qytetëruar ekziston një shqetësim i madh në lidhje me natyrën kriminale të 
disa dëmtimeve të rënda mjedisore. Ky shqetësim pasqyron një etikë të re 
dhe të përparuar publike, që është përqafuar nga një numër i madh vendesh 
të zhvilluara, të cilat, nëpërmjet masave legjislative, kanë kriminalizuar 
shkelje të rënda të mjedisit. Në këtë mënyrë, kanë krijuar një fushë të re e 
të specializuar brenda sistemit të së drejtës penale, si një mënyrë për t’iu 
kundërpërgjigjur veprave penale në dëm të mjedisit. 

2 Convention of the Council of Europe, “On the protection of the environment 
through criminal law”. 1998.
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5. KRIMI MjEDISOR, LIGjI DhE MuNGESA E ZBATIMIT 
Të TIj

Kodi Penal i RSh veprave penale mjedisore u ka kushtuar një kapitull 
të veçantë. Konkretisht, në kreun e katërt, duke filluar nga neni 201, 
parashikohen nëntë vepra penale mjedisore3 si: Ndotja e ajrit, neni 201; 
Transportimi i mbeturinave toksike, neni 202; Ndotja e ujërave, neni 203; 
Peshkimi i ndaluar, neni 204; Prerja e paligjshme e pyjeve, neni 205; Prerja 
e drurëve dekorativë dhe frutorë, neni 206; Shkatërrimi me zjarr i pyjeve 
dhe i mjedisit pyjor, neni 206/a; Shkatërrimi nga pakujdesia me zjarr i 
pyjeve dhe i mjedisit pyjor, neni 206/b; Shkelja e karantinës së bimëve dhe 
kafshëve, neni 207.

Në pamje të parë, mund të thuhet që këto dispozita parashikojnë 
pak a shumë gjithçka nga ndotja si koncept. Por këtu nuk parashikohet 
ndotja e tokës. E vetmja dispozitë që do të mund t’i përafrohet mbrojtjes 
së tokës është neni 199, “Shpërdorimi i tokës”, por që lidhet kryesisht me 
përdorimin e saj në kundërshtim me destinacionin e parashikuar. 

Një figurë e tillë e veprës penale do të ishte rasti kur toka bujqësore 
përdoret për qëllime të tjera, si industriale apo urbanistike, pa u dhënë më 
parë lejet në vijim të studimeve përkatëse, ose ndërtimet e paligjshme në 
zona bregdetare, sidomos ato që paraqesin bukuri të rrallë e që mund të 
konsiderohen pa frikë si pasuri e tërë shqiptarëve, për më tepër që ndikojnë 
drejtpërdrejt në të ardhurat tona kombëtare. 

Të gjitha këto figura veprash penale janë dispozita “të bardha” 
(“blankete”, sikurse dhe njihen nga e drejta penale). Nuk mund të ketë 
kurrsesi krim mjedisor të pashoqëruar me krime të tjera që konkurrojnë 
si vepra penale paralele. Të tilla do të ishin “shpërdorimi i detyrës”, 
“korrupsioni aktiv” dhe “korrupsioni pasiv”, “ushtrimi i ndikimit të 
paligjshëm” dhe “falsifikimi i dokumenteve”, si edhe vepra të tjera penale 
që kryhen nga funksionarë apo njerëz në detyra shtetërore e publike. Por le 
të shohim se si është zbatuar ligji për dëmet e rënda ndaj mjedisit, dhënë 
me shifra për periudhën 2005-2010.

3 Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë, Ligj Nr. 7895, datë 27.01.1995.
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Tabela 1: çështjet e gjykuara si krime mjedisore, 2005-2010

Nr. Viti 201//2 202 203 206 206/a 206/b
1 2005 - - - - - -
2 2006 - - - - - -
3 2007 - - - - - -
4 2008 - - - - - -
5 2009 - - - - - -
6 2010 - - - - - -

Burimi: Av. Sofokli DUKA

Nga tabela 1 shihet se numri i çështjeve penale të gjykuara si krime 
mjedisore është zero për të gjithë periudhën. Pra, asnjë nga dëmet e rënda 
të shkaktuara gjatë këtyre viteve ndaj mjedisit, me pasoja në jetën dhe 
shëndetin e njerëzve, nuk është konsideruar si krim mjedisor. 4

Tabela 2: çështjet e gjykuara si kundërvajtjeve penale mjedisore, 2005-2010

Viti
201/1

Ndotja e 
ajrit

204
Peshkimi i 

ndaluar

205
Prerja  e 
pyjeve

206
Prerja e 
drurëve

Gjithsej

2005 - 5 183 - 188
2006 - 3 162 - 165
2007 - 7 129 - 136
2008 4 12 124 1 141
2009 16 9 127 13 165
2010 3 7 99 - 109

Gjithsej 23 43 824 14 904

Burimi: Komunikim me avokatin Sofokli Duka, Tiranë, 2012.

Nga tabela 2 vërehet një konstante e numrit total të shkeljeve të 
tipit kundërvajtje penale ndaj mjedisit të gjykuara gjatë viteve të fundit, 
numër ky shumë i ulët për të gjitha vitet së bashku, pra, shumë pak vepra 
penale janë konsideruar se shkaktojnë pasoja të rënda për jetën, shëndetin 
e njerëzve dhe mjedisin në tërësi. Gjithashtu, vërehet se për pesë vepra 
penale mjedisore të parashikuara nga Kodi Penal, si nenet 202, 203, 

4 Ministria e Drejtësisë – informacione nga dokumentet stratistikore [http://
www.justice.gov.al]
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206, 206b, 207, nuk është proceduar asnjë çështje. Gjithashtu, numri i 
procedimeve për kundërvajtje penale për dëm ndaj mjedisit mbetet shumë 
i vogël krahasuar me vepra të tjera penale.

6. LEGjISLACIONI MjEDISOR DhE DëNIMET PENALE 
PëR ShKELjET Në MjEDIS

Vështirësitë për procedimin e veprave penale kundër mjedisit dhe 
numri i ulët i tyre vijnë, ndër të tjera, si rezultat i një mosndarjeje të qartë 
në ligjin material të kundërvajtjeve administrative dhe atyre penale. Nuk ka 
sanksione në Kodin Penal për kundërvajtje penale, pra del i domosdoshëm 
amendimi në Kodin Penal, duke përafruar Direktivën Evropiane (Direktivën 
2008/99/EC për mbrojtjen e mjedisit me anë të së drejtës penale) dhe, 
sipas rastit, duke shtuar sanksione apo duke i forcuar ato. Gjithashtu, 
vendi ynë ende nuk është bërë palë e Konventës së Këshillit të Evropës 
“Mbi mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet të Drejtës Penale”, e nënshkruar në 
Strasburg më 4 nëntor 1998. 

Por, në bazë të të dhënave të Fondit të Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve 
dhe Administrimit të Ujërave, për sa u përket kundërvajtjeve penale gjatë 
periudhës 2005-2009, rezulton një tjetër tablo, me tregues më të lartë. 
Sipas këtyre të dhënave, gjatë pesë viteve të mësipërme janë kallëzuar 
1,714 kundërvajtje penale, me një mesatare prej 342 çështje në vit, shifra 
këto që nuk përputhen me treguesit e Ministrisë së Drejtësisë, të cilat janë 
gati dy herë më të ulëta. 

Një nga arsyet e kësaj mospërputhjeje, përveç të tjerash, mund të jetë 
edhe fakti se shumë çështje të kallëzuara nuk kanë mundur të shkojnë deri 
në fazën e gjykimit, ndoshta për shkak të mosndjekjes me profesionalizëm 
të kundërvajtjeve penale, e sidomos të vështirësisë në zbulimin e autorëve 
dhe në sigurimin e provave.

7. MANGëSITë E KODIT PENAL Në FuShëN E MjEDISIT 
DhE NEVOjA PëR NDRyShIME

Është më se e arsyeshme që në interes të mjedisit të bëhen përmirësime 
në legjislacion për garantimin e mbrojtjes juridike civile, administrative 
dhe penale, me qëllim që lidhja midis të triave dhe të drejtës së mjedisit të 
funksionojë në harmoni. 

Kodi Penal ka mangësi në parashikimin e veprave penale në fushën 
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e mjedisit. P.sh., shkatërrimi i zonave pyjore me zjarr nuk parashikohet si 
një vepër e posaçme në kreun e veprave penale kundër pronës. Po kështu, 
dënimet e parashikuara për disa vepra, si prerjet e paligjshme të pyjeve, 
ndotja e ujit dhe e ajrit, peshkimi i ndaluar, janë shumë të ulëta, duke u 
cilësuar si kundërvajtje penale, pavarësisht se dëmet që sjellin janë tepër të 
mëdha dhe lënë pasoja në kohë.

Përsa u përket veprave që lidhen me ndotjen e ujit dhe të ajrit, Kodi 
kërkon ardhjen e pasojave në jetën e njerëzve, ndërsa transportimi apo 
tranzitimi i mbetjeve toksike dhe radioaktive dënohet vetëm deri në 5 
vjet burg. Kjo masë dënimi është e papërshtatshme, pasi pasojat që sjellin 
mbetjet toksike dhe radioaktive, apo ndotja e ujit dhe ajrit, pavarësisht se 
mund të mos jenë të dukshme që një çastin të parë, janë të shtrira në kohë. 

Në këto kushte, është shumë e rëndësishme që përgjegjësia penale të 
mos lidhet vetëm me pasojat aktuale në jetën dhe shëndetin e njerëzve, por 
edhe me dëmtimin apo prishjen e ekuilibrave biologjikë e natyrorë5. 

Me ligjin e ri për importimin e mbetjeve në vendin tonë, është e 
domosdoshme futja e veprave penale konkrete, që lidhen me mosrespektimin 
e rregullave dhe të procedurave për përpunimin dhe trajtimin e këtyre 
mbetjeve.6

Shkelje të tilla nuk duhen lënë thjesht në kuadër të përgjegjësive 
administrative, por për to duhet të parashikohen edhe sanksione penale. Në 
lidhje me fushën e ndërtimit apo të shfrytëzimit të fondit pyjor ose të ujërave, 
Kodi Penal nuk parashikon vepra specifike, që lidhen me mosushtrimin si 
duhet të detyrave nga punonjësit që kanë për detyrë zbatimin e ligjeve 
në këto fusha konkrete. Në rast të mosushtrimit të detyrës konform ligjit, 
Kodi Penal parashikon përgjegjësi vetëm për veprën penale “Shpërdorimi 
i detyrës”, e parashikuar nga neni 248. 

Kjo vepër, jo vetëm që është e përgjithshme dhe nuk lidhet me shkelje 
konkrete të punonjësve publikë, por njëkohësisht kërkon disa elementë, 
pa të cilët subjekti, me gjithë shkeljet që mund të ketë kryer, nuk mban 
përgjegjësi penale. Kjo bën që shpeshherë çështje të tilla të pushohen me 
arsyetimin që të zgjidhen në Gjykatë si shkelje administrative. 

5 Resolution (77) 28 of the Council of Europe. On the protection of criminal law 
to the protection of the environment. 1977.

6 Ligj Nr. 10463, datë 22.9.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”.
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Në fakt, dëmi më i madh që i vjen mjedisit lidhet pikërisht me ndërtime 
apo projekte, leje shfrytëzimi të burimeve tona natyrore që jepen pikërisht 
nga këta punonjës publikë, duke shkelur ligjet specifike. Por në disa raste 
është e vështirë të provohet lidhja shkakësore apo dashja si element i anës 
subjektive të punonjësit publik, kur ka dhënë këtë leje, apo në disa raste 
kur bëhet fjalë për organe kolegjiale, gjë që ndihmon punonjësit të kalojnë 
përgjegjësinë te njëri-tjetri, duke iu shmangur të gjithë asaj. 

Në këtë kuptim, duhen parashikuar vepra të veçanta penale ose të 
shtohen paragrafë që si rrethanë cilësuese parashikojnë përgjegjësinë e 
punonjësve në shërbim publik për moszbatimin apo shkeljen e ligjit në 
dhënien e këtyre lejeve. 

Përgjegjësia e tyre nuk duhet të lidhet detyrimisht me ‘dashjen’, si 
element i anës subjektive. Mjafton që subjekti të ketë shkelur ligjin (si 
me dashje apo nga pakujdesia) për të mbajtur përgjegjësi. Kjo përgjegjësi 
penale duhet të parashikohet si paragraf më vete në secilën nga veprat 
e posaçme të parashikuara në Kodin Penal dhe që synojnë mbrojtjen e 
mjedisit, tokës, ujit, pyjeve, monumenteve me vlera kulturore etj. 

Mbrojtja penale e mjedisit është relativisht e re, pasi ligji mjedisor 
është në thelb “i virgjër”, pa precedent në histori. Në fakt, legjislacioni 
mjedisor është shfaqur kryesisht në këto dekadat e fundit. Përveç kësaj, 
çështjet e mjedisit përbëjnë një fushë të specializuar të shkencës, e cila ka 
terminologjinë e vet, konceptet e saj teknike etj.

 Kjo do të thotë se gjyqësori do të duhet të merret me disa aspekte 
të veçanta, me të cilat nuk është ende familjar. Konteksti i Rezolutës 
së Këshillit të Evropës (77) 28, për Kontributin e të Drejtës Penale për 
Mbrojtjen e Mjedisit, rekomandon krijimin e degëve të specializuara të 
gjykatave dhe të zyrave të prokurorisë, të cilat duhet të merren me çështjet 
mjedisore. 

PëRFuNDIME DhE REKOMANDIME
Në zonat urbane ku ka ndikim të opinionit publik, veprat penale 

mjedisore janë në nivele më të ulëta se në ato zona rurale apo malore ku 
ky faktor mungon. 

Zbatimi i ligjit penal mjedisor nuk i përgjigjet realitetit të kriminalitetit 
mjedisor në vend.

Treguesit e luftës për parandalimin, zbulimin dhe ndëshkimin e 
kriminalitetit mjedisor janë në parametra më të ulët se ato të llojeve të 
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tjera të kriminalitetit. 
Ligji penal mjedisor nuk ka bërë të mundur të zbatohet parimi bazë i 

ligjit mjedisor, “ndotësi paguan”.
Si rezultat i efektivitetit të ulët të zbatimit të ligjit penal mjedisor, shtetit 

dhe shoqërisë u janë shkaktuar dëme të mëdha, të pakompensueshme e të 
parikthyeshme.

Me përjashtim të strukturës së specializuar Polici Pyjore, mungojnë 
struktura e tjera të specializuara për parandalimin e veprave të tjera penale 
mjedisore.

Ligji mjedisor në përgjithësi është më i avancuar sesa ligji penal 
mjedisor. Mosnjohja si duhet e veçorive të kriminalitetit mjedisor nga 
punonjësit e strukturave përkatëse vjen për shkak se mjedisi përfaqëson një 
teori e praktikë relativisht të re. Kjo është arsyeja pse kapacitetet e këtyre 
strukturave kanë mangësi në aspektin profesional, kulturor e shkencor në 
luftën kundër krimit mjedisor.

Policia e Shtetit, edhe pse me ligj ngarkohet të vlerësojë e ndjekë 
çdo lloj krimi, e quan veten të përjashtuar, madje nuk ka një strukturë 
të veçantë për luftën kundër krimit mjedisor. Policia Pyjore funksionon e 
fokusuar vetëm në ndjekjen e krimit tradicional, ndërkohë që mungojnë 
zyrat e specializuara për ndjekjen e krimit mjedisor në Prokurori e Gjykata.

Parimi i përgjegjësisë së ndërsjellë kundrejt krimit mjedisor (midis 
MMPAU, Ministrisë së Brendshme, pushtetit vendor, Policisë së Shtetit, 
SHISH etj.), ose ka munguar, ose ka qenë në nivele formale.

Mungesa e strategjive dhe planeve të veprimit për parandalimin e 
krimit mjedisor ka bërë e ka mbajtur larg luftës komunitetin, që duket në 
kallëzimet e pakta nga qytetarët.

Mospërcaktimi i qartë i kundërvajtjeve administrative dhe atyre penale 
ka bërë që mjaft të tilla të ezaurohen si kundërvajtje administrative.

Mungesa e një sërë ligjesh e aktesh nënligjore ka sjellë vështirësi në 
kualifikimin penalo-juridik të disa veprave penale mjedisore. Inspektoriatet 
për monitorimin e veprave të reja penale mjedisore  janë ende të paafta për 
t’iu kundërvënë sfidave të kohës.

Zgjidhja e problemeve të mësipërme kërkon që të bëhen plotësimet 
e nevojshme në aktet ligjore e nënligjore që iu referohen veprave penale 
mjedisore si dhe të përcaktohen kufij të qartë midis kundërvajtjeve 
administrative dhe atyre penale, duke u zëvendësuar nocioni “dëm material 
i lehtë” me vlerë reale konkrete në bazë të një indeksi tarifor.

Krahas kësaj, del e nevojshme të përafrohen aktet penale mjedisore 
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me pjesën e legjislacionit mjedisor, që konsiderohet në standarde optimale, 
me ligjet organike të Policisë së Shtetit, SHISH-it dhe SHIU-t, si dhe të 
ngrihen struktura të specializuara në Prokurori, Gjykatë dhe Policinë e 
Shtetit për ndjekjen e krimit mjedisor

Me rëndësi mendojmë se është edhe kthimi i Policisë Pyjore në 
Inspektoriat të Pyjeve dhe ndarja e kompetencave të saj e të policisë 
gjyqësore me të Policisë së Shtetit.

Veç sa më sipër, Shkolla e Lartë Universitare Jopublike duhet që në 
programet  e saj  të  planifikojë edhe të Drejtën e Mjedisit, për një adresim 
më të plotë dhe profesional të çështjeve mjedisore, në nivel kombëtar dhe 
ndërkombëtar.
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zhvillimi soCio-ekonomik i rajonit
të veriut

Mimoza ZENELI (PhD Candidate)
Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës

Abstract
Albania’s northern region is among the regions with a lower economic level. The level 

of poverty in the northern region is the highest compared to other regions of the country. 
During the transition period, the northern region has suffered massive demographic 
movements, the resident population is lower, population density is reduced and the 
level of poverty is increased. This changes, as reflected in the paper, hasaffected thesocio- 
economic level to the population. During the recent years was noticed a lower rate of 
population movementnevertheless, the data shows that this phenomenon is still present. 
In the other side, the region is rich with natural resources and human capital which 
represent an important factor of development in this area. The foundation of Regions 
Development Fund as a competitive grant for local infrastructure, health, education, etc. 
is an important measure taken bygovernment to improve the economic situation of the 
regions in general, of the northern region in particular. In the current economic level, the 
main government task is the supporting of north region to the development of tourism 
and agrobusiness as two priority areas for the development. Northern region development 
with high rates remaina cornerstone for a balanced development of the country.

Key words:  North region of Albania; Population of northen region; socio-economic 
level; Tourism and agribusiness; Regional Development Fund etc.
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1. ZhVILLIMI MAKROEKONOMIK I RAjONIT Të VERIuT
Në vitin 2012 INSTAT-i publikon botimin “Llogaritë Rajonale në 

Shqipëri”, në përmbushje të detyrimeve në kuadër të anëtarësimit në BE, 
ku sipas MSA-së, nënshkruar në vitin 2006, Shqipëria në vitin 2011 duhet 
të prodhojë PBB-në e saj për frymë, sipas Nomenklaturës së Njësive 
Territoriale për Statistikat (NUTS II) të BE-së.1

Publikimi i treguesve makroekonomikë në nivel rajonal dhe sipas 
NUTS përbën një arritje të rëndësishme për të njohur gjendjen social-
ekonomike në nivel vendor.

1 http://www.instat.gov.al/media/126209/llrajonale_2010_shqip.pdf

Grafiku 1.PBB për frymë sipas qarqeve për vitin 2010, në %

Burimi: INSTAT 2012: Llogaritë rajonale në Shqipëri 2010. F.9

Referuar strukturës së NUTS II, Shqipëria është ndarë në 3 rajone të 
quajtura Jug, Veri dhe Qendër. Nga të dhënat e publikuara, del se PBB/
frymë në lekë në vitin 2010 janë më të ulëta në qarqet veriore dhe kryesisht 
në qarkun e Dibrës 258.401 lekë/frymë; të Kukësit 308.808 lekë/frymë 
dhe Shkodrës 343.872 lekë/ frymë. 
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Referuar grupimit statistikor të qarqeve në NUTS të nivelit 2 dhe 3 
vërejmë se pesha ndaj PBB-së në rajonin Verior është 24.3% kundrejt 
46.4% në rajonin Qendror dhe 29.2% në rajonin Jugor. Të tërheq vëmendjen 
fakti se edhe brenda rajonit Verior ka diferenca të ndjeshme: kështu, pesha 
ndaj PBB-së është më e vogël për qarkun e Kukësit, e pasuar nga Qarku i 
Dibrës dhe i Shkodrës (Tabela1).

Tabela 1. Pesha ndaj PBB-së sipas rajoneve statistikore 2010

Rajonet  Statistikore Qarqet Pesha ndaj PBB në %

Rajoni i Veriut total 

24.3%
Diber 3.1%
Kukes 2.3%
Lezha 3.8%
Shkodra 6.3 %
Durresi 9.3%

Rajoni Qendror 46.4 %
Rajoni i Jugut 29.2%

Burimi: INSTAT: Llogaritë rajonale të Shqipërisë 2010. F.12

Në këndvështrimin e strukturës së PBB-së, vërejmë se Vlera e Shtuar 
Bruto (VShB) për vitin 2010 është më e lartë për vendet veriore dhe 
verilindore në sektorin “Bujqësia, Gjuetia dhe Pyjet; Peshkimi. Konkretisht 
VShB për vitin 2009 për qarkun e Dibrës është 36%; për qarkun Kukës 
28% dhe për qarkun Shkodër 27% (Tabela 2). Ndërkohë që në sektorët e 
tjerë përqindja në vlerën e shtuar është më e ulët  në këto qarqe se në qarqet 
e tjera.

Tabela 2. Vlera e Shtuar Bruto në sektorin  bujqësor, %

Qarku 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dibër 40.7 38.8 38.4 37.3 35.2 35.6
Shkodër 29.9 28.5 28.8 28.3 27 27.4
Kukës 28.4 26.9 26.4 26.1 26.5 28.4

Burimi: INSTAT: Llogaritë rajonale të Shqipërisë 2010. F 33, 35, 37.
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Të dhënat tregojnë se vijon prirja e migrimit të popullsisë drejt zonës 
qendrore. Pas vitit 1990, prirje kryesore ka qenë migrimi i brendshëm i 
popullsisë, ku lëvizjet më të mëdha demografike janë vërejtur nga Veriu 
dhe Verilindja për në zonën Qendrore dhe më pak në atë Jugore. Të dhënat 
statistikore mbi popullsinë tregojnë se pavarësisht ritmit të ulët të lëvizjeve 
të brendshme të popullsisë në vitet e fundit, përsëri këto lëvizje janë të 
ndjeshme.

Tabela 3. Popullsia banuese sipas qarqeve  2001-2011

Qarku Popullsia gjithsej Urbane Rurale
2001 2011 2001 2011 2001 2011

Dibër 189,854 136,630 37,952 35,739 151,902 100,891
Kukës 111,393 85,239 27,318 29,046 84,075 56,193
Shkodër 256,473 217,375 95,907 96,328 160,566 121,047
Durrës 245,179 265,330 132,837 199,073 112,342 66,252
Tiranë 597,899 763,634 380,730 536,998 217,169 226,639

Burimi: INSTAT: Studimi Demografik dhe Shëndetësor 2008-2009,  fq. 17.

Lëvizja e popullsisë në total dhe e ndarë në urbane/rurale paraqitet 
grafikisht si vijon:

Grafiku 2. Popullsia e qarqeve të veriut dhe Tiranës për vitet 2001-2011
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Grafiku 3. Popullsia në zonën urbane 2001-2011

Grafiku 4. Popullsia 2001-2011 në zonën rurale

Burimi: INSTAT

Burimi: INSTAT

Nga paraqitja grafike dhe nga tabela del qartë prirja në lëvizjen e 
popullsisë. Krahas zvogëlimit të popullsisë në zonat veriore, gjatë kësaj 
periudhe vërejmë rritje të ndjeshme të saj në qarkun e Tiranës dhe më pak 
në qarkun e Durrësit.
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Tabela 4. Popullsia në zonën veriore dhe verilindore 2001-2011

Qarku 
Popullsia gjithsej Ndryshimi 

mesatar

2001 2011 vjetor2

Dibër 189,854 136,630 -5322
Kukës 111,393 85,239 -2615
Shkodër 256,473 217,375 -3910
Durrës 245,179 265,330 2015
Tiranë 597899 763,634 16574

2 Ndryshimi mesatar vjetor është vlerësuar sipas formulës (Yn-Y1)/n-1
3 NSTAT. Studimi Demografik dhe Shëndetësor në Shqipëri. Fq. 264.

Burimi: INSTAT: Studimi Demografik dhe Shëndetësor 2008-2009, f. 17

Sipas INSTAT-it3, rezulton se në vitin 2008-2009 nga qarku i Dibrës 
49.3% e lëvizjeve të popullsisë janë drejt qarkut të Tiranës dhe 13.4% drejt 
qarkut të Durrësit, pjesa tjetër përfaqëson lëvizjet brenda qarkut të Dibrës 
dhe në një përqindje të vogël në qarqet e tjera. 

E njëjta gjë vërehet dhe për qarkun e Kukësit, ku lëvizjet e brendshme 
të popullsisë drejt Tiranës zënë rreth 60.5%, dhe në Durrës rreth 7.6%. Një 
fenomen i tillë vërehet gjithashtu edhe për qarkun e Shkodrës.

2. PROFILI EKONOMIKO-SOCIAL I qARKuT Të ShKODRëS
Qarku i Shkodrës shtrihet në ekstremin verior-perëndimor të vendit. 

Kufizohet në veri dhe perëndim me Republikën e Malit të Zi, në lindje 
me qarkun e Kukësit e në jug me qarkun e Lezhës. Sipërfaqja është 3,472 
km2 (rreth12.4% e vendit) dhe popullsia 262,733 banorë (2004), ku 99,396 
banojnë në qytet e 163,337 në fshat, e barabartë me 62 % të popullsisë. 

Qarku përbëhet nga 3 rrethe, 5 bashki, 6 qytete, 29 komuna e 269 
fshatra. 

Rrethi i Shkodrës ka 185,395 banorë, 2 bashki (Shkodër, Vau i Dejës) 
dhe 16 komuna. 

Rrethi Malësi e Madhe ka 36,392 banorë, bashkinë e Koplikut e 5 
komuna, ku 85% e popullsisë jeton në fshat. 
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Rrethi i Pukës ka 34,386 banorë, 2 bashki (Pukë, Fushë-Arrëz) dhe 8 
komuna, ku banojnë rreth 82% e popullsisë. 

Prirja demografike është migrimi i popullsisë, kryesisht e rrethit të 
Pukës, e ndjekur nga Malësia e Madhe dhe më pak nga rrethi i Shkodrës. 

Qarku i Shkodrës, përjashtuar ultësirën e Shkodrës, përgjithësisht 
ka një terren malor i cili kulmon në veri të tij me Alpet, me rreth 1/3 e 
sipërfaqes së tij me pyje, një rrjet hidrik mjaft të fuqishëm, të llogaritur për 
7 milionë megavat orë në vit dhe pasuri të mëdha mineralesh të xehorëve 
të bakrit, kromit, zinkut, mineraleve të rralla e të çmuara etj.

Tabela 5. Ndarja administrative dhe territoriale e qarkut të Shkodrës

Rrethi Bashki Komuna Qytete Fshatra
Shkodra 2 16 2 138
Malësia e Madhe 1 5 2 56
Puka 2 8 2 75
Gjithsej 5 29 6 269

Burimi: Strategjia e zhvillimit të Shkodrës. F.14

Në vitin 1998 popullsisa e qarkut të Shkodrës ka qenë 285,2584 banorë, 
kurse në vitin 2001 popullsia është ulur 10.3%. Në vitin 2010 në krahasim 
me vitin 2001 popullsia e rajonit të Shkodrës është ulur afërsisht 3.8%. 

Pavarësisht se ritmi i uljes së popullsisë në vitin 2010 në krahasim 
me 2001 është me i vogël se në periudhën 2001 në krahasim me 1998, 
prirja tregon se lëvizja e brendshme e popullsisë vazhdon të jetë ende një 
fenomen. 

Pjesa kryesore e popullsisë në këtë rajon është e përqendruar në zonat 
rurale dhe konkretisht, në vitin 2010, 60.6 % e popullsisë banonte në zonat 
rurale. 

Gjithashtu, përbërja e popullsisë sipas gjinisë në vitin 2010 është: 
49.4% e popullsisë janë femra dhe 50.6% janë meshkuj. Ndërkohë, në 
zonat rurale raporti meshkuj-femra në vitin 2010 është: 46.1% femra dhe 
53.9% meshkuj.

4 Strategjia e zhvillimit të qarkut të Shkodrës, fq. 14.
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Tabela 6. Popullsia  e qarkut të Shkodrës për periudhën 2001-2010

Burimi: INSTAT

Sipërfaqja e tokës bujqësore në qarkun e Shkodrës është 312,898 ha, 
nga e cila e punueshme është 50,428 ha. Bujqësia përfaqëson sektorin më 
të madh të ekonomisë së qarkut. Aty jeton rreth 60% e popullsisë. Reforma 
e tokës e vitit 1991 ka krijuar copëtimin e tokës dhe ka krijuar rreth 30 mijë 
fermerë me 0.5-3 ha tokë.

Në mënyrë grafike paraqitet si vijon:

Grafiku 5. Popullsia e qarkut të Shkodrës për periudhën 2001-2010 në %
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Tabela 7. Sipërfaqja e tokës gjithsej, bujqësore dhe me pyje

Rrethi Sipërfaqja 
gjithsej në ha 

Tokë bujqësore 
në  ha

Pyje, kullota, 
livadhe në ha

Shkodër 95.207 30.242 64.964
Malësi e Madhe 101.373 15.255 86.118
Pukë 116.409 4.930 111.479
Gjithsej 312.989 50.428 262.561

Burimi: Këshilli i Qarkut 2004.

Në qarkun e Shkodrës ushtrojnë aktivitetin e tyre në vitin 2004 rreth 
2,254 subjekte ekonomike, rreth 4% ndaj totalit në shkallë vendi, me rreth 
7,163 punëtorë; nga të cilat 50 në bujqësi, 230 në industri, 130 në ndërtim, 
446 në transport, 991 në tregti dhe 605 në shërbime.

Struktura e tyre paraqitet: Ndërmarrje me mbi 80 punëtorë janë 14, 
33 ndërmarrje punësojnë 20-80 punëtorë, 61 ndërmarrje punësojnë 6-20 
punëtorë dhe 2146 punësojnë 1-4 punëtorë. Siç shihet dhe nga të dhënat, 
mbizotërojnë ndërmarrjet e vogla me 1-4 punonjës e me aktivitet tregtar e 
shërbimi.

Në vitin 2011 numri i ndërmarrjeve aktive është 6,437, vetëm në vitin 
2011 numri i ndërmarrjeve të reja është 829.  Grafiku tregon ndërmarrjet e 
reja të krijuara në vite.

Grafiku 6. Ndërmarrjet e reja të krijuara në vite
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Tabela 8. Ndërmarrjet e reja dhe ato jo-bujqësore aktive për rajonin e Shkodrës

Ndërmarrje -2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ndërmarrjet aktive  
të krijuara 1570 712 437 1310 707 872 829

Ndërmarrjet aktive 
jobujqësore 2158 3328 3879 5646 5787 6088 6437

Burimi: INSTAT

Nga tabela e mësipërme vërejmë se shkalla e lindshmërisë për vitin 
2011 është 12.9%, ndërkohë që një vit më parë ishte 14.3%, që tregon për 
një frenim në krijimin e ndërmarrjeve të reja. Për sa i përket strukturës së 
ndërmarrjeve, vërejmë (nga grafiku) se pjesa më e madhe e ndërmarrjeve, 
rreth 93%, janë ndërmarrje të vogla me numër punëtorësh 1-4.

Grafiku 7. Struktura e ndërmarrjeve sipas numrit të punëtorëve për vitin 2011

Sektori industrial, dikur me rreth 28 ndërmarrje të mëdha, përfaqësohet 
sot nga industria e nxjerrjes dhe përpunimit të mineraleve në gjendje 
degradimi të vazhdueshëm.

Janë bërë përpjekje për dhënien me koncesion të disa minierave, si 
ato të bakrit, kromit etj; të industrisë së lehtë dhe ushqimore përfaqësuar 
nga disa linja, të grumbullim-përpunimit të lëkurëve, vajit, bukës, e blojës, 
makaronave, sallamerisë, pijeve, qumështit e nënprodukteve të tij, salcës 
etj. Industria e materialeve inerte dhe ndërtimit ka një zhvillim relativ, si 
dhe ndërmarrjet e kontrolluara nga shteti në sektorin e energjisë elektrike, 
ujësjellësi, telekomi, posta, hekurudha etj.
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Qarku i Shkodrës ka një sistem të larmishëm të transportit rrugor, 
hekurudhor e ujor, në përgjithësi në gjendje jo të mirë dhe mjaft të 
amortizuar. Udhëtimi me tren mbetet pak i frekuentuar për shkak të 
mungesës së shpejtësisë e komoditetit të këtij shërbimi. Më tepër interes 
paraqet transporti i mallrave, sidomos lidhja me Malin e Zi. Inventari i 
rrugëve rurale arrin në rreth 1200 km, niveli i të cilava lë mjaft për të 
dëshiruar, kështu, vetëm rreth 30% e tyre është e asfaltuar. Në qytetet e 
qarkut sistemi i rrugëve kryesore paraqitet në përgjithësi i përmirësuar. 
Problematik mbetet sistemi dytësor e brenda lagjeve. Në gjithë qarkun 
numërohen rreth 13400 mjete trasporti për pasagjerë, nga të cilat 11424 
autovetura e 1162 autobusë e minibusë, 4735 mjete trasporti mallrash, 
nga ku 3878 kamionë, 614 maune me rimorkio. Në të gjitha qytetet është 
arritur instalimi i centraleve digjitale moderne. Lidhja mes fshatrave bëhet 
kryesisht me anë të Albtelekomit dhe celularëve. Aktualisht në të gjithë 
qarkun janë rreth 10451 pajtimtarë telefonikë, afërsisht 5% e totalit në 
rang vendi nga ku 9793 familjarë e 658 zyrtarë.

Qarku ka burime të shumta uji për të plotësuar të gjitha nevojat 
aktuale e perspektive, por në zonat urbane e rurale të qarkut ato mbeten 
të papërshtatshme, të amortizuara e jashtë parametrave sasiorë-cilësorë, 
ato nuk plotësojnë nevojat bazë të popullsisë për rreth 50% të saj. Për 
qytetin e Shkodrës e Koplikut sigurohet një furnizim i kënaqshëm, ndërsa 
për qytetet e tjera ka probleme dhe sidomos për fshatrat, ku vetëm 25% 
e fshatrave kanë sistem të siguruar të furnizimit me ujë. Probleme ka me 
amortizimin e rrjeteve, ndërhyrjet e paligjshme, pagesën e faturave etj. 
Kanalizimi i ujërave të zeza mbetet problematik për qytetet dhe pothuaj në 
të gjithë fshatrat nuk ekziston. 

Furnizimi me energji elektrike paraqitet sot në gjendje jo të mirë, me 
një rrjet transmetimi e shpërndarjeje tepër të konsumuar, të mbingarkuar 
me humbje teknike, rënie tensioni etj. Fuqizimi i rrjetit dhe nënstacioneve 
në Shkodër, Vaun e Dejës, Pukë, Bajzë Palaj etj. do të sjellë përmirësim të 
këtij sistemi, duke futur sistemin 20 kilovolt në të gjithë qarkun. 

Referuar arsimit, në nivel qarku janë 139 kopshte, 31 në qytet e 108 
në fshat, me 5131 fëmijë e 244 edukatorë. Shkolla 8 vjeçare, 187, me 
43299 të regjistruar e 2417 mësues. Shkolla të mesme 36 (21 në fshat), 
7 prefesionale, me 559 mësues. Universiteti ka mbushur një zbrazëti 
institucionale, por akoma mbetet i vogël, me një numër të kufizuar të 
kurseve të diplomimit. 

Në përgjithësi evidentohet tendenca e polarizimit të popullsisë. Në 
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nivel qarku, në vitin 2011 trajtohen me ndihmë ekonomike rreth 15561 
familje, afërsisht 16% në shkallë vendi, me 60.599 mijë (41041 mijë lekë 
të pjesshëm e 19980 mijë lekë të plotë). Forcat e punës, 112,583. Të papunë 
gjithsej të regjistruar në tremujorin e katërt 2011 janë 20880, ndërkohë që 
numri i të papunëve të regjistruar që përfitojnë pagesë papunësie është 
1149.

Në gjithë qarkun numërohen rreth 107 ambulanca, 77 qendra 
shëndetësore, 168 konsultore nënash e fëmijësh, 3 maternitete, 6 shtëpi 
lindjeje me 441 infermire e mami. Brenda qarkut ekzistojnë 2 spitale me 
794 shtretër për rreth 20 mijë pacientë të trajtuar në vit.

Pozita gjeografike kufitare, ndërthurja e malit, pyllit, kullotës, detit, 
liqenit, lumenjve e klimës mesdhetare etj., me vlerat historiko-muzeale 
e religjioze të qytetit 2400-vjeçar të Shkodrës bëjnë që turizmi të jetë 
mundësi e perspektivë. Është i mundur shfrytëzimi i turizmit ambiental, 
kurativ e sportiv.

3. PROFILI EKONOMIKO-SOCIAL I qARKuT DIBëR
Qarku i Dibrës shtrihet në zonën verilindore, në kufi me Maqedoninë. 

Kufizohet në veri me qarkun e Kukësit, në verilindje me qarkun e Lezhës, 
në lindje me qarkun e Tiranës e në jug me qarkun e Elbasanit. Sipërfaqja 
e përgjithshme 2.586 km². Në të bëjnë pjesë tre rrethe, Dibra, Bulqiza e 
Mati, 4 bashki e 6 qytete, 31 komuna dhe 279 fshatra.5 

Tabela 9. Ndarja administrative dhe territoriale e qarkut të Dibrës

Rrethi Bashki Komuna Fshatra
Bulqiza 1 7 63
Dibra 1 14 141
Mati 2 10 75
Total 4 31 279

Popullsia në qarkun e Dibrës në vitin 2011 është 190,365 banorë. Në 
rethin e Dibrës numri i banorëve është 82.668 banorë, në rrethin e Matit 
numri i banorëve është 64.399 dhe në rrethin e Bulqizës 43,289 banorë. Në 
tabelën e mëposhtme jepet popullsia në vite, e ndarë sipas zonave urbane 
dhe rurale dhe sipas gjinisë (meshkuj, femra).

5 Strategjia e zhvillimit të qarkut Dibër.
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Tabela 10. Popullsia gjithsej dhe qytet/fshat në vitet 2001-2010

Viti Gjithsej Qytet Fshat
MF M F MF M F MF M F

2001 189,275 94,891 94,384 37,836 18,656 19,180 151,439 76,235 75,204
2002 190,562 95,525 95,037 39,076 19,263 19,813 149,600 75,330 74,270
2003 191,713 96,085 95,628 39,881 17,298 22,590 148,844 81,862 67,016
2004 192,749 96,583 96,166 40,687 19,961 20,726 147,925 74,746 73,180
2005 161,317 79,534 81,783 29,892 12,700 17,192 131,426 66,834 64,591
2006 145,238 59,934 85,304 27,363 11,479 15,884 117,875 48,455 69,420
2007 141,612 68,170 73,442 25,300 10,513 14,787 116,312 57,657 58,655
2008 142,077 68,458 73,619 25,393 10,572 14,821 116,684 57,886 58,798
2009 140,010 67,889 72,121 25,738 10,629 15,109 114,272 57,260 57,012
2010 140,002 67,631 72,371 26,268 10,898 15,370 113,734 56,733 57,001

Burimi: Instat (web page)

Grafiku 8. Popullsia sipas viteve dhe struktura meshkuj/femra

Në vitin 2010, në krahasim me vitin 2001, popullsia në këtë qark është 
zvogëluar afërsisht 26%. Zvogëlimi i popullsisë ka ardhur si rezultat i 
lëvizjeve të brendshme të popullsisë si dhe emigracionit që për zonat kufitare 
është një tendencë. Për sa u përket lëvizjeve të brendshme të popullsisë, 
referuar studimit demografik të publikuar nga INSTAT, afërsisht 49.3%  e 
banorëve që janë larguar nga rajoni i Dibrës   kanë si destinacion Tiranën 
dhe 26.1% e tyre kanë si destinacion Durrësin dhe 13.4% e tyre kanë 
lëvizur brenda rajonit të Dibrës. Gjithsesi, referuar analizave të mësipërme 
makroekonomike, ku në të gjithë treguesit e analizuar në seksionin e parë 
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konkludojmë se një ndër arsyet kryesore të lëvizjeve demografike është 
niveli i ulët ekonomik dhe kushtet jo të përshtatshme të jetesës.

Sipërfaqja e tokës bujqësore në të gjithë qarkun është 163040 ha, nga e 
cila, tokë e punueshme bujqësore është 47360 ha. Nga kjo 13548 ha kulturë 
arash, 755 ha janë dru frutorë, 33057 ha e zënë kullotat e livadhet dhe 
114736 ha pyje. Bujqësia përfaqëson sektorin më të madh të ekonomisë së 
qarkut. Aty jeton rreth 81.2 % e popullsisë. Reforma e tokës e vitit 1991 
ka krijuar copëtimin e tokës dhe ka krijuar rreth 20 mijë fermerë me 05-2 
ha tokë.

Në qarkun e Dibrës, në vitin 2011 ushtrojnë aktivitetin 2,049 subjekte 
ekonomike, e barabartë kjo me 1.9% të totalit në rang vendi. Struktura e 
tyre paraqitet: ndërmarrje me mbi 50 punëtorë 14, me 10-49 punëtorë 132, 
5-9 punëtorë 51 dhe 1-4 punëtorë  1852. Mbizotërojnë ndërmarrjet e vogla 
me 1-5 punonjës e me aktivitet tregtar e shërbimi. Në vitin 2011 numri i 
ndërmarrjeve të reja të krijuara është 164, me një shkallë lindshmërie 8%. 
Sektori industrial përfaqësohet nga industria e nxjerrjes dhe e përpunimit 
të mineralit të kromit.

Industria e lehtë dhe ushqimore përfaqësohet nga disa linja të grumbullim-
përpunimit të lëkurëve, vajit, bukës, e blojës, makaronave, sallamerisë, 
pijeve, qumështit e nënprodukteve të tij, salcës etj. Funksionojnë industria 
e materialeve inerte dhe ndërtimit si dhe ndërmarrjet e kontrolluara nga 
shteti në sektorin e energjisë elektrike, ujësjellësit, telekomit, postës etj.

Tabela 11. Numri i ndërmarrjeve aktive në vite

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ndërmarrje aktive 885 1,156 1,343 1,718 1,805 2,010 2,049

Ndërmarrje 
jobujqësore 780 166 247 212 229 251 164

Burimi: INSTAT

Qarku i Dibrës ka një sistem të transportit rrugor, në përgjithësi, 
në gjendje jo të mirë dhe mjaft të amortizuar. Inventari i rrugëve arrin 
në 598 km, nga të cilat 253 km janë rrugë nacionale dhe 345 km janë 
rrugë rurale, të administruara nga vetë qarku. Në qytetet e qarkut sistemi 
i rrugëve kryesore paraqitet në përgjithësi i përmirësuar. Problematike 
mbeten sistemi dytësor e brenda lagjeve. Niveli i rrugëve rurale lë mjaft 
për të dëshiruar, kështu, vetëm 10% e tyre është e asfaltuar. Në gjithë 
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qarkun numërohen rreth 3150 mjete trasporti për pasagjerë, nga të cilat 
2037 autovetura e 1112 autobusë e minibusë. Në të gjitha qytetet është 
arritur instalimi i centraleve digjitale moderne. Lidhja mes fshatrave bëhet 
kryesisht me anë të albtelekomit dhe celularëve. Aktualisht në të gjithë 
qarkun janë rreth 5847 pajtimtarë telefonikë, të barabartë me 3% të totalit 
në rang vendi, nga ku 5539 familjarë e 308 zyrtarë.

Qarku ka burime të shumta uji (ato llogariten rreth 6155 metër kub 
ujë, plotësojnë të gjitha nevojat aktuale e perspektive), por në zonat urbane 
e rurale të qarkut ato mbeten të papërshtatshme, të amortizuara e jashtë 
parametrave sasiorë-cilësorë, ato nuk plotësojnë nevojat bazë të popullsisë 
për rreth 50% të saj. Për qytetin e Peshkopisë, Burrelit e Bulqizës sigurohet 
një furnizim prej 9 orësh në vit, ndërsa vetëm 25% e fshatrave kanë sistem 
të siguruar të furnizimit me ujë. Furnizimi i fshatrave bëhet me sisteme të 
vogla uji nga burimet. Probleme ka me amortizimin e rrjeteve, ndërhyrjet 
e paligjshme, pagesën e faturave etj. Kanalizimi i ujërave të zeza mbetet 
problematik për qytetet dhe pothuaj në të gjitha fshatrat nuk ekziston.

Furnizimi me energji elektrike paraqitet në gjendje jo të mirë, me një 
rrjet transmetimi e shpërndarjeje të konsumuar, të mbingarkuar me humbje 
teknike, rënie tensioni etj. Fuqizimi i rrjetit dhe nënstacioneve në Suc, 
Vojnikë, Peshkopi e Fushë-Alie do të sjellë një përmbysje të këtij sistemi, 
duke futur sistemin 20 kilovolt në të gjithë qarkun. Ndërprerjet e detyruara 
të energjisë për shkak të ngarkesës në rrjet do të shmangen plotësisht. 
Shfrytëzimi i burimeve të brendëshme ujore për ndërtimin e HEC-eve, 
krahas vënies në eficiencë të atyre ekzistues. Studimi i përdorimit të 
mullinjve të erës, veçanërisht në zona si Kalaja e Dodës, Fushë Cidhen, 
Bulqizë etj.

Në nivel qarku janë 114 kopshte, 15 në qytet e 99 në fshat, me 3723 
fëmijë e 187 edukatore. Shkolla 8-vjeçare 108, me 35,468 të regjistruar 
e 1927 mësues. Shkolla të mesme 21 (15 në fshat), 1 profesionale, me 
225 mësues. Qarku i Dibrës zë nga vendet e para në shkallë vendi për 
braktisjen e shkollës, me rreth 5-8,6%, bashkë me rrethet e Mallakastrës, 
Kukësit e Hasit. Në vitet e fundit në Peshkopi është hapur dhe universiteti,  
degë e Universitetit të Durrësit.

Në përgjithësi evidentohet prirja e polarizimit të popullsisë në të 
ardhura. Në nivel qarku me ndihmë ekonomike trajtohen 17,794 familje, 
(15,432 të pjesshëm e 2,362 të plotë), rreth 13% në shkallë vendi, me 
54,7milionë lekë. Forcat e punës 57,494 shpërndarja; total 58066, në 
sektorin shtetëror 12798, sektor privat jobujqësor 16093, privat-bujqësor 
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29175, të papunë gjithsejt 9439. Shkalla e papunësisë 16,4%.
Në të gjithë qarkun ka 32 ambulanca, 37 qendra shëndetësore, 69 

konsultore nënash e fëmijësh, 3 maternitete, 6 shtëpi lindjej me 441 
infermiere e mami. Brenda qarkut ekzistojnë 4 spitale me 566 shtretër për 
rreth 15 mijë pacientë të trajtuar në vit. Ka rreth 1 mjek për 1000 banorë, 
ku rreth 70% të popullsisë i mungon shërbimi mjekësor.

Pozita gjeografike kufitare me Maqedoninë, ndërthurja e malit, pyllit, 
kullotës alpine, lumenjve e klimës mesdhetare etj. bëjnë që turizmi të 
jetë mundësi e perspektivë. Në qark numërohet si zonë e mbrojtur parku 
kombëtar i Lurës, por ai ka ardhur duke u degraduar.

4. PROFILI EKONOMIKO-SOCIAL I qARKuT KuKëS
Rajoni i Kukësit shtrihet në cepin verilindor të Shqipërisë dhe përbëhet 

nga rrethi i Hasit, Kukësit dhe Tropojës. Në anën lindore kufizohet me 
Maqedoninë dhe Kosovën, në veri me Malin e Zi, në perëndim me qarqet 
Shkodër dhe Lezhë dhe në jug me qarkun e Dibrës.  Në vitin 2010 popullsia 
në qarkun e Kukësit ishte 158,829 banorë. Popullsia është e shpërndarë në 
3 bashki dhe 24 komuna.

Tabela 12. Popullsia gjithsej, ndarë në qytet dhe fshat

Viti Gjithsej Qytet Fshat
MF M F MF M F MF M F

2001 110,858 55,468 55,390 27,188 13,443 13,745 83,670 42,025 41,645
2002 111,612 55,839 55,773 28,079 13,880 14,199 82,654 41,526 41,128
2003 112,286 56,166 56,120 28,657 12,464 16,189 82,237 45,127 37,111
2004 112,893 56,457 56,435 29,236 14,383 14,853 81,728 41,204 40,524
2005 99,903 49,665 50,237 23,913 10,815 13,098 75,990 38,851 37,139
2006 80,694 40,204 40,490 18,394 7,938 10,456 62,300 32,266 30,034
2007 74,549 38,320 36,229 19,980 8,722 11,258 54,569 29,598 24,971
2008 79,176 38,459 40,717 18,133 7,833 10,300 61,043 30,626 30,417
2009 79,274 38,595 40,679 18,197 7,897 10,300 61,077 30,698 30,379
2010 79,303 38,684 40,619 18,574 8,100 10,474 60,729 30,584 30,145

Burimi: INSTAT 

Nga tabela 12 del se lëvizja e popullsisë vazhdon ende në qarkun e 
Kukësit. Rënia e popullsisë ka vazhduar me ritme të larta deri më 2007, 
por duke filluar nga viti 2008 vërehet një lloj qëndrueshmërie. Një ndikim 
në këtë proces mendojmë se ka dhënë përfundimi i autostradës Durrës-
Kukës në vitin 2009. (Grafiku 9)
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Grafiku 9. Popullsia e qarkut Kukës gjithsej dhe sipas gjinisë

Burimi: INSTAT

Në vitin 1989 popullsia e qarkut të Kukësit ishte 146081 banorë, ndërsa 
në vitin 2001 popullsia është 111,393 banorë, me një ritëm ndryshimi 
mesatar në vite -2891 banorë. Ndërsa në vitin 2010 popullsia është 
79303 banorë, me një ndryshim mesatar vjetor -3209 banorë. Pavarësisht 
zhvillimit të ekonomisë, lëvizja demografike e popullsisë (e brendshme 
dhe e jashtme) mbetet ende një tendencë kryesore. Në vitet e fundit vihet re 
tendenca e lëvizjes brenda qarkut nga zonat rurale në zonat urbane brenda 
qarkut.

Grafiku 10.Popullsia e qarkut të Kukësit sipas ndarjes urbane dhe rurale 

Burimi: INSTAT 
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6 Strategjia e zhvillimit të qarkut Kukës.

Rajoni ka kapacitete shumë të vogla prodhuese bujqësore dhe 
blegtorale. Prodhimi në vend shërben kryesisht vetëm për të kënaqur 
nevojat e brendshme të rajonit, madje edhe këto të funndit jo gjithmonë 
në masën e duhur. Edhe kapacitetet prodhuese blegtorale janë të kufizuara. 
Kukësi zë respektivisht vetëm 4% dhe 5% të prodhimit kombëtar të 
qumështit dhe mishit. Detyrat e prodhimit blegtoral gjithnjë e më shumë 
janë duke u trajtuar të lidhura me rritjen e numrit të fermave blegtorale të 
orientuara nga tregu.6

Kukësi është konsideruar gjithmonë si një ndër rajonet me të varfëra 
të vendit. PBB e llogaritur është 1,753 euro për frymë, ndërkohë që PBB e 
vendit është 2469 euro. Megjithatë këto vlera mund të jenë të nënvlerësuara 
nëse marrim parasysh efektin e shpopullimit. Gjatë tetë viteve të fundit 
ekonomia ka lëvizur nga bujqësia drejt ndërtimit, industrisë dhe shërbimeve. 
Që nga 2002, pjesët që zënë vlera e shtuar bruto e bujqësisë dhe tregtisë 
me shumicë e pakicë kanë rënë përkatësisht me -14% dhe -15%, ndërkohë 
që industria, ndërtimi dhe shërbime të tjera janë rritur respektivisht me 
63%, 44% dhe 15%.

Tabela 13. Numri i ndërmarrjeve aktive në vite

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ndërmarrje jobujqësore 342 666 708 844 858 915 971
Ndërmarrjet aktive sipas 
vitit të krijimit 360 129 71 108 108 100 95

Qarku ka akses në dy pika doganore: atë të Morinit, nëpërmjet rrugës 
nacionale Kukës-Morin, me gjatësi 20.5 km dhe distancë kohore 20 
minuta, dhe doganën Qafë Prush – rruga nacionale Kukës-Krumë-Qafë 
Prush, me gjatësi 55 km, e cila përshkohet për 90 minuta. Në inventarin 
e rrugëve në 2010, rajoni ka 309.97 km rrugë kombëtare, 251.5 km rrugë 
rurale rajonale dhe 506.8 km rrugë lokale (rurale komunale). Sidoqoftë, 
në terma aksesi dhe lidhjeje me pika të tjera, pengesë kryesore për rajonin 
mbetet pozicioni gjeografik dhe terreni malor dhe kjo ka impakt në mënyrë 
të drejtpërdrejtë në lëvizjet e popullsisë dhe në aktivitetin ekonomik në 
rajon. Rrjeti i brendshëm rrugor vazhdon të ketë probleme.

Aksesi në ujin e pijshëm është i mundur për 86 % të popullatës së 
rajonit në 2010. Në bashki e gjithë popullsia ka akses në rrjetin e ujit të 
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pijshëm. Situatë e mirë paraqitet edhe në pjesën më të madhe të komunave. 
Gjendja është përmirësuar në mënyrë të konsiderueshme që nga 2006, kur 
popullsia nuk kishte fare akses për komunat Ujmisht, Tërthorë, Zapod, 
Shishtavec, Topojan, Bushtricë, Surroj, Arren, Kalisë, Grykë Cajë, Gjinaj, 
dhe të gjitha komunat e Bajram Currit. Investime janë kryer dhe në Malzi, 
Kolsh, Golaj dhe Fajza. Komunat më problematike në këtë aspekt janë 
Golaj, ku vetëm 35% e popullsisë ka akses, komunat Bytyç dhe Lekbibaj 
(41%), Fajza (45%), Tropojë Fshat (52%) dhe Margegaj (64%). Për sa i 
përket aksesit në ujërat e zeza, situata është më e vështirë. Përveç bashkive 
të vendit që kanë 100% akses dhe komunave Bicaj (66%), Shishtavec 
(60%), Fierzë (61%) dhe Shtiqen (11%), në asnjë nga komunat e tjera nuk 
ka akses në këtë sistem.

Në arsimin fillor ka 18.5 nxënës për një mësues, tregues ky i rritur 
me 7.4% nga 2006. Në bashki numri i nxënësve për një mësues është 1.2 
herë më i lartë se në komuna. Fenomeni i braktisjes së shkollës mbetet 
prezent në rajon. Megjithëse shifrat janë në rënie me kalimin e viteve, për 
vitin shkollor 2010-2011, 123 nxënës kanë braktisur shkollën, 84 nga të 
cilët janë femra. 70 % e atyre që braktisin shkollën janë midis moshës 12-
15 vjeç. Megjithatë vihet re një numër shumë i madh që e kanë braktisur 
shkollën që në klasën e parë. Fenomeni i klasave të kombinuara është 
gjithashtu shqetësues për rajonin. Duke filluar nga viti 2008, Universiteti 
i Tiranës ka hapur degën e saj në Kukës. Ka tre fakultete dhe numri i 
nxënësve të regjistruar në nivelin e lartë të arsimit është rritur me 75 për 
qind - nga 240 studentë në vitin 2008 në 420 në vitin 2010, ndërsa 680 në 
vitin 2011. Arsimi professional bëhet 2 vjet në Kukës dhe 2 vite të tjera në 
Shkodër, kjo për mungesë të stafit mësimdhënës. Në arsimin profesional 
ka më shumë të regjistruar nga komunat sesa nga bashkitë.

Popullsia në moshë pune në rajonin e Kukësit është 46% e totalit. 
Megjithatë kjo shifër mbetet e ulët në krahasim me të njëjtin tregues në 
nivel kombëtar (67%). Në vitin 2010 struktura e punësimit në rajon tregon 
se 19% e personave të regjistruar janë të punësuar në sektorin privat 
jobujqësor, kurse 31% në sektorin privat bujqësor. Pjesa tjetër (51%) janë 
të punësuar në sektorin shtetëror. Biznesi i madh që operon në sektorin 
privat jobujqësor punëson 14% të totalit të të punësuarve në rajon, kurse 
biznesi i vogël i të njëjtit sektor punëson 4% të totalit. Për vitin 2010 të 
papunë të regjistruar në rajon janë 9,359. Ata përfaqësojnë 48% të forcave 
të punës. Megjithatë, kjo është papunësia e zonave urbane në përgjithësi. 
Në komuna njerëzit konsiderohen të gjithë si të vetëpunësuar në tokat e 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2013 135

tyre, çka do të thotë se papunësia e fshehur në bujqësi mbetet problem.
Në 2010 objektet shëndetësore në rajon përfshijnë 3 spitale, 27 

qendra shëndetësore, 165 ambulanca. Numri i shtretërve në spitale nuk 
ka ndryshuar pothuajse fare që nga viti 2006. Edhe në vitin 2010 ai 
mbetet 24 shtretër për 10.000 banorë. Numri i qendrave shëndetësore për 
10.000 banorë është 2.3 dhe nuk ka ndryshuar që nga 2006, kurse numri i 
ambulancave është 13.3 për 10.000 banorë për periudhën 2006-2010. Në 
2010 ka 33 shtretër për 10.000 banorë në rajon, 12% më shumë se në 2006. 
Sipas të dhënave të fundit të Drejtorisë së Shëndetit Publik, në rajon janë 
43 mjekë dhe 336 infermierë. Raporti është 0.4 mjekë për 1000 banorë 
në rajon. Në përgjithësi, mund të thuhet se shërbimi shëndetësor është 
përmirësuar. Kemi një përmirësim në treguesin e vdekshmërisë foshnjore. 
Megjithatë, për shkak të infrastrukturës së dobët dhe distancave të largëta 
nga spitalet që ndodhen në zonat urbane, transporti në kohë i pacientëve 
drejt tyre mbetet një sfidë.

Qarku i Kukësit ka asete të mjaftueshme për të tërhequr turistët, 
veçanërisht burimet e jashtëzakonshme natyrore në majat e maleve, kullotat 
alpine, luginat e thella si dhe liqenet dhe lumenjtë spektakolarë. Norma e 
zënies së shtretërve në hotele dhe shtëpitë pritëse është vetëm 17% në 
vit. Kohëzgjatja mesatare e qëndrimit në rajon është 2.9 ditë. Strategjia e 
turizmit të rajonit përfshin një plan strategjik gjithëpërfshirës për zhvillimin 
e qëndrueshëm të turizmit, si dhe mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit 
në këtë qark.

KONKLuZIONE DhE REKOMANDIME
Situata socio-ekonomike e rajonit Verior të Shqipërisë është përshkruar 

në nivel rajoni dhe në nivel qarku. Në këndvështrimin makroekonomik del 
se rajoni Verior është ndër më të varfërit e vendit. Ky përfundim del edhe 
kur të dhënat i anlizojmë në nivel qarku.

Nga analizat e mësipërme konstatojmë se ekzistojnë analiza dhe 
strategji të hartuara në nivel bashkie dhe qarqesh, ekziston edhe një Strategji 
Ndërsektoriale e Zhvillimit Rajonal dhe e parë në këtë këndvështrim 
gjykojmë se nuk mungon kuadri analitik, ligjor dhe strukturor për të 
mundësuar zhvillimin e qarqeve apo rajonit të Veriut në përgjithësi.

Një rol të rëndësishëm në një zhvillim të balancuar të rajoneve pritet të 
luajë Fondi i Zhvillimit të Rajoneve. Por pavarësisht sa më sipër, gjykojmë 
se ajo çfarë është më se e nevojshme në kushtet aktuale është mundësimi 
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i vënies në praktikë të ideve të zhvilimit dhe implementimit të  strategjive 
apo planeve të zhvillimit.

Në këtë këndështrim do të sugjeronim, para së gjithash në nivel qarku, 
më pas në nivel rajoni, se tashmë është koha për evidentimin e saktë të 
burimeve dhe resurseve natyrore, potencialeve ekonomike dhe njerëzore 
ekzistuesë dhe potencialisht të mundshme për t’u shfrytëzuar në interes të 
ekonomisë së qarkut dhe rajonit në përgjithësi.

Tashmë situatat janë më të qarta për secilin qark dhe rajonin në 
përgjithësi, prandaj një objektiv i rëndësishëm mbetet koordinimi efikas 
i punës në nivel qarku, bashkie e komune duke e konsideruar rajonin apo 
qarkun një interes të përbashkët.

Më konkretisht, është e nevojshme që të krijohen mundësi për një 
punësim të qëndrueshëm duke shfrytëzuar burimet e secilit qark.

Përmirësimi i strukturës së bizneseve dhe mbështetja e iniciativave 
në sektorin prodhues me fokus prodhimin e produkteve që shfrytëzojnë 
burimet e qarqeve.

Një rajon kufitar dhe me  burime të shumta për turizmin malor është 
koha për përmirësimin e turizmit ekzistues dhe identifikimin e llojit 
të turizmit specifik të rajonit dhe të mundshëm nga ana e ngritjes dhe 
funksionimit.

Nxitja dhe mbështetja e biznesit për një zgjerim apo zhvillim të 
mëtejshëm për të krijuar mundësi punësimi kryesisht në biznesin privat 
jobujqësor, si edhe në sektorin e minierave, të energjisë dhe turizmit.

Në një vend bujqësor dhe blegtoral, një ndër masat që duhet të merret 
në nivel qarku do të ishte krijimi i një mjedisi favorizues në zonat rurale për 
shfrytëzimin e tokës dhe stimulimin blegtoral dhe, për më tepër, sigurimin 
e tregut të shitjeve të produkteve.

Përmirësimi i infrastrukturës bujqësore dhe profilizimi i fermave në 
identifikimin dhe prodhimin e produktit specifik dhe të përshtatshëm për 
zonën apo rajonin.

Vlerësimi si duhet (në bashkëpunim me qarqet) i burimeve natyrore, 
kapitaleve njerëzore dhe institucionale që ofrojnë qarqet e veriut dhe, 
mbështetur në këtë vlerësim, identifikimi i oportuniteteve të mundshme 
për zhvillim me ritme më të shpejta dhe të qëndrueshëm të këtyre qarqeve.

Turizmi dhe agrobiznesi mbeten dy prej sektorëve të ekonomisë të 
cilët gërshetojnë potencialet e burimeve natyrore, avantazhet e pozitës 
gjeografike, traditën e rajonit, por gjithashtu edhe interesin në rritje të 
aktorëve dhe partnerëve të rëndësishëm për rajonin. Në këtë kuadër mbetet 
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detyrë e qeverisjes qendrore që me politikat e saj mbështetëse, stimuluese 
dhe financuese të mundësojë zhvillimin e këtyre sektorëve të ekonomisë si 
një mënyrë efikase për zhvillimin e shpejtë dhe të qëndrueshëm të rajonit 
të Veriut.
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k r o n i k a

1- Mbledhja vjetore e Shoqatës
Ne muajin Shkurt të këtij viti u bë mbledhja vjetore e Shoqatës 

Shqiptare të Demografëve, ku u diskutua realizimi i detyrave të vitit të 
kaluar dhe u miratuan detyrat për këtë vit.

Ndër detyrat kryesore për këtë vit është studimi i të dhënave të 
censusit të popullsisë dhe botimi në revistën DEMOGRAFIA të artikujve 
për censusin.

Pamje nga mbledhja e Shoqatës Shqiptare të Demografëve
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2- Doli nga shtypi Revista “DEMOGRAFIA” Nr.2 e vitit 2012
Ne këtë numër të revistës përfshihen artikujt qe vijojnë:

1) Popullsia, popullsia fshatare dhe zhvillimi i bujqësisë  ne Shqipëri.
2) Tipoilogjia e migrimit të brendeshëm  human në Shqipëri. Ndikimi 

i tij në rishpërndarjen e popullsisë.
3) Metodologjia amerikane e matjes së varfërisë si model për 

Shqipërinë.
4) Ndikimi i faktorit demografik në politikat sociale të Ballkanit 

perëndimor.
5) Mjedisi, Njeriu dhe Mjekësia.

Edhe në këtë numër është rubrika e zakonshme Kronika dhe Statistika.
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3- Doli botimi “Censusi i popullsisë dhe i banesave 2011”. 
Pjesa e I-rë

Kohët e fundit u botua 
matariali “Censusi i popullsisë dhe 
i banesave 2011”. Pjesa e parë.

Në këtë botim paraqiten të 
dhënat përfundimtare të Censusit 
të popullsisë dhe banesave që u 
realizua në vitin 2011.

Në revistën DEMOGRAFIA, 
në rubrikën Statistikë ne do 
botojmë disa të dhëna kryesore.

Sugjerojmë që ky botim të 
studiohet me kujdes nga specialistët  
e fushave të ndryshme dhe në 
mënyrë të veçantë nga demografët 
dhe, në numrat e revistës sonë të 
botohen artikuj për probleme të 
ndryshme që lidhen me censusin.

4- Veprimtari në kuadrin e ditës së të moshuarve
Ashtu si vitet e kaluara, edhe këtë vit do të ketë disa aktivitete në 

kuadrin e ditës së të moshuarve.
Për këtë qëllim Prof. Ilia 

Telo dhe Bashkëpunëtori 
Shkencor Kiço Ziso  kanë marrë 
takim me zyrtarë të UNFPA-s 
në Tiranë. Shoqata jonë si në 
të kaluarën do të marrë pjesë 
aktivisht në veprimtaritë që do 
të zhvillohen në këtë kuadër.
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s t a t i s t i k ë

Gjithsej
Total 2 800 138 1 403 059 1 397 079 1 498 508 742 671 755 837 130 1630 660 388 641 242

0-4 163 493 85 712 77 781 83359 43844 39515 80 134 41 868 38 266
5-9 181 697 95 590 86 107 91 826 48 570 43 256 89 871 47 020 42 851
10-14 233 376 120 409 112 967 115 652 59 716 55 936 117 724 60 693 57 031
15-19 268 746 135 790 132 956 135 692 67 328 68 364 133 054 68462 64 592
20-24 243 645 128 132 115 513 130 227 6 5617 64 610 113 418 62 515 50 903
25-29 191 906 98 765 93 141 105 029 52 183 52 846 86 877 46 582 40 295
30-34 163 975 79 437 84 538 89 653 42 865 46 788 74 322 36 572 37 750
35-39 167 499 78 883 88 616 91 904 43 389 48 515 75 595 35 494 40 101
40-44 186 451 88 932 97 519 102 151 48 836 53 315 84 300 40 096 44 204
45-49 192 924 94 636 98 288 105 345 51 506 53 839 8 736 43 130 44 449
50-54 195 480 97 780 97 700 108 444 54 444 54 000 68 699 43336 43 700
55-59 162 745 81455 81 290 94 046 46 461 47 585 56 840 34  994 33 705
60-64 130 616 65 846 64 770 73 776 36 968 36 808 47 405 28 878 27 962
65-69 103 332 52 062 51 270 55 927 27 495 28 432 42 189 24 567 22 838
70-74 92 497 45 369 47128 50 308 24 435 25 873 28 910 20 934 21 255
75-79 63 818 311 558 32 660 34 908 16 754 18 154 16 257 14 404 14 506
80-84 35 085 15 426 19 659 18 828 8 150 10 678 7 013 7 276 8 981
85-89 14 738 5 267 94 711 7 725 2 919 4 806 3 363 2348 4 665
90-94 6 267 2 018 4 249 2 904 1 033 1871 828 985 2 378
95-99 1 446 311 1 135 618 124 494 216 187 641
100+ 402 81 321 186 34 152 47 169

Grupmosha
Age group

Zona urbane dhe rurale dhe gjinia.
Urban and rural area and sex

1.1.1 Popullsia banuese sipas grupmoshës, zonës urbane dhe rurale dhe gjinisë.
1.1.1 Resident population by age group, urban and rural area and sex

Gjithsej
Total

Gjithsej
Total

Gjithsej
Total

Urbane
Urban

Rurale
Rural

Meshkuj
Male

Meshkuj
Male

Meshkuj
Male

Meshkuj
Male

Femra
Female

Femra
Female
Femra
Female

Femra
Female

Gjithsej
Total

Gjithsej
Total
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Gjithsej
Total 1 120 234 321 065 93 409 269 397 189 084 97 924 53 509 95 836 2 561 521

15-19 132 956 129 163 2 926 581 203 68 15 - 5 044
20-24 115 513 86 785 20 151 7 353 887 195 63 79 39 134
25-29 93 141 37 784 21 929 25 776 6 259 1 008 188 197 98 644
30-34 84 538 16 960 12 178 35 188 15 607 3 504 721 380 149 661
35-39 88 616 9 758 7 244 38 689 23 219 7014 1 736 956 197 518
40-44 97 519 7 684 6 309 40 403 27 501 10 112 3 401 2 109 24 1373
45-49 98 288 6 359 5 531 36 974 27 653 12 686 5 087 3 998 265 888
50-54 97 700 6 043 5 031 3 899 26 374 14 732 7 001 7 620 292 444
55-59 81 290 5 061 3 827 21 221 20 759 12 786 7 075 10 561 269 776
60-64 64 770 3 772 2 420 12 908 14 608 10 643 7 008 13 411 246 937
65-69 51 270 3 107 1 771 7 769 9 460 8 166 6 175 14 822 219 277
70-74 47 128 3 260 1 577 5 600 7 701 7 382 6 025 15 583 212 485
75-79 32 660 2 569 1 207 3 316 4 764 4 840 4 291 11 673 150 897
80-84 19 659 1 595 724 1 548 2 451 2 777 2 698 7 866 95 736
85+ 15 176 1 165 584 1 172 1 638 2 011 2 025 6 581 76 707
Gjithsej
Total 617 130 184 041 59 086 174 500 99 630 43 079 21 060 35 734 1 244 968

Zona 
urbane dhe 
rurale dhe 
grupmosha.
Urban and 
rural area 
and age 
group

Numri gjithsej 
i fëmijëve të 
lindur gjallë. 
Total number 
of children 
ever-born alive

Popullsia banuese e femrave sipas numrit të fëmijëve të lindur gjallë.
Resident female population by number of children ever-born alive

1.1.6 Popullsia banuese e femrave 15 vjeç e lart sipas zonës urbane dhe rurale, grupmoshës dhe numrit të 
fëmijëve të lindur gjallë.
1.1.6 Resident female population 15 years and over by urban and rural area, age group and number of 
children ever-born alive

Gjithsej
Total

Gj
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j
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tal

0 1 2 3 4 5 6+
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Gjithsej
Total 1 120 234 321 065 93 409 269 397 189 084 97 924 53 509 95 836 2 561 521

15-19 132 956 129 163 2 926 581 203 68 15 - 5 044
20-44 115 513 86 785 20 151 7 353 887 195 63 79 39 134
25-29 93 141 37 784 21 929 25 776 6 259 1 008 188 197 98 644
30-34 84 538 16 960 12 178 35 188 15 607 3 504 721 380 149 661
35-39 88 616 9 758 7 244 38 689 23 219 7014 1 736 956 197 518
40-44 97 519 7 684 6 309 40 403 27 501 10 112 3 401 2 109 24 1373
45-49 98 288 6 359 5 531 36 974 27 653 12 686 5 087 3 998 265 888
50-54 97 700 6 043 5 031 3 899 26 374 14 732 7 001 7 620 292 444
55-59 81 290 5 061 3 827 21 221 20 759 12 786 7 075 10 561 269 776
60-64 64 770 3 772 2 420 12 908 14 608 10 643 7 008 13 411 246 937
65-69 51 270 3 107 1 771 7 769 9 460 8 166 6 175 14 822 219 277
70-74 47 128 3 260 1 577 5 600 7 701 7 382 6 025 15 583 212 485
75-79 32 660 2 569 1 207 3 316 4 764 4 840 4 291 11 673 150 897
80-84 19 659 1 595 724 1 548 2 451 2 777 2 698 7 866 95 736
85+ 15 176 1 165 584 1 172 1 638 2 011 2 025 6 581 76 707
Gjithsej
Total 617 130 184 041 59 086 174 500 99 630 43 079 21 060 35 734 1 244 968

15-19 66 618 1 325 282 101 35 3 - 2 347
20-24 51 487 9 268 3 286 426 86 27 30 17 791
25-29 23 810 12 837 12887 2 736 406 86 84 49 466
3-34 10 258 8 251 19591 6 990 1 317 252 129 75 829
35-39 5 931 5 252 23032 10 721 2 684 589 306 99 273
40-44 4 817 4 643 24405 12 943 3 815 1 070 622 11 9082
45-49 4 148 4 274 24785 13 166 4 666 1 577 1 223 128 168
50-54 4 056 3 965 22528 13 390 5 488 2 279 2 294 138 326
55-59 3 504 3 105 16847 12 472 5 587 2 500 3 570 134 126
60-64 2 481 1 916 10438 9 356 5 134 2 713 4 770 119 127
65-69 1 882 1 347 6374 6 323 4 288 2 694 5 524 104 192
70-74 1 945 1 143 4528 5 177 4 090 2 842 6 148 101 747
75-79 1 527 913 2614 3 263 2 800 2 106 4 931 74 427
80-84 962 513 1155 1 621 1 642 1 389 3 396 46 785
85+ 615 334 748 945 1 041 933 2 707 34 282

Zona 
urbane dhe 
rurale dhe 
grupmosha.
Urban and 
rural area 
and age 
group

Numri gjithsej 
i fëmijëve të 
lindur gjallë. 
Total number 
of children 
ever-born alive

Popullsia banuese e femrave sipas numrit të fëmijëve të lindur gjallë.
Resident female population by number of children ever-born alive

1.1.6 Popullsia banuese e femrave 15 vjeç e lart sipas zonës urbane dhe rurale, grupmoshës dhe numrit të 
fëmijëve të lindur gjallë.
1.1.6 Resident female population 15 years and over by urban and rural area, age group and number of 
children ever-born alive
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Gjithsej
Total 503 094 137 024 34 323 94 897 89 454 54 845 32 449 60 102 1 316 553

15-19 64 592 62 545 1 601 299 102 33 12 - 2 697
20-44 50 903 35 298 10 883 4067 461 109 36 49 21 343
25-29 40 295 13 794 9 092 12 889 3 523 602 102 113 49 178
30-34 37 750 6 702 3 927 15 597 8 617 2 187 469 251 73 832
35-39 40 101 3 827 1 992 15 657 12 498 4 330 1 147 650 98 245
40-44 44 204 2 867 1 666 14 998 14 558 6 297 2 331 1 487 122 291
45-49 44 449 2 211 1 257 12 189 14 487 8020 3 510 2 775 137 720
50-54 43 700 1 987 1 066 8 371 12 984 9 244 4 722 5 326 154 118
55-59 33 705 1 557 722 4 374 8 287 7 199 4 575 6 991 135 650
60-64 27 962 1 291 504 2 470 5 252 5 509 4 295 8 641 127 810
65-69 22 838 1 225 424 1 395 3 137 3 878 3 481 9 298 115 85
70-74 21 255 1315 434 1 072 2 524 3 292 3 193 9 435 110 738
75-79 14 506 1042 294 702 1 501 2 040 2 185 6 742 76 470
80-84 8 981 633 211 393 830 1 135 1 309 4 470 48 951
85+ 7 853 550 250 424 693 970 1 092 3 874 42 425

Zona 
urbane dhe 
rurale dhe 
grupmosha.
Urban and 
rural area 
and age 
group

Numri gjithsej 
i fëmijëve të 
lindur gjallë. 
Total number 
of children 
ever-born alive

Popullsia banuese e femrave sipas numrit të fëmijëve të lindur gjallë.
Resident female population by number of children ever-born alive

1.1.6 Popullsia banuese e femrave 15 vjeç e lart sipas zonës urbane dhe rurale, grupmoshës dhe numrit të 
fëmijëve të lindur gjallë.
1.1.6 Resident female population 15 years and over by urban and rural area, age group and number of 
children ever-born alive
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