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ASPEKTE DEMOGRAFIKE TË PLAKJES 
SË POPULLSISË NË VENDIN TONË DHE 
PROBLEMET QË KËRKOJNË ZGJIDHJE

AbstrAct
The ageing phenomenon of the population is present in all the world, espe-

cially in the developed countries. As result of the massive emigration (mainly of 
the active population) and the decreasing of the natality indicator, this phenom-
enon, is occurring also in Albania. According to the United Nations Organiza-
tion and the Albanian Association of Demographers studies estimated  that, the 
number of population 60 year old and over  to achieve 1 million and 314 thousand 
inhabitant in year 2050. This trend suggest us for the analytic analysis on the dy-
namic and structure of population, for undertaking of the measures for an active 
of third old age, as well as for the protection of the living standard of this strata 
of population. In this paper are given some recommendations for the coordination 
of demographic development with socio-economic development of the country.

Key words: World and Albanian population; Ageing population; Dynamic 
of population; Average life lasting; Third age; Population strategy; Development 
strategy.

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

1. Procesi i moshimit, i plakjes dhe zgjatja e jetës
Njeriu, si çdo krijesë e gjallë, nuk bën përjashtim nga ligji i përgjith-

shëm sipas të cilit çdo qenie lind, zhvillohet, plaket dhe së fundi vdes. 
Plakja dhe vdekja janë të pashmangshme, por ato nuk vijnë në të njëjtën 
kohë për individë të veçantë. Te disa individë këto shfaqen më shpejt, tek 
individë të tjerë më vonë, por asnjë nuk mund të jetë i përjetshëm.
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Tabela 1.  Fazat e jetës, në vite

Meshkuj Femra
0-12   -  Fëmijë 0-11  -  Fëmijë
13-21 - Djem të rinj e të rritur 12-20 - Vajza të reja e të rritura
22-35 - Periudha e parë e pjekurisë 21-35 - Periudha e parë e pjekurisë
36-60 - Burra 36-55  - Gra
62-72 - Faza e dytë e pjekurisë 56-74  - Faza e dytë e pjekurisë
73-90 -  Në moshë të vjetër 75-90 - Në moshë të vjetër

90 e lart. Njerëz që jetojnë shumë 90 e lart. Njerëz që jetojnë shumë

Sipas shkencës së Gerontologjisë dhe gjeriatrisë, jo të gjitha pjesët 
e trupit të njeriut vjetërohen në të njëjtën kohë dhe në të njëjtën shkallë. 
Gjithashtu, duhet vënë në dukje se çdo individ ka specifikën individuale të 
moshimit, të plakjes dhe të momentit të vdekjes.

Sipas shkencës së biologjisë, vjetërimi i njeriut fillon atëherë kur 
mbaron procesi i rritjes fizike, atëherë kur zhvillimi fizik i individit është 
i kompletuar, që mendohet se arrihet rreth moshës 22-25 vjeç. Pas këtyre 
intervaleve të moshës, fillon dhe procesi i vjetërimit të njeriut.

Sipas kriterit social, fillimi i plakjes së njeriut përputhet me lënien e 
veprimtarisë së punës dhe jetës aktive dhe me daljen në pension. Në vende 
të ndryshme, këto mosha janë zakonisht nga 60-70 vjeç.

Sa është zgjatja e jetës së njeriut? Zakonisht zgjatja e jetës së njeriut 
konsiderohet normale në intervalin 70-80 vjeç, ndërsa si zgjatje poten-
ciale, në kuptimin e zgjatjes maksimale, konsiderohet se është 100 vjeç ose 
një shekull. Nga kjo vjen dhe urimi që u bëhet shpesh njerëzve “U bëfsh 
100 vjeç”.

Jetëgjatësia e njeriut ndryshon sipas gjinisë (femrat jetojnë më shumë 
se meshkujt), sipas profesioneve etj., por ndikojnë edhe kushtet konkrete 
të jetës ekonomike, sociale, shëndetësore, të ushqimit, klima, ndotja e 
ambi entit dhe në mënyrë të veçantë trashëgimia.

Gjatë 100 viteve të fundit ka ndodhur një revolucion i heshtur në rritjen 
e zgjatjes mesatare të jetës së njeriut. Popullsia në vendet e zhvilluara në 
100 vjetët e fundit ka fituar  mesatarisht 25 vjet jetë, aq sa në të kaluarën 
janë dashur dhjetëra shekuj.

Në demografi bëhen grupime të ndryshme të popullsisë sipas gjinisë 
dhe moshës, në bazë të të cilave përcaktohen edhe fazat e ndryshme të 
jetës.

Zakonisht fazat e ndryshme të jetës përcaktohen sipas intervaleve të 
moshës:
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Le të shohim grafikisht fazat e ndryshme të jetës.

Në këtë montazh janë paraqitur fazat e ndryshme të jetës që nga mo-
menti i lindjes e deri në momentin e vdekjes, kur njeriu ndahet nga kjo 
botë, duke marrë jetëgjatësinë maksimale. Për fat të keq, jo të gjithë indi-
vidët i kalojnë të gjitha fazat e jetës, pasi disa vdesin qysh në vitin e parë të 
jetës, të tjerë vdesin të rinj nga aksidentet apo nga sëmundje të ndryshme 
dhe vetëm një pjesë tjetër vdesin në moshë të madhe.

2. Rritja e lartë e popullsisë botërore dhe moshimi: dy sfida 
të pashembullta

Në shekullin e kaluar popullsia botërore është shtuar si asnjëherë tjetër 
në shekujt e mëparshëm. Për të argumentuar këtë pohim le të përdorim 
gjuhën e shifrave, ku viti 2050 është parashikuar sipas rritjes mesatare:

Tabela 2.  Numri i popullsisë botërore në disa vite

Viti Popullsia në miliardë banorë
1804 1
1927 2
2011 7
2050 9.2

Të dhënat e mësipërme po i paraqesim në grafikun që vijon:
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Të dhënat e tabelës se mësipërme dhe grafiku flasin qartë për rritjen e 
popullsisë me ritme të larta, sidomos në shekullin e kaluar. Por rritje para-
shikohet edhe në shekullin që jemi. Kështu, në 40 vjetët e ardhshëm, numri 
i përgjithshëm i popullsisë parashikohet të shtohet me 2.2 miliardë njerëz.

Shkaku i rritjes së popullsisë në njëqind vitet e fundit është rritja e 
lindshmërisë si dhe zvogëlimi i vdekshmërisë që shprehet në shtimin e 
zgjatjes mesatare të jetës së njerëzve. Zgjatja mesatare e jetës (shpresa e 
jetës) gjatë shekullit të kaluar, sidomos në vendet e zhvilluara, është rritur 
sa në 5000 vjet të shkuara.

Në periudhën e fundit, duke qenë se zgjatja e jetës vazhdon të rritet 
dhe nga ana tjetër ka një zvogëlim të lindshmërisë, po rritet në përmasa të 
jashtëzakonshme moshimi i popullsisë.

Jetëgjatësia mesatare është tani më e lartë se në çdo kohë: rreth 69 vjeç 
(67 vjeç për burrat dhe 71 vjeç për gratë).

Por dallimet rajonale në këtë tregues janë shumë të mëdha: nga 54 vjeç 
në Afrikën Nën-Sahariane e deri në 80 vjeç në Evropën Veriore. Nga ana 
tjetër, në mënyrë të veçantë në vendet e zhvilluara vihet re një zvogëlim i  
lindshmërisë. Këta dy faktorë bëjnë që të shtohet numri dhe pesha specifike 
e popullsisë së moshës së tretë (e popullsisë 60 ose 65 vjeç e lart).
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Në tabelën që vijon po japim të dhëna mbi numrin e popullsisë 60 vjeç 
e lart në shkallë botërore, ku viti 2050 është sipas prognozës:

Viti Në milionë banorë
1980 384
2011 893
2050 2400

Tabela 3.  Numri i popullsisë 60 vjeç e lart

Në rajonet më të zhvilluara 1 në 4 veta tani janë mbi moshën 60 vjeç. 
Në vitin 2050 ky raport do të shkojë 1 me 3. Në vendet më pak të zhvi-
lluara, ky raport nga 1 me 20 që është tani do të shkojë në vitin 2050 në 1 
me 9.

Në vitin 2050, në shkallë botërore, parashikohet që numri i popullsisë 
65 vjeç e lart të  arrijë 1.5 miliardë, aq sa ishte numri i përgjithshëm i po-
pullsisë në vitin 1900.

3. Dinamika e popullsisë në vendin tonë në 90 vitet e fundit
Në vendin tonë popullsia është rritur me ritëm shumë të lartë deri në 

10-vjeçarin e fundit të shekullit të kaluar, kurse në vitet e fundit vihet re 
procesi i plakjes së popullsisë.

Në tabelën që vijon jepen të dhëna në lidhje me numrin e popullsisë 
dhe dinamikën e saj në përqindje krahasuar me vitin 1923, kur është bërë 
regjistrimi i parë i popullsisë.

Tabela 4.  Popullsia gjithsej dhe dinamika e saj 1923-2011

Viti Popullsia gjithsej Dinamika, %
1923 814,380 100
1930 833,618 102
1945 1,122,044 138
1950 1,218,945 150
1955 1,391,499 171
1960 1,626,315 200
1969 2,068,155 254
1979 2,590,600 318
1989 3,182,417 391
2001 3,069,275 377
2011 2,800,138 344

Burimi: “ LOGOS”. revistë Shkencore,  Nr. 1, 2012
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Të dhënat e tabelës së mësipërme paraqiten në grafikun që vijon:

Në bazë të të dhënave të tabelës së mësipërme dhe të grafikut rezulton 
se gjatë këtyre viteve, vendi ynë i ka kaluar të gjitha fazat e tranzicionit 
demografik, të cilat janë: 

 ♦ Popullsia rritet me ritme të ulëta sepse lindshmëria dhe vdeksh-
mëria janë të larta.

 ♦ Popullsia rritet shpejt sepse lindshmëria është e lartë dhe vdeksh-
mëria është e ulët.

 ♦ Popullsia  nuk rritet shumë ose nuk rritet fare, madje mund të ketë 
dhe ulje për faktin se lindshmëria dhe vdekshmëria janë në nivele të ulëta.

Të dhënat tregojnë se numri i popullsisë së pranishme në vitin 1989 
krahasuar me vitin 1923 thuajse ishte rritur katër herë, ndërsa në vitin 
2011, si rezultat i emigrimit të jashtëm dhe i zvogëlimit të lindshmërisë 
është rritur 3.5 herë, ndërsa numri i familjeve është 517 për qind.

Këto të dhëna tregojnë se numri i familjeve është shtuar më shumë, që 
tregon se tani familjet kanë numër më të vogël anëtarësh.

4. Fillimi i procesit të moshimit të popullsisë në vendin tonë
Procesi i moshimit të popullsisë vitet e fundit po shfaqet dhe në vendin 

tonë. Në këtë proces kanë ndikuar dy faktorë kryesorë:
Së pari, ulja në nivele të larta e lindshmërisë (numrit të lindjeve për 

1000 banorë). Në tabelën që vijon jepen të dhëna për numrin e lindjeve për 
1000 banorë sipas viteve:
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Tabela 5.  Lindjet për 1000 banorë

Viti Lindjet për 1000 banorë
1950 38.5
1960 43.3
1970 32.5
1980 26.5
1990 25.2
2000 16.7
2009 9.1

Të dhënat e tabelës së mësipërme paraqiten në grafikun e mëposhtëm:

Të dhënat e tabelës dhe grafiku tregojnë për uljen e madhe të koefi-
cientit të lindshmërisë, në mënyrë të veçantë pas viteve ‘90 të shekullit të 
kaluar.

Uljen e lindshmërisë e tregon dhe treguesi i numrit të fëmijëve që lind 
një nënë gjatë gjithë jetës së saj: nga rreth 6 fëmijë që ishte ky tregues në 
10-vjeçarët ‘50 dhe ‘60 të shekullit të kaluar, tani është më pak se 2. (?!) 

Së dyti: emigrimi i jashtëm në përmasa shumë të mëdha pas vitit 
1990. Emigrimi i jashtëm pas vitit 1990 ka ndikime shumë të mëdha edhe 
në moshimin e popullsisë së vendit si dhe në madhësinë e familjes.
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Në vendin tonë nuk kemi të dhëna të sakta në lidhje me numrin e emi-
grantëve që janë larguar nga vendi pas vitit 1990, por sipas përllogaritjeve 
që kemi bërë rezulton se numri  i emigrantëve është rreth 1 milion e 200 
mijë persona. Kjo ka ndikuar si në uljen e numrit të popullsisë së pra-
nishme, po ashtu dhe në ndryshimin e përbërjes së saj sipas grupmoshave.

Në regjistrimin e popullsisë të vitit 1989, numri i popullsisë ishte 
3.182.417, ndërsa në regjistrimin e vitit 2011 është 2 milionë e 800 mijë 
banorë, ose 12 për qind më pak. Por ka ndryshuar struktura e popullsisë: 
është shtuar numri dhe pesha specifike e popullsisë së moshës së tretë dhe 
është zvogëluar ajo e moshës së parë.

Treguesit statistikorë të cilët paraqesin moshimin e popullsisë janë: 
Rritja e moshës mesatare të popullsisë; Rritja e treguesit të zgjatjes mesa-
tare të jetës; Rritja e peshës specifike të popullsisë së moshës së tretë.

a) Rritja e moshës mesatare të popullsisë. Vendi ynë gjatë viteve të 
regjimit të kaluar, si rezultat i lindshmërisë shumë të lartë kishte moshën 
mesatare më të ulët në Evropë. Mosha mesatare e popullsisë e shprehur në 
vite për disa periudha kohore, ishte si vijon:

Tabela 6.  Mosha mesatare e popullsisë, në vjet

Vitet Mosha mesatare
1960 27 
1989 28.8
2001 30.6
2011 35.8

Të dhënat e mësipërme i paraqesim në grafikun që vijon.

Të dhënat e tabelës dhe të grafikut tregojnë se është rritur mosha me-
satare e popullsisë nga viti në vit, në mënyrë të veçantë në vitet e fundit. 
Në këtë ka ndikuar si ulja e lindshmërisë, po ashtu dhe emigrimi i jashtëm, 
pasi në përgjithësi kanë emigruar njerëz të moshave të reja.

 b) Rritja e treguesit të zgjatjes mesatare të jetës. Treguesi i zgjatjes 
mesatare të jetës (ose të shpresës së jetës) është treguesi më i rëndësishëm 
demografik i cili shpreh mirëqenien e popullsisë dhe në të njëjtën kohë 
edhe moshimin e popullsisë. Sa më e madhe të jetë zgjatja mesatare e jetës, 
aq më e moshuar është popullsia dhe kur kjo zgjatje është e vogël, popull-
sia e vendit nuk është e moshuar.
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Në tabelën që vijon jepen të dhëna në lidhje me treguesin e zgjatjes 
mesatare të jetës në vendin tonë nga viti 1950:

Tabela 7.  Zgjatja mesatare e jetës në vite

Viti Zgjatja mesatare e jetës 
1950 51.6
1960 62.0
1990 70.7
2000 74.6
2008 77.0

Burimi: Vjetari statistikor “State of world popula-
tion”, 2011. Faqe 117.

Të dhënat e tabelës se mësipërme paraqiten në grafikun që vijon.

Të dhënat e tabelës dhe grafikut tregojnë për rritjen e treguesit të zgja-
tjes mesatare të jetës së popullit tonë, në mënyrë të veçantë në vitet e fun-
dit, gjë që tregon dhe për moshimin e popullsisë. Përsa i përket treguesit të 
zgjatjes mesatare të jetës së popullsisë, vendi ynë mund të krahasohet me 
shume vende të Ballkanit dhe të Evropës. Edhe në vendin tonë zgjatja me-
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satare e jetës për gratë është më e madhe krahasuar me zgjatjen mesatare 
të jetës së burrave.

c) Rritja e peshës specifike të popullsisë së moshës së tretë. Në po-
pullsinë e moshës së tretë përfshihet popullsia 60 vjeç ose 65 vjeç e lart. 
Pesha specifike e popullsisë 65 vjeç e lart në tre regjistrimet e fundit ishte 
si vijon:

Tabela 8.  Pesha specifike e popullsisë 65 vjeç e lart, në %

Viti i regjistrimit Pesha specifike
1983 5.3
2001 7.5
2011 11.4

Të dhënat tregojnë se popullsia e moshuar në vitet e fundit po rritet 
nga viti në vit. Megjithatë, krahasuar me shtete të tjera, pesha specifike e 
popullsisë së moshuar në vendin tonë aktualisht është më e vogël kraha-
suar me vendet e tjera. Në tabelën që vijon po japim të dhëna mbi peshën 
specifike të popullsisë 60 vjeç e lart në vendin tonë dhe në disa vende të 
tjera.
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Tabela 9.  Pesha specifike në % e popullsisë 60 vjeç e lart në vitin 2012

Emërtimi Pesha specifike në %
Bota 11.5
-Vende të zhvilluara 22.4
-Vende më pak të zhvilluara 9.1
-Vende të pazhvilluara 5.3

Shqipëria 13.7

Greqia 24.7
Italia 27.0
Federata Ruse 18.6
Kina 13.3
Japonia 31.6
SHBA 19.1

Të dhënat e tabelës së mësipërme paraqiten në grafikët që vijojnë:
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Nga të dhënat e tabelës dhe grafikëve del se në vendin tonë pesha 
specifike e popullsisë së moshuar është më e madhe krahasuar me mesa-
taren botërore dhe me atë të vendeve të pazhvilluara. Krahasuar me vendet 
e zhvilluara, ne aktualisht kemi popullsi në moshë më të re.

4. Moshimi i popullsisë dhe piramida e popullsisë sipas gjinisë 
dhe moshës

Në të gjitha piramidat e popullsisë shënohet gjinia dhe mosha. Majtas 
meshkujt dhe djathtas femrat. Në boshtin vertikal shënohen moshat ose 
grupmoshat e popullsisë duke filluar nga zero vjeç deri në 100 vjeç.

Në vijim paraqiten piramidat e popullsisë në disa vite të përgatitura 
nga INSTAT-i:
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Siç shihet, piramidat e popullsisë deri në vitin 1990 janë simetrike 
dhe të rregullta,  ato tregojnë se me rritjen e moshës zvogëlohet popullsia, 
ndërsa piramidat e vitit 2001 dhe 2011 janë të deformuara.

Në këto piramida paraqitet qartë se popullsia e moshave deri 15-20 
vjeç është e vogël si rezultat i uljes së lindshmërisë vitet e fundit dhe po-
pullsia e moshave 25-50 vjeç është më e vogël (sidomos për meshkujt) si 
rezultat i emigrimit të jashtëm të madh në këto mosha.

5. Moshimi i popullsisë së vendit tonë në të ardhmen dhe 
detyrat aktuale

Teoria dhe praktika e zhvillimit ekonomiko-social tregon se njihen dy 
rrugë për zhvillimin: Zhvillimi nëpërmjet strategjive dhe prognozave afat-
shkurtra, afatmesme dhe afatgjata dhe zhvillimi ekonomiko-social spontan 
nëpërmjet kërkesës dhe ofertës.

Mendojmë se rruga më e mirë për zhvillimin e vendit është ajo e zhvi-
llimit të programuar dhe të bashkërenduar. Në fund të fundit, shteti dhe 
administrata e tij kanë për detyrë dhe përgjegjësi zhvillimin ekonomiko-
social të vendit.
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Në epiqendrën e strategjive të zhvillimit ekonomiko-social duhet të 
jenë strategjitë e popullsisë, pasi popullsia përbën faktorin kryesor të pro-
dhimit dhe shërbimit dhe në të njëjtën kohë, prodhimi dhe shërbimi reali-
zohen për të plotësuar kërkesat e ndryshme të popullsisë.

Një shembull në këtë drejtim jep OKB-ja, e cila harton prognoza dhe 
strategji të zhvillimit demografik dhe social-ekonomik sipas shteteve dhe 
në përgjithësi për gjithë botën.

Le të shohim një nga prognozat e OKB-së, e hartuar vitet e fundit për 
popullsinë botërore, ku përfshihet edhe vendi ynë.

Tabela 10.  Popullsia e botës gjithsej dhe e Shqipërisë për vitet 1950, 2000 dhe 
prognozat për 2015 dhe 2050

Viti Të dhëna Popullsia e 
botës

Popullsia e 
Shqipërisë

1950 Fakti 2 519 495 1 215
2000 Fakti 6 056 715 3 134
2015 Prognoza 7 207 361 3 439
2025 Prognoza 7 936 741 3 676
2050 Prognoza 9 322 251 3 905

Varianti i fertilitetit mesatar, në mijë njerëz

Burimi: http//www.photius.com ranking world 2050.xls.

Popullsia e moshuar 60 vjeç e lart në vendin tonë në vitet e ardhshme 
do të ketë një rritje nga viti në vit. Në tabelën që vijon po japim të dhëna në 
lidhje me popullsinë e moshuar në vitin 2011 (sipas regjistrimit të përgjith-
shëm të popullsisë dhe parashikimit për vitin 2050).

Tabela 11. Popullsia gjithsej dhe popullsia 60 vjeç e lart në vendin tonë, në mijë

Emërtimi 2011 (Fakt) 2050 (Prognoza)

Popullsia gjithsej 2800 3905

Popullsia 60 vjeç e lart 448 1319
Pesha specifike e popullsisë 60 vjeç e 
lart 16 33.8

Burimi: Censusi i popullsisë 2011. Ageing in the twenty –First Century, pg. 172.

https://www.photius.com ranking world 2050.xls.
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Në grafikun që vijon po paraqesim dinamikën e popullsisë 60 vjeç e 
lart:

Të dhënat e tabelës dhe grafiku tregojnë qartë se në një periudhë prej 
katër dekadash popullsia e moshuar 60 vjeç e lart pothuajse do të 3-fisho-
het ose numri i të moshuarve do të jetë aq sa ishte numri i përgjithshëm i 
popullsisë në vitet ‘50 të shekullit të kaluar. (!?)

Pra, në vitet e ardhshme, në vendin tonë do të ndodhë fenomeni që u 
shfaq në vendet e Evropës Perëndimore kohët e fundit.

Çfarë duhet të bëjmë me qëllim që kjo dukuri të krijojë sa më pak 
probleme. Për këtë qëllim ne sugjerojmë:

 ♦ Të përpunohen strategji të zhvillimit të popullsisë nisur nga të 
dhënat e regjistrimit të popullsisë të vitit 2011. E theksojmë këtë për faktin 
se numri i popullsisë sipas censusit është 408 mijë veta më pak në kraha-
sim me popullsinë e përllogaritur nga INSTAT-i për vitin 2010 (ose 14.6% 
më pak). Një diferencë e tillë është e madhe dhe e pajustifikuar.

 ♦ Krahas numrit të përgjithshëm të popullsisë, të bëhen llogaritje 
analitike për popullsinë sipas vendbanimit (fshat - qytet dhe territoreve të 
vendit) dhe të karakteristikave të tjera, në mënyrë të veçantë sipas moshës.

 ♦ Prognozimi i popullsisë të bëhet duke pasur parasysh si lëvizjen 
natyrale të popullsisë (lindjet dhe vdekjet), po ashtu dhe lëvizjen meka-
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nike (emigrimin dhe imigrimin e jashtëm). Ne mendojmë se pas vitit 1990, 
emigrimi i jashtëm në vendin tonë ishte në përmasa shumë të mëdha. Kriza 
ekonomike botërore e viteve të fundit ka krijuar shumë probleme edhe 
për popullsinë shqiptare në emigracion dhe, në vitet e ardhme, do të jetë 
vështirë për sigurimin e vendeve të punës në vende të tjera.

 ♦ Në prognozat të bëhet bashkërendimi i zhvillimit demografik me 
zhvillimin ekonomiko-social të vendit. Një rëndësi të madhe ka rritja e pu-
nësimit dhe zvogëlimi i papunësisë, e cila aktualisht në vendin tonë është 
në përmasa të mëdha.

 ♦ Vendi ynë ka kushte të mira, ka klimë shumë të mirë, ka pasuri 
mbitokësore dhe nëntokësore të shumta dhe mundësi për zhvillimin e turi-
zmit. Këto kushte krijojnë mundësi reale për rritjen e prodhimit dhe të të 
ardhurave dhe përmirësimin e standardit të jetesës së mbarë popullsisë dhe 
në këtë kuadër dhe të popullsisë së moshës së tretë.
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MIGRIMET E POPULLSISË SË SHQIPËRISË 
BRENDA VENDIT DHE NDIKIMET NË 

DINAMIKËN DEMOGRAFIKE
Prof. Dr. Arqile BërxhOLI

Zv/Kryetar i Shoqatës Shqiptare të Demografëve

Abstract
The historic and statistical data shows that migrations processes in our country have 

had their dimensions and spatial features. The migration of Albanians during the certain 
phase of our political and socio-economic developments was acompanyed by the demo-
graphic evoluation. The economy during 1913-1945 was developed by very low rates, as 
consequencies Albania remained a background agrarian country. The economic devel-
opment during years 1950-1990 was characterized by the dominance of the  state own 
enterprises and the all life of the people was under in the state centralization direction. In 
these circumunstances were developed human spatial movements of all types. The migra-
tion process within the country was intensified especially during years 1990-2012. This 
process was characterized by greater size, high intensity, new streams and structures, 
with their demographic, socio-economic achievement and effects. In this paper are treated 
some of problems that are related with inner migration and presented some suggestions 
to amortise or prevent negative consequencies .

Key words: Albanian population; Domestic migration; Demography development; 
Socio-economic development; Sizes of migration; Types of migration; Problems of migra-
tion.

1- RETROSPEKTIVË PËR MIGRIMIN BRENDA VENDIT TË 
POPULLSISË

Migrimi i brendshëm i popullsisë në Shqipëri, në planin e retrospe-
ktivës së ofruar, në etapa kohore të limituara, shfaqet me një tipologji të 
individualizuar, rrjedhojë kjo e individualitetit të elementeve kushtëzuese 
të këtij procesi.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2014 23

Tipologjia e migrimit të brendshëm përmbledh në vetvete jo vetëm mi-
grimin fizik të komunitetit njerëzor, por dhe gjithë elementeve shoqërore-
kulturore, të traditës, të morfologjisë së shoqërisë, raportet me llojshmërinë 
e aktivitetit njerëzor etj., që e bashkëshoqërojnë migrimin. Kjo përmbajtje 
e tipologjisë luan rol tepër të rëndësishëm në mundësimin e integrimit të 
migrantëve në mjedise të ndryshme shoqërore, si dhe ndikon në realizimin 
e gjithë infrastrukturës shoqërore e joshoqërore, shëndetësore njerëzore e 
jonjerëzore sa më të vlershme për t’i ofruar migrantit shanse në integrim 
dhe për jetesë.

Nga ana tjetër, njohja e tipologjisë së migrimit ndihmon në sensibili-
zimin e mjedisit shoqëror pritës për nevojën e rivlerësimit të infrastrukturës 
ekzistuese, të formulimit të politikave të veprimit, që mjedisi shoqëror të 
aftësohet realisht për integrim real dhe cilësor të migrantëve, duke i urba-
nizuar migrantët dhe jo duke ruralizuar mjedisin shoqëror pritës.

1.1 Migrimet e popullsisë deri në vitin 1945
Të japësh një pasqyrë të plotë për procesin e migrimit të brendshëm 

për periudhën deri në vitin 1945 është tepër e vështirë, pasi të dhënat për 
këtë proces nuk janë të plota. Për të gjykuar për këtë proces do të nisemi 
nga vlerësimi i disa treguesve të tërthortë.

Gjatë intervalit kohor 1913-1945, ekonomia nuk pati ndonjë zhvillim 
të dukshëm. Industria ishte një sektor prodhimi krejt artizanal dhe sigu-
ronte vetëm 8% të gjithë prodhimit bujqësor-industrial. Minierat ishin të 
kufizuara, ndërsa bujqësia ishte e karakterit thellësisht ekstensiv, ku rolin 
kryesor e luante blegtoria. Frontet e punës jashtë bujqësisë ishin të kufi-
zuara. Bujqësia nuk ishte në gjendje të mbante të gjithë popullsinë fshatare 
dhe ta ushqente atë.

Në një dokument arkivor të vitit 1922, për Prefekturën e Kukësit 
shkru het: “Popullsia malësore e kësaj Prefekture që ka rojtur e ushqyer me 
gjë të gjallë edhe në vitet më të begata, s`ka mundur të bëjë bukë as për 
2-3 muaj”.1

Nga ana tjetër, jo rrallë firmat e huaja koncesionare bënin shpronësime 
të fshatarëve duke i dëbuar ata nga tokat e tyre bujqësore, siç dëshmohet 
edhe në dokumentet që vijojnë:

1 Shih: A.Q.Sh; Fondi 249; Dosja III/308; Viti 1922; f. 15
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“Duke mos marrë në konsideratë as ligjet e shtetit, as rregullat tradi-
cionale të bujqësisë sonë kombëtare, as kontratën e lidhur, kjo shoqëri 
(A.I.P.A) sot po mer masa për dëbimin e familjeve nga toka, ku këto 
familje kanë shkrirë tërë jetën e tyre. Masa këso dore janë marë nga kjo 
shoqëri edhe në bujqërit e katundit Sukth, gjersa u lanë pa streh e votër një 
tok familje shqiptare”.2

“Ankimet e popullit janë vetëm papunësia, - thuhet në raportin e mua-
jit prill 1926 për nënprefekturën e Pukës”. Në po këtë raport, për rrethin 
e Krumës shkruhet: “Varfëria e kobëshme dhe papunësia mbretërojnë në 
popull”.3

Ndërsa në një dokument tjetër shkruhet: “Të mjeruemit që ndodhen në 
Malësinë e Kosovës (fjala është për Prefekturën e Kukësit), Shkodrës dhe 
në vise të tjera kësodore të Shqipërisë aproksimativisht kapin dyzet mijë 
frymë”.

Por papunësia ka qenë problem edhe për qytetet. Në një dokument 
zyrtar për qytetin e Tiranës shkruhet: “Një shumicë puntorësh robaqepës 
po sillen nëpër rrugët e qytetit”.

Për shtimin e papunësisë kanë ndikuar edhe raprezaljet e pronarëve 
çifligarë vendës të tokës. Në një dokument të vitit 1925 thuhet: “Për shkak 
se i vëllai donte të pajtohej shërbëtor, beu me tre sejmenë ka shkuar në 
shtëpinë e bujkut dhe përdhunisht i ka flakur në rrugë”.4

Pra, në këtë kohë, fshati “i dëbonte” banorët e vet, kur qyteti nuk mund 
t`i tërhiqte ata. Për rrjedhojë, këta të dëbuar mbeteshin gjithmonë të “pa-
punë”.

“Prej shumë kohe kemi vënë re, - shkruhet në një raport të bashkisë 
së Tiranës të vitit 1935, - se shumë familje të vobekta nga qarku i Tiranës 
dhe krahina të ndryshme të Mbretërisë janë duke lënë vatrat e tyre dhe janë 
duke u mbledhur këtu në kryeqytet. Ata janë duke bërë edhe transferimin 
e banimit në zyrat e gjëndjes civile të këtushme”.5

Në një dokument tjetër të po kësaj bashkie shkruhet: “Kemi nderin të 
paraqesim 7 copë lista të cilat përmbajnë 243 punëtorë të viseve të ndry-
shme që ndodhen këtu pa punë”.6

2 Shih: A.Q.Sh; Fondi 249; Dosja III/2876; Viti 1935; f. 1.
3 ”            “      ;     “     252;    “        765; Viti 1926; f. 39-78.
4 ”            “      ;      “       “;   “       571; Viti 1924; f. 1
5 “          “      ;       “       “;    “       252;     “   1935; f. 5.
6 “          “      ;      “        “;    “         77;    “    1932; f. 3.
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Ky lloj migrimi ishte i përhershëm, por njëherësh kishte edhe forma të 
tjera, siç ishte migrimi ditor fshat-qytet (kryesisht për tregti ditore të arti-
kujve bujqësorë e blegtoralë), ditor ose javor apo mujor si: pjesëmarrës në 
punë të detyruara në rrugë apo në objekte të tjera shoqërore të përcaktuara 
me dekret të Mbretit. Kjo ishte kryesisht për familjet e varfra që merrnin 
ndihmë nga shteti si dhe për të gjitha familjet që nuk paguanin taksën e 
rrugës dhe që ishin të detyruara të kryenin 10 ditë në muaj punë të detyruar. 

Një lëvizje tjetër ishte ajo e punëtorëve të krahut për punë në kan-
tieret e hapura nga firmat koncesionere si në nxjerjen e naftës (sidomos 
për ndërtimin e naftësjellësit Kuçovë-Uji i Ftohtë në Vlorë), në ndërtimin 
e rrugëve, të porteve etj.

Në një dokument të Prefekturës së Elbasanit shkruhet:
“Të detyruar të punojnë në rrugë janë 12.130 vetë; 8.123 vetë kanë 

shfaqur dëshirën për të punuar, 26 të paguajnë. Në punime në rrugë janë 
192 vetë (që punojnë në rrugën Elbasan-Librazhd)”.7

Punëtorë të përkohshëm punonin edhe jashtë vendbanimit të tyre:
“Me shkresën tonë numër 139/III, datë 9.2.1935 patëm njoftuar atë 

Ministri mbi mungesën e barakave për bujtje të puntorisë së detyruar, 
mungesë e cila ka pas shkaktuar pezullimin e daljes së punëtorëve në punë, 
pasi tue u ndodh shumë larg prej shtëpisë, s`kishin vënd për bujtje”.8

Migrimi i brendshëm ka qenë i kufizuar, sidomos në drejtim të qyteteve. 
Kjo del edhe nga një dokument i vitit 1940:

“Mungojnë strehët për të fjetur dhe vëndet për të ngrënë, dy mjete 
kryesore për të tërhequr e zhvilluar emigracionin e brëndshëm të puntorëve 
nga krahinat dhe qëndrat e ndryshme të Shqipërisë në vëndet e punës”.9

Migrimi i brendshëm ka qenë kryesisht nga periferia lindore, juglin-
dore dhe jugore drejt pjesës qendrore të vendit (Tiranë, Durrës, Vlorë, 
Elba san dhe në zonën vajgurmbajtëse të Myzeqesë, ku kapitali i huaj 
kishte ndërmarrë disa investime).

Nga vlerësimi i statistikave të popullsisë sipas prefekturave në vitet 
1930-1940, migrimi i brendshëm i përhershëm ka pasur një tregues mesa-
tar vjetor prej 13.900 persona. Gjirokastra, Korça, Dibra kanë pasur mi-
grimin negativ më të madh (emigrim të brendshëm) me mesatarisht rreth 

7 Dokumenti i cituar më sipër.
8 A.Q.Sh: Fondi 252; Dosja 444; Viti 1936; f. 1.
9 “      :    “        “  ;     “    184;     “ 1940; f. 1.
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3.000 persona në vit, ku dallohet sidomos Dibra me ½ e personave të lar-
guar, ose 3.4% e popullsisë mesatare vjetore të saj. 

Në imigrimin e brendshëm është dalluar veçanërisht Tirana që ka 
thithur 25% të të vendosurve, ose mesatarisht 5.4% të popullsisë mesatare 
vjetore, Berati po me 25%, Durrësi me 18% etj. Në këto dy njësitë e fun-
dit, rol ka luajtur edhe vendosja e një numri të madh të emigrantëve nga 
Kosova dhe nga Çamëria.

Në vitet 1930-1940, shtimi i përgjithshëm i popullsisë së Shqipërisë ka 
pasur tregues më të lartë se shtimi natyror si rrjedhojë e imigrimit të mbi 
40.000 emigrantëve nga Kosova dhe nga Çamëria. Sipas një dokumenti 
arkivor, vetëm në vitin 1931 janë instaluar në Shqipëri 6.109 emigrantë. 
Shumica e tyre janë vendosur në Krujë, Durrës, Fier, Kavajë, Lushnjë.

Rënie të popullsisë ka pasur në këtë periudhë Prefektura e Kosovës, 
sidomos nënprefektura e Tropojës me rreth 800 persona në vit, nënprefek-
tura e Bicajt me 340 persona në vit, Kruma me 230 persona, kur qyteti i 
Kukësit është rritur vetëm me 90 persona në vit.

Në Prefekturën e Dibrës popullsia është pakësuar me 3.4% në vit, në 
atë të Gjirokastrës me 0.92% në vit, në të Korçës me 0.2% në vit. Në 
Prefekturën e Dibrës ka pasur njësi vendore si Çermenika ku popullsia 
është pakësuar me 7% në vit, Maqellara me 5.8% në vit, Zerqani me 1.2% 
në vit.

Në njësitë vendore Zagorie, Pogon, Lunxhëri të Prefekturës së Gjiro-
kastrës popullsia është pakësuar me 1% në vit, kurse në qytetin e Gjirokas-
trës me 0.7% në vit.

Prefektura e Korçës po ashtu ka pasur njësi vendore si e Voskopojës 
ku popullsia është pakësuar me 18% në vit, e Vithkuqit me 2% në vit, e 
Dardhës me 3% në vit.

Por edhe në periferinë e Tiranës ka pasur njësi vendore si Petrela ku 
popullsia është pakësuar me 2-3% në vit. Po kështu ka ndodhur me Kolo-
njën, Leskovikun, Malësinë e Madhe, Delvinën, Himarën etj.

Qytete si: Peshkopia, Kukësi, Fieri, Lushnja etj., janë rritur gjatë këtij 
intervali kohor me mesatarisht 2% në vit ose me rreth 40-70 banorë.

Vetëm Tirana është rritur me 5.4% në vit, ndonëse edhe këtu papunësia 
ka qenë mjaft e lartë. Në një dokument arkivor shkruhet: “Sipas raportit të 
inspektoriatit të bashkisë puntorët e papunë që qëndrojnë në skajet e bule-
vardit, në sheshin “Pusi i Shijakut”, me marveshje edhe me kryekomisarin 
e Qendrës, janë dërguar të qëndrojnë në sheshin e drruve, mbasi qëndrimi 
i tyre në vendin më kryesor të qytetit bënte përshtypje të keqe”.10
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Për pamundësinë e qyteteve për të qenë “tërheqëse” për popullsinë 
fshatare bën fjalë edhe masa e rritjes së popullsisë së disa qyteteve krye-
sorë të kohës në vitet 1923-1938.

10 A.Q.Sh: Fondi 252; Dosja 803; Viti 1935; F. 4.

Tabela 1.  Numri i popullsisë së disa qyteteve për vitet 1923-1938

Qyteti Viti 1923 Viti 1938 (+-) 1923-1938
Berati 8.000            9.584          +1.584

Durrësi        4.785          10.506          +5.721
Elbasani    10.408          12.718          +2.310

Fieri            1.510            4.795          +3.285
Gjirokastra   8.906            8.820              - 86

Kavaja         6.307            7.272             +965
Korça        25.598           21.221          - 4.377

Lushnja       1.900             4.258          +2.358
Peshkopia      893            1.414              +521

Përmeti       2.718             2.805                +87
Pogradeci     2.312            3.632           +1.320
Shkodra     21.580          25.293          +3.713
Tirana         10.845          25.079        +14.234
Vlora            8.942            9.948          +1.006

Burimi: Vjetar statistikor i RP të Shqipërisë; Tiranë, 1959; F. 33.

1.2 Migrimi dhe rishpërndarja e popullsisë në vitet 1950-1990
Gjatë viteve 1950-1990, zhvillimi i vendit tonë u karakterizua nga disa 

dukuri tipike ku pronësimi shoqëror e mënjanoi pronësimin privat tradi-
cional; drejtimi i centralizuar mënjanoi nismën e lirë; shoqërizimi i punës 
i hoqi banesës funksionin ekonomik, duke i dhënë asaj vetëm një funksion 
të thjeshtë banimi, si në fshat ashtu dhe në qytet. Gjithë jeta ekonomike iu 
nënshtrua planifikimit tërësor të centralizuar.

Pjesë e këtij planifikimi u bë edhe lëvizja hapësirore njerëzore e të 
gjitha tipeve. Kjo lëvizje realizohej sipas një kodifikimi rigoroz adminis-
trativ, megjithëse kishte aspekte (siç ishin martesat), që dilnin jashtë këtij 
kodifikimi.
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Të gjitha këto përpunuan platformën e tipologjisë së migrimit njerëzor 
si dhe të ndikimit të këtij lloj migrimi në rishpërndarjen e popullsisë gjatë 
këtij intervali kohor, e cila karakterizohej nga disa veçori:

- Migrimi i brendshëm, nga vitet 1950-1960 vjen në rritje, më vonë 
kalon një fazë stanjacioni me prirje uljeje, dhe fillon të bjerë disi deri në 
vitin 1990;

- Rrezja e migrimit të brendshëm ka qenë zonale, rajonale, pak ndër-
rajonale; kryesisht brenda mjedisit rural dhe pjesërisht me drejtimin fshat-
qytet.

- Masa e migrimit përbëhej nga individë, pjesërisht nga familjarë dhe 
fare pak me përmasa të një komuniteti më të gjerë. Kjo ndodhte vetëm në 
raste të zhvendosjes së fshatrave për shkak të veprimtarive ekonomike apo 
të fatkeqësive natyrore (tërmete, përmbytje etj.).

Në vitet 1950, migrimi tërësor i brendshëm ka përfshirë 39.387 per-
sona në vit, ose 2,8% të numrit mesatar vjetor të popullsisë. Në fund të 
dhjetëvjeçarit kishin ndërruar vendbanimin 24.5% e numrit të popullsisë 
që rezultoi nga regjistrimi i përgjithshëm i popullsisë në vitin 1960. Nga 
popullsia e përfshirë në migrimin e brendshëm stabël, rreth 13.000 persona 
në vit (ose 36% e numrit të migrantëve) vendoseshin në mjediset urbane 
ose në qyteza që më vonë morën statusin e qendrës urbane. Pjesa tjetër e 
migrimit ka ndjekur linjën fshat-fshat ose qytet-qytet.11

Në fillim të viteve 1960 intensifikohet migrimi i brendshëm, sidomos 
ai në aksin fshat-qytet, për në kantieret e reja ekonomike të bujqësisë, të 
minierave, të pyjeve etj., që më vonë u miratuan si qendra të reja banimi të 
përhershme, kryesisht si qendra qytetare.

Si rezultat, në vitet 1960-1970 në shkallë vendi kanë migruar mesata-
risht 97.747 persona në vit, ose 5.2% e popullsise mesatare vjetore. Nga 
këta, 9.400 ose 9.6% e migrantëve lëvizën në aksin fshat-qytet, të tjerët në 
aksin qytet-qytet, fshat-fshat (sidomos nga fshatrat malore e të larta kodri-
nore në drejtim të fushës dhe të ish-ndërmarrjeve bujqësore).

Në dekadat pasuese, dinamizmi ekonomik filloi gradualisht të bjerë. 
Kësisoj gradualisht filloi të dobësohet edhe migrimi i brendshëm. Gjatë 
viteve 1970-1980, u përfshinë në migrimin e brendshëm 78.526 veta, 3.2% 
e popullsisë mesatare vjetore. Prej saj 8.638 veta lëvizën në aksin fshat-
qytet. Të  tjerët lëvizën në akset e tjera.

11 A.Q.Sh: Vlerësim sipas të dhënave të vjetarëve demografikë 1950-1990.
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Dhjetëvjeçari 1980-1990 ka shënuar një dinamikë të migrimit të 
brendshëm disi më të ulët, me gjithsej 77.017 banorë në vit, ose 2,6% të 
popullsisë mesatare vjetore. Nga këta 8.857 vetë u përqendruan në mjedi-
set urbane. Megjithatë, në kuadër të të gjithë dhjetëvjeçarit 1980-1990, del 
se brenda vendit kanë migruar 770.170 persona, ose 23.6% e popullsisë së 
përgjithshme të  vitit 1990.

Nga treguesit statistikorë të referuar, kuptohet që migrimi i brend-
shëm nuk ka kaluar pa lënë gjurmë, por në kushtet e “mbylljes dhe të 
mbështetjes plotësisht në forcat e veta” këto mbeteshin të papublikuara. 
Gjurmët e migrimit të brendshëm me ndikim në komunitetin lokal, rajonal 
apo më gjerë kanë qenë:

- Mbetja në vazhdimësi e jetës sociale në kushtet e një tranzicioni. Kjo 
masë migrantësh ndikonte negativisht edhe në procesin e urbanizimit e të 
integrimit real urban (si në zënien me punë, mungesën e banesës, të infra-
strukturës, të shërbimit social urban etj.).

- Situata kalimtare e jetës sociale për migrantët, por jo vetëm për ta, 
rëndohej sa më shumë që thellohej shtetëzimi dhe shoqërizimi i shërbi-
meve të infrastrukturës.

- Humbja e funksionit ekonomik të banesës si në qytet edhe në fshat 
dhe rënia e rritjes ekonomike bëri që të rëndohet ndjeshëm tregu i pu-
nës, sidomos në ish-ndërmarrjet bujqësore dhe në sektorin kooperativist. 
Kështu, në vitet 1976-1978 p.sh., kishte në vend (në qytet dhe në ish-ndër-
marrjet bujqësore shtetërore) një forcë të lirë pune, të regjistruar dhe që 
kërkonte punë, 23.522 - 28.000 veta. Nga këto forca të lira, 13.6% ishin në 
ish-ndërmarrjet bujqësore shtetërore dhe 86.4% në qytete. Më të ngarkuar 
me forca të lira pune kanë qenë: Tirana, Durrësi, Elbasani, Fieri, Kruja, 
Shkodra, Vlora me 64% të forcave të lira në qytete; kur këto hapësira kanë 
tërhequr 63.4% të migrimit vjetor fshat-qytet apo qytet-qytet.12

Në vitin 1989, numri i forcave të lira të punës arriti në 156.599 perso-
na, ku rajoni Tiranë-Durrës-Elbasan zinte 40.8% të të gjithë të papunëve; 
rajoni verilindor 8.8% dhe ai jugor 6.2%. Si rrugë e vlershme në atë kohë 
u përcaktua: “Dërgimi në kooperativë dhe kthimi në fshat i fshatarëve që 
punonin në ish-ndërmarrjet shtetërore”.13

12 A.Q.Sh: Fondi 495; Të dhëna të regjistrimeve të popullsisë, vitet 1950-1990.
13 Po aty.
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 - Migrimi në komunitet, siç ishte rasti i fshatrave të mbuluara nga 
liqeni i Fierzës (lumi Drin) apo ai i Banjës (lumi Devoll), po ashtu grum-
bulluan jo pak probleme ekonomike, sociale, të integrimit etj. Këto veçori 
të migrimit, me gjithë kodifikimet tepër të rrepta administrative, shtetë-
risht të detyrueshme, ndikuan në rishpërndarjen dhe rritjen e popullsisë si 
në aspektin horizontal edhe në atë vertikal. Kështu p.sh., Rajoni Qendror 
(Tiranë-Durrës-Elbasan) në vitin 1950 zinte 20.3% të popullsisë së vendit, 
kur më 1990 rajoni kishte 29.9%.

Këtu, veç përqendrimit tërësor të shtimit natyror të popullsisë në vend, 
ka ndikuar edhe migrimi pozitiv neto rajonal e ndër/rajonal, i cili ka dhënë 
nga 12.5% fillimisht deri në 8.2% të rritjes së popullsisë në vitet 1980. 
Me gjithë rënien, në këtë rajon tendenca ka qenë gjithnjë për migrim neto 
pozitiv.

Rajoni Jugor (Gjirokastër, Përmet, Delvinë, Sarandë) në vitin 1950 
zinte 11.4% të  gjithë popullsisë së vendit, ndërsa në vitin 1990 zinte 7.6%. 
Në këtë rajon migrimi ka qenë gjithmonë me saldo negative, për pasojë 
shtimi i përgjithshëm ka tërhequr deri në rreth 90% të riprodhimit natyror 
të popullsisë së rajonit.

Rajoni verilindor në vitin 1950 zinte 15.3% të popullsisë së vendit, 
kurse në vitin 1990 zinte 14.8%. Në vitet 1960, shtimi i përgjithshëm në 
këtë rajon u karakterizua edhe nga saldoja migruese pozitive (sidomos në 
zonën Pukë-Mirditë). Kjo erdhi si pasojë e gjallërimit të ekonomisë së 
industrisë minerare e të drurit. Kjo saldo migruese zinte 5% të shtimit të 
përgjithshëm demografik. Në vitet 1970-1980, rënia e ritmit të zhvillimit 
ekonomik në rajon ndryshoi edhe kahjen e zhvillimit demografik.

Tashmë saldoja migruese negative ishte tendencë e këtij realiteti dhe 
gjithë riprodhimi natyror pasqyrohej në shtimin e përgjithshëm në masën 
98%.

Është me interes të japim disa të dhëna për dinamikën e popullsisë për 
disa nga qytetet e vendit në intervalin kohor 1950-1990.
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Tabela 2.  Popullsia e qyteteve kryesore në vitet 1950-1990

 Qyteti Viti 1950 Viti 1990 Ndryshimi 
1950-1990

Berati 12.070 46.210 +34.140
Durrësi        15.273 82.719 +67.446
Elbasani    16.492 80.650 +64.158

Fieri            8.909 52.257 +43.348
Gjirokastra   9.968 24.207 +14.239

Kavaja         9.191 25.156 +15.965
Korça        25.831 63.623 +37.792

Lushnja       4.401 29.821 +25.420
Përmeti       1.918 7.313 +5.395

Pogradeci     4.275 19.272 +14.997
Shkodra     33.638 79.920 +46.282
Tirana         51.383 238.057 +186.674
Vlora            14.221 71.662 +57.441

Burimi: Shih A.Q.Sh; Fondi 495. Vjetari statistikor i Shqipërisë, 1991.

1.3 Migrimi dhe rishpërndarja e popullsisë në vitet 1990-2012
Ndryshimet në fushën politiko-socio-ekonomike të Shqipërisë të pas-

vitit 1990 janë tepër të skajshme e njëherësh rrënjësore. Në këtë kuadër, i 
cili vlerësohet me imazhin e liberalizimit tërësor për një interval kohor të 
zgjatur tranzicional, ndryshoi pothuaj tërësisht dhe tipologjia e migrimit 
human, përmasat, strukturat cilësore, korridoret etj.

Këto elemente sollën në mënyrë të paevitueshme një rishpërndarje 
dinamike të popullsisë, riorganizimin human mbi raporte të reja pronësimi 
dhe shoqërore-ekonomike, shfaqjen e elementeve të reja në tregun e punës 
(tregu informal, tregu i zi etj.); lindën problematika të reja në integrimin 
ekonomik, social, në urbanizim, në infrastrukturën tematike, në mënyrën 
e administrimit të hapësirës urbane, të ekosistemit bujqësor të kultivuar, 
njëherësh dhe në marrëdhëniet në komunitetin human tradicional apo të 
krijuar rishtas.

Analiza e tipologjisë së migrimit human është rezultante e përgatitjes 
së matricave përkatëse statistikore, që përbëjnë bazën e të dhënave të be-
sueshme, pasi:
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- Janë statistika që janë rilevuar gjatë regjistrimeve të përgjithshme të 
popullsisë;

- Shumë nga referencat janë mbështetur në vjetarë demografikë të për-
vitshëm, produkt i organizmave të specializuar shtetërorë;

- Anketimi i realizuar ka përfshirë mbi 50% të karakteristikave, proces 
ky që në aspektin statistikor konsiderohet mjaftueshëm i besueshëm.

Në vitet 1990-2012, u krijua një kompleks i tërë elementesh të cilat 
ofruan tashmë një tablo të panjohur më parë të procesit të migrimit të 
brendshëm; në përmasa, intensitet, shtrirje të korridoreve, në struktura, e 
më tej në pasojat demografike, ekonomike, sociale etj.

Migrimi u dallua për një tërësi veçorish: migrim i jashtëm, i brend-
shëm, i qëndrueshëm, qarkullues, lokal, rajonal, ndërrajonal, individual, 
familjar, në komunitet etj.

Gjithë ky mozaik erdhi si pasojë e grumbullimit gradual të fuqisë go-
ditëse të shumë elementeve si: ato të mungesës së një platforme lidhur me 
rireformimet pas rënies së komunizmit, me zvarritjet dhe veprimet kontra-
diktore për shpërbërjen e ish-sistemit të kooperimit socialist dhe, masat e 
paqarta për rrugën e ripronësimit të pronarëve etj.

Të papunët e regjistruar arritën deri 466.781 persona në prill të vitit 
1993. Ndërkohë, në mjedisin rural papunësia ishte shumë më e madhe, 
ndoshta mbi 46% e popullsisë aktive.14

Njëherësh ekonomia pyjore, minierat, industria e rëndë etj. pushuan 
se ekzistuari. Me  zbatimin e ligjit 7501 për tokën nuk u kodifikuan drejt 
pronat bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore, të cilat mbetën “në për-
dorim”. Ndarja e tokës në ish-kooperativat bujqësore, në zonat malore e të 
larta kodrinore ofroi sipërfaqe të paktë tokash bujqësore dhe këto të cilë-
sisë së ulët, çka nuk mund të siguronte jetesën në familjet fshatare.

Këtë nuk e kompensoi dot as ndërhyrja e shtetit me ndihmën sociale. 
Numri i familjeve që kanë marrë ndihmë sociale ka lëvizur nga 164.107 
familje në shkurt 1994 ose rreth 25% e numrit të përgjithshëm të familjeve, 
në 144.497 familje në dhjetor të vitit 2000. Ky tregues në rajonet malore e 
ato të larta kodrinore arriti nga mbi 50% në rreth 75% të të gjitha familjeve. 

Element tjetër ishte përplasja sociale në komunitet lidhur me zbatimin 
e ligjit për ripronësim të tokës, ku forca e shmangies nga ligji solli mjaft 
probleme. Element tjetër social, që jo vetëm u gjallërua, por mori edhe 
përmasa të reja më të gjera, ishte gjakmarrja e vlerësuar në disa kategori. 

14 Shih INSTAT: Tregu shqiptar i punës; 1995.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2014 33

Kjo situatë ishte tejet nxitëse për një migrim human tepër masiv dhe të 
shumëllojshëm, kaotik, të pakontrolluar, të paorientuar, njëherësh dhe me 
pasoja në mjedisin biofizik, social, urban, suburban etj.

Sipas disa përllogaritjeve, vetëm migrimi i brendshëm, vlerësuar 
nëpërmjet testimit, në vitet 1992-2000 ka qenë 150.750 persona në vit, ose 
4,7% e popullsisë mesatare vjetore. Kjo do të thotë që 36,5% e numrit të 
përgjithshëm të popullsisë është vendosur rishtas në vendbanimin e ri gjatë 
viteve të fundit. Nuk duhet të harrohet dhe një masë prej rreth 90.722 ve-
tash që kanë rrahur migrimin e jashtëm gjatë vitit, në mënyrë periodike, se-
zonale, stinore apo afatgjatë. Nga masa e migrantëve të brendshëm 53.590 
vetë në vit kanë lëvizur në aksin qytet-qytet, të tjerët kanë lëvizur në aksin 
fshat-qytet e fshat-fshat.

Migrantët e vendosur në mjediset urbane pranë tyre apo në ato rurale, 
në ish-pronat e ndërmarrjeve bujqësore shtetërore, kanë krijuar tre forma-
cione të reja të ekosistemeve humane me komunikim problematik, serioz 
dhe të shumanshëm, si midis tyre edhe në fushën e infrastrukturës tërësore 
sociale, të aktivizimit të krahut të punës, të nivelit të jetesës, të marrë-
dhënieve me komunitetin vendës etj. Problemi këtu është jo se u mohuan 
të drejtat për këto lloj shërbimesh që duhet të gjenin migrantët, por për 
mospërgatitjen paraprake të tyre, për pamundësi reale sigurimi, për shkak 
të vetë karakterin tepër kaotik të migrimit.

Gjatë këtij procesi të migrimit janë krijuar disa formacione socio-mje-
disore si: formacione të reja urbane, sidomos në qendrat me rëndësi lokale; 
formacionet suburbane dhe rururbane, sidomos këto në hapësirën perife-
rike të qyteteve të mëdha. Të tria këto formacione kanë diferencime tepër 
thelbësore, në të gjitha aspektet, ku njëherësh si migrantët dhe komuniteti 
indigjen vendës janë vendosur në pozita të diferencuara.

Po t’u referohemi tri formacioneve, vëmë re:
- Në formacionin urban lokal, si në qytetet lokale ashtu dhe në ata ra-

jonale, u ndje fillimisht një shpërthim demografik, në saje të nxitjes së mi-
grimit. Kjo përbën edhe fazën e parë të migrimit të brendshëm. P.sh., qyteti 
i Bulqizës nga 6.493 banorë në vitin 1990 arriti në mbi 17.000 banorë 
në vitin 2000, kurse në vitin 2012 masa e popullimit të tij urban ka rënë. 
Një rritje gati të trefishuar e dyfishuar patën edhe qytete si: Bajram Curri, 
Lezha, Laçi, Mamurrasi, Rrësheni, Rubiku, Vau i Dejës, Kopliku etj., në 
aspektin demografik të përgjithshëm, ku migrimi rural ka dhënë më shumë 
se 2/3 e shtimit demografik.
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-  Në formacionet urbane rajonale, ndër/rajonale apo kombëtare, kra-
has ardhjes nga rreze migruese të shkurtra, brenda njësisë vendore, pati 
ardhje edhe nga rreze më të largëta të migrimit, ose pati migrime në formë 
spostimi drejt ekosistemeve urbane rajonale si: në Lushnjë, Kavajë, Be-
rat, Peshkopi, Kukës, Gjirokastër etj., ku shtimi demografik është bërë me 
ritme të shpejta, nën nxitjen e migrimit. P.sh., Qyteti i Kukësit e ka mëse 
dyfishuar popullsinë nga viti 1992 deri në vitin 2011, po kështu Lush-
nja, Ballshi, Berati, Çorovoda, Peshkopia etj., duke ushtruar një presion të 
fuqi shëm e të shumanshëm mbi mjedisin urban, në të gjitha elementet (në 
infrastrukturën e shërbimit, në atë socio-kulturore, të edukimit, në tregun 
e punës etj.). Si në rastin e parë, edhe në këtë rast komuniteti i ekosiste-
mit urban i këtij formacioni ishte po aq i papërgatitur për të “mirëpritur” 
migrantët. Në kushte të tilla, jo vetëm migrantët ruralë që nuk realizuan 
aspiratat e tyre, por përkundrazi, jo rrallë ata u bënë edhe protagonistë të 
cenimit të arkitekturës sociale të hasur në vendstabilizimin e tyre, duke 
sjellë përplasje e keqkuptime.

- Në zonën suburbane, si pasojë e migrimit të brendshëm, kryesisht në 
ekosistemin agrar të kultivuar të ish-ndërmarrjeve bujqësore, në periferi 
të qyteteve të mëdha por edhe rajonal, u krijua një formacion i ri, forma-
cioni suburban, i cili shfaqet dukshëm kryesisht në qytetet Tiranë, Durrës, 
Vlorë, Shkodër, Korçë, Fier, Elbasan. Ky formacion u karakterizua nga dy 
elemente të dinamikës demografike: Për intensitet të ndjeshëm popullimi 
dhe për zgjerimin e sipërfaqes së popullimit urban, pasi të ardhurit u ven-
dosën më së shumti në periferitë urbane. Po të vlerësojmë vetëm tri qytetet 
më të mëdha të vendit: Tiranë, Durrës, Shkodër, do të vërejmë se hapësira 
suburbane ka arritur një popullim human respektivisht me 71.086 banorë, 
17.840 banorë dhe 21.600 banorë. Njëkohësisht është rritur dhe sipërfaqja 
suburbane e popullimit, me 10,5 km2 më shumë për Tiranën, me mbi 12 
km2 për Durrësin etj. Në tërësinë e saj, zona suburbane e sotme e këtyre 
qyteteve ka qenë ekosistem agrar prodhues, i kultivuar, pa asnjë element të 
mundshëm për të ofruar një hapësirë banimi të përshtatshme. Kësisoj mi-
grantët nuk mundën të trashëgonin asgjë dhe, karakteri kaotik i përdorimit 
të hapësirës ka ofruar vetëm probleme të shumta e vështirësi të mëdha për 
rikuperim e ristrukturim të vlershëm.

- Në zonën rur/urbane, e cila më së shumti bie në sy në Tiranë e Du-
rrës, po ashtu problemet e sigurimit të një jete sociale, ekonomike e fami-
ljare cilësore janë ndjeshmërisht larg reales dhe jo lehtësisht të arritshme, 
njëherësh të bashkëshoqëruara me lindjen e një sërë kundërshtive.
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2- KUNDËRSHTITË MIDIS MIGRIMIT E POPULLIMIT HU-
MAN DHE EKOSISTEMEVE URBANE, SUBURBANE, RURALE

 Prezenca në përmasa të konsiderueshme e migrimit dhe nxitja e inten-
sifikimit të popullimit human në ekosistemet urbane dhe formacionet peri-
ferike të tij është dukuri reale dhe do të mbetet edhe në prognozë. Ndiki-
met mund të përcjellin vetë “përpunimin” e përmasave, strukturave apo të 
drejtimit të rrymave migruese, por kurrsesi nuk mund të ndalet tashmë ky 
proces. Me fjalë të tjera, kurrsesi nuk duhet të mendojmë as për formulim 
politikash veprimi për parandalimin ligjor të këtij procesi, apo “kthimin” 
në vendorigjinë të migrantëve. Po ashtu, nuk duhet të merren apo të formu-
lohen as politika jashtë justifikimit ekonomik të tyre.

Politikat reale duhet të synojnë që migrantët të bëhen banorë të “furni-
zuar” me elementet e nevojshme urbane, që mundësojnë integrimin. Për 
këtë tashmë duhet kaluar nga emergjenca, si formë e veçantë e veprimit, 
e justifikuar nga ana sociale e pjesërisht politike, në kushte të veçanta të 
gjendjes socio-ekonomiko-kulturore, në përpjekjet për të siguruar alterna-
tiva të zhvillimit të qëndrueshëm, afatgjatë e cilësor. Në ndërtimin e këtyre 
politikave është e vlerëshme të mbahen parasysh veçanërisht kundërshtitë 
e mundshme të migrimit me elementet e tjera mjedisore apo socio-eko-
nomike pritëse.

2.1 Kundërshtitë mjedisore
Kundërshtitë mjedisore janë pasojë e drejtpërdrejtë e spontanitetit të 

migrimit human, e karakterit të tij kaotik dhe e përdorimit “të egër”, jashtë 
çdo planifikimi të hapësirës. Kjo ka sjellë ngushtimin e frymëmarrjes së 
mjedisit social të banimit, veçanërisht në tërësinë e elementeve të infra-
strukturës urbane, dukuri që rëndon njëherësh si mbi vendësit edhe mbi 
migrantët. Ngushtimi i “frymëmarrjes” është i lidhur edhe me përplasjet 
për mundësimin e zhvillimit socio-ekonomik, pasi jo vetëm mjedisi, por 
edhe psikologjia e emergjencës së zgjatur e cenon këtë mundësi. Në këtë 
plan, është e vlerëshme parapërgatitja prognozë, që edhe migrantët, ashtu 
si dhe vendësit të realizojnë motivet e tyre socio-ekonomike.

2.2 Kundërshtitë sociale
Bartësit e këtyre kundërshtive janë si migrantët dhe mjedisi “pritës” 

i këtyre migrantëve, pra “viktimë” janë të dy komunitetet. Migrantët janë 
bartës të mjaft kundërshtive sociale pasi:
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- Migrantët janë produkt i një mjedisi biofizik e social të diferencuar 
nga ai në të cilin përqendrohen;

- Në shumicën e tyre kanë mungesa në kulturën profesionale, u mun-
gon aftësimi cilësor në profesionet kualitative, të mundshme për  t’iu ofru-
ar;

- Pjesa më e madhe e migrantëve ruralë, por edhe urbanë, janë të 
“dëbuar” nga vendorigjina, si për shkak të varfërisë, të punës së rëndë, 
sidomos në bujqësi, miniera, në ekonominë pyjore etj.; për shkak të gjak-
marrjes etj.; 

- Vendosja në mjedisin e ri nuk është pasojë e “tërheqjes” nga ky mje-
dis, por ajo është pasojë e spontanitetit dhe e mungesës së parapërgatitjes 
për këtë proces;

Mjedisi pritës i migrantëve bart edhe ai kundërshtitë e tij, pasi nuk ka 
qenë i përgatitur për t’iu ofruar migrantëve alternativa reale dhe të afta për 
të nxitur prosperitetin e tyre;

- Kundërshtitë lidhen edhe me atë që migrantët fuqi punëtore bëhen 
“pre” e “sektorit të pastrukturuar” të tregut të punës. Duke qenë se në këtë 
lloj tregu fuqia punëtore migrante shitet shumë lirë, ajo cenon tregun e 
strukturuar të punës së kualifikuar. Diferencimi kulturor po ashtu jo rrallë 
bëhet element denigrimi;

- Për shkak të diferencimit kulturor, shpesh jo drejtpërdrejt, ndodh 
edhe përjashtimi social, sidomos në elementin e ri, që e çon atë drejt vep-
rimeve shoqërisht të dëmshme.

Në një studim për kriminalitetin, midis të tjerave, shkruhet:
“Përsa i përket shtrirjes gjeografike të shkallës së inkriminimit të au-

torëve të moshave të mitura, peshën kryesore e zë Tirana dhe rrethinat e 
saj, pastaj vjen Durrësi, Fieri, Shkodra, Vlora. Në këto zona implikohen 
më shumë se 80% e të miturve të inkriminuar në shkallë vendi. Përgjithë-
sisht, të inkriminuarit e mitur vijnë nga familje jo fort të konsoliduara e me 
probleme: rreth 40% e tyre kanë qenë në vështirësi ekonomike, afro 55% 
e  të miturve kanë ardhur nga zonat e varfra rurale e malore, rreth 70-80% 
e kryefamiljarëve kanë qenë të papunë”.15

Më tej në studim konkludohet se ndikues janë edhe disa faktorë të  
tjerë:

15 J. Papandili: Inkriminimi i moshave të mitura, në “Kriminaliteti, rendi dhe 
policimi”, nr.1/2000.
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- Ndjenja e inferioritetit e individëve të paarsimuar e me kulturë të ku-
fizuar në raport me popullsinë ku janë afruar, kjo i bën ata të jenë më tepër 
të irrituar e agresivë;

- Ata nuk kanë mundësi të gjejnë mjetet e nevojshme për jetesë nor-
male, prandaj dhe një pjesë e mirë e migrantëve orientohet drejt krimit 
ekonomik etj.;

- Familjet nuk u kërkojnë fëmijëve edukim e shkollim, por indirekt i 
nxisin për të gjetur rrugë për të mbijetuar.

2.3 Kundërshtitë më thelbësore janë në mjedisin urban
Kushtet e vështira të jetesës, intensifikimi i popullimit për një kohë 

shumë të shkurtër, mungesa e garancisë së punësimit përbëjnë aspektin 
më shprehës të shfaqjes së kundërshtive. Për pasojë, migrantët janë ata që 
provojnë nivelin më të lartë të varfërisë.

- Migrimi human me përbërje të ndryshme krahinore paraqet edhe 
diferenca kulturore, arsimore, të traditës etj., si midis migrantëve edhe 
në mjedisin social pritës. Kështu p.sh., po t’u referohemi të dhënave të 
regjistrimit të vitit 1989, migrantët rajonalë kanë pasur nivel mesatar 
arsi mimi prej 7,3 klasë, ata ndër/rajonalë 6,5-7,3 klasë, kurse mjedisi ur-
ban pritës ka pasur nivel mesatar arsimor prej 9,4 klasë. Në këtë situatë, 
vështirësohet “familjarizimi human” si dhe “familjarizimi” me përdorimin 
e infrastrukturës urbane.

- Duke mos pasur parapërgatitje, mjedisi pritës iu nënshtrua “rregullimit 
spontan të hapësirës”, çka po vështirëson dhe do të vështirësojë gjatë në 
të ardhmen zbatimin e strategjive të mundshme për “rigjenerimin” tërësor 
urban e suburban.

- Si pasojë e migrimit rajonal e ndër/rajonal, veçanërisht në hapësira 
suburbane, u realizua popullimi me banorë me identitet të dyfishtë: janë 
banues në mjedisin suburban ose urban periferik, por njëherësh janë edhe 
ushtrues të një ekonomie tipike rurale. Kjo shfaqet në trajtimin e rregulli-
min e banesës, në mënyrën e të jetuarit, në qëndrimin ndaj infrastrukturës 
së ekonomisë komunale (përdorimin e ujit, energjisë elektrike etj.), në 
vazhdimësinë e ushtrimit të blegtorisë, megjithëse të kufizuar etj.

- Intensiteti i migrimit human ka rritur dhe do të rrisë edhe më shumë 
presionin në tregun e punës në mjediset urbane për një vend pune.

- Të gjitha këto kundërshti dhe të tjera që rrjedhin prej tyre, në mun-
gesë të strategjive dhe politikave rurale të veprimit, në një formë apo në 
një formë tjetër kanë çuar, dhe më shumë do të çojnë, në tensione midis 
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grupeve sociale në kuadër të hapësirës urbane; në grumbullimin e frikës 
dhe dëshpërimit te migrantët; në dekurajimin dhe shmangien nga “dina-
mizmi social” real i migrantëve. 

Aspekti me më shumë kundërshti midis mjedisit urban dhe popullimit 
human në ekosistemin urban është problemi i rregullimit të hapësirës, i 
shfaqur në disa aspekte:

- Konfuzioni dhe çrregullimi ku vihen re paqartësitë e organizimit të 
hapësirës urbane, veçanërisht të asaj suburbane, e më tej të asaj rur/urbane. 

- Planifikimet afatshkurtra e rregullimet pjesore urbane, të cilat në 
mënyrë të paevitueshme përcillen edhe me planizime kontradiktore, lloj-
shmëri të ndjeshme objektivash, që jo rrallë përjashtojnë njeri-tjetrin, janë 
rregullime të hapësirave që nuk përballojnë dot as prognozën me të afërt e 
jo më atë afatgjatë; 

- Kjo formë rregullimi nuk mund të largohet nga paqartësia në eviden-
timin e prioriteteve të ekosistemit urban dhe të nxitjes së zhvillimit të tyre; 

- Mungesa e njohjes së raportit popullim-mjedis urban në planifikimin 
e hapësirës së ekosistemit si dhe të tërësisë së infrastrukturës së komuni-
kacionit, energjisë, hidroekonomisë, shkarkimeve të mbetjeve humane etj.

                       

3- TIPOLOGJIA E RISHPËRNDARJES SË POPULLSISE PAS 
VITIT 1990

Pas vitit 1990, ndryshimet tërësore “formuluan” një parim të ri në 
migrim: lirinë e individit për të zgjedhur vetë hapësirën e prosperitetit të 
mundshëm. Ky parim u bashkëshoqërua me faktorët e vet veprues, të cilët 
“armaturën” e trashëguar urbane e vunë para dilemave, pasi plogështia e 
veprimit paraprak vuri në vështirësi kompleksin e raporteve të hapësirës 
urbane apo suburbane, problemin e evoluimit të hapësirës urbane, të ri-
urbanizimit, rigjenerimit ekonomik e të kualitetit të jetës.

Kështu, plogështia la jashtë vëmendjes tërësinë e sistemit ekologjik të 
qytetit me strukturën e tij, funksionet e metabolizmit, që përfaqësojnë tre 
variablet themelore: fizike, sociale, ekonomike. Brenda këtij kuadri lindi 
një mosmarrëveshje e ndjeshme midis kërkesë-ofertës për banesë, pu-
nësim etj. Për pasojë, renta urbane, tregu i zi i punës lehtësuan spekullimin 
mbi mjedisin fizik apo atë social dhe tregu i tokës e fuqisë punëtore pëson  
deformime, çka ka nxitur e do të nxisë lindjen e kundërshtive të tjera.

Mënjanimi i një dukurie të tillë mund të realizohet në rast se formu-
lohen politika reale të urbanizimit, nëse seleksionohen indikatorët urbanë 
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dhe skicohet platforma e kirurgjisë urbane e cila mbështetet në “Treguesit 
e modelit urban”, “Treguesit e rrjedhës urbane” dhe “Kualitetin e mjedisit 
urban”.

Pas vitit 1990, tipologjia e rishpërndarjes së popullsisë ka qenë më së 
shumti nën shtysën e migrimit human kaotik të brendshëm dhe të jashtëm. 
Në këtë mënyrë, në Rajonin Qendror aktualisht është përqendruar 43% e 
numrit të përgjithshëm të popullsisë banuese të vendit, në Rajonin Verilin-
dor 11.2% dhe në Rajonin Jugor 7.1%.

Shënojmë se në popullimin e Rajonit Qendror p.sh., mbi 83% të rritjes 
së popullsisë e ka dhënë migrimi i viteve 1990-2011. Për të vlerësuar 
forcën e migrimit human në Rajonin Qendror të pasvitit 1990, nënvizojmë 
se po të vazhdonte edhe gjatë viteve 2000 rritja e popullsisë së qyteteve me 
ritmin e rritjes natyrore të popullsisë, apo me përmasat e migrimit urban 
të viteve ‘80 të shekullit XX, atëherë popullsia e sotme prezente e Rajonit 
Qendror do të mund të arrihej vetëm pas 45 vjetësh.

Të gjitha këto të dhëna shprehin presionin e fuqishëm të migrimit 
human në Rajonin Qendror si dhe grumbullimin atje të problematikës së 
shumëllojshme. Po ashtu, këto dukuri shprehin edhe problemet shqetë-
suese që rrjedhin nga braktisja masive e periferive malore si dhe të atyre 
kodrinore të larta. 

Në përfundim mund të theksojmë se përmasat e migrimit shprehin 
tendenca për fuqizim, struktura tërësore e tij shtron mjaft probleme edhe 
për të ardhmen, si për organizmat qendrorë të pushtetit, ashtu edhe për 
ato të pushtetit vendor. Problematika më së shumti ka të bëjë me integri-
min e kësaj mase migrantësh. Rrymat e lëvizjes migruese dhe intensiteti i 
përqendrimit si objektiv do të vazhdojnë të kenë Rajonin Qendror të vendit 
si dhe qytetet e mëdha, çka kërkon vëmendje të veçantë në vlerësimin me 
kujdes të zhvillimit prognozë të infrastrukturës tërësore në këto mjedise, 
pasi tashmë është mëse e qartë se e vetmja politikë ndaj migrantëve të 
brendshëm është ajo e integrimit dhe asnjë lloj tjetër.

Për këtë kërkohet të formulohen dhe të zbatohen politika alternative 
të zhvillimit, që të jenë sa më të justifikuara ekonomikisht dhe nga ana 
sociale, si për rajonet e përqendrimit të migrantëve (Ultësira Perëndimore 
ose qytetet e mëdha) ashtu dhe për periferitë malore si dhe ato të larta ko-
drinore, prej nga ndodh më së shumti rrjedhja e migrantëve. 

Emergjenca e ndihmës sociale tashmë nuk mund të formulohet më si 
zgjidhje, ajo vetëm sa lehtëson diçka në momente të veçanta, por rëndon 
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RINDARJE ADMINISTRATIVE-TERRITORIALE 
BRENDA KUADRIT KUSHTETUES

Luan ShAhOLLArI
Sekretar i Kolegjiumit

Abstract
All countries, regardless of state type, geographical position, number of population, 

political system divided into government smaller units that are: communes, municipali-
ties, regions etc. For a good division must to account some criteria such as: population 
density, territorial size, economic resources, road infrastructure, traditions, culture, 
natural condition of units etc. The territory of the Albanian state during a century was 
divided into different administrative units in accordance to historical, political and socio-
economic conditions. The actual territorial-administrative division, in substance, dated 
in 1992, when Albania entered in the road of a new political democratic system and mar-
ket economy. As consequences of massive emigration and decreasing of natality rate, the 
total population number in 2011 was decreased 12 per cent compared with 1989 (Censusi 
2011). In parallel with this phenomenon was also the massive migration within the coun-
try. These drastic changes caused the decreasing of population in the most part of com-
munes and the administrative costs growing. The fragmentation of local self-governing 
units (especially communes), has weakened implementation capacity (both administra-
tive and technical), and adversely affect the already precarious quality of and access to 
local public services (World Bank, 2004). These shortcomings dictated the undertaking 
of a territorial administrative reform, from which predicted the creating of government 
local units capable to carry out the necessary services in respective communities. The 
new division will accompanied by a financial laws package that aim to deep the level 
of fiscal decentralization. For implementation of the administrative reform is created a 
special parliamentary commission. The commission, last times discussed five projects of 
administrative division prepared by ministry of local government, but till now has not an 
official decision. In the same time are made public some projects of administrative division 
prepared by NGOs that required changes in the Constitution. In this paper are express-
ing some opinions for a new territorial-administrative division but without changes in 
the actual constitutional framework. 
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1- HISTORIK I SHKURTËR I NDARJES ADMINISTRATIVE 
SIPAS FAZAVE HISTORIKE

Me qëllim analizën e ndarjes administrative-territoriale të shtetit 
shqip tar, periudhën historike nga viti 1912 e deri më sot e kemi ndarë në 
tri faza, të cilat kanë veçoritë e tyre dalluese: 1912-1945, 1945-1990 dhe, 
nga viti 1991 e në vijim.1

1.1 Veçoritë e ndarjes administrative-territoriale në vitet 
1912-1945

Pas Shpalljes së Pavarësisë (28 nëntor 1912), vendi ynë trashëgoi 
ndarjen administrative në 7 sanxhaqe, në kazà dhe nahije të Perandorisë 
Osmane. Në krye të Qeverisë, patrioti i shquar Ismail Qemali, duke njohur 
vështirësitë e bashkimit mbronte idenë e ndarjes së vendit sipas shembu-
llit të Zvicrës në tre kantone, madje duke caktuar edhe qendrat e tyre: në 
Shkodër, Durrës dhe Vlorë. Por kjo ide u kundërshtua me të drejtë prej 
atdhetarëve të rrethit të tij dhe u la mënjanë. 2

Më 22 nëntor 1913, ai nënshkroi aktin “Kanuni i përtashëm i adminis-
tratës civile të Shqipërisë”, në themel të të cilit ishte koncepti i një pushteti 
të centralizuar, por të ndarë në disa njësi të pushtetit lokal. Vendi do të nda-
hej në prefektura, nënprefektura dhe krahina. Në të tre nivelet e pushtetit 
lokal do të funksiononte një këshill administrativ me funksion kryesisht 
kontrolli dhe mbikëqyrjeje ndaj titullarit.3 Por ky akt mbeti në letër pasi 
Qeveria dha dorëheqjen dy muaj më vonë.

Statuti Organik i Shqipërisë i miratuar nga 6 Fuqitë e Mëdha në Vlorë 
më 10 prill 1914 për qeverisjen e Princ Vidit, e ndante vendin përsëri në 7 
sanxhaqe-prefektura. Këto ndaheshin në kazà (nënprefektura) dhe në nahi-

1 Një material të pasur historik për ndarjen administrative-territoriale në 
vite sjell prof. dr. Arqile Bërxholi në artikullin me titull “Historia e ndarjes 
administrative nga Ismail Qemali në “92”. Panorama online, 22 prill 2014.

2 A. Ermenji. Historia. http://www.ermenji.org/historia/chap24.html.
3 Arben Puto. Shqipëria politike 1912-1939. Toena, Tiranë, 2009. F. 40.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2014 43

je (komuna). Nahija përbëhej nga një grup fshatrash të lidhur gjeografikisht 
dhe ekonomikisht mes tyre, me 4-7 mijë banorë (neni 132), kurse bashkia 
ngrihej në qendrat e sanxhaqeve e të kazàve si dhe në çdo qytet me mbi 2.5 
mijë banorë (neni 139). Princ Vidi “qeverisi” vetëm 6 muaj (mars-shtator 
1914), prandaj dhe Statuti mbeti thjesht një dokument.

Pas largimit të tij dhe deri në Kongresin e Lushnjës (1920), vendi u bë 
shesh lufte i ushtrive të huaja dhe arenë e grindjeve politike të brendshme. 
Një vit më pas, me ligjin organik të 26 nëntorit 1921, bashkia përcaktohej 
si organ i qeverisjes vendore, që ngrihej në çdo qytet e katund me më tepër 
se 250 shtëpi. Ato kishin një këshill si dhe kryetarin e tyre që zgjidhej në 
çdo tre vjet.

Kurse komunat u ngritën sipas nenit 13 të ligjit për zbatimin e Kodit 
Civil të shkurtit 1928. Komuna përbëhej nga disa fshatra - një prej të cilëve 
ishte edhe qendra dhe drejtohej nga një këshill i përbërë nga kryepleqtë e 
fshatrave.

Vitet 1928-1939 karakterizohen nga përpjekjet e regjimit të Zogut 
për të ngritur dhe forcuar strukturat qeverisëse qendrore si dhe ato ven-
dore në përputhje me sistemin politik monarkik. Në vitin 1939, territori i 
vendit ndahej në 10 prefektura, 39 nënprefektura, 180 komuna dhe 2.555 
katunde. Kjo ndarje vazhdoi edhe në vitet 1939-1944 si dhe dy vjet pas 
Çlirimit të vendit.

1.2 Ndarja administrative në vitet 1945-1990
Në bazë të Kushtetutës së re të pasçlirimit (14 mars 1946), doli ligji 

nr. 273, datë 8.8.1946 “Për këshillat popullore”, si dhe ligji nr.284, datë 
22.8.1946 “Për ndarjen administrative-tokësore të RPSh”. Sipas këtij ligji, 
vendi ndahej në 10 prefektura, 39 nënprefektura, 116 komuna dhe 2711 
lokalitete. Numri i komunave u pakësua në 116 nga 181 në vitin 1945. 
Ndërkohë u shfaqën për herë të parë si njësi qeverisjeje vendore lokalitetet.

Me dekretin nr.500, datë 6.11.1947, prefekturat, nënprefekturat dhe 
komunat u shkrinë dhe vendi u nda administrativisht në: 47 rrethe, 22 
qytete, 573 lokalitete dhe 2602 fshatra. Mbi bazën e kësaj ndarjeje u kri-
juan këshillat popullore me organet përkatëse përfaqësuese dhe ekzeku-
tive. Kurse lokalitetet përbëheshin nga disa fshatra.

Ndryshime të tjera ndodhën në vitet 1953, 1955 dhe 1958, sipas të 
cilave u krijuan 10 qarqe: Shkodër, Tiranë, Durrës, Elbasan, Vlorë, Berat, 
Korçë, Gjirokastër, Dibër dhe Kukës.
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Në këto vite u provua edhe ndarja në 4 qarqe, por me Dekretin Nr. 
2593, datë 6.2.1958, vendi u nda në: 26 rrethe, 39 qytete, 203 lokalitete 
dhe 2655 fshatra, e cila vazhdoi deri më 1966.

Me ligjin Nr. 4352, datë 23.12.1967 “Mbi Këshillat Popullore” u mi-
ratua ndarja e re administrative-tokësore, e cila rezultoi më jetëgjata pasi 
vazhdoi deri në vitin 1990. Ndryshimet në këtë fazë të sistemit komunist 
kanë qenë të pjesshme, për njësi të veçanta.

Ligji nxori për herë të parë si njësi kryesore të qeverisjes vendore në 
zonën rurale fshatin e bashkuar, ndërkohë që reduktoi ndjeshëm loka-
litetet. Sipas këtij ligji vendi u nda në 26 rrethe, 39 qytete, 307 fshatra të 
bashkuara, 115 lokalitete, 2698 fshatra.4

Në vijim u shtua numri i qyteteve, lagjeve të qyteteve dhe i fshatrave të 
bashkuar, si dhe u shkrinë lokalitetet. Në vitin 1990 popullsia ishte shtuar 
gati 3 herë ndaj vitit 1945, kurse treguesit e tjerë ishin të pakrahasueshëm 
me paraçlirimin. Shqipëria ndahej në 26 rrethe, 67 qytete, dhe 539 fshatra 
të bashkuar dhe 2.848 fshatra. Qyteti i Tiranës përbëhej nga 3 rajone, me 
62 lagje.

Në këto ndarje u ngritën organet e qeverisjes vendore, me këshillat po-
pullorë përkatës, veprimtaria e të cilëve, ashtu si dhe e organeve shtetërore, 
përshkohej nga parimi i centralizmit që quhej demokratik, por me varësi të 
ndjeshme nga pushteti qendror.

1.3 Ndarja administrative nga viti 1991 e në vijim
Bazën juridike të ndarjes administrative-territoriale dhe të organizimit 

të qeverisjes vendore në sistemin politik demokratik e përbën ligji kush-
tetues 7570/1992, përmes disa shtesave në ligjin 7491/1991 “Për Dispozi-
tat Kryesore Kushtetuese”. Sipas nenit 1 të këtij ligji, vendi ndahej në ko-
muna, bashki dhe rrethe, në të cilat organizohej dhe funksiononte pushteti 
lokal.5

Në bazë të Dispozitave doli ligji 7572/1992 “Për organizimin dhe 
funksionimin e pushtetit lokal”, ku Këshilli i Ministrave caktohej organi 
për të miratuar ndarjen administrative-tokësore të vendit (neni 2).6 Në qer-
shor 1992, KM e ndau vendin në: 36 rrethe, 44 bashki dhe 313 komuna. 

4 Ismet Elezi. Aparati administrativ shtetëror në Republikën e Shqipërisë. 
Tiranë, 1987. F. 106.

5 Ligji Nr. 7570, datë 3.6.1992 Për disa shtesa në ligjin nr. 7491, datë 29.4.1991 
“Për Dispozitat Kryesore Kushtetuese”.
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Kushtetuta e nëntorit 1998 sanksionoi që njësitë e qeverisjes vendore 
janë komunat ose bashkitë dhe qarqet (neni 108). Në këtë mënyrë u shkri-
në rrethet dhe në vend të tyre u krijuan qarqet që përbëhen nga disa njësi 
bazë të qeverisjes vendore me lidhje tradicionale, ekonomike e sociale dhe 
të interesave të përbashkët dhe ku ndërtohen e zbatohen politikat rajonale 
dhe ku ato harmonizohen me politikën shtetërore (neni 110).7

Prej vitit 2000, vendi ndahet në 373 njësi të qeverisjes së nivelit të 
parë, nga të cilat 308 komuna dhe 65 bashki, si dhe nga 12 qarqe, njësi të 
nivelit të dytë. Nënndarje të qarqeve janë 36 rrethe, kurse Bashkia e Tira-
nës ka 11 njësi bashkiake.8

Krahasuar me vitin 1992, sipas ligjit të vitit 2000, njësitë e qeverisjes 
vendore të nivelit të dytë u reduktuan tri herë: nga 36 rrethe në 12 qarqe. 
Numri i bashkive u rrit me 21 njësi, kurse i komunave ra me vetëm 4 njësi. 

Ndryshimi në numrin e komunave është i pandjeshëm, në një kohë kur 
gjatë dy dekadave të fundit, si rrjedhojë e emigracionit dhe lëvizjeve të 
popullsisë brenda vendit numri i banorëve për disa njësi ka rënë në mënyrë 
drastike. Kjo kontradiktë mund të zgjidhet përmes procesit të shkrirjes së 
njësive të vogla dhe krijimit të njësive me numër më të madh banorësh. 

Veçoria dalluese e kësaj periudhe është ngritja dhe funksionimi i qe-
verisjes vendore në bazë të Kushtetutës sipas parimit të decentralizimit të 
pushtetit dhe ushtrimi sipas parimit të autonomisë vendore (neni 13). 

Miratimi i Kushtetutës, ratifikimi i Kartës Europiane të Autonomisë 
Vendore (1999), Strategjia e Decentralizimit (1999), ligji për organizimin 
dhe funksionimin e qeverisjes vendore (korrik 2000), dhe akte të tjera me 
karakter ligjor dhe financiar kanë krijuar tashmë një traditë dhe praktikë qe-
verisëse vendore bashkëkohore, me anët pozitive dhe negative përkatëse.

6 Ligji nr.7572, datë 10.06.1992  “Për organizimin dhe funksionimin e pushtetit 
lokal”.

7 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Miratuar me ligjin nr.8417, datë 
21.10.1998 të Kuvendit Popullor. Miratuar me referendum më datë 22.11.1998. 
Shpallur me dekretin nr.2260, datë 28.11.1998 të Presidentit të Republikës, 
Rexhep Mejdani. Ndryshuar me ligjin nr. 9675, datë 13.1.2007. Ndryshuar me 
ligjin nr.9904, datë 21.4.2008. Ndryshuar me ligjin nr.88, datë 18.09.2012. Në vijim 
do të citohet: Kushtetuta.

8 Ligji nr.8653, datë 31.07.2000 “Për ndarjen administrative-territoriale të njësive 
të qeverisjes vendore në RSh”.
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2- REFORMA ADMINISTRATIVE KËRKON KONSENSUS TË 
GJERË POLITIK DHE QyTETAR

Sipas Kushtetutës (neni 81, shkronja f), ligji për ndarjen administra-
tive të Republikës miratohet me tri të pestat e të gjithë anëtarëve të Ku-
vendit, që do të thotë me votat e 84 deputetëve. Shumica parlamentare e 
qendrës së majtë (PS, LSI etj.), që doli nga zgjedhjet e 23 qershorit 2013, 
i ka votat e nevojshme për ta miratuar këtë ligj.

Mirëpo për shkak se ndarja administrative prek të gjithë popullsinë e 
vendit dhe për një periudhë afatgjatë, “forca e kartonit” nuk është rruga më 
e mirë për zgjidhjen e këtij problemi.

Prandaj Qeveria, në programin e saj për vitet 2013-2017, parashikon 
që reforma e ndarjes administrativo-territoriale “të zbatohet nëpërmjet një 
procesi të hapur gjithëpërfshirës dhe në bashkëpunim me të gjithë fak-
torët politikë në vend, komunitetet vendore, shoqërinë civile dhe partnerët 
ndërkombëtarë. Ajo do të konceptohet dhe zbatohet në përputhje me prak-
tikat më të mira të reformave të tilla që janë zbatuar në vende të BE-së”.9

 Mbi këtë bazë, shumica parlamentare i ofroi PD-së bashkëkryesim 
dhe numër të barabartë anëtarësh në Komisionin e ngritur nga Kuvendi më 
23 janar, duke hedhur në këtë mënyrë bazat për një konsensus më të gjerë 
politik. Por deri tani qëndrimi i lidershipit të PD-së ka qenë kontradiktor: 
nga njëra anë e pranon një ndarje të re territoriale-administrative, kurse 
nga ana tjetër e bojkoton pjesëmarrjen në këtë komision me arsyetime të 
ndryshme politike. Kjo ishte arsyeja pse Komisioni u riformatua dhe ka fi-
lluar funksionimin duke lënë hapur mundësinë e pjesëmarrjes së opozitës.

Veprimtaria e Komisionit dhe institucioneve qeveritare mbështetet 
nga struktura të BE-së, Këshillit të Europës, OSBE-së, Bankës Botërore, 
PNUD-it, disa qeverive dhe organizmave studimorë joqeveritarë, vendës 
e të huaj.

Përvoja e këtyre dy dekadave të sistemit demokratik ka treguar se boj-
kotet me karakter politik kanë dështuar. Mjafton të sjellim në vëmendje 
për këtë bojkotin që PD-ja i bëri Kushtetutës në referendumin e nëntorit 
1998. Pasi erdhën në pushtet, ata e njohën aktin themeltar të shtetit, kurse 
tani denoncojnë shkeljet e mundshme të kundërshtarëve politikë.

9 Programi i Qeverisë, 2013-2017, shtator 2013. Reforma administrativo-
territoriale, F. 21.
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Otto von Bismarck-u (1815-1898), kancelari i parë i Gjermanisë së 
bashkuar (1871-1890), është shprehur se “Politika është arti i të mund-
shmes”.10 Prandaj duhet të vazhdojnë përpjekjet për të siguruar konsensus 
midis partive parlamentare, por jo pa fund, pasi reforma administrative 
tërësore parashikohet të përfundojë brenda këtij viti. Nëse opozita nuk do 
të marrë pjesë në Komision, atëherë bazuar në nenin 108/2 të Kushtetutës, 
kufijtë e ndarjeve administrative-territoriale të njësive të qeverisjes do të 
miratohen përmes referendumeve vendore.

3- POPULLSIA BANUESE, BAZA E REFORMËS ADMINIS-
TRATIVE-TERRITORIALE

Në disa publikime zyrtare dhe në analiza dhe propozime nga studiues, 
shpesh përdoren të dhëna të zyrave të gjendjes civile të bashkive dhe ko-
munave, të cilat përmbajnë një numër më të lartë popullsie nga sa banon 
aktualisht. Përdorimi i këtyre të dhënave të çon në përfundime të gabuara, 
prandaj duhet të shmanget duke përdorur të dhënat e popullsisë banuese.

3.1 Popullsia sipas censusit dhe sipas zyrave të gjendjes civile 
Të dhënat më të fundit për popullsinë banuese të vendit tonë janë ato 

që dolën nga Censusi (regjistrimi) i popullsisë dhe i banesave i drejtuar 
nga INSTAT-i në tetor 2011, i bazuar në kriteret metodologjike të EURO-
STAT-it dhe Seksionit të Statistikave të OKB-së.

Pavarësisht se ka vërejtje për saktësinë e tyre, pasi jo të gjithë shtetasit 
e kanë zbatuar detyrimin për t’u regjistruar, fakti që treguesit e censusit 
janë në përputhje me standardet ndërkombëtare i bëjnë ato zyrtare dhe të 
krahasueshme me statistikat botërore. Kështu, në publikimet statistikore 
ne hasim tregues të tillë si p.sh., prodhimi i brendshëm bruto (PBB) për 
frymë të popullsisë, numri i lindjeve apo vdekjeve për 1000 banorë, numri 
i pjesëtarëve për një familje, numri i popullsisë sipas vendeve, numri i 
popullsisë sipas qarqeve, bashkive e komunave etj.

Sipas të dhënave të tre regjistrimeve të fundit, del se popullsia banuese 
e vendit tonë ka rënë: nga 3.182.417 banorë më 1989, në 3.069.275 banorë 
më 2001 dhe 2.800.138 banorë më 2011. Kjo do të thotë se në vitin 2011 
popullsia ishte 382.279 banorë (12%)  më pak se më 1989, kurse krahasuar 
me vitin 2001, 269.137 banorë më pak (8.8%).

10 http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/o/ottovonbis398827.html.
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Të dhënat e popullsisë të zyrave të gjendjes civile të bashkive dhe ko-
munave përdoren kryesisht për qëllime shërbimi të banorëve si p.sh., për 
çertifikata familjare, lindjeje dhe vdekjeje, për regjistrin e votuesve etj. Të 
dhënat në këto zyra janë më të larta se ato të censuseve, pasi një pjesë e 
popullsisë ka lëvizuar brenda dhe jashtë vendit, pa ndryshuar dokumenta-
cionin përkatës.

Kështu, sipas një analize të INSTAT-it, popullsia gjithsej në Shqipëri 
në vitin 2001, po të mos mbahej parasysh fenomeni i emigracionit, do 
të kishte arritur në 3.780 mijë banorë dhe jo rreth 3.070 mijë sa doli nga 
regjistrimi i këtij viti. Kjo do të thotë se në vitet 1991-2001 kishin emi-
gruar rreth 710 mijë shtetas shqiptarë, individë që kishin lënë vendin dhe 
fëmijët e emigrantëve që kishin lindur jashtë shtetit. Pra, më shumë se 600 
mijë persona kishin emigruar në vende të tjera në 2001, kryesisht të BE-së, 
veçanërisht në Greqi dhe Itali (INSTAT-2004).

Nëse krahasojmë numrin e popullsisë sipas censusit 2011, prej 
2.800.138 banorë dhe numrin sipas zyrave të gjendjes civile prej 4.228.430 
banorë (afërsisht me numrin e publikuar në prag të zgjedhjeve vendore të 
vitit 2011) del një diferencë prej 1.428.292 banorë, të cilët janë shqiptarë, 
por që jetojnë jashtë vendit, larguar përmes emigracionit dhe një pjesë të 
lindur atje.

Shërbimet këta persona i marrin në bashkitë apo komunat e vendit ku 
ata banojnë për pjesën më të madhe të vitit apo për vite me radhë. Nëse do 
të mbahej parasysh numri i banorëve të zyrave të gjendjes civile, do të na 
dilte një ndarje territoriale e deformuar, do të planifikoheshin më shumë 
burime financiare për shërbime dhe personel administrativ etj.

Prandaj është e nevojshme që në procesin e reformës territoriale, ma-
dje në çdo studim apo projekt, të merret për bazë llogaritjeje numri i popu-
llsisë që banon aktualisht në bashkitë dhe komunat e vendit tonë, dhe jo ai 
i zyrave të gjendjes civile.

3.2 Popullsia banuese sipas njësive të qeverisjes vendore
Emigrimi masiv dhe rënia e shtesës së popullsisë përbëjnë dy faktorët 

kryesorë që popullsia në vitin 2011 ka rënë 12 për qind në krahasim me 
vitin 1989 në shkallë vendi. Nga 66.627 fëmijë të lindur gjallë mesatarisht 
në vit në periudhën 1990-2001, ky numër ka rënë në 37.397 fëmijë në 
vitet 2001-2011. Si rrjedhojë, shtesa natyrore (lindjet-vdekjet) ka rënë nga 
63.932 persona më 1990, në 14.273 mijë më 2011.
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Ndryshimet e popullsisë midis komunave e bashkive vijnë edhe për 
shkak të migrimit (lëvizjes) brenda vendit, nga zonat malore dhe të varfra 
drejt zonave urbane apo afër tyre. Sipas censusit 2011, nga 373 komuna 
dhe bashki gjithsej, 263 ose 70.5 për qind e tyre kanë më pak se 6 mijë 
banorë secila (Tabela 1). Madje 200 komuna e bashki ose rreth 54 për qind 
e tyre, kanë më pak se 4 mijë banorë secila, 70 njësi kanë më pak se 2000 
banorë, 24 njësi nën 1000 banorë, dhe 11 njësi nën 500 banorë.

Rënia e numrit të banorëve për njësi ka ndikuar që rreth 110 komuna 
sigurojnë vetëm deri 10 për qind të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore 
në buxhetet e tyre.11

Komunat dhe bashkitë me një numër kaq të vogël banorësh nuk janë 
efektive, prandaj shkrirja dhe bashkimi (me vullnetin e banorëve të njësive 
përkatëse), krijimi i ndarjeve të reja dhe riorganizimi i organeve të qe-
verisjes vendore përbën një proces i cili duhet të përfshijë të gjitha njësitë 
për t’i sjellë ato në parametra optimalë nga pikëpamja demografike dhe 
social-ekonomike.

11 Strategjia e decentralizimit dhe qeverisjes vendore. Ministria e Brendshme, 
2011. F. 41.

Tabela 1.  Popullsia banuese sipas madhësisë së bashkive dhe komunave

Bashkitë dhe 
komunat sipas 
numrit të 
banorëve

Numri i 
bashkive

dhe komunave

Numri i 
popullsisë

sipas grupimeve

Numri mesatar
për bashki

dhe komunë

Gjithsej 373 2  800  138 7,507
Mbi 100 000 2 531  744 265,872
50 000-99 999 6 407  601 67,934
20 000-49 999 10 278  733 27,873
10 000-19 999 26 354  314 13,627
8 000-9 999 26 224  733 8,643
6 000-7 999 40 279  739 6,993
4 000-5 999 63 311  090 4,938
2 000-3 999 95 283  814 2,988
1 000-1 999 70 104  905 1,498
500-999 24 19  233 801
Më pak se 500 11 4  232 385

Burimi: INSTAT, Censusi 2011 dhe përpunime të autorit.
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Theksojmë se shtetet kanë krijuar tradita të ndryshme organizimi në 
njësitë vendore. Kështu, nga krahasimi i të dhënave të tabelës me 39 vende, 
publikuar nga Këshilli i Bashkive dhe Rajoneve të Europës (www.ccre.
org), del se Franca dhe Britania, me numër të përafërt banorësh, kanë për-
katësisht 1.722 dhe 131.117 banorë për njësi të nivelit të parë. Në të njëjta 
kushte, Republika Çeke ka 1.641 banorë, kurse Greqia 33.277 banorë për 
njësi vendore.

Shqipëria me 7.507 banorë mesatarisht për njësi qeverisjeje vendore 
renditet nga mesi. Prandaj, krahas kriterit të popullsisë mesatare për njësi, 
duhet të mbahen parasysh edhe kushtet konkrete të vendit përkatës.

 4- NDARJE ADMINISTRATIVE-TERRITORIALE BRENDA 
KUADRIT KUSHTETUES

Sipas nenit 108 të Kushtetutës, “njësitë e qeverisjes vendore janë 
komunat ose bashkitë dhe qarqet”. Por, në disa projekte të bëra publike 
nga organizma studimorë joqeveritarë kanë dalë propozime për të njësuar 
emërtimet e njësive të nivelit të parë vetëm në “bashki” apo “rreth” dhe 
të nivelit të dytë në “rajon”. Propozime janë bërë edhe për krijimin e ra-
joneve me kompetenca të gjera administrative dhe financiare. Të gjitha 
këto diktojnë ndryshime në Kushtetutë. Po a është e nevojshme të bëhen 
këto ndryshime?

4.1 Komunat dhe bashkitë
Komunat dhe bashkitë, me emërtime të ndryshme në periudha të cak-

tuara historike dhe politike, kanë përfaqësuar gjithnjë njësitë bazë të qe-
verisjes vendore, apo të nivelit të parë. Organizimi i tyre filloi të vihej mbi 
baza institucionale në vitet 1920-të.

Pas Çlirimit, komunat janë emërtuar fillimisht lokalitete, pas vitit 1967 
“fshatra të bashkuar”, kurse bashkitë janë pasuar nga këshillat e qyteteve.

Prej vitit 1992, komunat dhe bashkitë rimorën emërtimin e tyre të her-
shëm. Këto terma janë bërë kaq të njohur, sa gjithkush e di se një komunë 
përfshin kryesisht një grup fshatrash, kurse një bashki ngrihet mbi një 
qytet, në disa raste edhe fshatra. Prandaj, një ndryshim i tyre do të binte 
ndesh me trashëgiminë historike dhe do të sillte keqkuptime.

Njësimi i emërtimeve komunë dhe bashki në vetëm “bashki” apo 
“rreth” nuk do të sillte ndonjë risi, por do të ishte një kopje e organizimit 
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administrativ të vendeve fqinje si Kosova dhe Maqedonia, që kanë një 
varg veçorish politike, demografike, etnike dalluese me vendin tonë.

Termat komunë dhe bashki janë mjaft të përhapur në Europë e më 
gjerë. Komuna (commune) shpreh ndarjen më të vogël, shpesh një komu-
nitet rural që qeveriset nga një kryetar dhe këshill komunal (www.thefree-
dictionary.com).

Kurse bashkia (municipality) shpreh një qytet të madh apo të vogël 
me qeverinë e vet për të administruar problemet vendore (www.merriam-
webster.com/dictionary).

Në BE ka vende që përdorin kriterin “një qytet një bashki.” Sipas 
OECD, bashkia përkufizohet si pjesë e një bërthame urbane nëse së paku 
50 për qind e popullsisë së saj banon brenda grumbullit urban (www.oecd.
org/).

4.2 Qarqet
Në disa projekte janë bërë propozime për krijimin e “rajoneve” në vend 

të qarqeve. Fjala “qark” është shqip dhe shpreh një njësi administrative të 
nivelit të dytë, tashmë e njohur, kurse fjala “rajon” ka shumë kuptime si: 
një zonë industriale apo bujqësore, një stacion policie apo hekurudhor, një 
ndarje administrative brenda qytetit të Tiranës në vitet 1988-1991 etj.

Fjala “rajon” do të sillte ndryshime edhe në Kushtetutë, prandaj, për sa 
më sipër dhe për këtë shkak, kemi mendimin se këto njësi administrative 
duhet të mbajnë emërtimin “qark”.

Janë bërë propozime nga disa organizma studimorë për reduktimin e 
12 qarqeve në 5-7 rajone. Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të 
KE gjithashtu vë në dukje, se numri prej rreth 5, 6 apo 7 rajonesh mund 
ta sjellë Shqipërinë në linjë me vendet europiane.12 (Ky numër përkon me 
ndarjen e trashëguar nga regjimi otoman e deri në vitet 1920, në 7 san-
xhaqe-prefektura).

Mirëpo dihet se kushtet e vendit tonë, duke nisur nga ato natyrore 
dhe territoriale, ndryshojnë shumë nga ato të vendeve europiane. Prandaj, 
duhet bërë kujdes, pasi numri i qarqeve lidhet edhe me probleme të tjera të 
karakterit historik e zakonor.

12 The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe.  
Recommendation 201 (2006). On local and regional democracy in Albania 
[English version]. Number of regions. Point 30.
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Sipas ligjit mbi administratën civile të vitit 1928 vendi ndahej në 10 
prefektura, përfshirë edhe ato të Tiranës, Vlorës dhe Kukësit të krijuara 
pas vitit 1920. Ndarja me prefektura vazhdoi deri në vitin 1953, kur ato u 
zëvendësuan nga 10 qarqet.

Me dekretin 2593/1958 u shkrinë qarqet dhe u krijuan 26 rrethe përf-
shirë edhe qytetin e Tiranës. Kurse me ligjin 4352/1967 “Mbi këshillat 
popullore”, si njësi bazë e qeverisjes vendore doli fshati i bashkuar, kurse 
e nivelit të dytë, rrethi. Në vitin 1990 kishte 26 rrethe, 539 fshatra të bash-
kuara, 2848 fshatra, 67 qytete. Tirana ndahej në 3 rajone dhe 62 lagje. 

Në bazë të ligjit 7572/1992 “Për organizimin dhe funksionimin e push-
tetit lokal”, KM në qershor 1992 miratoi ndarjen në 36 rrethe. 

Ligji 8653/2000 miratoi ndarjen administrative-territoriale të njësive 
të qeverisjes vendore, sipas të cilit 36 rrethet u shkrinë në 12 qarqe, ose 3 
herë. Qarqet e reja janë ai i Fierit dhe i Lezhës. 

4.3 Rajone të mëdha në Shqipërinë e vogël?
Në një studim të botuar në korrik 1931 – janar 1932, M. Frashëri, krye-

ministër në vitet 1935-1936, shprehej për ruajtjen e 10 prefekturave duke 
i riorganizuar sipas konditave topografike, duke suprimuar nënprefekturat 
dhe duke përmirësuar komunat (www.albeu.com). Por nuk ka të dhëna ta 
ketë marrë në shqyrtim kur është ulur në karrigen qeveritare.

Në vitin 1955 u krijuan 4 qarqe nga 10 që ishin në atë kohë, me qendër 
në: Elbasan, Gjirokastër, Korçë dhe Shkodër. Mirëpo pas tre vjetësh (1958) 
këto u shkrinë duke u krijuar 26 rrethe përfshirë edhe qytetin e Tiranës. 

Në projektet e bëra publike propozohen ndarje administrative që 
vështirë të “ngjisin” në terren, pasi është mbajtur parasysh vetëm kriteri i 
popullsisë. Kështu p.sh., ka propozime që qarku i Kukësit të shkrihet me 
atë të Dibrës të cilët janë fqinjë, por gjithsesi, në shumë aspekte, të ndry-
shëm. Tre rrethet e qarkut, Kukësi, Hasi dhe Tropoja janë shumë afër me 
Gjakovën dhe Prizrenin, por këto ndodhen në një shtet tjetër. Prandaj duhet 
të qëndrojnë siç janë.

Qarku i Gjirokastrës nuk mund të shkrihet thjesht pse popullsia ka 
rënë, pasi shtrirja gjeografike dhe traditat historike janë kritere që nuk 
mund të anashkalohen. 

Një bashkim artificial do të ngjante edhe shkrirja e qarkut të Elbasanit 
me atë të Korçës dhe krijimi i një rajoni me ndonjë emër tjetër. Ku do të 
ishte qendra e qarkut? A mund të zhduket emri i tyre në emër të shkurtimit 
të një numri të vogël personeli?
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Një propozim tjetër parashikon krijimin e një rajoni me qarkun e Ti-
ranës, të Durrësit dhe të Elbasanit, me një popullsi prej 1.3 milion banorë 
dhe rreth 55 për qind të PBB-së në shkallë vendi. Me përmasa dhe me 
kompetenca e fonde financiare sa të një “province”, një rajon i tillë mund 
të kthehej në një “qeveri më vete”, që mund të hynte në marrëdhënie 
konfli ktuale me qeverinë qendrore. Kujtoni p.sh., marrëdhëniet e vështira 
Bashki e Tiranës - Qeveri.

5- REFORMA TERRITORIALE DUHET TË NISË NGA FSHA-
TI DHE QyTETI

Sipas nenit 5 të ligjit 8652/2000, për organizimin dhe funksionimin e 
qeverisjes vendore, komuna përfaqëson një unitet administrativo-territo-
rial dhe bashkësi banorësh, si rregull në zona rurale dhe në raste të veçanta 
edhe në zona urbane, kurse bashkia, kryesisht në zona urbane e në raste të 
veçanta edhe në zona rurale. Kur bashkia përfshin zona rurale, nënndarja 
quhet fshat. Fshati krijohet në një territor me mbi 200 banorë. Qytet shpa-
llet një qendër banimi e cila ka një plan perspektiv zhvillimi urban të mi-
ratuar. Shpallja e qytetit bëhet me ligj.

Po sa qytete dhe fshatra ka Shqipëria sipas këtyre përcaktimeve?
Kësaj pyetjeje mund t’i jepet një përgjigje e shpejtë, por jo e saktë, 

pasi në këto dy dekadat e fundit nuk është bërë ndonjë “inventar” për num-
rin e tyre. Për të ardhur keq, por institucionet shtetërore nuk e dinë numrin 
e saktë të fshatrave dhe qyteteve shqiptare. Reforma administrative duhet 
t’i sigurojë këto të dhëna, pasi kështu do të krijohen ide më të qarta për 
riorganizimin e njësive të qeverisjes vendore.

5.1 Prirja e rënies së popullsisë në fshat
Për shkak të prapambetjes shekullore, deri në Shpalljen e Pavarësisë 

(1912) dhe dekada më vonë, Shqipëria mbeti një vend thellësisht bujqësor, 
për rrjedhojë shumica e popullsisë banonte në katunde (fshatra). Numri 
i qyteteve ishte i vogël dhe me një numër të vogël banorësh. Më 1912, 
popu llsia qytetare zinte vetëm 12-13 për qind të popullsisë gjithsej. Qyteti 
më i madh i vendit me 25 mijë banorë ishte Shkodra, pasuar nga Korça 
me 22 mijë, Tirana me 10 mijë, Vlora rreth 4 mijë dhe Durrësi rreth 3 mijë 
banorë.

Sipas regjistrimit të vitit 1923, Shqipëria kishte rreth 804 mijë banorë, 
nga të cilët 84.1 për qind banonin në fshat dhe vetëm 15.9 për qind në 
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qytet. Por edhe pas 15 vjetësh, më 1938, nga  1.040.4 mijë banorë gjithsej, 
84.6 për qind banonin në fshatra dhe vetëm 15.4 për qind në qytete!

Në vitin 1945, popullsia ishte 1.122.0 mijë banorë, nga të cilët 78.7 
për qind banonin në fshatra dhe 21.3 për qind në qytete. Kurse më 1955, 
popullsia në fshatra ra në 72.5 për qind.

Më 1969 popullsia banuese në fshat zinte 68.5 për qind të popullsisë 
gjithsej, më 1979 kishte pësuar një ulje të vogël në 66.5 për qind dhe 64.3 
për qind më 1989.

Por në vitet 2001 dhe 2011 popullsia banuese në fshat ka ardhur duke 
u ulur me ritme të larta, duke zënë përkatësisht 57.8 për qind dhe 46.5 për 
qind të popullsisë gjithsej.

Gjatë viteve 1989-2011, numri i popullsisë ka rënë në 10 qarqe dhe 
është shtuar vetëm në 2 prej tyre: në qarkun e Tiranës dhe të Durrësit.

Ritëm më të lartë shpopullimi kanë pasur fshatrat malore me burime 
jetese të kufizuara të zonës verilindore (Shkodër, Kukës, Dibër), të zonës 
juglindore (Korçë, Gjirokastër) e zonave të tjera. Sipas Censusit 2011, për 
herë të parë qarku i Gjirokastrës renditet i fundit me 72.176 banorë ose 2.6 
për qind të popullsisë në shkallë vendi, pas qarkut të Kukësit me 85.292 
banorë, 3 për qind.

Një numër i madh fshatrash, dikur me qindra apo mijëra banorë secili, 
tani nuk kanë as 200 persona për t’u quajtur qendra të banuara. Madje 
ka edhe “fshatra” ku popullsia e tyre numërohet me gishtat e duarve. Në 
shumë komuna popullsia ka rënë në nivelet e fshatrave të vogla. Kuptohet 
se sa e gjatë do të ishte lista me fshatrat që u ka mbetur vetëm emri. 

Por ka edhe një dukuri tjetër: shumë fshatra kanë marrë një zhvillim 
të tillë urbanistik, social-ekonomik dhe demografik që gjithnjë e më tepër 
po u ngjajnë qyteteve. Kështu p.sh., Golemi i Kavajës apo Ksamili i Sa-
randës tani janë fshatra apo qytete? Përgjigjen e saktë të kësaj pyetjeje dhe 
të të tjerave në raste të tilla vështirë se mund ta japin institucionet publike 
përkatëse.

Sipas INSTAT-it, ka pasur 2848 fshatra në vitin 1990, 2962 fshatra në 
vitin 2000, dhe po kaq edhe tani! Po a mund të besohet që jetë rritur numri 
i fshatrave pas vitit 1990 kur popullsia ka rënë ndjeshëm? Në fakt ka ndo-
dhur fenomeni i kundërt: që numri i fshatrave ka rënë për shkak se dallgët 
e lëvizjeve të popullsisë më shumë kanë prekur zonat rurale.

Reforma administrative-territoriale nuk mund të arrijë si duhet objek-
tivat e caktuar nëse nuk do të dihej numri real i qyteteve dhe fshatrave dhe 
i popullsisë së tyre në të gjitha komunat, bashkitë dhe qarqet e vendit, pasi 
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këto qendra banimi përbëjnë bazën ku ngrihen dhe funksionojnë njësitë e 
qeverisjes vendore me organet e tyre përfaqësuese dhe ekzekutive. 

5.2 Prirja e rritjes së popullsisë në qytete
Një nga gjetjet kryesore që doli nga censusi 2011 është se, për herë të 

parë në historinë e shtetit shqiptar, numri i banorëve që jetojnë në qytet (në 
zonën urbane) e kalon atë të banorëve që jetojnë në fshat (në zonën rurale) 
në raportin 53.5 për qind me 46.5 për qind kundrejt 42.2 për qind dhe 57.8 
për qind më 2001 dhe 35.7 për qind me 64.3 për qind më 1989. Pra, midis 
viteve 1989-2011, popullsia banuese në zonën urbane është rritur me 17.8 
për qind, kurse popullsia në zonën rurale është ulur me të njëjtën përqindje.

Lëvizjet e brendshme të popullsisë kanë vazhduar me ritme të larta 
gjatë periudhës 2001-2011, kryesisht nga zona rurale në zona urbane. Në 
vitin 2011, krahasuar me vitin 2001, kishin ndryshuar vendbanimin e za-
konshëm brenda vendit rreth 10.6 për qind e popullsisë.

Raporti midis popullsisë urbane dhe asaj rurale paraqitet më i lartë: në 
qarkun e Durrësit 74.6 për qind me 25.4 për qind; në qarkun e Tiranës 70.2 
për qind dhe 29.8 për qind; në qarkun e Vlorës 65.6 për qind dhe 34.4 për 
qind; në qarkun e Lezhës 53.8 për qind dhe 46.2 për qind etj; kurse më i 
ulët në qarkun e Dibrës 26.1 për qind dhe 73.9 për qind, në të Kukësit 34.1 
për qind dhe 65.9 për qind, në të Elbasanit 39.1 për qind dhe 60.9 për qind 
etj.

Dendësia e popullsisë në shkallë vendi është zvogëluar nga mesata-
risht 107 banorë për km² në 2001 në 97 banorë për km² në 2011. Qarku i 
Tiranës dhe ai i Durrësit shënojnë vlerat më të larta krahasuar me qarqet e 
tjera: respektivisht 454 dhe 343 banorë/ km². Ky fenomen shpjegohet me 
lëvizjen e popullsisë nga zonat më të largëta në drejtim të këtyre qarqeve. 

Procesi i urbanizimit do të vazhdojë të ndjekë edhe në të ardhmen 
prirjen e vendeve të BE-së, ku popullsia në zonën rurale zë nën 25 për qind 
të popullsisë gjithsej. Kjo do të thotë se në të ardhmen do të kemi shtim të 
qyteteve si në numër ashtu dhe si zona urbane, kundrejt atyre rurale.

Para vitit 1990, qyteti ka qenë një njësi e ndarjes tokësore-administra-
tive të vendit, me këshillin popullor dhe komitetin ekzekutiv të tij, prandaj 
të dhënat kanë qenë të sakta. Mirëpo pas vitit 1990 ndodhën ndryshime të 
thella politike, ekonomike, sociale dhe demografike. Kështu, shumë qytete 
që lindën nga qendrat minerare apo industriale në vitet 1950-1980, si rrje-
dhojë e mbylljes së minierave, uzinave dhe fabrikave të pasurimit, pas 
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vitit 1990 filluan të boshatisen. Papunësia dhe varfëria ishin dy faktorët 
kryesorë që nxitën largimin e popullsive të tyre drejtuar qendrave urbane 
apo rrethinave të qarqeve të Tiranës dhe Durrësit. 

Sipas të dhënave të INSTAT-it, Shqipëria deri në vitin 1990 ka pasur 
67 qytete, në vitin 2000 74 qytete, po kaq edhe vitet e fundit (2009). Por 
këto të dhëna nuk janë të sakta. Kështu, në “inventar” në rrethin e Tropojës 
ka 3 qytete, në të Mirditës 4 qytete, në të Matit 3 qytete, në të Bulqizës 2 
qytete, në të Kurbinit 3 qytete etj. Kami në Tropojë, Kurbneshi në Mirditë 
(sa për të sjellë ndonjë shembull), figurojnë si qytete vetëm për faktin se 
dikur janë shpallur qytete!

Tani, në vend të veçorive dalluese që karakterizojnë një qytet, kanë 
mbetur grumbull pallatesh apo shtëpish të rrënuara dhe pak njerëz që rro-
jnë me ndihmë ekonomike. Statusi “de jure” i tyre është qytet, pasi janë 
shpallur kështu me ligj nga Presidiumi i Kuvendit Popullor (para 1990), 
kurse në fakt ky status është shuar prej kohësh.

Një fenomen i tillë vjen për shkak se nuk është bërë ndonjë inven-
tarizim, të paktën sipas kritereve të deritanishme: një plan urbanistik të 
miratuar për qytetin.

Pra, sa fshatra ka tani Shqipëria? Po qytete? Mund të jepej një përgjigje 
pasi të bëhej një “skanim” sipas kritereve të tanishme. Por do të kishte më 
shumë vlerë një përgjigje që do të jepej pas miratimit të kritereve të reja, 
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të përgatitura mbi bazën e përvojave apo standardeve europiane. Kështu, 
reforma për ndarjen e re administrative-territoriale do të kishte një përm-
bajtje më reale.

 6- NJË VËSHTRIM MBI VARIANTET QEVERITARE TË 
NDARJES ADMINISTRATIVE-TERRITORIALE

Më 16 maj 2014, Ministria për Çështjet Vendore i paraqiti pesë pro-
jekte për ndarjen e re administrativo-territoriale të vendit Komisionit Par-
lamentar për Reformën Administrativo-Terrritoriale me 30, 39, 47, 57 dhe 
63 njësi të qeverisjes vendore.

Projekt-hartat janë përgatitur bazuar në kriteret teknike të miratuara 
nga Komisioni duke identifikuar zonat funksionale brenda kufijve të rrethit 
dhe duke analizuar lidhjet midis banorëve dhe institucioneve dhe, aksesit 
të komunitetit në shërbime (www.reformaterritoriale.al).

Më 22 maj 2014, Komisioni Parlamentar miratoi variantet 39 dhe 47 të 
hartës nga pesë propozimet e paraqitura për ndarjen e re administrativo-
territoriale të vendit. Ndërkohë, tani po vazhdon procesi i konsultimeve 
dhe tërheqja e mendimeve nga njësitë vendore për këto dy projekte. Ky 
proces bëhet në përputhje me dispozitat kushtetuese, aktet ligjore në fuqi.

Këto projekte parashikojnë shkrirjen e bashkive dhe komunave dhe 
krijimin në vend të tyre të disa njësive të qeverisjes vendore që ende nuk 
janë përcaktuar plotësisht, por që ngjajnë me njësitë e rretheve, por tani si 
njësi të nivelit të parë, pa ndarje të brendshme midis tyre.

Këto variante të ndarjes administrative krijojnë bazën për ngritjen e 
organeve të qeverisjes vendore përfaqësuese dhe ekzekutive më të afta për 
të siguruar më shumë burime financiare, për t’i përdorur ato më me efek-
tivitet në shërbim të banorëve të juridiksionit përkatës. 

Nga veprimtaria e deritanishme del se reforma administrative-territo-
riale në këtë fazë nuk do të prekë nivelin e dytë, që janë qarqet. 

Reforma parashikon thellimin e mëtejshëm të decentralizimit fiskal 
dhe kalimin e më shumë kompetencave nga organet e qeverisjes qendrore 
tek ato të qeverisjes vendore sipas përvojave më të mira të vendeve të BE-
së ku dhe synojmë të integrohemi.
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Përfundime dhe propozime
Kriteret ligjore për të dalluar një zonë urbane nga një zonë rurale apo e 

ndërmjetme nuk janë të qarta, prandaj, për emërtimin e qendrave të banu-
ara qytet dhe fshat duhet të hartohet një ligj me disa kritere bazë demo-
grafike, urbanistike, historike dhe social-ekonomike.

Duke parashikuar se në të ardhmen nuk do të ketë qytet dhe fshat pa 
plan rregullues të miratuar nga KM, do të ishte e drejtë që edhe shpalljen 
apo shuarjen e tyre ta bënte i njëjti organ.

Reforma administrative-territoriale duhet të bëhet duke mbajtur para-
sysh edhe traditën shekullore të shtetit shqiptar. Shkrirja e komunave dhe 
bashkive të vogla dhe ribashkimi në njësi më të mëdha duhet të përfshijë 
të gjithë vendin, por pa i ndarë komunat.

Legjislacioni ynë për qeverisjen vendore është bashkëkohor, pasi ba-
zohet në Kartën Europiane të Vetëqeverisjes Vendore, në Kushtetutën e 
1998 dhe është hartuar me ndihmën e ekspertëve dhe të institucioneve 
ndërkombëtare. Prandaj kam mendimin se duhet ndjekur linja e një re-
forme administrative-tokësore brenda kuadrit të Kushtetutës.

Nisur nga tradita historike, nga zhvillimi demografik, ekonomik dhe 
social, nuk shoh arsye për të reduktuar qarqet. Çdo qark ka hartuar strate-
gjinë e tij të zhvillimit me ndihmesë nga PNUD-i dhe USAID-i. Por këto 
duhet të bashkërendohen me strategjitë në shkallë kombëtare.

Mënyra më efektive do të ishte mbajtja e 12 qarqeve dhe plotësimi i 
tyre me kompetencat e nevojshme sipas standardeve europiane. Ky është 
edhe një nga rekomandimet e përsëritura të Kongresit të Autoriteteve Lo-
kale dhe Rajonale.

Reforma administrative duhet të sjellë si përfundim edhe ngritjen e 
statusit të Bashkisë së Tiranës në nivelin e një qarku më vete, duke u zgje-
ruar në territorin e komunave përreth. 

Historikisht, vendi ka pasur një strukturë qeverisëse vendore: prefek-
turë në “kohën e Zogut” dhe qark (rreth) në sistemin komunist. Prefekti 
u shtua me ligjin e shtatorit 1992 për të rritur ndikimin ndaj organeve të 
zgjedhura, prandaj duhet studiuar mundësia e shkrirjes në një të vetme të 
strukturave të qarqeve dhe prefekturave.

Në këtë linjë duhet të shkrihen nënndarjet e rretheve, e bashkë me to 
edhe nënprefekturat. 

Ndryshimet në sistemin e taksave vendore në dhjetor 2002 e rritën au-
tonominë fiskale, si rrjedhojë, të ardhurat nga burimet e veta nga viti 2003 
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kanë zënë mesatarisht mbi 50 për qind të të ardhurave gjithsej, kurse në 
Bashkinë e Tiranës 85 për qind.

Megjithatë, buxheti i qeverisjes vendore në tërësi zë ende një peshë të 
vogël kundrejt PBB-së, nga 2 për qind më 2002, në 2.1 për qind në vitin 
2011 dhe në shumicën e komunave shkon kryesisht për paga. Prandaj, re-
forma duhet të sjellë rritjen e buxheteve vendore, kryesisht përmes rritjes 
së të ardhurave të veta, por edhe nga granti i pakushtëzuar.
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KONSUMI DHE LIGJSHMËRITË E TIJ 
NË MATJEN E NIVELIT TË JETESËS SË 

FAMILJEVE SHQIPTARE

Dr. Pasko VAKO

Abstract
The article is based on international standards, the 1993 SNA UN where are given 

contemporary definitions for living standards, incomes, consumption, savings, etc. and 
their components. Have been use absolute data for the average monthly consumption of 
total households by items in three separate tables and two different areas, urban and ru-
ral, published by INSTAT throug its surveys in year 2002, 2005, 2008 and 2012. Three 
tables in percentage of structure consumptions are prepared. Based on absolute data, and 
particularly on relative ones for the consumption of our families, there is made the analy-
sis of changes in total consumption, as well as his components, highlighting the factors 
that have brought changes and the consequences of them. Novelty of the research over 
the average monthly consumption of households, based on the relative sizes of the struc-
ture, is the fact of knowing the action in practice of (7) seven consumer laws, for the first 
time in our country, discovered in the nineteenth and twentieth centuries by German 
researchers Ernest Engel etc. For year 2005 it is made the comparisons with 27 countries 
in the EU and specific countries, with the aim to define the positioning of our country. 
During the consumption treatment, it is seen how is affecting the standard of living and 
there are mention several issues & problems which need to be adress by INSTAT. This 
study with relevant conclusions gives   some proposals, which will help to improve con-
sumption and standard of  living to the population.

Key words: living standard; incomes; consumption; households; INSTAT surveys; 
consumer laws.
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Hyrje
Para se të flasim për konsumin e familjeve është e domosdoshme të 

sqarojmë kategorinë niveli i jetesës si dhe të bëjmë fjalë për burimet e për-
ballimit të konsumit, që janë të ardhurat e familjeve. Sqarojmë gjithashtu 
se si të ardhurat, ashtu edhe konsumi i familjeve shqiptare janë parë në 
këndvështrimin e standardeve ndërkombëtare Sistemi i Llogarive Kom-
bëtare (SLLK) i vitit 1993 të OKB-së.

Në literaturën ekonomike nuk ekziston një përcaktim rigoroz i kate-
gorisë “niveli i jetesës së popullsisë”. Problemit të nivelit të jetesës së 
popullsisë në të gjitha kohët i është kushtuar shumë vëmendje nga ana e 
studiuesve, por deri më sot nuk është arritur në një mendim unik në lid-
hje me këtë kategori. Si rregull, ai shihet në dy aspekte: të ngushtë dhe të 
gjerë. Në kuptimin e ngushtë, me nivel jetese kuptohet vetëm ana materia-
le e jetesës, e përbërë nga niveli i të ardhurave të popullsisë dhe nga niveli 
i arritur i konsumit të të mirave materiale dhe të shërbimeve.

Në kuptimin e gjerë, kategoria “niveli i jetesës së popullsisë” për-
puthet me nocionin “cilësi e jetesës së popullsisë”. Cilësia e jetesës së 
popullsisë përfaqëson në vetvete një kategori sintetizuese, që përmbledh 
gjithë kushtet esenciale për ekzistencën e njerëzve, nivelin e zhvillimit  
ekonomik dhe  shkallën e plotësimit të gjithë kompleksit të nevojave dhe 
interesave të tyre (si ato materiale ashtu edhe ato jomateriale).

Si përfundim, kategoria “cilësi e jetesës së popullsisë” mund të përm-
blidhet në pesë veti intervali, që përbëjnë ambientin dhe sistemin e sigu-
rimit të veprimtarisë jetësore të popullsisë:

1- “Cilësia” e popullsisë (aftësia për riprodhim, aftësia e formimit dhe 
e ruajtjes së  familjes, niveli arsimor dhe kualifikimi).

2- Mirëqenia dhe kushtet e jetesës së popullsisë (të ardhurat, konsumi 
aktual dhe kursimet, PBB/frymë, indeksi i çmimeve të konsumit, niveli i 
papunësisë dhe i varfërisë,  kushtet e banimit, të shëndetësisë, të arsimit, të 
kulturës, të komunikimit etj.).

3- Sigurimi social ose cilësia e sferës sociale (kushtet e punës, siguri-
met shoqërore dhe mbrojtja sociale, sigurimi fizik dhe ai i pronës).

4- Cilësia e ambientit rrethues (ndotja e hapësirës ajrore, e ujit, e tokës 
etj.).

5- Kushtet natyrore dhe klimatike (kushtet klimaterike, shpeshtësia e 
situatave forcë-maxhoritare).



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2014 63

Niveli i jetesës karakterizohet nga tërësia e kushteve reale eko-
nomiko–sociale të veprimtarisë jetësore të njerëzve, para së gjithash, në 
sferën e konsumit dhe për këtë është karakteristika kryesore e progresit 
social. Sistemi i treguesve të nivelit të jetesës ka rëndësi të madhe për për-
punimin e një politike sociale efektive, për marrjen e vendimeve të argu-
mentuara në lidhje me ndihmesën për të varfrit, për vlerësimin e pasojave 
nga reformat e marra, për ushtrimin e kontrolleve lidhur me realizimin e 
programeve sociale.

Për të karakterizuar nivelin e jetesës së popullsisë, në praktikën statis-
tikore botërore përdoren shumë tregues. Disa prej shteteve përdorin si treg-
ues përgjithësues të nivelit të jetesës koeficientin e vdekshmërisë fosh njore 
dhe zgjatjen mesatare të jetës, të cilët, krahas me vlerën e PBB/për frymë 
të popullsisë hyjnë në bllokun e treguesve përgjithësues, që pasqyrojnë jo 
vetëm nivelin e jetesës së popullsisë, por që paraqiten edhe si indikatorë  
të rëndësishëm të nivelit të zhvillimit ekonomiko-shoqëror të vendit. Nga 
koha në kohë janë bërë përpjekje për llogaritjen e një treguesi të vetëm 
përgjithësues të nivelit të jetesës. OKB-ja, para disa vitesh, bëri të mundur 
llogaritjen e një treguesi që quhet Indeksi i Zhvillimit Human (IHD) 
dhe që pretendohet të jetë në rolin e treguesit përgjithësues të nivelit të 
jetesës. Për llogaritjen e këtij indeksi janë zgjedhur indekset e tre treguesve 
të rëndësishëm që janë: Indeksi i zgjatjes mesatare të jetës, Indeksi i nivelit 
të edukimit dhe, Indeksi i nivelit të prodhimit të brendshëm bruto për frymë 
të popullsisë. Nga mbledhja e këtyre tre indekseve dhe pjesëtimi për tre i 
shumës së tyre del Indeksi i Zhvillimit Human. 

Por, theksojmë se treguesi i PBB-së nuk është i destinuar për të bërë 
analizën e nivelit të jetesës së popullsisë, sepse ai përbëhet jo vetëm nga 
fondi i konsumit, që ka lidhje të drejtpërdrejtë me mirëqenien e popull-
sisë, por përbëhet edhe nga fondi i akumulimit, i cili është i destinuar për 
shtimin e potencialit prodhues të ekonomisë së vendit. Megjithatë, PBB/
frymë përdoret nga shumë shtete. Ky tregues është trajtuar në revistën De-
mografia.

Nivelin e jetesës e karakterizojnë shumë tregues si të ardhurat, kon-
sumi i familjeve, kushtet e banimit e strehimit, gjendja shëndetësore, niveli 
arsimor etj., që do të trajtohen më poshtë.
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1. TË ARDHURAT E FAMILJEVE DHE TË ARDHURAT PËR 
FRyMË

Nocioni “të ardhura” ka karakter të ndërlikuar dhe përcaktohet në 
mënyra të ndryshme në punimet e përfaqësuesve të shkencës dhe praktikës 
ekonomike. Gjatë rrahjes së mendimeve që lidhen me përcaktimin e të 
ardhu rave për një periudhë të caktuar, zakonisht zbatohen tre parime:

 ♦ Hyrjet monetare duhet të përsëriten, që të mund të quhen të ar-
dhura.

 ♦ Hyrjet monetare duhet të ndihmojnë mirëqenien aktuale eko-
nomike, që të mund të konsiderohen të ardhura.

 ♦ Hyrjet monetare nga pakësimi i kapitalit të vet, duhet të përjashto-
hen nga koncepti të ardhura.

Nocioni më i pranueshëm që rrjedh nga teoria ekonomike është kon-
cepti i nobelistit britanik John Hicks (1904-1989). Akademiku rus M. G. 
Nazarov në librin e tij, duke cituar J. Hicks, thekson: 

“ …ne jemi të detyruar të përcaktojmë të ardhurën e njeriut si vlerën 
maksimale, të cilën ai mund ta përdorë për një javë dhe ka arsye të presë, 
që në fund të javës ai do të jetë në të njëjtin nivel mirëqenieje sikurse në 
fillim”. Më vonë Hicks-i e saktësoi formulimin e vet, duke e përcaktuar të 
ardhurën si shumën maksimale të parave, të cilën personi i veçantë mund 
ta shpenzojë gjatë kësaj jave dhe të presë kështu që ajo të mund të shpen-
zohet në shumë të njëjtë në kushte reale, gjatë çdo jave pasardhëse.1  

Në këtë formulim gjejnë pasqyrim të tre parimet e mësipërme për të 
ardhurën. Nocioni i J. Hicks-it është vënë në themel të përcaktimit dhe 
klasifikimit të përpunuar në  SLLK-në e vitit 1993 për llogaritjen e tregu-
esve makroekonomikë më të rëndësishëm: PBB, të ardhurat kombëtare, të 
ardhurat e disponueshme, kursimet etj.

Në cilësinë e treguesit kryesor që karakterizon të ardhurat e popullsisë, 
në SLLK është treguesi i të ardhurave të disponueshme të ekonomive 
familjare, që përfaqëson të ardhurat e marra nga ekonomitë familjare si re-
zultat i rishpërndarjes, të cilat në vazhdim i përdorin ato për konsum final 
dhe për kursime. Këto të ardhura karakterizojnë mundësitë e ekonomive 
familjare për financimin me to të konsumit final të të mirave materiale dhe 
shërbimeve dhe për realizimin e kursimeve për llogari të vet. 

Madhësia e përgjithshme e të ardhurave të marra nga popullsia si 
rezultat i procesit të rishpërndarjes, duke përfshirë edhe të ardhurat në 

1 Kurs Socialno-Ekonomiçeskoj Statistiki, Moskva 2011, faqe 546.
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natyrë, përbën të ardhurën e disponueshme të korrektuar. Këto të ar-
dhura llogariten si me bazë mujore ashtu edhe vjetore, mesatarisht për një 
familje dhe për frymë.                      

Në vendet me ekonomi në tranzicion, studimi i të ardhurave të po-
pullsisë është mjaft aktual. Kjo është e lidhur me atë që në kushtet e 
transformimit ekonomiko-social, i cili përfshin të gjitha anët e jetës së 
shoqërisë, në mënyrë të veçantë kërkohet shumë informacion objektiv mbi 
kushtet e jetesës së popullsisë, mbi aftësinë paguese të kërkesës konsuma-
tore, mbi shkallët e ndarjes në shtresa sociale të shoqërisë dhe mbi nivelin 
e varfërisë, mbi vlerën e programeve sociale etj.

Ndryshimet në jetën ekonomike të vendit sollën modifikimin e sjelljes 
konsumatore të popullsisë. Rritja e çmimeve e detyroi popullsinë që të 
riorientojë mjetet e veta monetare drejt blerjes së të mirave materiale dhe 
shërbimeve më të domosdoshme për jetesë, para së gjithash, drejt konsumit 
të ushqimeve; ndryshuan raportet e zakonshme midis çmimeve të mallrave 
të veçanta si dhe ato midis çmimeve dhe të ardhurave. Kjo situatë, nga ana 
e saj, kërkon organizimin e vrojtimeve statistikore të specializuara. 

Sjellja e ekonomive familjare në tregun e të mirave materiale të kon-
sumit dhe të shërbimeve përcaktohet nga mundësitë e sigurimit të kon-
sumit për llogari të të ardhurave të disponueshme, gjithashtu edhe nga 
shpërndarja e të ardhurave për blerjet midis të mirave materiale të ndry-
shme dhe shërbimeve në përputhje me nevojat. Përpjesëtimet midis kon-
sumit dhe akumulimit varen nga të ardhurat e ekonomive familjare.

Të ardhurat e ekonomive familjare përcaktohen nga dy zëra kryesorë: 
Të ardhurat primare dhe transfertat. 

Në të ardhurat primare futen këto lloje të ardhurash: Pagat e punës 
të punonjësve; Fitimi dhe të ardhurat e barasvlefshme me të ose të ardhurat 
mikse; Të ardhura nga pronat. 

Në grupin transferta futen këto lloje të ardhurash: Ndihmat sociale; 
Transferta sociale në natyrë.

Ndihmat sociale u jepen ekonomive familjare për plotësimin e nevo-
jave për sëmundje, për daljen në pension, për arsimim etj. Ato janë dy-
llojesh: Ndihma për sigurimet shoqërore; Përkrahja  sociale. 

Theksojmë se për vlerësimin e nivelit të jetesës së popullsisë dhe ana-
lizën e dinamikës së tij, prej gjithë treguesve të mësipërm të të ardhurave, 
më i preferuari paraqitet treguesi i të ardhurave të disponueshme të korre-
k tuara.                                 
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Gjatë analizës së dinamikës së nivelit të jetesës së popullsisë është e 
domosdoshme të përdoren të gjithë treguesit e të ardhurave jo vetëm në 
vlerë nominale, por edhe në vlerë reale, përderisa ndryshimi i çmimeve 
ndikon ndjeshëm mbi vëllimin e mallrave dhe të shërbimeve që përdor 
popullsia  kundrejt shpenzimit të të ardhurave që realizon ajo.

Niveli i të ardhurave reale përcaktohet duke pjesëtuar të ardhurat 
nominale me indeksin e çmimeve të konsumit të mallrave e të shërbime-
ve (ICK), ose duke shumëzuar të ardhurat nominale me indeksin e fuqisë 
blerëse të parasë (lekut).

Pra, përdorimi i të ardhurave nga konsumatorët përfaqëson në vetvete 
rezultatin e zbatimit të politikës së buxhetit të familjes, në varësi nga shu-
ma e të ardhurave, nga niveli i çmimeve dhe nga nevojat e pjesëtarëve të 
familjes. Niveli i të ardhurave të popullsisë është faktori kryesor i pabara-
zisë sociale që rezulton nga veprimi i gjithë faktorëve të tjerë. 

Shpërndarja e popullsisë sipas madhësisë së të ardhurave për familje 
dhe për frymë është karakteristika kryesore e diferencimit të popullsisë për 
nga niveli i mirëqenies materiale. Sistemi i Llogarive Kombëtare (SLLK) 
jep mundësi që të vlerësohet rëndësia e popullsisë në cilësinë e prodhuesit, 
të përdoruesit dhe të akumuluesit në sektorët e  ekonomisë. Në këto kushte, 
të ardhurat reale që disponon ekonomia familjare tregojnë rëndësinë eko-
nomike të popullsisë në procesin e prodhimit dhe të shpërndarjes së vlerës 
bruto të shtuar dhe të të ardhurave, kurse konsumi final faktik i familjeve 
tregon rolin e popullsisë si konsumatore e mallrave e shërbimeve, ndërsa 
kursimet e investimet tregojnë rolin e saj si akumuluese e pasurisë.

Përpjesëtimet midis konsumit dhe akumulimit varen nga të ardhurat 
e familjeve. Mbi nivelin e të ardhurave dhe të konsumit ushtrojnë ndi-
kim të dyanshëm përbërja numerike e familjeve; me rritjen e numrit të 
pjesëtarëve të familjes, mundet të rritet shpejt numri i përfituesve të të 
ardhurave ose numri i përdoruesve të tyre. Është e qartë se në rastin e parë 
rriten të ardhurat për frymë, kurse në të dytin ato ulen. Pra, midis të ardhu-
rave dhe konsumit ekzistojnë lidhje të ngushta. Sa më të mëdha të jenë të 
ardhurat, aq më i madh është edhe konsumi, ndërsa kur të ardhurat janë të 
ulëta, edhe konsumi është i  kufizuar.

Faktori më i fuqishëm, që formon tipin e sjelljes së familjeve gjatë 
tërë ciklit jetësor të tyre, është dinamika e të ardhurave. Pra, nga sa u thek-
sua më sipër, rezulton se komponentë kryesorë të nivelit të jetesës janë të 
ardhurat dhe konsumi i familjeve. Analizën e këtyre komponentëve dhe 
ligjshmëritë që vërehen do ta bëjmë mbështetur në të dhënat e Anketave të 
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Matjes së Nivelit të Jetesës, LSMS 2002, 2005, 2008 dhe 2012 të INSTAT-
it, por jo edhe në bazë të të ardhurave edhe të konsumit, por vetëm në bazë 
të konsumit.

Kjo bëhet për arsye se të ardhurat nuk janë të plota, sepse një pjesë, 
që nuk i dihet burimi nuk përfshihen në to, pra këtu ka informalitet të 
lartë. Kjo është arsyeja që edhe institucionet ndërkombëtare si FMN, BB, 
PNUD-i etj., për të analizuar nivelin e jetesës së popullit mbështeten më 
tepër te konsumi.

Të ardhurat mesatare mujore për frymë për grupet e ndryshme të 
familjeve ndryshojnë edhe në varësi të numrit të pjesëtarëve që ato kanë. 
Në përputhje me periodizimin e ciklit të jetës, dallojmë katër etapa krye-
sore të zhvillimit të familjeve. 

Etapa e parë - përfshin kohën që fillon nga momenti i krijimit të 
familjes deri në lindjen e fëmijës së parë;

Etapa e dytë – koha nga lindja e fëmijës së parë deri në përfundimin 
e edukimit të këtij të fundit; 

Etapa e tretë (stadi i pjekurisë) – përfaqëson në vetvete kohën e 
ndarjes së fëmijëve të rritur nga familja, dhe

Etapa e katërt – koha e plakjes së anëtarëve të familjes.
Në etapën e parë, për shumicën e familjeve, është karakteristike ruajtja 

e statusit ekonomik të tyre. Në etapën e dytë, niveli i sigurimit material, 
si rregull ulet, pasi familja nuk merr rrogë nga nënat. Në etapën e tretë, 
familjet kanë rritje të të ardhurave nga fëmijët e zënë me punë. Në etapën 
e katërt, gjendja e familjeve karakterizohet nga ulja e të ardhurave për 
frymë, ngaqë pjesëtarët e moshuar dalin në  pension.

Madhësia e familjes ushtron ndikim të dyanshëm në nivelin e të ardhu-
rave dhe të konsumit: me rritjen e numrit të anëtarëve të familjes mundet të 
rritet shpejt numri i pjesëtarëve që marrin të ardhura nga puna, ose të rritet 
numri i konsumatorëve. Është e qartë se në rastin e parë, rriten të ardhurat 
për frymë, ndërsa në të dytin ato ulen. Kështu që në familjet e vogla, të ar-
dhurat për frymë janë më të mëdha se në ato me shumë fëmijë. Po kështu, 
edhe niveli i lartë arsimor i kryefamiljarit ndikon shumë në nivelin mesatar 
të të ardhurave mesatare të familjeve, pasi siç ka dalë nga anketat, krye-
familjarët me diplomë universitare i kanë të ardhurat më të mëdha, kurse 
ata pa diplomë i kanë të ardhurat më të ulëta.

Të ardhurat jepen gjithsej, për zonën urbane dhe atë rurale, për familje 
dhe për frymë të popullsisë. Ato mund të grupohen sipas zonave apo ra-
joneve, sipas burimeve të formimit të tyre etj.                                   
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Lidhur me të ardhurat vjetore të familjeve, lind problemi i një dife-
rence të madhe me treguesin e vlerës bruto të shtuar si elementi krye-
sor i PBB-së, i cili në vitin 2005 është 737.636 milionë lekë, ndërsa të ar-
dhurat vjetore të familjeve janë vetëm 408.650 milionë lekë. Gjykojmë se 
ky problem duhet studiuar mirë nga INSTAT-i dhe të sqarohen elementet 
që e përbëjnë këtë diferencë.

2- SHPENZIMET DHE KONSUMI I FAMILJEVE
Tregues kryesor që përcakton konsumin e familjeve është e ardhura 

e disponueshme e korrektuar në përputhje me Sistemin e Llogarive Kom-
bëtare (SLLK), që përfshin edhe transfertat publike në para dhe transfertat 
në natyrë, që përdoren nga familjet për financimin e konsumit final dhe 
për kursime. Operacionet e tilla pasqyrohen në llogaritë e përdorimit të   
të ardhurës së disponueshme dhe asaj të disponueshme të korrektuar të 
ekonomive familjare.

Dy llojeve të të ardhurave të disponueshme u korrespondojnë dy kon-
cepte të konsumit final, midis të cilëve në SLLK bëhen dallime të qarta: 
Shpenzime për konsum final; Konsum final faktik.

Dallimi midis dy koncepteve rrjedh nga dallimi midis atyre njësive 
ekonomike, të cilat financojnë shpenzimet për konsum final dhe marrin 
përfitimet nga këto shpenzime. Koncepti i shpenzimeve për konsum final 
niset nga fakti se kush i financon këto shpenzime, kurse koncepti i kon-
sumit final faktik niset nga fakti se kush e përfiton dobinë e tyre. Në rastin 
e parë, kjo do të thotë se shpenzimet për të mirat materiale dhe shërbimet 
për konsum final futen në atë sektor i cili i ka financuar ato; në rastin e 
dytë, për çdo sektor jepet konsumi final faktik i të mirave materiale dhe 
shërbimeve që u përkasin njësive të tij.

Konsumi final i ekonomive familjare përfshin shpenzimet e tyre për 
blerjen e të mirave materiale dhe shërbimeve nga të gjitha ndërmarrjet 
tregtare në tregjet e qyteteve dhe nga tregtia e paorganizuar (e rrugës), nga 
ndërmarrjet e shërbimeve jetësore, nga transporti i pasagjerëve, nga ndër-
lidhja, hotelet, institucionet e kulturës, të shëndetësisë, të arsimit, gjithash-
tu edhe nga konsumi i të mirave materiale dhe shërbimeve në natyrë të 
prodhuara për vete (prodhimet bujqësore të ekonomisë ndihmëse, shër-
bimet e llogaritura me kusht për banim në banesat që janë pronë e vetë 
familjeve) dhe të marra në cilësinë e pagës së punës.
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Tregues tjetër që karakterizon konsumin e popullsisë, janë shpenzimet 
për konsum final nga institucionet që u shërbejnë ekonomive familjare. 
Ky tregues përfshin shpenzimet e sektorit të institucioneve shtetërore të fi-
nancuara për llogari të buxhetit të shtetit dhe fondet shtetërore të të mirave 
materiale dhe shërbimeve jashtë buxhetit, të destinuara për konsum indi-
vidual (shëndetësi, arsim, kulturë); shpenzimet për konsum final të organi-
zatave jofitimprurëse që u shërbejnë ekonomive familjare; shërbimet falas 
të karakterit social që organizatat fitimprurëse u bëjnë punonjësve të vet.

Konsumi final faktik i ekonomive familjare përbëhet nga ato shpen-
zime që ato bëjnë për blerjen e të mirave materiale të konsumit dhe page-
sën e shërbimeve, gjithashtu edhe nga vlera e të mirave materiale dhe 
shërbimeve individuale, që ekonomitë familjare marrin falas nga organet 
e drejtimit shtetëror dhe nga OJF-të, në cilësinë e transfertave sociale në 
natyrë.

       

3- SHPENZIMET E EKONOMIVE FAMILJARE PËR KON-
SUM FINAL

Shpenzimet e ekonomive familjare për konsum final janë shpenzimet 
që ato bëjnë për të mira materiale dhe shërbime, të financuara nga të ar-
dhurat e tyre të disponueshme. Në këto shpenzime përfshihen:

a) shpenzimet për blerjen e të mirave materiale dhe të shërbimeve;
b) konsumi i të mirave materiale dhe i shërbimeve të marra në natyrë 

si pagë pune, dhurata etj;
c) konsumi i të mirave materiale dhe i shërbimeve të prodhuara nga 

ekonomitë familjare për konsum final vetjak.
Shpenzimet për konsum final të ekonomive familjare përcaktohen në 

madhësinë e pagesës faktike të të mirave materiale dhe shërbimeve dhe 
të shpenzimeve të tyre të llogaritura me kusht, madhësia e të cilave është 
e barabartë me vlerën e tregut të të mirave materiale dhe shërbimeve të 
furnizuara.

Në shpenzimet e konsumit final të ekonomive familjare sipas SLLK, 
duhet të shtohen edhe blerjet e të mirave materiale dhe shërbimeve që re-
zidentët bëjnë jashtë shtetit (për shembull gjatë kohës që janë me shërbim, 
gjatë vizitave turistike) dhe të zbriten blerjet analoge nga jorezidentët në 
territorin e vendit të dhënë.

Shpenzimet faktike. Shpenzimet e ekonomive familjare të konsumit 
final përbëhen prej shpenzimeve të të mirave materiale dhe shërbimeve 
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me përjashtim të shpenzimeve për ndërtesat e banimit dhe për sendet e 
çmuara. Përjashtimi argumentohet me atë që, shpenzimet e lidhura me 
ndërtesat e banimit, në SLLK klasifikohen si akumulim bruto i kapitalit 
fiks, kurse sendet e çmuara shikohen si mjete për kursim, përderisa nuk 
përdoren në prodhim dhe për konsum.

Kur një ose disa anëtarë të ekonomisë familjare janë zotërues të ndër-
marrjeve jokorporative, lind problemi për vënien e kufijve midis shpenzi-
meve të bëra për punë dhe shpenzimeve të ekonomive familjare për 
konsum. Në këto raste është e nevojshme të sigurohet që, në përbërjen e 
shpenzimeve të ekonomive familjare për konsum final, të përfshihen vetëm 
shpenzimet e plotësimit të nevojave dhe kërkesave imediate të njeriut dhe 
mos të përfshihen shpenzimet për qëllime pune.

Të mirat materiale të përdorimit afatgjatë, të blera nga ekonomitë 
familjare, përfshihen në shpenzime për konsum, pavarësisht nga zgjatja 
reale e kohës së përdorimit të tyre. Shpenzimet e ekonomive familjare për 
konsum final përbëhen nga shpenzimet e të mirave materiale të përditshme, 
gjithashtu edhe nga ato që mund të përdoren në mënyrë të përhershme (ob-
jektet e përdorimit afatgjatë). Të mirat materiale të përdorimit afatgjatë 
nga ekonomitë familjare, të cilat zotërohen nga ndërmarrjet jokorporative, 
në rastet e përdorimit të tyre për qëllime prodhimi, duhet të shihen si pjesë 
e akumulimit bruto të kapitalit.

Përsa u përket liçensave dhe taksave për to, në SLLK ndiqet praktika 
që vijon:

Pagesat për licensat e mjeteve të transportit automobilistik, ujor ose 
ajror në pronësi ose në përdorim, gjithashtu edhe licensat për gjuetinë e 
kafshëve, të shpendëve dhe të peshkut trajtohen si tatime, kurse pagesat 
për gjithë llojet e tjera të licensave, lejet, dëshmitë, pasaportat etj., shi-
kohen si blerje e shërbimit dhe përfshihen në shpenzimet e ekonomive 
familjare për konsum.

Shpenzimet për ndërtesat e banimit dhe sendet e çmuara. Kon-
form SLLK, ndërtesat e banimit, të zëna nga pronarët e tyre, janë ndërma-
rrje jokorporative, të cilat prodhojnë me kusht llogaritje të shërbimeve të 
banimit, që përfitohen nga pronarët e banesave. Ndërtesat e banimit janë 
të mira materiale që përdoren nga pronarët e tyre për prodhimin e shër-
bimeve të banimit. Prandaj shpenzimet e ekonomive familjare të lidhura 
me banesën, përfaqësojnë në vetvete akumulim bruto të kapitalit fiks. Kur 
ndërtesa e banimit u jepet poseduesve të tyre me qira, pagesa përkatëse 
e qirasë llogaritet si prodhim shërbimesh banimi të poseduesve dhe si 
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shpenzim i konsumit final të qiramarrësit. Në ato raste kur në ndërtesat 
e banimit banojnë vetë pronarët e banesës, vlefta e llogaritur me kusht e 
shërbimit të banimit futet edhe si nxjerrje prodhimi, ashtu edhe si shpenzim 
i pronarit për konsum final. Shpenzimet për remont kapital të ndërtesave të 
banimit duhet të shikohen si akumulim bruto i kapitalit  fiks.

Në sende të çmuara përfshihen të mirat materiale të shtrenjta të për-
dorimit afatgjatë, të blera si mjete kursimi dhe që nuk përdoren për kon-
sum ose prodhim. Në përbërje të tyre hyjnë veprat e artit, gurët dhe metalet 
e çmuara, prodhimet e argjendit.

Shpenzime të llogaritura me kusht. Vlerësimi i tyre bëhet për zërat 
që vijojnë: 

1) Marrëveshjet barter. Vlera e gjithë të mirave materiale dhe shërbi-
meve të siguruara në kuadrin e marrëveshjeve barter përfaqëson në vetvete 
shpenzime të llogaritura me kusht;

2) Shpenzimet e të mirave materiale dhe shërbimeve, të marra si të 
ardhura në natyrë;

3) Shpenzimet e të mirave materiale dhe shërbimeve, të prodhuara për 
konsum vetjak;

4) Shërbimet e banimit, të prodhuara nga pronarët e ndërtesave të ba-
nimit për përdorim vetjak. Personat pronarë të ndërtesave të banimit në të 
cilat ata banojnë konsiderohen posedues të ndërmarrjeve jokorporative, 
janë prodhues të shërbimeve të banimit dhe vlera e këtyre shërbimeve kon-
siderohet si shpenzime të llogaritura me kusht, që përfshihen në shpenzi-
met e ekonomisë familjare. Të gjitha shpenzimet për ndërtimin, mirëmba-
jtjen dhe remontin e ndërtesave të banimit duhet të shihen si shpenzime 
ndërmjetëse të ndërmarrjeve jokorporative;

5) Taksat financiare të llogaritura me kusht (taksa për ndërmjetësime 
financiare).

Konsumi final faktik i ekonomive familjare. Konsumi final faktik 
i ekonomive familjare është i destinuar për përcaktimin e vlerës së të mi-
rave materiale të konsumit, të blera nga ekonomitë familjare në rrjetin e 
tregtisë ose të marra nga institucionet shtetërore ose nga organizatat jo-
fitimprurëse, që u shërbejnë ekonomive familjare, të cilat përdoren prej 
tyre për plotësimin e nevojave dhe kërkesave të veta.

Konsumi final faktik konsiderohet një indikator optimal i nivelit të 
jetesës së ekonomive familjare vetëm në krahasim me shpenzimet finale të 
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tyre. Ai përfshin këto shpenzime:
a- të ekonomive familjare për të mira materiale dhe shërbime të kon-

sumit, ndër të cilat edhe shpenzimet jotregtare të të mirave materiale dhe 
shërbimeve të realizuara me çmime të ulëta, jo të konsiderueshme eko-
nomikisht;

b- të organeve shtetërore për të mirat materiale dhe shërbimet e kon-
sumit të karakterit individual, që u jepen ekonomive familjare në natyrë në 
cilësinë e transfertave sociale;

c- të organizatave jofitimprurëse, që u shërbejnë ekonomive familjare 
për të mira materiale dhe shërbime konsumi të karakterit individual, që u 
jepen ekonomive familjare në natyrë në cilësinë e  transfertave sociale.    

Kursimet     
Në SLLK kursimet përfaqësojnë në vetvete hallkën që lidh llogaritë 

e të ardhurave me ato të akumulimit. Nga pikëpamja e kontabilitetit kur-
simet përcaktohen si të ardhura të disponueshme, të pashpenzuara për 
konsumin final të të mirave materiale dhe shërbimeve. Lidhja direkte e 
ndërsjellë midis të ardhurave, konsumit dhe kursimeve paraqitet në SLLK 
në këtë mënyrë: Kursimi përfaqëson në vetvete pjesën e të ardhurës së 
disponueshme të pashpenzuar për konsum final të të mirave materiale dhe 
shërbimeve. Ai mund të jetë pozitiv ose negativ, në varësi nga fakti që 
e tejkalon e ardhura e disponueshme shpenzimin e konsumit final, ose e 
kundërta. 

Nëse kursimi është pozitiv, atëhere shuma e paharxhuar e të ardhurës 
duhet të përdoret për blerje të aktiveve ose për pakësimin e detyrimeve. 
Nëse kjo nuk ndodh, atëherë shuma e të ardhurës së papërdorur duhet të 
realizohet në formën e rritjes së mjeteve monetare të pranishme, të cilat 
vetë janë aktive financiare. Nëse kursimi është negativ, atëherë mundet 
që një pjesë të realizohet për aktivet financiare dhe jofinanciare, duke ulur 
gjendjet e mjeteve monetare të pranishme, ose duke shtuar detyrimet. Vlen 
të theksojmë se në praktikë të dhënat për kursimet, të marra nga krahasimi 
i të ardhurave me ato të konsumit, shpesh nuk rakordohen me të dhënat 
përkatëse të marra nga bilancet  financiare.  

Kursim i ekonomive familjare quhet pjesa e të ardhurave të tyre të 
disponueshme, e cila mbetet pas zbritjes së shpenzimeve për konsum fi-
nal (ose pjesa përkatëse e të ardhurës së disponueshme të korrektuar, që 
mbetet pas zbritjes së konsumit final faktik). 

Kursimi përfaqëson në vetvete zërin balancues në llogaritë e përdo-
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rimit të të ardhurave të disponueshme dhe të ardhurave të disponueshme 
të korrektuara.

Kursimi i ekonomive familjare është burim i rëndësishëm i finan-
cimit të investimeve në ekonomi. Raporti i kursimit ndaj të ardhurës së 
disponueshme quhet normë e kursimit. Ky tregues karakterizon prirjen e 
popullsisë drejt kursimit dhe ka rëndësi të madhe për analizën e ndikimit 
të proceseve që ndodhin në ekonomi në sjelljen e ekonomive familjare.

Treguesit e përdorimit të të ardhurave të popullsisë karakterizojnë 
shpenzimet e saj, të cilat përfshijnë shpenzimet për konsum dhe shpen-
zimet që nuk lidhen me konsumin. Në Sistemin e Llogarive Kombëtare 
shpenzimet për konsum të familjeve përfshijnë të gjitha shpenzimet në 
para të bëra nga familjet për blerjen e mallrave e të shërbimeve të destinu-
ara për konsum.

Shpenzimet që nuk lidhen me konsumin përfshijnë tatimin mbi të ar-
dhurat dhe tatime të tjera direkte siç janë ato për kontributin e sigurimeve 
shoqërore e shëndetësore, kuotat e anëtarësisë, dhuratat etj. Në shpenzime 
nuk përfshihen shumat e kursimeve, të investimeve, të huave të dhëna, 
shlyerja e kredisë dhe shpenzime të tjera të lidhura me operacionet finan-
ciare.

Statistika ekonomiko-sociale i studion dhe analizon shpenzimet duke 
përdorur kryesisht metodën e grupimit. Kështu, ato mund t’i grupojmë 
në: “shpenzime për mallrat ushqimore”; “për mallrat joushqimore” dhe në 
“shërbime të ndryshme”; “në shpenzime për ushqim”; për “veshmbathje”; 
për “pajisje e orendi” dhe në “shpenzime të tjera”; në shpenzime të do-
mosdoshme, më pak të domosdoshme dhe në shpenzime për sende të çmu-
eshme etj.

Agregati i konsumit përmbledh shpenzimet e konsumit final të 
familjeve si dhe konsumin nga produkti i vet. Për herë të parë, të dhënat e 
LSMS 2002 lejuan vlerësimin në shkallë vendi të linjave të varfërisë abso-
lute dhe relative specifike për Shqipërinë dhe matjen monetare të nivelit të 
jetesës me bazë konsumin. Për të bërë matjen e treguesve të varfërisë dhe 
pabarazisë së pari u llogarit agregati i konsumit, agregat ky që shërbeu si 
matës i mirëqenies së familjeve.

Të dhënat absolute të konsumit mujor të familjeve shqiptare gjithsej e 
sipas zonës urbane e asaj rurale si dhe për secilin element përbërës të tij u 
siguruan nga Anketat e Matjes të Nivelit të Jetesës (AMNJ) që ka realizuar 
INSTAT-i përkatësisht në vitet 2002, 2005, 2008 dhe 2012.
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Tabela 1.  Konsumi mesatar mujor i gjithë familjeve shqiptare 

Konsumin mesatar mujor të familjeve gjithsej, në madhësi absolute 
për vitet 2002, 2005, 2008 dhe 2012 po e paraqesim në tabelën 1 në vijim:

Kd                                                       Zërat  kryesore të konsumit 2002 2005 2008 2012
                  Gjithsej 34,139 41,378 43,550 45,520

1 Ushqime e pije jo-alkolike 21,667 23,335 23,399 25,636
2 Pije alkoolike dhe duhan 1,332 2,021 1,746 1,253
3 Veshje dhe këpucë 1,572 1,953 1,879 2,375
4 Banesa, ujë, elektrik, gaz etj 2,910 3,258 4,145 5,459
5 Mobilim, pajisje shtëpie 1,893 2,314 2,150 2,038
6 Shëndeti … … … …
7 Transporti 1,034 1,843 2,260 1,559
8 Komunikacioni (posta, telefoni) 1,213 1,740 2,389 2,095
9 Argëtim dhe kulturë 228 477 513 669
10 Arsim 764 1,267 1,974 1,712
11 Restorant, bar etj. .. .. .. ..
12 Shërbime të tjera 1,525 3,170 3,095 2,724

Në lekë

Burimi: Vjetari statistikor 1998/2007 dhe  të  dhënat  e  INSTAT-it për vitet 2008 e 2012.

( ..)   Shpenzimet për restorant, bar janë përfshirë në Ushqime e pije joalkoolike.

( …) Shpenzimet e Shëndetit nuk janë përfshirë në Gjithsej.

Konsumi nominal gjithsej i familjeve në 2005/2002 siç del nga të 
dhënat e tabelës është rritur 21.2%, në 2008/2005 është rritur 5.2% dhe 
në 2012/2008 është rritur vetëm 4.5%, pra: kemi rritje të konsumit, në 
përputhje me rritjen e të ardhurave mujore të familjeve. Rritja e konsumit 
veçanërisht gjatë periudhës 2002-2005 është mbresëlënëse, por më pas ka 
ardhur duke u zvogëluar ndjeshëm.

Konsumi mujor real për frymë përkatësisht sipas viteve në studim 
ka qenë 8.500 lekë, 10.455 lekë, 9.731 lekë dhe 8.939 lekë, çka vërteton 
rënien e tij.

Ky nivel i konsumit për frymë është afërsisht sa gjysma e minimumit 
jetik të llogaritur nga Sindikata, i cili në vitin 2010 ishte 15.000 lekë, kurse 
aktualisht duhet të jetë të paktën 19.000 lekë.
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Ndryshime dallohen edhe në zërat e konsumit, ku me përjashtim të 
zërit “pije  alkoolike dhe duhan”, që ka pësuar ulje 5.9%, të gjithë zërat 
e tjerë kanë pësuar rritje që shkon nga 7.7% tek zëri “mobilim, pajisje 
shtëpie” e deri 87.6% tek “banesa, ujë, elektrik, gaz etj.”, gjë që dëshmon 
përmirësim të kushteve të banimit. Rritjen më të madhe prej 293.4% dhe 
224.1% e kanë pësuar zërat “argëtim e kulturë” dhe “arsim”, që është mjaft  
pozitive dhe dëshmon për rritjen e nivelit kulturor e arsimor të popullit.                         

Por cilët ishin faktorët kryesorë që rritën të ardhurat dhe konsumin e 
familjeve shqiptare? Ata ishin rritja ekonomike dhe dërgesat e emigrantëve.       

Në vitin 2012, kemi familje me nivel jetese më të lartë se në vitin 
2002, të cilat jetojnë në kushte më të mira banimi e strehimi. Por e thekso-
jmë se gjatë kësaj periudhe, edhe si pasojë e krizës ekonomike e financiare, 
ndryshimet në nivelin e të ardhurave dhe të konsumit të familjeve janë  të 
ndyshme dhe me kahe të kundërta.

Gjatë viteve 2002-2005 kemi ngritje të ndjeshme të rritjes ekonomike, 
respektivisht çdo vit nga 4.2%, 5.8%, 5,7% dhe 5.7%. Në vitet 2005-2008 
rritja ekonomike vazhdoi më tej me 5.4%, 5.9%, dhe 7.7%. Duke filluar 
nga viti 2009 rritja ekonomike ulet në 3.3%, 3.9%; 3.1% dhe 1.17% në 
2012, vit në të cilin rritja ulet shumë.

Shumë e mirë ka qenë edhe rritja e dërgesave nga emigrantët duke 
filluar nga 642 milionë euro në 2002, vijuar në 718.8, 826.3 milionë euro, 
deri në 927.6 milionë euro në 2005. Në vitet 2005-2008 ato ishin repekti-
visht 936.5; 947.0 dhe 833 milionë euro. Në vitin 2009 dërgesat ulen në 
782 milionë, vijojnë rënien në 690, 688 dhe 657 milionë euro në 2012. 

Ndryshimet pozitive në rritjen e të ardhurave dhe të konsumit të 
familjeve sollën  një  ngritje të nivelit të jetesës, uljen e varfërisë ekstreme 
e absolute, zvogëluan disnivelin ndërmjet zonave të varfra dhe atyre në 
gjendje të mirë, u përmirësuan më tej shërbimet bazë, u zvogëluan pabara-
zitë etj.

Ndërsa veçmas për zonën urbane konsumi i familjeve paraqitet në ta-
belën më poshtë (Tabela 2).

Të dhënat e zonës urbane dëshmojnë për rritjen 30.9% të konsumit 
të familjeve gjatë viteve 2002-2005, shifër kjo më e lartë se ajo gjithsej e 
popullsisë së vendit (21.2%). Ndërsa në vitet 2005-2008 kemi rënie prej 
1.9%; në vitet 2008-2012 kemi një rritje të vogël prej 0.6%. Të gjitha këto 
ndryshime janë rrjedhojë e faktorëve që theksuam për tërë popullsinë e 
vendit plus ndikimi i faktorëve imigrim i brendshëm dhe emigrim.
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Tabela 2.  Konsumi mujor i familjeve urbane për vitet 2002, 2005, 2008
dhe 2012

Kodi Zërat e konsumit 2002 2005 2008 2012
Gjithsej 35581 46582 45710 45989

1 Ushqime e pije joalkoolike 21238 24266 22183 24358
2 Pije alkoolike e duhan 1403 2154 1772 1296
3 Veshje dhe këpucë 1796 2567 2343 2593
4 Banesa, ujë, elektrik, të tjera 3253 4001 4656 5824
5 Mobilim, pajisje shtëpie 2143 2868 2497 2150
6 Shëndeti … … … …
7 Transporti 1112 2079 2454 1630
8 Komunikimi 1617 2455 3233 2534
9 Argëtim e kulturë 359 776 719 1010
10 Arsim 1007 1842 2627 1805
11 Restorant, bar etj. .. .. .. ..
12 Të tjera shërbime 1651 3571 3226 2789

Në lekë

 Burimi: Vjetari  Statistikor 1998/2007 dhe të dhënat e INSTAT-it për vitet 2008 e 2012. 

(..) Shpenzimet për restorante, bar janë përfshirë në “Ushqime e pije joalkoolike”.

(…) Shpenzimet për Shëndetin nuk janë përfshirë në Gjithsej.

Analiza sipas zërave në vitet 2002-2005 tregon për rritje në zërat “ar-
gëtim dhe kulturë” 116.2%, “arsim” 82.9%, “banesa” 23%, “ushqime” 
7.7% etj.

Në vitet 2005-2008 ka rritje në zërat “arsim” 42.6% dhe banesa 16.4%, 
kurse me rënie rezultojnë zërat “ushqime” - 8.6% gjë që ësht pozitive, “ar-
gëtim e kulture”  -7, 3%, çka është negative etj.

Periudha 2008-2012 ka rritje pozitive në zërat “argëtim dhe kulturë” 
40.5%, “banesa”  25.1% dhe negative në “ushqime” -9.8%.

Për zonën rurale, konsumi mujor i familjeve paraqitet në tabelën 3.
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Në lekë

Tabela 3.  Konsumi mujor i familjeve rurale për vitet 2002, 2005, 2008
dhe 2012

Kodi Zërat e Konsumit 2002 2005 2008 2012
Gjithsej 32930 36618 41022 44897

1 Ushqime e pije joalkoolike 22026 22481 24821 27324
2 Pije alkoolike e duhan 1273 1899 1716 1195
3 Veshje dhe këpucë 1384 1392 1336 2086
4 Banesa, ujë, elektrik,të tjera 2622 2577 3545 4977
5 Mobilim, pajisje shtëpie 1684 1807 1743 1890
6 Shëndeti … … … …
7 Transporti 969 1628 2033 1466
8 Komunikimi 875 1086 1403 1516
9 Argëtim e kulturë 119 203 272 218
10 Arsim 560 742 1210 1589
11 Restorant, bar etj. .. .. .. ..

12 Të tjera shërbime 1420 2804 2943 2636

Burimi: Vjetari Statistikor 1998/2007 dhe të dhënat e INSTAT-it për vitet 2008 e 2012. 

(..) Shpenzimet për restorante, bar janë përfshirë në Ushqime e pije joalkoolike.

(…) Shpenzimet për Shëndetin nuk janë përfshirë në Gjithsej. 

Të dhënat e tabelës 3 dëshmojnë se konsumi mujor në familjet rurale 
në vitet 2002-2005 është  rritur 11.2%, çka dëshmon për një përmirësim të 
jetesës së tyre.

Në vitet 2005-2008 konsumi rritet me 12%, që flet për rritje të mirëqe-
nies, kurse në vitet 2008-2012 rritja ulet në 9.4%.

Të gjitha këto ndryshime ndodhën për shkak të faktorëve që theksuam 
për popullsinë e tërë vendit dhe për atë urbane. Rritje pozitive në 3 vitet e 
para kanë zërat “argëtim dhe kulturë” 70.6%, arsimi 32.5%, kurse negative 
është rritja 2.1% e ushqimeve dhe rënia 1.7% e zërit “banesa”. Në 3 vitet 
e dyta, me rritje pozitive janë “arsimi” me 63.1%, “banesa” me 37.6% dhe  
“argëtimi  e  kultura” me 34%, kurse me rritje 10.4% janë “ushqimet”, por  
kjo rritje është negative. Në 4-vjeçarin e fundit, me rritje pozitive janë zërat 
“banesa” 40.4% dhe “arsimi” 31.3%, kurse me rritje 10.1%, por nega tive, 
janë përsëri “ushqimet” dhe “argëtimi dhe kultura” me rënie -19.9%.              
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4- LIGJSHMËRITË KRyESORE TË KONSUMIT TË POPU-
LLSISË

Përdorimi i metodave të ndryshme statistikore në studimin e fenomene-
ve ekonomike e sociale, i shërben jo vetëm njohjes konkrete të nivelit të 
arritur (mbështetur në madhësitë absolute të konsumit konkretisht), por 
ato ndihmojnë për zbulimin e ligjshmërive statistikore që tregojnë se cilat 
janë rregullat që drejtojnë zhvillimin e konsumit në studim. Këtë shërbim 
e kryen zbatimi i metodës së grupimit mbështetur në madhësitë relative të 
strukturës së konsumit për secilin vit, veç për familjet gjithsej, veç për ato 
të zonës urbane e zonës rurale.

Duke qenë se ekzistenca e ligjshmërive të konsumit dhe vërtetimi 
i tyre në praktikën tonë si dhe për të bërë krahasime me vende të tjera, 
përveç të dhënave të tij në vlerë kërkon edhe të dhënat e strukturës së tij në 
përqindje, jo vetëm për familjet gjithsej por edhe të ndara për ato urbane 
dhe rurale, po i japim këto të dhëna respektivisht në tabelat Nr. 4, 5 e 6 në 
vazhdim.

Tabela 4.  Struktura në përqindje e konsumit mujor për gjithë familjet shqiptare

Kodi  Zërat  kryesore  të  konsumit 2002 2005 2008 2012
                    Gjithsej 100 100 100 100

1 Ushqime e pije jo-alkoolike 63.5 56.4 53.7 56.3
2 Pije alkoolike & duhan 3.9 4.9 4 2.8
3 Veshje e këpucë                       4.6 4.7 4.3 5.2
4 Banesa, ujë, elektrik 8.5 7.9 9.5 12
5 Mobilim, pajisje shtëpie 5.5 5.6 4.9 4.5
6 Shëndeti    …      …      …      …        
7 Transporti 3 4.4 5.2 3.4
8 Komunikimi (PTT) 3.6 4.2 5.5 4.6
9 Argëtim e kulturë 0.7 1.2 1.2 1.5

10 Arsim 2.2 3 4.6 3.7
11 Restorant, bar etj.      ..       ..      ..      ..         
12 Të tjera shërbime 4.5 7.7 7.1 6

Burimi: Vjetari Statistikor 1998/2007 dhe të dhënat e INSTAT-it për vitet 2008 e 2012.

Të dhënat e tabelës po i paraqesim në grafikun që vijon:
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Të dhënat e tabelës e të grafikut tregojnë se më shumë se gjysma e 
shpenzimeve mujore për konsum të familjeve shkon për ushqim, që janë 
një nga objektet kyçe të vrojtimit statistikor për konsumin e popullsisë si 
dhe një faktor i rëndësishëm që përcakton shëndetin e saj. Ushqimi i mirë 
siguron rritje normale dhe zhvillim të fëmijëve, favorizon profilaksinë e 
sëmundjeve, zgjat jetën e njerëzve, rrit aftësinë e tyre për punë. E kundërta, 
ushqimi i keq, përdorimi i pamjaftueshëm i proteinave, vitaminave, makro 
dhe mikroelementeve ose raportet e tyre iracionale, shpien në keqësimin e 
treguesve të shëndetit të popullsisë. Rënia e përqindjes së ushqimeve nga 
63.5% në 2002 në 56.4% në 2005 dhe në 53.7% në 2008 është mjaft pozi-
tive, që tregon se me rritjen e të ardhurave, pas plotësimit të nevojave për 
ushqim, një pjesë e shpenzimeve kanë shkuar për plotësimin më mirë të 
nevojave të tjera. Shpenzimet e buxhetit të familjeve për ushqime janë in-
dikator social i gjendjes materiale të popullsisë, sepse nga madhësia e tyre 
varet shumë struktura e pjesës tjetër të buxhetit të familjes, ndër të tjera e 
atyre zërave që karakterizojnë në një shkallë mjaft të lartë nivelin e jetesës.    

Rritja e kësaj peshe në vitin 2012 në 56.3% dëshmon për një ulje dhe 
tkurrje të ndjeshme të konsumit të familjeve, që është pasojë e politikave 
të gabuara ekonomike, e rënies së ritmeve të rritjes ekonomike, krizës glo-
bale ekonomiko-financiare, uljes së investimeve, uljes së kreditimit të eko-
nomisë, korrupsionit në rritje  etj.
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Për rritjen e konsumit final, si shtylla vertebrale e PBB-së, në 2005/2002 
dhe 2008/2005 dëshmojnë edhe këto të dhëna:  

Nga 72.7% që ishte në 2002 pesha specifike e konsumit final të popull-
sisë në PBB u rrit në 2005 në 78.0%, kurse në 2008 kapi vlerën 79.5%, pra 
kemi një rritje prej 5.3% dhe 1.5% të PBB-së, që vlerësohet mjaft pozitive. 
Ndërsa vlera e konsumit final të popullsisë për të njëjtën periudhë kohe 
është rritur me 40.3% në 2005/2002 dhe 33.4% në 2008/2005, pra rritja ka 
filluar zvogëlimin.

Edhe konsumi vjetor i familjeve ka një diferencë të madhe midis të 
dhënave nga AMNJ (Anketa e Matjes së Nivelit të Jetesës) dhe atyre 
të konsumit final të popullatës si element i PBB-së. Kështu, ndërsa kon-
sumi vjetor i familjeve sipas AMNJ në vitet 2002 dhe 2005 ishte përkatë-
sisht 317.440 mln. lekë dhe 386.692 mln. lekë, konsumi final i popullatës 
si element i PBB-së ishte përkatësisht 441.766 mln lekë dhe 619.843 mln 
lekë. Gjykojmë se edhe këtë problem, që është i njëjtë edhe për vitet 2008 
dhe 2012, krahas atij për të ardhurat vjetore të familjeve, duhet ta studiojë 
INSTAT-i, duke shpjeguar e sqaruar se nga cilat elemente përbëhet dhe sa 
është kjo diferencë.

Të dhënat e tabelës dhe grafikut dëshmojnë se gjatë dekadës në studim 
ka pasur ndryshime pozitive në strukturën e konsumit të familjeve sido-
mos gjatë 6 (gjashtë) viteve të para. Këto ndryshime u përkasin zërave:  

a- “ushqime”, pesha e të cilave nga 63.5% në 2002 ka rënë në 56.4% 
e 53.7% në 2005 dhe 2008;

b- “banesa, ujë, elekteike”, pesha e të cilave është rritur nga 8.5% në 
2002 në 9.5% në 2008 dhe 12% në 2012; Zëra me peshë, që kanë rritje të 
lartë dhe me prirje rritjeje të qëndrueshme si në zonën urbane dhe në atë 
rurale janë ato që lidhen me banesën dhe mobilimin e saj. Ky fakt është 
mjaft pozitiv dhe vërtetohet edhe nga të dhënat e Censusit 2011, sipas 
të cilit 77% e banesave gjithsej kanë ujë të rrjedhshëm në banesë, nga 
46.9% në 2001; 85.2% e banesave kanë tualet me ujë të rrjedhshëm brenda 
banesës nga 55.1% në 2001; 92.4% e familjeve kanë televizorë e frigori-
ferë, 80.2% kanë lavatriçe nga 74.1% dhe 39.3% në 2001 etj.; pra të gjitha 
këto kanë sjellë përmirësim të nivelit të jetesës. Në këtë drejtim kontributi 
i emigrantëve ka qenë vendimtar dhe mjaft i ndjeshëm. Ritmet e zërave 
“banesa dhe mobilimi i tyre” shprehin tendencën pozitive drejt të ardhmes 
për përmirësimin e mëtejshëm të nivelit të jetesës së popullit.

c- “ arsim”, pesha e të cilit rritet nga 2.2% në 2002 në 4.6% në 2008; 
d- “komunikim”, pesha e të cilit nga 3.6% rritet në 5.5% (e ndikuar 
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shumë nga bisedat me emigrantët) etj.
Pra rritja e të ardhurave dhe e konsumit ka bërë që, pas plotësimit të 

nevojave parësore për ushqim, veshmbathje etj., është rritur vëllimi dhe 
është zgjeruar gama e shërbimeve të konsumit, fakt ky që dëshmon për 
rritje të mirëqenies së familjeve.

Ndërsa zërat në vijim kanë pasur ndryshime dhe ndikime negative:  
a) “ushqime”, pesha e të cilave në 2012 është rritur në 56.3% nga 

53.7% në 2008;  
b) “mobilim, pajisje”, pesha e të cilit ulet në 4.9% e 4.5% në 2008 e 

2012; 
c) “arsim”, pesha e të cilit ulet nga 4.6% në 2008 në 3.7% në 2012;  
d) “transport e komunikim”, pesha e të cilëve nga 5.2% e 5.5% në 

2008 u ul në 3.4% dhe 4.6% në 2012 etj. 
Ndryshimet, sidomos rritja e të ardhurave dhe konsumit dhe ndryshi-

met pozitive të  strukturës së konsumit, ku spikat ulja e peshës së ushqime-
ve në gjashtë vitet e para si dhe ndryshimet pozitive veçanërisht në zërat 
e shërbimeve sociale dëshmojnë për rritje të nivelit të jetesës së familjeve 
gjatë dekadës në studim.

Pra, siç ka dalë nga studimi i INSTAT-it, UNDP-së dhe BB-së, “Shqi-
përia: Trendi i Varfërisë 2002-2005-2008, “… një rritje… prej 7.1% në 
vit e PBB-së reale në periudhën 1998–2008, së bashku me një rritje të 
pagave dhe pensioneve në 2005–2008, është shoqëruar edhe me një ulje 
të mëtejshme të varfërisë... ulja e ndjeshme në mënyrë të vazhdueshme 
e varfërisë është shoqëruar me ulje edhe më të ndjeshme në zonat rura-
le. Kurse në periudhën 2008-2012, sipas INSTAT-it “Rritja e shkallës së 
varfërisë ka qenë e lidhur me rritjen e përqindjes së konsumit për ushqim 
dhe nevojat bazë dhe, me një rënie të konsumit për produktet joushqimore, 
arsim dhe pajisje afatgjata”. Gjatë viteve 2008-2012, si rrjedhojë e uljes së 
rritjes ekonomike dhe të dërgesave të emigrantëve, e krizës, politikave të 
gabuara, keqmenaxhimit, korrupsionit etj., pati një rritje të përgjithshme 
të varfërisë, e cila nuk është vetëm e zonës rurale, por ajo u zhvendos nga 
ruralja në urbanen, e cila pati rritje të madhe.

Në grupin e shpenzimeve për “ushqim e pije joalkoolike”, peshën më 
të madhe e zënë shpenzimet për mish e nënprodukte të tij, që përbëjnë mbi 
1/5 e buxhetit brenda grupit ngaqë konsumi i tij është shtuar, si dhe nga 
fakti që mishi e nënproduktet e tij kanë çmimet më të  larta; më pas vijnë 
qumështi e nënproduktet e tij dhe vezët me një peshë prej 15-16% si dhe  
bukë e drithëra me rreth 16%. Pjesën tjetër e zënë perimet, zarzavatet, fru-
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tat etj.  Parë sipas  ndarjes zonë urbane e rurale, kuota më e lartë e shpenzi-
meve për ushqime në 2012 arrin në  60,9% në zonat rurale, kundrejt 53% 
në ato urbane, çka dëshmon se fshati është më i varfër  se qyteti.

Theksojmë se të dhënat që përdorëm për të karakterizuar në përgjithësi 
nivelin e  jetesës së popullit, të ardhurat dhe konsumi, janë tregues sasiorë. 
Por cilësia e nivelit të  jetesës së popullsisë së një vendi karakterizohet edhe 
nga tregues cilësorë siç janë: cilësia e  ushqimeve që përdoren dhe kaloritë 
që merren nga to, nga struktura e ushqimeve (sa mish, peshk, fruta, perime 
etj.), nga struktura e konsumit (kështu ndërsa në vendet e zhvilluara ushqi-
met zënë peshë të ulët, rreth 1/5, shpenzimet për banesën dhe mobilimin e 
saj zënë afro 1/3, shpenzimet për shëndetin, arsim, argëtim e kulturë kanë 
peshë të lartë 1/8, pra në 27 vendet e BE-së familjet i dedikojnë më shumë 
se gjysmën e shpenzimeve të tyre banesës dhe ushqimit, ndërsa në vendet 
në zhvillim ushqimet zënë mëse ½ e konsumit gjithsej, kurse zërat e tjerë 
kanë peshë të ulët).

Theksojmë se treguesit e konsumit përdoren për vlerësimin e balanci-
mit të të ardhurave e shpenzimeve të popullsisë, të kërkesës për produkte e 
shërbime dhe aftësisë paguese të popullsisë si dhe për shkallën e plotësimit 
të saj, për analizën e sjelljes konsumatore të popullsisë dhe zhvillimin e 
nevojave e kërkesave kryesore etj.         

Faktorët e ndryshimeve i kemi shpjeguar kur analizuam konsumin e 
familjeve në vlerë  absolute. Por këtu lind një problem nga ndryshimi i 
të dhënave për vitet 2002 e 2005 në dy studime të INSTAT-it me BB dhe 
UNDP, “Shqipëria: Trendi i varfërisë 2002-2005-2008-2012”, faqe 5 e 
6, për peshën e ushqimeve, me ato që janë botuar në Vjetarin Statistikor 
1998/2007, faqe 66, tabela 6. Sipas Vjetarit, në “ushqime” janë përfshirë 
edhe shpenzimet për restorante, bar, për të dy vitet kjo peshë rezulton 
63.5% dhe 56.4% dhe jo 64.5% e 59.2%, sa e japin studimet e INSTAT-it. 
Pra kjo peshë është raportuar gabimisht e rritur përkatësisht 1% dhe 3.2%. 
Veç kësaj, për 2008 e 2012 nuk jepet e dhëna për shpenzimet e shëndetit, të 
cilat në 2002 e 2005 ishin 6.2% e 5.8%. Edhe ky veprim nuk është i drejtë. 
Sido që të jetë kjo, është një gabim që nuk di pse është bërë. Të vërtetën le 
ta sqarojë INSTAT-i.

Mosdisponimi i të dhënave për 12 zërat e konsumit për secilin vit 
gjithashtu deformojnë strukturën reale të konsumit, pasi ai në rastin tonë 
është ndarë në 10 zëra (zëri “shëndeti” nuk përfshihet në gjithsej, duke ulur 
vlerën reale të konsumit dhe zëri “restorante, bare” bashkohet me “ush-
qime”); Për rrjedhojë, këta 10 zëra do të kenë peshë më të madhe se 12 
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zërat, gjë që nuk është e drejtë. Nga ana tjetër, bashkimi i zërit “restorant 
e bare” me “ushqimet” rrit me pa të drejtë peshën e ushqimeve (që është 
negative) dhe  zvogëlon nga pak zërat e tjerë; përveç kësaj, zëri “restorant 
e bar” përmban edhe shpenzimet e hotelit, që kushton më shtrenjtë sesa 
ushqimi, duke e rritur pa të drejtë peshën e ushqimeve. Shkurtimi i zërave 
të konsumit përbën shkelje të standardit ndërkombëtar duke deformuar të 
dhënat për peshën e çdo zëri dhe pamundësinë e krahasimeve ndërkom-
bëtare të drejta.

Tabela 5.  Struktura në përqindje e konsumit mujor të familjeve urbane                                           
për vitet 2002, 2005, 2008 dhe 2012

 Kodi    Zërat  e  konsumit                                                            2002 2005 2008 2012
 Gjithsej                                100 100 100 100

1 Ushqime e pije jo-
alkoolike 59.7 52.1 48.5 53

2 Pije alkoolike & 
duhan 3.9 4.6 3.9 2.8

3 Veshje e këpucë                       5 5.5 5.1 5.6

4 Banesa, ujë, elektrik 9.1 8.6 10.2 12.7

5 Mobilim, pajisje 
shtëpie 6.1 6.2 5.5 4.7

6 Transporti 3.1 4.5 5.4 3.5

7 Komunikimi (PTT) 4.6 5.3 7.1 5.5
8 Argëtim e kulturë 1 1.7 1.6 2.2
9 Arsim 2.8 3.9 5.7 3.9

10 Të tjera shërbime 4.7 7.6 7 6.1

Tabela dhe grafiku dëshmojnë për ndryshime pozitive më të mëdha në 
familjet urbane sesa në ato rurale. Ndryshimet pozitive te familjet urbane 
dallohen kryesisht në:

 » rënien e peshës së  “ushqimeve”: nga 59.7%  në 2002 në 48.5% në 
2008; 

 » rritjen e peshës së zërit “banesa”: nga 9.1% në 2002 në 12.7% në 
2012;

 » rritjen e peshës së “veshje e këpucë” deri në 5.6% në 2012 etj. 
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Ndërsa ndryshime negative kemi në zërat:
 ► “ushqime”, ngaqë pesha e tyre rritet në 53% në 2012 nga 48.5% 

në 2008; 
 ► “arsim”, pesha ulet në 3.9% në 2012 nga 5.7% në 2008; 
 ► “mobilim”, ngaqë pesha ulet në 4.7% në 2012 nga 5.5% në 2008;
 ► “transport” e “komunikim”, ngaqë pesha e tyre në 2012 ulet në 

3.5% dhe 5.5% nga 5.4% dhe 7.1%  në 2008 etj.
Sqarojmë se rritja e peshës te zëri “arsim” është bërë edhe për shkak të 

shtimit të shkollave të mesme e të larta private në qytetet kryesore, si dhe 
të shtimit të numrit të nxënësve e studentëve. Edhe këto fakte dëshmojnë 
për një nivel jetese më të mirë në familjet urbane. 

Është me vend të shtojmë se, përveç faktorëve që i kemi sqaruar tek 
analiza e konsumit në vlerë absolute, ndikim kanë edhe lëvizjet migratore 
të popullsisë, pasi në 10 vjet u larguan jashtë vendit mbi 500.000 vetë, 
kurse brenda vendit janë vendosur në vendbanime të tjera 354.650 veta.
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Tabela 6.  Struktura në përqindje e konsumit mujor të familjeve rurale  për vitet 
2002, 2005, 2008 dhe 2012

Kodi  Zërat  e  konsumit  2002 2005 2008 2012
Gjithsej 100 100 100 100

1 Ushqime e pije jo-alkolike 66.9 61.4 60.5 60.9
2 Pije alkoolike & duhan 3.9 5.2 4.2 2.7
3 Veshje e këpucë                       4.2 3.8 3.3 4.6
4 Banesa, ujë, elektrik 8 7 8.6 11.1
5 Mobilim, pajisje shtëpie 5.1 4.9 4.2 4.2
6 Transporti 2.9 4.4 5 3.3
7 Komunikimi (PTT) 2.6 3 3.4 3.4
8 Argëtim e kulturë 0.4 0.6 0.7 0.5
9 Arsim 1.7 2 2.9 3.4

10 Të tjera shërbime 4.3 7.7 7.2 5.9

Në familjet rurale pesha e lartë e zërit “ushqime”, që është karakteri-
stike për vendet e varfra dhe që në krahasim me vitin 2002 thuajse nuk 
lëviz nga pesha 60-61%, dëshmon për varfëri të theksuar. 

Ky konkluzion vërtetohet edhe nga ulja e peshës së zërave në 2012 
kundrejt 2008: 

 ■ “argëtim e kulturë”: në 0.5% në 2012 nga 0.7% në 2008; 
 ■ “transport”: në 3.3% në 2012 nga 5% në 2008;
 ■ “të tjera shërbime”: në 5.9% në 2012 nga 7.2% në 2008  etj. 

Pozitive kanë qenë ndryshimet në zërat: “arsim”, ku ka vazhduar rritja 
deri në 3.4% në 2012 nga 2.9% në 2008; në zërin “banesa”, pesha e të cilit 
ka arritur në 11.1% në 2012 nga 8.6% në 2008; në zërin “komunikim” pe-
sha në 2012 është ruajtur sa në 2008 (3.4%) etj.

Krahasimi i të dhënave të strukturës së konsumit të familjeve urbane 
dhe atyre rurale na orienton në konkluzionin e ekzistencës së pabarazive 
të theksuara ndërmjet familjeve urbane dhe atyre rurale. Këto pabarazi, që 
ngadalësojnë rritjen ekonomike, dëmtojnë  shëndetin  publik dhe  minojnë  
demokracinë, duken kryesisht në:

* peshën më të lartë të “ushqimeve” te familjet rurale, që në 2012 
është 8% më e lartë nga ajo e familjeve urbane;

* në zërat që e kanë peshën më të ulët se urbanet, të cilat janë: “bane-
sa”, “arsimi”, “argëtimi e  kultura”, “komunikimi” etj.
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Nga gjithë këto rezulton se: familjet rurale kanë nivel jetese më të ulët 
se ato urbane dhe nivel varfërie më të lartë, që shpjegohet edhe me produk-
tivitetin e ulët bujqësor dhe të gjithë faktorët që u përmendën më sipër. 

Forumi Ekonomik Botëror i Davosit i vitit 2014 paralajmëroi se “hen-
deku kronik mes të pasurve dhe të varfërve po zgjerohet vazhdimisht, duke 
krijuar rrezikun më të madh për ekonominë e botës në vitin  2014…”.1

Edhe te ne ky hendek po zgjerohet vazhdimisht.
Mjaft e rëndësishme është analiza e strukturës së konsumit duke u 

nisur nga radha e plotësimit të nevojave. Për çdonjërën nevojë të njeriut 
ekziston një vlerë e përcaktuar, e cila i nënshtrohet ligjit të shpenzimit të 
dobishëm (ligji i ngopjes, kënaqjes së nevojave), i cili mund të formulohet 
kështu:

Dobia plotësuese nga shtimi i rezervës së një vlere përdorimi të 
caktuar, pakësohet pas çdo shtimi të ri të rezervës së mëparshme. Vë-
llimi dhe struktura e shpenzimeve të popullsisë janë treguesit kryesorë të 
përdorimit të të ardhurave nga ana e saj. Këta tregues janë më të ndjeshëm 
në lidhjet midis çmimeve dhe të ardhurave, ngaqë në to pasqyrohet lidhja 
e ndërsjellë midis konsumatorëve dhe mundësive të popullsisë. Nevojat e 
popullsisë gjatë një intervali kohe të kufizuar, në kushte normale, praktiki-
sht qëndrojnë thuajse të pandryshuara, ndryshimi i thellë i përpjesëtimeve 
brenda grupit të shpenzimeve të konsumit ilustron dukshëm dinamikën 
e nivelit të jetesës së popullsisë. Ndërsa ndryshimet territoriale në këta 
tregues ilustrojnë hendeqet, pabarazitë dhe shpërpjesëtimet në nivelin e  
jetesës së popullsisë së një territori. Analizën e të dhënave të tabelave do 
ta bëjmë në vijim, krahas me njohjen e secilës ligjshmëri të konsumit. 
Në treguesit statistikorë shfaqen shumë ligjshmëri të fenomeneve e pro-
ceseve masive ekonomike e sociale që karakterizojnë dinamikën e këtyre 
fenomeneve e proceseve. Rezultatet e dala nga studimi dhe analiza statis-
tikore e fenomeneve ekonomike e sociale përdoren për verifikimin e kon-
cepteve, konkluzioneve dhe hipotezave.

Ekonomisti i shquar William Petti propozoi që: me kalimin e ko-
hës, pesha e shërbimeve në buxhetin e  familjeve do të  rritet, ndërsa pe-
sha e produkteve (mallrave) do të ulet. Statistika ekonomiko-sociale, jo 
vetëm vërteton korrektësinë e kësaj hipoteze, por argumenton me të dhëna 
konkrete karakteristikat e zhvillimit të kësaj tendence në kohë. 

1 Christine Lagarde, Forumi Ekonomik i Davosit, 2014.
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Analiza e të dhënave të tabelave më sipër nxjerr në pah se më shumë 
se gjysma e shpenzimeve mesatare mujore të familjeve gjatë kësaj dekade 
ka shkuar për konsumin e ushqimeve dhe pjesa tjetër për banesë, ujë, ele-
ktricitet, mobilim shtëpie, për shëndetin, arsimimin, transportin, komuni-
kimin etj.

Ndërsa në (27) vendet e BE-së, afro 1/3 e shpenzimeve përdoren për 
banesën, mobilimin e pajisjen e saj dhe 1/5 për ushqim, pije e duhan. Pra: 
vendet e zhvilluara peshën specifike të shpenzimeve për banesat dhe mo-
bilimin e tyre e kanë më të lartë, kurse atë të shpenzimeve për ushqime e 
kanë më të ulët krahasuar me ne.        

Struktura e konsumit në katër vitet në studim, e shprehur në madhësi 
relative, veç të tjerave, zbulon më së miri edhe vërtetimin në praktikën e 
familjeve shqiptare të (7) shtatë ligjshmërive të konsumit.

Katër nga shtatë ligjshmëri të konsumit janë zbuluar në shekullin XIX 
nga studiuesi gjerman Ernest Engel (1821-1896), i cili njihet kryesisht 
për studimin e strukturës së buxheteve të familjeve. Ai, duke studiuar e 
analizuar varësitë e ndryshimit të shpenzimeve për ushqim, banesë etj., 
nga rritja e nivelit të të ardhurave, zbuloi këto katër ligjshmëri:

Ligjshmëria e parë: Rritja e të ardhurave çon në uljen e peshës 
specifike të shpenzimeve për ushqim. Të dhënat e tabelave 4, 5 e 6 vër-
tetojnë plotësisht këtë ligjshmëri, pasi pesha e tyre sidomos në vitin 2005 
krahasuar me 2002 në total është ulur në 56.4% nga 63.5%; në zonën ur-
bane është ulur në 52.1% nga 59.7% dhe në atë rurale është ulur në 61.4% 
nga 66.9% si rrjedhojë e rritjes së të ardhurave. Në vitin 2008 kemi ulje 
të saj në 53.7%, e cila në 2012 rritet në 56.3% për totalin, 53% për zonën 
urbane dhe 60.9% për zonën rurale si rrjedhojë e uljes së të ardhurave 
të familjeve. Ushqimet vazhdojnë të jenë një element i rëndësishëm në 
buxhe tin e familjeve, të cilat në 2005 u kanë dedikuar atyre më se gjysmën 
e gjithë shpenzimeve të tyre, ndërkohë kur vendet e BE-së në 2005 këtij 
zëri, përfshi “pijet alkoolike e duhanin” dhe “restorante e hotele”, i kanë 
kushtuar vetëm 22.6% të buxhetit të tyre, ku peshën maksimale prej 51.1% 
e kishte Rumania; Bullgaria 38.9%, Kroacia 33,1%; Greqia 27.5% dhe 
Italia 25.3%, kurse Zona e Euros 22.1%.

Ligjshmëria e dytë: Pesha specifike e shpenzimeve për veshm-
bathje, krahasimisht ndryshon pak. Kjo ligjshmëri gjithashtu vërtetohet 
plotësisht nga të dhënat e tabelave 4, 5, 6, sidomos për të dhënat në total të 
familjeve, ku pesha në tre vitet e para ka ndryshime të vogla (4.6%, 4.7% 
dhe 4.3%), ndërsa në vitin 2012 pesha rritet në 5.2%. [Në zonën urbane 
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përkatësisht nga 5.0%, bëhet 5.5 % e 5.1% me rritje të vogël në 2012 (5.6 
%), ndërsa në atë rurale nga 4.2%, ulet në 3.8% e 3.3%, ndërsa në vitin 
2012 rritet në 4.6%].

Në vitin 2005 pesha e këtij zëri shpenzimesh të 27 vendeve të BE-së 
ishte 5.7% e buxhetit të familjeve, ku atë maksimale prej 9.2% e kishte 
Luksemburgu dhe minimalen prej 3.1% Bullgaria, ndërsa Rumania dhe 
Kroacia e kishin nga 6.3%, Greqia 6.9% dhe Italia 7%.

Ligjshmëria e tretë: Pesha specifike e shpenzimeve për banim, 
përfshi ngrohjen dhe ndriçimin, krahasimisht ndryshon gjithashtu 
pak. Të dhënat e tabelave 4, 5, 6 vërtetojnë ligjshmërinë në fjalë, pasi 
shpenzimet në total për këtë zë nga 8.5% në vitin 2002, bëhen 7.9% në 
2005 dhe, në 2008 & 2012 rriten në 9.5% e 12.0% [Në zonën urbane nga 
9.1% ulen në 8.6% dhe në 2008 e 2012 rriten në 10.2% e 12.7%. Në zonën 
rurale nga 8.0% ulen në 7.0% dhe më pas rriten në 8.6% e 11.1%]. 

Të 27 vendet e BE-së peshën e këtij zëri e kanë më të lartë ndër gjithë 
zërat, 28.1%, ku maksimalen prej 34.7% e ka Bullgaria dhe minimalen 
prej 9.1% e ka Malta, kurse  Rumania e ka 15.6%, Greqia e ka 24% dhe 
Italia e Kroacia e kanë nga 29.6%. Pra të  dhënat për vendin tonë janë mjaft 
të ulëta krahasuar me Evropën.

Ligjshmëria e katërt: Pesha specifike e shpenzimeve për arsim, kul-
turë, argëtim dhe kurim rritet. Edhe kjo ligjshmëri vërtetohet plotësisht 
nga të dhënat tona të tabelave 4, 5, 6, ku shpenzimet për këtë zë sipas 
viteve në total rriten nga 2.9% në 4.2%, 5.8% dhe 5.2%. [Në zonën urbane 
rriten nga 3.8% në 5.6%; 7.3% e 6.1%, kurse në atë rurale rriten nga 2.1% 
në 2.6%, 3.6% e 3.9%].

Të 27 vendet e BE-së në vitin 2005 e kishin këtë zë në masën 13.1%, 
ku peshën më të lartë prej 15.0 % e kishte Luksemburgu, ndërsa Kroacia 
7.6%, Bullgaria 7.7%, Rumania 8.5%, Italia 10.4% dhe Greqia 12.4%. 
(Sqarojmë se shifrat për këtë zë në Shqipëri duhet të ishin më të larta, pasi 
në to nuk është përfshirë pesha për shëndetin, që sipas të dhënave për vitet 
2002 dhe 2005 ishte 6.3% e 5.8%; kështu që po t’u shtojmë këtyre përkatë-
sisht 2.9% dhe 4.2%, bëhen 9.2% e 10.0%, duke iu afruar Italisë).2

Nga zbulimi i këtyre katër ligjshmërive, E. Engel konkludoi se: në 
kushte të tjera të barabarta, ulja e pjesës së të ardhurave që shpen-
zohen për ushqim mund të shërbejë si tregues i rritjes së nivelit të 
mirëqenies, gjë që e vërteton jeta në vendet e zhvilluara, në të cilat kjo 
peshë arrin në rreth 20%.
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Përveç katër ligjshmërive, në fillim të shekullit XX u formuluan edhe 
këto tri ligjshmëri të tjera:

Ligjshmëria e pestë nga Shvabe: Sa më e varfër familja, aq më e 
madhe është pesha specifike e të ardhurave që shpenzohen për banim. 
Për vërtetimin e kësaj ligjshmërie na mungojnë të dhënat. Mendojmë se i 
takon INSTAT-it të plotësojë këtë boshllëk në anketimet e  ardhshme.

Ligjshmëria e gjashtë nga Rajti: sa më të larta të jenë të ardhurat, 
aq më i lartë është niveli dhe pesha e kursimeve. Është logjike dhe vër-
tetohet nga rritja e depozitave të  kursimit, të cilat në 2005/2002 janë rritur 
49.8%; në 2008/2005 janë rritur 44.6% dhe 36% në 2012/2008, gjitha-
shtu edhe nga rritja e investimeve për ndërtimin, mirëmbajtjen, riparimin 
e banesave si dhe nga kursimet e padeklaruara.

Ligjshmëria e shtatë nga Xhini: Në qoftë se shpenzimet për ush-
qim rriten ose ulen në progresion aritmetik, atëhere llojet e tjera të 
shpenzimeve ndryshojnë në drejtimin e kundërt, por në progresion 
gjeometrik.3 Për vërtetimin e kësaj ligjshmërie kemi të dhënat e mëposh-
tme:

2 Burimi i të dhënave për vendet e BE-së: Eurostat news releases on the Internet: 
http://ec.europa.eu/eurostat.

3 Burimi për ligjshmëritë: Ekonomiçeskaja Statistika, N.M. Harçenko, Moskva  
2009.

Tabela 7.  Konsumi mujor i gjithë familjeve për vitet 2002, 2005, 2008 dhe 2012

Emërtimi 2002 2005 2008 2012
Konsumi mujor gjithsej, në lekë      34,139 41,378 43,550 45,520

Nga i cili:                   

A. Shpenzimet për ushqime   21,667 23,335 23,399 25,636

B. Shpenzimet e tjera 12,472 18,043 20,151 19,884

Të dhënat tregojnë se shpenzimet për ushqime janë rritur me tendencë 
drejt progresionit arithmetik, kurse shpenzimet e tjera janë ulur me ten-
dencë drejt progresionit gjeometrik, pra: në praktikën e vendit tonë edhe 
ligjshmëria e shtatë e Xhinit pothuajse vërtetohet. Duhet mbajtur parasysh 
fakti që periudha 2008-2012 është e jashtëzakonshme, për shkak të krizës 
ekonomiko-financiare globale, prandaj edhe të dhënat nuk kanë ecurinë 
normale. Theksojmë se ligjshmëritë vërtetohen më mirë mbi bazën e të 
dhënave më të shumta dhe për periudha normale e më të gjata kohe.
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Të dhënat e tabelave të mësipërme për vitet 2005 e 2008, krahasuar 
me ato të vitit 2002, në tërësi paraqesin një përmirësim të nivelit të jetesës 
së popullsisë si dhe një ulje të numrit të personave që kanë vështirësi në 
përmbushjen e nevojave bazë ushqimore nga 4.7% të popullsisë në vitin 
2002 në 3.5% në 2005 dhe në 1.2% në 2008. Kurse në vitin 2012 varfëria 
ekstreme është rritur gjithsej 2.2%, në zonën urbane 2.2% dhe në atë rurale 
2.3%. Rritja e të ardhurave rriti vlerën e shpenzimeve të familjeve, çka u 
shoqërua edhe me ndryshime pozitive në strukturën e konsumit të tyre. 

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Nga analiza e të dhënave dhjetëvjeçare dalin këto konkluzione:

 ♦ Rritja e të ardhurave mujore të familjeve si rrjedhojë e ritmeve të 
larta të rritjes ekonomike, që në vitin 2008 arriti 7.7%, dhe shtimi i dërge-
save të emigrantëve, sidomos gjatë gjashtë viteve të para, ka sjellë rritjen 
e konsumit gjithsej, me të cilin u plotësuan më mirë se dhjetë vjet më parë 
nevojat e familjeve shqiptare.

 ♦ Kemi një ndryshim pozitiv të strukturës së konsumit. Deri në vitin 
2009 u ul pesha specifike e zërit “ushqime”, pas plotësimit më të mirë 
të nevojave për to dhe u rrit ndjeshëm pesha e zërit “banesa”, çka vërte-
ton se familjet jetojnë në kushte më të mira banimi e strehimi. Rritje të 
ndjeshme të peshës kanë zërat “arsim” dhe “argëtim e kulturë”, që dësh-
mon për rritjen e nivelit arsimor-kulturor të popullit; me rritje paraqiten 
edhe shpenzimet për “komunikim”, “transport” etj., çka tregon plotësim 
më të mirë të nevojave për këto shërbime.

 ♦ Për argumentimin e ndryshimeve në matjen e nivelit të jetesës së 
popullsisë shtohet edhe treguesi i ri, ai i rënies (kjo është pozitive) ose 
ngritjes (kjo është negative) së peshës specifike të ushqimeve në vlerën e 
konsumit gjithsej të familjeve.

 ♦ Për herë të parë konkludohet në praktikën e vendit njohja e vep-
rimit të ligjshmërive të konsumit të familjeve shqiptare.

 ♦ Në vitin 2012, në krahasim me vitin 2002 kemi rritje të nivelit të 
jetesës së familjeve, që  konsumojnë më shumë dhe jetojnë në kushte më 
të mira banimi e strehimi. Ky  konkluzion vërtetohet si nga ulja e peshës 
së shpenzimeve për ushqim dhe nga rritja e peshës së shpenzimeve për 
banesa, arsim, argëtim e kulturë, transport, shëndet, komunikim etj.

Konkluzioni i përgjithshëm nga analiza e konsumit të familjeve është: 
Rritja e ritmeve të rritjes ekonomike, sidomos gjatë viteve 2002-2008 kur 
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ajo arriti 7,7%, si dhe rritja  e dërgesave të emigrantëve gjatë këtyre viteve, 
rritën të ardhurat e familjeve dhe konsumin e  tyre. Rritja e konsumit të 
familjeve si dhe ndryshimet pozitive në strukturën e tij (ulja e peshës së 
ushqimeve dhe rritja e peshës së shpenzimeve për banesa, arsim, argëtim 
e kulturë, transport, komunikim etj.), përmirësuan dhe ngritën më lart se 
në vitin 2002 nivelin e jetesës së familjeve shqiptare dhe ulën varfërinë. 

Këtë konkluzion e argumenton sidomos rënia e peshës specifike të 
shpenzimeve për ushqim nga 63.5% në vitin 2002 në 53.7% në vitin 2008, 
që i referohet ligjshmërisë së parë të E. Engelit, që shërben si tregues i 
ri i rritjes së nivelit të jetesës së popullit. Dihet se kur arrihen nivele të 
kënaqshme të konsumit, përqindja e shpenzimeve për ushqim shfaq një  
tendencë rënieje, meqenëse kur individët arrijnë të kënaqin nevojat ushqi-
more, të ardhurat shtesë i përdorin për mallra e shërbime të tjera jetësore.  

Por përsëri Shqipëria është vendi më i varfër në Europë. Këtë konklu-
zion e dëshmojnë shumë studime të BB-së si ai i vitit 2013 “Nga recesioni 
i dyfishtë te rimëkëmbja e brishtë”, sipas të cilit: “rreth 60% e shqiptarëve 
jetojnë me 2 deri 5 dollarë në ditë dhe nga këta rreth 12.5% mbahen vetëm 
me 2,5 dollarë në ditë”. Studimi tjetër i BB-së i vitit 2012 theksonte se: 
“62.1% e familjeve shqiptare janë në varfëri sepse çdo familje jeton me 
deri 260 dollarë në muaj secila”. EUROSTAT-i, lidhur me konsumin për 
frymë, na rendit të fundit, me 34% të mesatares së BE-së. Ndërsa në 2010 
EUROSTAT-i konfirmonte se shqiptarët janë  mesatarisht katër herë më 
të varfër se një qytetar i BE-së, madje më të varfër se ballkanasit si mala-
zezët, boshnjakët, serbët, maqedonasit etj. Një shtetas shqiptar ka 28% të 
të ardhurave mesatare të një qytetari të BE-së. Këto konkluzione bien në 
kundërshtim me konkluzionet e dy studimeve të INSTAT-it tonë, ShqI-
PËRIA: Trendi i Varfërisë 2002, 2005, 2008 e 2012. Mendoj se, për të 
qenë transparentë të plotë, duhet sqaruar mirë ky problem, pasi për matjen 
e  varfërisë janë përdorur matësa të ndryshëm.

Që të rriten të ardhurat dhe konsumi, të ngrihet niveli i jetesës, të ulet 
varfëria dhe të ngushtohen pabarazitë, mendojmë se duhet të merren edhe 
këto masa:

 ■ Vëmendja e Qeverisë dhe e biznesit duhet të përqendrohet te rritja 
e prodhimit bujqësor, e atij industrial, sidomos nga shfrytëzimi i minie-
rave, turizmi etj., të cilët do të hapin më shumë vende pune dhe do të shto-
jnë punësimin, të ardhurat dhe konsumin e popullsisë.

 ■ Të synohet për rritjen e prodhimeve bujqësore dhe industriale për 
eksport si dhe për rritjen e vlerës së shtuar të tyre nga puna e kapitali, duke 
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i përpunuar ato, në mënyrë që të sigurohet më shumë valutë dhe punësim 
për vendin, pasi papunësia na mbetet shumë e lartë, megjithëse emigrimi 
na merr çdo vit 50 mijë forca pune.

 ■ Të inkurajohet me të gjitha mënyrat dhe lehtësitë e mundshme 
rritja e numrit të bizneseve prodhuese të mallrave, të cilat i kemi shumë të 
pakta (vetëm 16% e totalit të bizneseve). Një rëndësi e veçantë duhet t’i 
kushtohet rritjes së investimeve, produktivitetit të punës dhe fitimit neto 
nga të gjitha bizneset prodhuese (në industri, bujqësi, ndërtim e turizëm), 
pa harruar cilësinë dhe uljen e kostos, pasi këto biznese sigurojnë të ar-
dhura e fitime më të larta se shërbimet.

 ■ Të shihet mundësia e uljes së qirasë në ambientet private e pub-
like ku bizneset ushtrojnë veprimtaritë e tyre. Theksojmë faktin se qiraja 
mujore është ajo që i vret shumë  bizneset, pasi është shumë e lartë dhe në 
shumë raste e shprehur në euro. Për biznesin e  vogël, për shembull, qiraja 
e një muaji gati barazohet me tatimet e taksat vjetore që ka ky biznes dhe, 
shteti për qiranë merr shumë pak, pasi kontratat e saj janë me vlera mini-
male, ireale. Në qoftë se duam që të ecin mirë bizneset, të rrisin investimet 
dhe punësimin, duhet të lehtësohen mjaft ato edhe nga kjo barrë ose duke 
vënë tavan për qiranë, ose në ndonjë formë  tjetër, por ajo duhet të ulet dhe 
të shprehet vetëm në lekë, pasi nga valuta bizneset kanë pasur humbje të 
mëdha nga rritja e kursit të këmbimit.

 ■ Të krijohen të gjitha kushtet për kreditimin e ekonomisë dhe uljen 
e normave të  interesit të kredisë, veçanërisht për bujqësinë. Për këtë qël-
lim, Qeveria së bashku me  biznesin, bankat dhe akademikët, të organi-
zojnë një takim kombëtar, ku të jepen rrugëzgjidhjet dhe përvojat më të 
mira e shkencore për vënien në eficiencë të depozitave të  popullatës pranë 
bankave dhe të gjenden rrugët dhe mënyrat për uljen e normave të interesit 
të kredisë dhe ngritjen e atyre për depozitat. Bankave t’u vihet tavan në 
shumat për blerje bonosh thesari dhe t’u vihen kushte që fitimet e tyre mos 
të shkojnë të gjitha jashtë siç është  vepruar, por një pjesë të tyre ta investo-
jnë edhe ato në prodhim.

 ■ Në kushtet që është ekonomia e vendit, rritja e punësimit, ulja e 
informalitetit dhe lufta kundër korrupsionit gjatë viteve, duhet të jenë në 
qendër të vëmendjes së Qeverisë, biznesit dhe shoqërisë.

 ■ Studimi i nivelit të jetesës së popullsisë të bëhet transparent edhe 
nga të dhënat e buxheteve të familjeve që bëhen çdo vit.

 ■ Të krijohet një fond shtetëror për bujqësinë për të subvencionu-
ar fermerët, që të shtojnë prodhimet bujqësore e blegtorale dhe të rrisin 
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produktivitetin si dhe të nxitet krijimi i një banke bujqësore.
 ■ Të llogaritet dhe të publikohet zyrtarisht minimumi jetik për frymë 

i popullsisë dhe të rishikohet shporta e mallrave që i shërben llogaritjes së 
indeksit të çmimeve të konsumit.
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MISIONI yNË PËR TË PROMOVUAR cILËSINË 
E JETËS SË PERSONAVE TË MOSHUAR NË 

TË GJITHA NIVELET

Dirk JArrE,
President i Federatës Europiane të të Moshuarve (EUrAG)

Të nderuar/a zonja dhe zotërinj, të dashur miq! 1

    
Më lejoni të shpreh një falënderim të ngrohtë për të gjithë këta part-

nerë, të cilët e bënë të mundur, nëpërmjet kontributeve të tyre të shquara, 
organizimin e kësaj ngjarjeje të rëndësishme.

Ne, anëtarët e Federatës Europiane të të Moshuarve, jemi vërtet shumë 
krenarë që kemi në gjirin tonë Shoqërinë Shqiptare për të Gjitha Moshat 
(ASAG), si një nga anëtaret tona më aktive dhe shikojmë përpara për një 
bashkëpunim edhe më intensiv dhe më të frytshëm me kolegët tanë për 
të mirën e personave të moshuar në Shqipëri, por edhe në pjesën tjetër të 
Evropës.

Federata Europiane e Personave të Moshuar (EURAG) u themelua 
në vitin 1962 (pra 52 vjet më parë), nga të quajturit “pionierët e punës 
me të moshuarit” nga vende të ndryshme evropiane, si organizata e parë 
evropiane për të moshuarit. Objektivi në atë kohë ishte që t’u ofronte të 
moshuarve një platformë të përbashkët për bashkëpunim, për promovimin 

1 Nga fjala e mbajtur në emër të Federatës Europiane të të Moshuarve (EURAG) 
në Konferencën Ndërkombëtare “Burning Problems and Needs of Ageing in 
Albanian Society”. Tiranë, 25 prill 2014.
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e vetë-identitetit të tyre, për shkëmbim të ndërsjellë dhe si një mundësi për 
të shprehur veten me një zë të vetëm në dialogun në skenën politike dhe në 
shoqërinë në përgjithësi, veçanërisht në nivel evropian.

Sot, misioni ynë është të promovojmë cilësinë e jetës së personave të 
moshuar në nivelet shoqërore, sociale dhe politike, duke mbrojtur, ndër të 
tjera, të drejtat për sigurimin e një jete të pavarur, për forcimin e pjesëma-
rrjes së personave të moshuar në proceset e vendimmarrjes lidhur me kush-
tet e tyre të jetesës, për përmirësimin e situatës dhe të integrimit të tyre në 
shoqëri dhe për parandalimin e çdolloj diskriminimi të bazuar në moshë.

Pasi është argumentuar për dekada të tëra në favor të një vëmendjeje 
më të mirë ndaj nevojave të personave të moshuar dhe për njohjen e plotë 
të të drejtave të tyre themelore si qytetarë normalë - dhe kjo shumë shpesh, 
mbas rezistencës së fortë dhe injorancës nga ana e hartuesve të politikave 
dhe të administrimit publik - ne shohim sot se qeveritë në Evropë duket 
se janë bërë më të ndjeshme ndaj realiteteve shpesh të ashpra, në të cilat 
ky grup i rëndësishëm i shoqërisë sonë është ende i ekspozuar në shumë 
vende.

Konferenca e Dytë Botërore mbi Moshimin në Madrid në vitin 2002 
dhe këmbëngulja e vazhdueshme e shoqërisë civile, e kanë vënë theksin 
te një larmi e madhe problemesh dhe mangësish, duke kërkuar një plan 
gjithëpërfshirës veprimi për përmirësimin e kushteve materiale dhe joma-
teriale me të cilat përballen të moshuarit. Kjo ka nxitur hartimin e një 
strate gjie evropiane për zbatimin e angazhimeve të Madridit, përmes së 
cilës, të 56 shtetet anëtare të Komisionit Ekonomik të Kombeve të Bash-
kuara për Evropën synojnë që nga viti 2002 të trajtojnë pasojat e ndry-
shimeve demografike, moshimin e shoqërisë sonë, si edhe nevojat dhe të  
drejtat e personave të moshuar në rajon.

Bashkimi Evropian gjithashtu, e ka kuptuar rëndësinë e personave 
të moshuar në shoqërinë tonë dhe mori iniciativën për të shpallur vitin 
2012 si Vitin Evropian të moshimit aktiv dhe të solidaritetit midis brezave. 
Shumë çështje interesante dhe të rëndësishme të moshimit në Evropë janë 
bërë në këtë mënyrë një çështje e diskutimit politik.

Në Kartën e të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian, ka një nen 
mbi të drejtat e të moshuarve që thotë se “Bashkimi njeh dhe respekton 
të drejtat e të moshuarve për të bërë një jetë me dinjitet dhe të pavarur 
dhe për të marrë pjesë në jetën sociale dhe kulturore”. Por ende kushtet e 
jetesës në shumë nga vendet evropiane janë të tilla që qeveritë evropiane 
vendosën në një konferencë në Vjenë, në shtatorin e kaluar, që të angazho-
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hen në deklarimet e tyre politike për të promovuar dhe për të mbrojtur 
në mënyrë aktive (ndër të tjera) dinjitetin, shëndetin dhe pavarësinë në 
moshën e vjetër, duke arritur një larmi të madhe të synimeve të politikave 
themelore dhe të objektivave konkretë në favor të personave të moshuar 
deri në vitin 2017.

Ndër nevojat themelore - si mjetet e mjaftueshme financiare, ushqimi 
i mirë, kujdesi i duhur shëndetësor, arsimi i përshtatshëm, strehimi i mirë, 
siguria personale e të tjera – për ne, më e rëndësishmja është, se duhet të 
marrim në konsideratë rëndësinë e vlerësimit të dinjitetit të personave të 
moshuar, nevojën e tyre për respekt, dëshirën e tyre të madhe për pavarësi 
dhe vetëvendosje, si dhe dëshirën e tyre për t’u përfshirë dhe për të kon-
tribuar për komunitetin. Këto aspirata janë pjesë përbërëse e ekzistencës 
njerëzore në të gjitha moshat dhe përbëjnë elementet kyç të konceptit tonë 
shoqëror dhe sistemit tonë të vlerësimit.

Shteti duhet të përpiqet në mënyrë aktive që kushtet për një jetë me 
dinjitet të krijohen për të gjithë qytetarët, pavarësisht moshës së tyre apo 
karakteristikave të tjera personale. Shqipëria ka bërë angazhimet formale 
në këtë drejtim. Kështu, zbatimi i plotë i këtyre angazhimeve, për të gjithë 
qytetarët, është i domosdoshëm dhe përbën një nga detyrat më të rëndë-
sishme dhe fisnike të shtetit. Por shteti nuk është i vetëm në kryerjen e 
kësaj detyre. Avantazhet e bashkëpunimit të ngushtë mes autoriteteve pub-
like dhe shoqërisë civile në këtë fushë janë shumë të qarta dhe duhet të 
kuptohen dhe të ushtrohen në mënyrë aktive nga të dyja palët.

Është një detyrim themelor etik i shoqërisë në përgjithësi për të njo-
hur dhe për të vlerësuar plotësisht kontributet e jetës së gjatë të brezit të 
moshu ar për arritjet, për pasurimin dhe për mundësitë e kombit, duke iu 
ofruar të moshuarve kushtet më të mira të mundshme të jetesës për vitet 
e tyre të mëvonshme - pa frikën e lënies mënjanë apo, edhe më keq, të 
injorimit të tyre.

Si rrjedhim, ne duhet të jemi të kujdesshëm në diskutimet tona mbi 
pozitën e personave të moshuar në shoqëri, mbi kushtet e tyre të jetesës, 
mbi shërbimet për ta, mbi kapacitetet dhe kufizimet e tyre, dhe që ne kurrë 
nuk harrojmë aspektet e dinjitetit të personave të moshuar, nevojën e tyre 
për respekt, dëshirën e madhe të tyre për pavarësi dhe vetëvendosje, si dhe 
dëshirën e tyre për t’u përfshirë dhe për të kontribuar për komunitetin, por 
duhet t’u japim atyre vëmendjen më të lartë. Personat e moshuar nuk duhet 
të konsiderohen thjesht si objekte të politikave, të programeve dhe të shër-
bimeve, por si subjekte politike që duhet të merren seriozisht dhe duhet të 
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përfshihen në proceset e vendimmarrjes – sipas fjalës së urtë “asgjë për ne, 
pa ne!”.

Duke përfunduar, do të doja të përfitoja nga rasti për të nderuar një 
nga personalitetet më të shquara të rrjetit të EURAG - Eric Reid, i cili 
është sot midis nesh. I lindur në vitin 1929 në Mbretërinë e Bashkuar, pas 
disa javësh do të festojë ditëlindjen e tij të 85-të. Eric Reid i ka shërbyer 
EURAG-ut shumë vite dhe ka marrë përgjegjësi të ndryshme të rëndë-
sishme në organizatë.

Në lidhje me çështjet e sotme, Eric-u ka botuar në vitin 1998, si kry-
etar i Komitetit të Ekspertëve të EURAG, një pamflet shumë interesant 
dhe largpamës të titulluar “Ndryshimet Demografike në Mijëvjeçarin e 
Ardhshëm”, ku vlerëson procesin e moshimit të shoqërisë evropiane dhe 
pasojat - veçanërisht në aspektin ekonomik.

Në hyrjen e tij ai thekson se rritja e jashtëzakonshme e jetëgjatësisë 
gjatë shekullit të kaluar i jep shoqërisë të gjitha arsyet për të qenë krenare 
për këtë arritje. Ai pastaj përfundon duke thënë: “Le të shpresojmë se kjo 
dhuratë e viteve shtesë do të përdoret me mençuri nga brezat që do të vijnë, 
meqenëse ata jetojnë për të shijuar frytet e jetëgjatësisë në një masë më të 
madhe në moshën e tretë të shëndetshme dhe më gjerë.”

I nderuar Eric, këto fjalë na kanë ofruar jo vetëm këshillat më të vlef-
shme, por edhe një program kyç për shoqërinë për ta zbatuar, nën sen-
tencën “një shoqëri për të gjitha moshat”.

Falënderimet tona më të ngrohta për to - ne të jemi shumë mirënjohës 
për të gjithë kontributin tënd të çmuar në realizimin e qëllimeve të EURAG 
në interes të personave të moshuar dhe të shoqërisë në përgjithësi.

Zonja dhe zotërinj!
Unë përzemërsisht ju uroj shumë suksese në përpjekjet tuaja për të 

bërë politikanët, administratorët dhe forcat e tregut gjithashtu, që të kup-
tojnë se ata duhet të respektojnë detyrimet e tyre ndaj të moshuarve, se ata 
kanë një përgjegjësi të lartë morale dhe materiale ndaj tyre dhe, se ata do të 
jenë gjenerata e ardhshme për t’i gëzuar (ose madje për t’i vuajtur) kushtet 
që ata vetë po krijojnë apo po mbrojnë për të moshuarit sot dhe nesër.

Fat të mirë për të gjithë dhe, faleminderit!
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MEDIA DHE MOSHA E TRETË: PROBLEME 
DHE MODELE TË TRAJTIMIT

Dr. Afrim KrASNIqI 1

1 Dr. Afrim Krasniqi, ekspert i shkencave politike. Kumtesë e paraqitur në 
Konferencën Ndërkombëtare “Burning Problems and Needs of Ageing in 
Albanian Society”. Tiranë, 25 prill 2014.

Në një shoqëri demokratike media ka tri funksione klasike: informim, 
edukim përmes informimit dhe argëtim të lexuesve/shikuesve përmes 
shumëllojshmërive të formave, temave dhe materialeve që përcjell. Përveç 
funksioneve klasike, media përmbush edhe funksionin kontrollues, kriti-
kues, social dhe shoqëror.

Në një shoqëri të hapur ku ndërthuren faktorë tradicionalë dhe mode-
rnë, tradita dhe familja, shkolla dhe feja, stadi kulturor dhe pritshmëritë 
ndaj së ardhmes, - media ka përgjegjësinë të ofrojë modele orientimi për 
formën e të menduarit, të sjelljes, të imazheve dhe tipologjisë për brezat e 
rinj. Ndikimi i imazhit që krijon media është shumë më i fortë sesa imazhit 
që përcillet nga familja apo institucionet, ndaj edhe raporti i medias me 
çdo kategori sociale e problem social mund të sjellë ndikim shumë më të 
madh sesa vetë veprimet zyrtare të institucioneve të caktuara.

Rast tipik për median është raporti i saj me shtresat sociale më të 
rrezikuara, ku për shkak të problematikës së tranzicionit dhe sistemit 
tonë social, mosha e tretë, zë një vend numerik të rëndësishëm. Në dallim 
nga brezat e rinj, mosha e tretë nuk shihet nga media si objekt formimi, 
përkundrazi. Të rinjtë krijojnë identitete përmes presionit dhe modelit që 
ofron media, mosha e tretë e ka tashmë identitetin e krijuar dhe vetë media, 
në përshtatje me këtë identitet, synon të përshtatet sipas shijeve dhe kërke-
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save të kësaj moshe. Pra, nëse media imponon profilet e të rinjve, mosha e 
tretë imponon profilet e medias. Në rastin e parë profili është afatgjatë, ka 
në thelb fitimin dhe shtimin e auditorit, në rastin e dytë fitimi është i kufi-
zuar dhe auditori në rënie të vazhdueshme në varësi nga numri i qytetarëve 
të moshës së tretë që janë në gjendje të ndjekin median, sidomos median e 
re sociale me bazë shërbimet online.

Brenda kësaj marrëdhënieje disproporcionale: media – auditor – grup-
mosha, janë krijuar tashmë disa modele të raporteve media – mosha e tretë, 
të cilat po bëhen gjithnjë e më shumë të ngurta, të pandryshueshme (e 
kundërta e raporteve në evoluim dhe ndryshim të përhershëm me grupet e 
tjera sociale e moshore).

Për efekt strukturimi po paraqes disa nga gjetjet kryesore që kam 
arritur të analizoj dhe konstatoj në rastin e raporteve të Medias dhe 
moshës së tretë në Shqipëri:

Së pari, në mbi 220 gazeta dhe revista që qarkullojnë sot në Shqipëri 
nuk ka asnjë titull që trajton dhe merret direkt me moshën e tretë dhe prob-
lematikën e saj. Ndonjë nismë lokale për media specifike për këtë moshë 
(Veterani, Kushtrimi i brezave), kanë pasur synim dhe objekt më shumë 
ideologjik dhe konsumi politik sesa social dhe përfaqësues të kësaj shtrese. 
Mungesa e një titulli të vetëm fokusuar moshës së tretë, me gjithë numrin e 
lartë të qytetarëve që përbëjnë këtë shtresë, pavarësisht motiveve, proble-
meve të financimit dhe kufizimeve në problematikë, - shpreh simbolikisht 
distancën e dukshme midis medias si pushtet dhe moshës së tretë si një 
prej grupeve numerikisht më të mëdha në shoqëri.

Së dyti, në median publike dhe atë private, sidomos në median tele-
vizive, ekzistojnë një duzinë emisionesh me karakter publik dhe audicion 
të gjerë, por asnjë prej tyre nuk ka emërtim, lidhje apo fokusim direkt te 
mosha e tretë dhe problematika e tyre. Për efekt të këtij referimi, unë kon-
trollova rreth 120 emisionet kryesore televizive të zhvilluara në mediat më 
të mëdha shqiptare në 3 muajt e fundit. Konkluzioni përforcoi idenë para-
prake se, brenda 120 temave më të ndjekura televizive të kësaj periudhe 
asnjë prej tyre nuk prek/fokuson direkt moshën e tretë dhe problematikat 
kryesore të saj. Midis tyre gjenden tema ku mosha e tretë ftohet të flasë, 
por në çdo rast kjo lidhet me ngjarje historike të Luftës së Dytë Botërore, 
me krijimtari artistike në fusha të veçanta, me histori apo me raste të kri-
meve në familje.
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Fokusime të mundshme direkte, si për shembull - buxheti i ri vjetor dhe 
mosha e tretë, raportet e shoqërisë me moshën e tretë, platformat politike 
ndaj moshës së tretë, legjislacioni mbi moshën e tretë, raporti në familje 
ndaj moshës së tretë etj., mungojnë jo vetëm te mediat private, por edhe në 
atë publike, megjithëse kjo e fundit financohet indirekt edhe nga kontribu-
tet mujore të detyrueshme të çdo qytetari, përfshirë moshën e tretë.

Së treti, në debatet mbi politikat e reja sociale, siç janë reforma e 
pensioneve apo detyrimet e shtetit ndaj shtresave të veçanta (familjet e 
dëshmorëve, ish të përndjekurit, ish-ushtarakët etj.), praktikohet gjithashtu 
një standard tjetër nga ai i grupeve të tjera sociale. Konkretisht, në katër 
debate të tilla të zhvilluara gjatë muajit të kaluar, në asnjë panel apo debat 
nuk morën pjesë përfaqësues të grupimit të moshës së tretë. Vëmendja 
kryesore përqendrohet kryesisht te moshat më të reja dhe kategori sociale 
profesionale që janë aktive në tregun e punës, ndërsa për moshat e treta 
ekziston apriori tipizimi se janë barrë financiare e sociale për shtetin dhe se 
nuk përbëjnë një masë qytetare që mund të reagojë publikisht në mbrojtje 
të të drejtave të veta.

Së katërti, ka një keqkuptim të madh midis lajmit me objekt ose sub-
jekt moshën e tretë dhe rolit etik të gazetarisë ndaj tij. Konkretisht ekziston 
një kulturë dominuese sipas së cilës, mosha e tretë trajtohet me keqar-
dhje, viktimë e ngjarjeve, një shtresë që duhet trajtuar më me respekt për 
shkak të moshës (dhe jo p.sh., si një kategori qytetarësh që më shumë sesa 
mëshirë e keqardhje kërkojnë dhe meritojnë respekt) respekt për jetën, për 
përvojën, për kontributin, për modelet që ofrojnë. Respekti institucional 
dhe etik do të mund të evitonte paragjykimet subjektive që krijohen kur 
veprohet ndryshe.

Së pesti, në prodhimet e medias ekzistojnë kategori të përcaktuara 
trajtimi siç janë politika, ekonomia, shëndetësia, arsimi, sporti, arti, lojërat 
zbavitëse etj., kategori për të cilat zakonisht një herë në javë ose në muaj 
media e shkruar krijon speciale informative dhe problematike. Në asnjë 
prej botimeve të tilla nuk ka dedikime në problematikë ndaj moshës së 
tretë. Ato përmenden shkarazi vetëm në rastet e statistikave apo si pjesë 
përbërëse e politikave sociale, pa u trajtuar si subjekt kryesor apo objekt 
i trajtimit profesional të mediave. Për më tepër, në asnjë media të rëndë-
sishme në Shqipëri nuk ka gazetarë aktivë që bëjnë pjesë në moshën e 
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pensionit ose në prag të saj. Dominojnë moshat e reja dhe ruhet stereotipi 
se gazetaria kërkon energji lëvizjeje - duke mos u kushtuar rëndësi produk-
teve pozitive që mund të sjellë përvoja e gjatë. Kontrasti është i dukshëm 
sidomos kur shohim p.sh., konferencat e shtypit në Shqipëri dhe ato në 
një vend tjetër kryesisht perëndimor: te këto të fundit dominon mosha e 
mesme, duke gërshetuar moshën e avancuar me atë të re, te ne dominojnë 
të rinjtë dhe vetëm një përqindje e vogël përbëhet nga mosha e mesme. Për 
pjesën tjetër, është thuajse e pamundur të gjendet vend pune apo të ruhen 
angazhime në media.

Së gjashti, gjatë vitit të kaluar kanë ndodhur një sërë krimesh në 
familje, krimesh për shkak të konflikteve për tokën apo konflikte të tjera 
sociale, ku janë përfshirë edhe individë nga mosha e tretë. Në çdo rast, pa 
asnjë kushtëzim apo kujdes profesional, media ka transmetuar të dhëna të 
detajuara për individin e përfshirë, identitetin, fotografinë e tij dhe detaje 
të jetës, të aktivitetit, të zonës ku banon etj., pavarësisht nëse këta persona 
janë gjetur ose jo fajtorë nga gjykatat. Në këtë mënyrë, gjyqi publik që me-
dia u bën individëve të tillë, qoftë fëmijë, qoftë moshë e tretë, përbën një 
nga shkeljet e dukshme ligjore dhe praktikat më të gabuara të tranzicionit. 

Megjithëse Kodi i Sjelljes i medias dhe një sërë dokumentesh ligjore 
e profesionale përcaktojnë rregulla të qarta veprimi në raste të tilla, nuk 
ka ndodhur asnjëherë që institucionet e të drejtave të njeriut të marrin në 
mbrojtje dhe të kërkojnë zbatimin e ligjit për shkeljet e bëra në rastet e 
abuzimit publik ndaj personave të moshës së tretë. Për më tepër, identifi-
kimi nga media me saktësi i moshën së thyer duket se bëhet me qëllimin 
që të duket i pranueshëm krimi ndaj tij ose mosha e thyer përdoret si objekt 
fushate diskriminuese ndaj individëve dhe grupeve të tyre. 

Vitin e kaluar një akuzë për një vepër penale në një fshat të Vlorës për 
përdhunime të disa grave në moshë të thyer, në vend të reagimit të vendo-
sur, por edhe të kujdesshëm në raport me identitetin, banorët dhe provat 
e policisë - media ra viktimë e nevojës për lajme sensacionale dhe kështu 
krijoi një klimë diskriminimi dhe madje fyese si viktimë për çdo grua të 
moshës së tretë në atë zonë si dhe si të dyshuar të mundshëm për çdo burrë 
të moshës së thyer në të njëjtën zonë.

Së shtati, burim i kësaj kulture plot keqkuptime është për shembull 
trajtimi nga media si privilegj i shërbimeve profesionale normale që do të 
duhet të ndodhin në çdo kohë dhe për çdo brez. Për shembull, mjafton të 
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shohim se flitet për artistët dhe krijuesit në moshë të tretë vetëm në kohë 
ndarjesh nga jeta ose ngjarjesh jubilare, duke risjellë shpesh muzikën dhe 
krijimtarinë e tyre në formën e një homazhi për individin, kur në fakt ato 
janë pjesë e një krijimtarie dhe kulture kombëtare që duhet mbrojtur, pro-
movuar dhe risjellë në çdo kohë, pavarësisht fatit personal të individit të 
lidhur me të. Privilegj konsiderohet ftesa e moshës së thyer në një aktivitet 
publik, privilegj konsiderohet përmendja e emrit të tij apo transmetimi i 
një arritjeje profesionale të tij, madje kjo, edhe kur bëhet fjalë për emra të 
njohur publikë.

Së teti, ekziston praktika e respektit simbolik, sipas së cilës politika 
dhe media kujtohen për moshat e treta vetëm në rastin e Ditës Ndërkom-
bëtare në kujtim të tyre. Atë ditë politikanët bëjnë vizita, japin deklarata, 
bëjnë premtime dhe media shndërrohet në zëdhënëse të kësaj sjelljeje, 
duke e zgjeruar raportimin e vet edhe me vëzhgime që lidhen me prob-
lematikën e jetës së tyre. Pasi kalon data e caktuar, problemet harrohen, 
mosha e tretë harrohet dhe media vijon axhendën tjetër, të politikës së 
ditës. Kjo sjellje rutinore përsëritet çdo vit, kritikohet nga vetë media, por 
edhe pas kritikave nuk ka reflektim as nga politika, as nga publiku dhe as 
nga vetë media.

Megjithëse në Kodin e Sjelljes, të hartuar nga grupimet e gazetarëve 
më 2000, në pikën 14 përcaktohet detyrimi i medias për të shmangur me 
çdo kusht diskriminimin e bazuar mbi origjinën dhe përkatësinë socia-
le, kur vendi ndodhet në fushata elektorale dhe sondazhet dëshmojnë një 
prefe rencë të grupimeve sociale, përkatësisht të moshës së tretë, në favor 
të një force politike të caktuar, një pjesë e medias automatikisht merr pozi-
cion kritik dhe etiketues në bllok ndaj saj. Po ashtu, kur qeveritë për arsye 
pragmatiste dhe kryesisht politike miratojnë, p.sh., shtesë ose shpërblim në 
pensione, sidomos në rastet e ndërrimit të viteve, media në tërësi e trajton 
këtë si privilegj dhe jo si një e drejtë - duke përdorur tone që të krijojnë 
përshtypjen se mosha e tretë duhet të jetë shumë mirënjohëse ndaj brezave 
të sotëm, politikës apo institucioneve të sotme.

Së nënti, një sërë temash të trajtuara në këtë konferencë ripohuan 
problematikat komplekse me të cilat përballet mosha e tretë: probleme 
sociale, të trashëgimisë, të kujdesit shëndetësor, të statutit ligjor, të integ-
rimit në shoqëri, të politikave të azilit dhe jetës brenda komunitetit të tyre, 
të keqkuptimeve apo paragjykimeve etj. Në media vijon të theksohet edhe 
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një problem tjetër: tendenca për ta lexuar moshën e tretë të njeriut si një 
fazë jetësore e padëshiruar! Shpesh, duke mos pranuar evolucionin, duke 
kërkuar atë që shpesh etiketohet si rini e përjetshme, duke u nisur nga 
kushtet e vështira ku jeton ky brez dhe duke mos pasur një perspektivë të 
qartë për standardet e së ardhmes sociale në Shqipëri - në media gjenden 
shpesh thënie etiketuese mbi mplakjen dhe moshën që ikën. Kjo sjellje jo-
etike shfaqet jo vetëm në sensin e normalitetit jetësor, por edhe në kontek-
stin e ndryshimit të brezave në politikë, në administratë, në punët publike, 
në art, sport dhe kudo - pra që të vjetrit të largohen për t’u lënë vendin të 
rinjve! Shpesh kjo thuhet apriori, pa marrë parasysh të drejtat kushtetuese 
të secilit grupim dhe faktin se të vjetër dhe të rinj janë pjesë e një familjeje, 
një komuniteti, një shoqërie - por edhe si akuzë se të vjetrit, edhe për shkak 
të moshës, janë pengesë për të ardhmen. Pra, duke improvizuar një kon-
flikt brezash që në rastin shqiptar është dyfish diskriminues. Mosha e tretë 
e humbi rininë në një regjim që i privoi nga shumë të drejta dhe sot përba-
llet me një sistem të ri që nuk e merr sa duhet parasysh këtë fakt.

Pikëpamjet kritike lidhur me median dhe raportet e saj ndaj moshës së 
tretë janë tregues i shqetësimit qytetar e profesional. Natyrisht që ka edhe 
një anë tjetër, shembuj pozitiv dhe raste inkurajuese, por kur bëhet fjalë për 
jetën e njeriut, çdo lëvizje negative nga standardi është më shqetësuese dhe 
e dukshme sesa çdo zhvillim tjetër pozitiv.

Unë fola për median dhe moshën e tretë, por vlen të përmend një detaj: 
Shqipëria ka vetëm një set librash substancialë për median në Shqipëri, 
historinë, strukturën dhe format e saj - dhe autor është një profesor i nde-
ruar i moshës së tretë. Brezat e rinj studiojnë mbi bazën e këtij libri dhe 
me siguri i janë falënderues autorit të tij jo vetëm si moshë, por si identitet 
krijues, si arritje profesionale, si gjurmë pozitive për shoqërinë - diçka që 
secili prej nesh mund të kërkojë e të marrë me siguri nga mosha e tretë dhe 
jo vetëm në media, ekonomi, jurisprudencë apo politikë.
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KRONIKË

1- Doli nga shtypi Revista “DEMOGRAFIA” Nr.2 e vitit 
2013.

Në këtë numër të revistës përfshihen artikujt që vijojnë:
• Forcimi i lidhjeve në Europën-Jugëlindore. Ankorat politike dhe 

perspektivat e biznesit;
• Strategjitë e popu-

llsisë - domosdoshmëri për 
hartimin e strategjive të 
zhvi llimit ekonomiko-so-
cial të vendit.

• Familja shqiptare në 
këndvështrimin e disa tregu-
esve të nivelit të jetesës: të 
ardhurave, arsimimit dhe të 
banimit. Rritja e popullsisë 
dhe tranzicioni demografik;

• Tatimi progresiv 
dhe përpjestimor: analiza, 
krahasime dhe propozime 
për sistemin që i përshtatet 
më mirë kushteve të vendit 
tonë;

• Pagat si koncept, 
niveli dhe dinamika e rritjes 
së tyre në vendin tonë, 
legjislacioni dhe orga net 
kompetente në hartimin e politikave të pagave;
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• Dinamika e investimeve të huaja direkte në Shqipëri dhe mundësitë 
për rritjen e tyre;

• Zhvillimi ekonomik –faktor i rëndësishëm për integrimin e Shqi-
përisë në Bashkimin Europian;

• Kronikë;
• Statistikë.

2- Mbledhja vjetore e Shoqatës Shqiptare të Demografëve
Në muajin janar 2014, u zhvillua Mbledhja vjetore e Shoqatës Shqip-

tare të Demografëve, në të cilën u analizua realizimi i detyrave të pro-
gramuara për vitin 2013 dhe u miratuan objektivat për vitin 2014.

Kryerja e studimeve dhe analizave të rezultateve të Censusit (regjistri-
mit) të përgjithshëm të popullsisë dhe të banesave 2011 dhe të dukurive 
të mëvonshme, përbën objektin kryesor të veprimtarisë të anëtarëve të 
Shoqatës për këtë vit.

Pamje nga mbledhja e Shoqatës Shqiptare të Demografëve, janar 2014



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2014106

3- Botime librash
Kohët e fundit, nga anëtarët e Shoqatës Shqiptare të Demografëve janë 

botuar librat që vijojnë:

Prof. Dr. Pirro Prifti - “Kombi shqiptar, univers historik dhe fe-
tar”

Ky libër përbën pjesën e dytë të një 
boti mi të mëparshëm të autorit në fushën 
publicistike. Tematika e çështjeve që traj-
tohen në këtë libër është mjaft e gjerë dhe 
përfshin shkrime historike, shkrime për 
fenë dhe shkrime të tjera me karakter so-
cial dhe politik. Në të gjitha këto shkrime, 
autori shpreh opnionet e tij kritike për du-
kuritë negative dhe bartësit e tyre që pen-
gojnë përparimin e vendit drejt objektivit 
tonë mbarëkombëtar, për t’u bërë pjesë e 
Bashkimit Europian. Me vlerë janë edhe  
shkrimet lidhur me tolerancen fetare, si 
një faktor i rëndësishëm që karakterizon 
shoqërinë shqiptare.

Prof. Dr. Arqile Bërxholi- “Bashkësia 
shoqërore ortodokse në Shqipëri”

Në këtë monografi, autori trajton 
çështje të dinamikës demografike dhe cilë-
sive shoqërore të bashkësisë ortodokse, 
pozitën e bashkësisë në kuadër të gjithë 
popullsisë së vendit dhe veçoritë cilësore të 
kësaj bashkësie si: toleranca shoqërore, eti-
ka, etj. Përmes shifrave dhe dokumenteve, 
autori nxjerr në pah rolin e komunitetit orto-
doks në të gjitha etapat e zhvillimit historik 
dhe social-ekonomik të vendit. Një vend të 
rëndësishëm në këtë libër zenë edhe kriti-
kat dhe sugjerimet e autorit për Censusin e 
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popu llsisë dhe të banesave për vitin 2011 në përgjithësi, si dhe për për-
katësinë fetare në veçanti.

Luan Shahollari - “Kriza financiare, rënia ekonomike, pasojat so-
ciale dhe roli i shtetit”

Në këtë libër, autori trajton 
temën e krizës ekonomike dhe fi-
nanciare botërore si dhe ndikimin 
e saj mbi vendin tonë, zhvi llimin 
e qëndrueshëm duke ruajtur mje-
disin, forcimin e skemave të mbro-
jtjes sociale dhe zbatimin e masave 
efektive në luftën kundër varfërisë, 
problemet demografike që dalin 
nga lëvizja e popullsisë drejt zonës 
qëndrore të vendit, nxitjen e IHD, 
tatimin progresiv kundrejt atij për-
pjestimor mbi të ardhurat personale 
etj. Për të arri tur në përfundime dhe 
sugjerime sa më të argumentuara 
shkencore, autori ka analizuar të 
dhëna statistikore nga burime zyr-
tare dhe nga studjues të njohur. Au-
tori arrin në përfundimin se: paran-
dalimi apo zbutja e pasojave të krizës financiare dhe zhvillimi ekonomik 
dhe social i vëndit me ritme të qëndrueshme kërkojnë një rol më efektiv të 
shtetit, e të qeverisë në veçanti.

Akademik Prof. Dr. Mark Tirta- “Lëvizje migruese të shqiptarëve, 
të brendshme e në popujt më afër”

Në këtë libër, nëpërmjet gjuhës së shifrave, fakteve dhe argumenteve 
shkencore analizohen probleme që kanë lindur nga lëvizja e popullsisë,  
duke marrë falas tokë nga shteti, nga popullimi i vendbanimeve të reja 
në mjedise të ndërmarrjeve bujqësore, popullimi dhe zhvillimi i qyteteve 
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4- PJESËMARRJE NË VEPRIMTARI ME ORGANIZMA 
PARTNERE

4.1 Simpoziumi me temë “Familja – themeli i shoqërisë”
Më 9 Prill 2014, në mjediset e Universitetit Katolik “Zoja e Këshillit 

të Mirë” të Tiranës u organizua nga ky Universitet, Shkolla e Lartë Private 
“LOGOS” si dhe disa institucione të tjera arsmimore e shkencore simpozi-
umi me temë “Familja – themeli i shoqërisë”.

Në këtë simpozium, Prof. Dr. Ilia TELO mbajti kumtesën “Familja 
shqiptare në aspektin demografik dhe problemet që përballon aktualisht”.

Pamje nga simpoziumi  

si dhe migrime arbërore-shqiptare në kohë të 
ndryshme. Libri u shërben studentëve të shko-
llave të larta, demografëve dhe studjuesve të tjerë, 
që anali zojnë aspekte tërësore dhe të veçanta të 
lëvizjes mekanike të popullsisë.
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4.2 Konferenca Ndërkombëtare “Burning problems and needs of 
ageing in Albanian Society” (Problemet dhe nevojat urgjente në shoqëri-
në shqiptare)

Më 25 prill 2014, u zhvillua në mjediset e Akademisë së Shkencave 
të R.P.Sh. Konferenca Ndërkombëtare “Burning problems and needs of 
ageing in Albanian Society” (Problemet dhe nevojat urgjente në shoqërinë 
shqiptare).

Kjo Konferencë u organizua nga shoqata shqiptare për të gjitha moshat 
(ASAG), në bashkëpunim Njësinë Bashkiake Nr.1 të Tiranës, nën kujdesin 
e Ministrit të Punëve të Jashtme, Z. Ditmir Bushati dhe mbështetur nga 
zyra e UNFPA, Tiranë.

Në këtë Konference morën pjesë përfaqësues nga 13 shtete europiane 
dhe Izraeli.

Në këtë Konferencë, Prof. Dr. Ilia TELO, Kryetar i Shoqatës Shqiptare 
të Demografëve, mbajti kumtesën me temë: “Aspekti demografik i plakjes 
të popullsisë në vendin tonë dhe problemet që kërkojnë zgjidhje”.

Nga Konferenca kemi zgjedhur për botim në këtë numër të revistës 
“Demografia” fjalën e përshëndetjes të Z. Dirk Jarre, President i Federatës 
Europiane të të Moshuarve (EURAG), si dhe kumtesën e mbajtur nga Dr. 
Afrim Krasniqi, ekspert i shkencave politike.
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Pamje nga konferenca
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STATISTIKË

Tabela Nr. 1  Moshimi në shekullin xxI

Emërtimi
Popullsia mbi 60

vjeç, në mijë
Popullsia mbi 60

vjeç, në %
Popullsia mbi 80

vjeç,  në mijë
2012 2050 2012 2050 2012 2050

Bota 809,743 2,031,337 11.5 21.8 114,480 402,467
Vendet e 
zhvilluara 279,287 418,326 22.4 31.9 55,917 122,051
Vende pak të 
zhvilluara 530,455 1,613,011 9.1 20.2 58,563 280,416
Vende shumë 
pak të zhvilluara 46,389 181,568 5.3 10.5 3,937 18,583

Afrika 59,782 215,249 5.6 9.8 5,005 22,468
Azia 446,974 1,252,588 10.5 24.4 52,926 232,127
Evropa 166,397 241,828 22.5 33.6 32,542 67,079
Amerika Latine 
dhe Karaibe 63,064 187,869 10.5 25.0 9,361 41,426
Amerika e 
Veriut 67,597 120,797 19.3 27.0 13,556 35,911

Oqeania 5,928 13,006 15.7 23.5 1,089 3,456
Disa shtete
Shqipëria 443 1,010 13.7 33.8 56 219
Greqia 2,823 4,188 24.7 36.0 604 1,189
Italia 16,436 22,725 27.0 38.4 3,761 7,659
Federata Ruse 26,498 39,338 18.6 31.2 4,272 7,514
Kina 180,690 439,206 13.3 33.9 20,449 98,339
Japonia 39,967 45,005 31.6 41.5 8,777 15,898
ShBA 60,361 107,239 19.1 26.6 12,146 31,681
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Tabela Nr.2.  Moshimi në shekullin xxI (vijim)

Emërtimi

Popullsia mbi 
80 vjeç, në %

Raporti M për 
100 F në vitin 

2012

Zgjatja e jetës 
2010-2015, 

vite

Shpresa e jetës 
për 60 vjeçarët

2010-2015
2012 2050 60+ 80+ M F M F

Bota 1.6 4.3 84 61 67 72 18 22
Vendet e 
zhvilluara 4.5 9.3 75 52 75 81 21 25

Vende pak të 
zhvilluara 1.0 3.5 89 71 66 69 18 20

Vende 
shumë pak të 
zhvilluara

0.5 1.1 86 81 58 60 16 17

Afrika 0.5 1.0 84 70 56 59 16 18
Azia 1.2 4.5 90 69 69 72 18 21
Evropa 4.4 9.3 72 49 73 80 20 24
Amerika Latine 
dhe Karaibe 1.6 5.5 82 65 72 78 20 23

Amerika e 
Veriut 3.9 8.0 81 57 76 82 22 25

Oqeania 2.9 6.3 88 67 75 80 22 25

Disa shtete
Shqipëria 1.7 7.3 91 65 74 80 19 24

Greqia 5.3 10.2 81 68 78 83 22 25
Italia 6.2 12.9 78 53 79 85 22 26
Federata Ruse 3.0 6.0 53 32 63 75 15 21
Kina 1.5 7.6 95 70 72 76 18 21
Japonia 6.9 14.6 79 53 80 87 23 29
ShBA 3.8 7.9 80 57 76 81 22 25

Burimi: Vjetari i UNFPA “Ageing in the Twenty – First Centery A celebration and A 
Challenge (Unitet Nations Popullation Fund New York NY 10158 USA).
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Lindjet, vdekjet, shtesa natyrore
Numër

Vitet Lindje Vdekje Shtesa natyrore
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.

Disa tregues të ekonomisë në vite

Treguesit 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Inflacioni (mes vit mbi vit) 
Inflacioni total (në %) 3.4 2.3 3.6 3.5 2.0 1.9
Rritja ekonomike
Rritja reale e PBB-së
(në %)¹ 7.5 3.3 3.8 3.0 1.3 0.4²

PBB (çmime korrente, mld 
lekë) 1,089,3 1,148,1 1,222,5 1,282,3 - -

Tregu i punës 

Të punësuarit (në mijë) 974.1 899.3 916.9 928.0 955.0 966.0²

Norma e papunësisë³ 12.7 13.7 13.5 13.3 13.0 12.8²
Norma e papunësisë sipas 
anketës* 13.0 13.8 14.2 13.9 13.9 15.7²

Sektori fiskal 
Balanca buxhetore
(me grantet, në % të PBB) -5.5 -7.0 -3.1 -3.6 -3.5 -4.8

Të ardhurat buxhetore
(në % të PBB) 26.7 26.0 26.6 25.8 24.9 24.1

Shpenzimet buxhetore
(në % të PBB) 32.3 33.0 29.7 29.4 28.4 28.9
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Sektori i jashtëm 
Llogaria korrente
(në % të PBB) -15.6 -15.3 -11.5 -13.0 -10.7 -9.9²

Importet në mallra (fob, në 
% të PBB) 37.7 35.1 36.7 39.9 37.0 34.0²

Eksportet në mallra (fob, në 
% të PBB) 10.3 8.6 13.2 15.4 16.0 17.9²

Investimet e huaja direkte 
(hyrëse, në % të PBB) 7.5 8.2 8.9 8.2 7.8 9.82

Mjetet e rezervës valutore 
(milionë euro,
fund periudhe) 

1,675 1,646 1,904 1,912 1,972 2,015¹

Sektori monetar
e financiar
Norma e repo-s
(fund periudhe) 6.25 5.25 5.00 4.75 4.00 3.00

Agregati M3 (rritje vjetore, 
fund periudhe) 7.7 6.8 12.5 9.2 5.0 2.31

Kredia për sektorin privat
(rritje vjetore,
fund periudhe) 

32.2 11.7 10.6 10.4 1.5 -1.21

Yield-i 12-mujor (mesatare 
vjetore) 8.16 9.17 7.98 7.34 7.03 5.16

Kursi mesatar i këmbimit, 
lek/usd 83.9 95.0 103.9 100.8 108.2 105.7

Kursi mesatar i këmbimit, 
lek/euro 122.8 132.1 137.8 140.3 139.0 140.3

Kursi nominal efektiv, 
NEER 99.7 107.1 113.4 113.8 113.3 113.7

Burimi: INSTAT, Ministria e Financave, vlerësime të FMN-së dhe Banka e Shqipërisë. 
Banka e Shqipërisë. raporti vjetor 2013. Tabelë 2. F. 24. raportet e treguesve ndaj PBB-
së mbështeten në projeksione vjetore.

¹ Për vitin 2010, të dhënat janë jopërfundimtare; për 2011 janë paraprake dhe 
për 2012 e 2013 vlerësime.

² Rritje vjetore e 9-mujorit dhe fund i 3-mujorit III për të dhënat e tregut të 
punës dhe sektorit të jashtëm.

³ Sipas të dhënave administrative, INSTAT.
* “Rezultate të Anketës së Forcave të punës”, publikim i INSTAT.


