
REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2012 1

REVISTA

DEMOGRAFIA

Nr. 2 Viti 2012

Tiranë, 2012



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 20122

Botues        Shoqata Shqiptare e Demografëve

REDAKSIA:
Kryeredaktor: Prof. dr. Ilia Telo

Anëtarë: 

Prof. dr. Arqile Bërxholi
Dr. Pasko Vako
Msc. Luan Shahollari
Msc. Mimoza Zeneli

Redaktore letrare: Elsa Goga

Arti grafik: Edvin Ziso

Shtypi: Geer

Menaxher: Kiço Ziso

Kjo revistë është mbështetur nga Fondi i Kombeve të Bashkuara 
për Popullsinë (UNFPA).

Opinionet dhe pikëpamjet e shprehura në të nuk reflektojnë ato të UNFPA-së.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2012 3

POPuLLSIA, POPuLLSIA FShATARE DhE ZhVILLIMI I 
BujqËSISË NË ShqIPËRI
Prof. Dr. Ilia TELO, Kryetar i Shoqatës Shqiptare të Demografëve, Nikollaq NERANXI 
Biznesmen, anëtar i i kryesisë së Shoqatës Shqiptare të Demografëve

TIPOLOGjIA E MIGRIMIT TË BRENDShËM huMAN NË 
ShqIPËRI DhE NDIKIMET E TIj NË RIShPËRNDARjEN E 
POPuLLSISË
Prof. Dr. Arqile BËRXHOLI, Zv/Kryetar i Shoqatës Shqiptare të Demografëve

DEMOGRAFIA DhE EKONOMIA E TREGuT - MARKETINGu
Prof. Dr. Priamo BOLLANO

METODOLOGjIA AMERIKANE E MATjES SË VARFËRISË SI 
MODEL PËR ShqIPËRINË
MSc. Luan SHAHOLLARI

NDIKIMI I FAKTORIT DEMOGRAFIK NË POLITIKAT SOcIALE 
TË BALLKANIT PERËNDIMOR
Prof.Assoc.Dr. Merita (VASO) XHUMARI

MjEDISI, NjERIu DhE MjEKËSIA
Dr. Kristo Mina HAXHI

KRONIKË

STATISTIKË

Përmbajtja



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 20124

PoPullsia, PoPullsia fshatare dhe 
zhvillimi i bujqësisë në shqiPëri

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

Nikollaq NERANXI
- Biznesmen. Anëtar i kryesisë së Shoqatës

Shqiptare të Demografëve

1. Numri dhe përbërja e popullsisë sipas vendbanimit 1923-
2011

Në shekullin e 20-të, popullsia e vendit tonë në përgjithësi është rritur 
me ritme të larta. Rritja ishte më e lartë në mënyrë të veçantë gjatë viteve 
1945-1990, pasi në këtë periudhë lindshmëria stimulohej nga partia dhe 
organizmat shtetërorë.

AbstrAct
In this paper is analysing the dynamic population in total as well as according to 

urban-rural residence since 1923 till now. During these years is increased the rate of 
urban population while decreased the rate of rural population. In 2011, for the first time, 
the urban population ratio was more then the rural population. This trend will be more 
evident in the future. In particular in this paper is anylised the agriculture development 
before and after 1990, reaching in conclusion that in this sector are employed the most part 
of workers but an other hand the work efficiency is very low.In this paper are made some 
proposals to promote the extensive and intensive agriculture development, as cultivation 
of the infield, the extention of the irrigation capacity, growing mechanisation, using more 
chemical fertilizers, improving the organisation of agriculture farms, contract system etc. 
All these measures will impact in the increasing of agricultural production as well as the 
rural population incomes, aiming to create approriate condition to live in rural zones.

Key words: Albanian dynamic population; Urban population; Rural population; 
Agricultural production structure; Intensive and extensive agriculture.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2012 5

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

Në tabelën që vijon po japim të dhëna lidhur me numrin dhe përbërjen 
e popullsisë sipas vendbanimit, sipas disa regjistrimeve të përgjithshme.

Viti Popullsia  
gjithsej 

Sipas  
vendbanimit 

Pesha specifike 
në % 

Qytet Fshat Qytet Fshat 
1923 803.9 127.5 676.4 15.9 84.1 
1945 1,122.0 238.8 883.2 21.3 78.7 
1969 2,068.1 650.7 1,417.4 31.5 68.5 
1989 3,182.4 1,129.8 2,052.6 35.5 64.5 
2001 3,069.3 1,294.2 1,775.1 42.2 57.8 
2011 2,831.7 1,521.9 1,309.8 53.7 46.3 

Në mijë banorë 

Tab. 1. Numri dhe përbërja e popullsisë sipas vendbanimit (qytet-fshat)

Burimi: Vjetari Statistikor i Shqipërisë 1991. Faqe 361 dhe nga Vjetari: 
Shqipëri - Rezultatet paraprake të censusit të popullsisë dhe banesave 
2011. Faqe 17.

Të dhënat e tabelës 1 tregojnë se pesha specifike e popullsisë qytetare 
nga viti 1923 dhe deri në fund të viteve 1960 ka ardhur në rritje nga 15.9 
për qind në 31.5 për qind, kurse pesha specifike e popullsisë fshatare është 
zvogëluar nga 84.1 për qind në 68.5 për qind. 

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

Pas vitit 1990, si rezultat i lejimit të lëvizjes mekanike të popullsisë, 
si brenda vendit, po ashtu edhe emigrimi i jashtëm, u rrit pesha specifike 
e popullsisë qytetare dhe në bazë të rezultateve paraprake të regjistrimit 
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të përgjithshëm të popullsisë të vitit 2011 pjesa më e madhe e popullsisë, 
53.7 për qind banon në qytet, kurse 46.3 për qind në fshat.

Të dhënat e tabelës 1 po i paraqesim në grafikun, që vijon:

Grafiku tregon për rritjen graduale gjatë këtyre viteve të peshës 
specifike të popullsisë qytetare dhe të rënies së peshës specifike të 
popullsisë fshatare.

Shteti Në %
Shqipëria 54
rumaNia 57
Greqia 61
italia 68
huNGaria 68
BullGaria 71
repuBlika Çeke 74
FraNca 85
BelGjika 97

Tabela 2. Pesha specifike e popullsisë urbane, në %

Burimi: Demografia Nr.1.2012, faqe 117-119
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Të dhënat e tabelës se mësipërme po i paraqesim në grafikun që vijon.

Në vitet e ardhme pesha specifike e popullsisë që banon në qytet 
në vendin tonë do të vazhdojë të rritet dhe njëkohësisht do të ulet pesha 
specifike e popullsisë që banon në fshat. Arsyeja kryesore për këtë është 
se burimet e jetesës në fshat janë më të kufizuara. Mjafton të përmendim 
faktin se toka e punuar për frymë të popullsisë dhe për krahë pune është 
shumë më e ulët krahasuar me vendet e tjera të Evropës.

Kjo, si dhe disa faktorë të tjerë që lidhen me ligjshmërinë e pronës, 
sidomos të tokës bujqësore, ndihmën nga shteti për farna, ujitje, 
mekanizimim etj., kanë ndikimin e tyre parësor në zhvillimin e bujqësisë 
në të ardhmen.

2. Zhvillimi i bujqësisë në vitet 1945-1990
Gjatë sistemit socialist (1945-1990) pjesa më e madhe e popullsisë ka 

banuar në fshat dhe është marrë kryesisht me ekonominë bujqësore. Shteti 
ka bërë përpjekje për zhvillimin e bujqësisë si nëpërmjet rrugës ekstensive, 
po ashtu dhe nëpërmjet rrugës intensive. Për këtë qëllim është shtuar toka 
e punuar, u rrit shkalla e mekanizimit, u ndërtuan fabrika të prodhimit të 
plehrave kimike, u rrit sipërfaqja nën ujë si rezultat i ndërtimit të veprave 
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ujore, u përdorën shumë farëra të zgjedhura, u krijua zona me intensifikim 
të lartë u ngritën komplekse blegtorale etj.

Si formë organizimi u zbatua forma e artelit leninist, ku u kolektivizua 
prona, por fshatarët paguheshin vetëm sipas ditëve të punës. Në përgjithësi 
kolektivizimi u bë përmes forcës dhe shpërblimi i punës, sidomos 
në kooperativat malore, ishte shumë i ulët. Fshatarësia mbajti barrën 
kryesore për sigurimin e të ardhurave të shtetit, pasi prodhimet bujqësore 
që grumbulloheshin kooperativa i shiste me çmim shumë të ulët, gjë që 
ndikonte në uljen e të ardhurave të tyre. Shteti, duke zbatuar politika 
të gabuara si: “Politika në plan të parë”, “Mbështetje në forcat e veta”, 
“Sigurimi i bukës në vend” etj., ka ndikuar në uljen e efektivitetit të punës 
dhe të prodhimit bujqësor. 

Në mënyrë të veçantë në dekadën e viteve ‘80, iniciativa për ngushtimin 
e oborrit kooperativist, tufëzimi i bagëtive etj., goditën shumë prodhimin 
bujqësor dhe ulën akoma më shumë mirëqenien e popullsisë së fshatit.

Në tabelën që vijon paraqiten të dhëna në lidhje me strukturën e 
prodhimit bujqësor dhe të tokës së punuar në vitin 1990 sipas sektorëve.

Tabela 3. Struktura e tokës së punuar dhe prodhimit bujqësor sipas sektorëve 
më 1990

                                                                              Në %

Nr. Emërtimi Toka e 
punuar

Prodhimi 
bujqësor

Sektori shtetëror 24.1 29.2
Sektori kooperativist 71.6 50.0
Oborre e individë 4.3 20.8
Shuma 100 100

         Burimi: Vjetari Statistikor i Shqipërisë 1991. Faqe 175 dhe 179.

Të dhënat e tabelës dhe grafikëve tregojnë se oborri dhe individët kishin 
vetëm 4.3 për qind të tokës, ndërsa jepnin mbi 20 për qind të prodhimit  
bujqësor. Pra, efektiviteti i punës në ish-kooperativat bujqësore ishte shumë 
më i vogël krahasuar me oborrin kooperativist.

Në bazë të të dhënave të prodhimit bujqësor dhe të numrit të popullsisë 
kemi llogaritur prodhimin bujqësor për frymë të popullsisë për vitet 1985-
1990.
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Të dhënat e e tabelës 3 po i paraqesim në grafikët që vijojnë:

Tabela 4. Prodhimi bujqësor për frymë, në lekë sipas viteve përkatëse

Viti Prodhimi për frymë
1985 2,732
1986 2,786
1987 2,744
1988 2,524
1989 2,742
1990 2,510

Të dhënat e mësipërme po i paraqesim në grafikun që vijon:
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Tabela dhe sidomos grafiku tregojnë se në fund të dekadës së viteve 
‘80, prodhimi bujqësor për frymë të popullsisë ishte shumë i ulët, me prirje 
për ulje të mëtejshme. Kjo solli mungesën e artikujve bujqësorë në treg  
dhe uljen e mëtejshme të standardit të jetesës së popullsisë së fshatit dhe 
të qytetit.

3. Kontributi i bujqësisë në prodhim dhe në punësim
Në vitet e fundit të regjimit të kaluar totalitar, pesha specifike e të 

punësuarve në bujqësi në krahasim me numrin e përgjithshëm të të 
punësuarve në shkallë vendi ishte afro 50 për qind. Në atë periudhë në 
bujqësi kishte më shumë të punësuar në krahasim me nevojat që kishte 
bujqësia sipas të quajturave “konto kulturore”. Shteti, nisur nga vështirësitë 
për punësimin dhe për strehimin e popullsisë në qytete, nuk lejonte lëvizjen 
mekanike të popullsisë si jashtë vendit, po ashtu edhe nga fshati në qytet.

Mirëpo pesha specifike e prodhimit shoqëror të prodhuar në degën 
e bujqësisë në ato vite ishte rreth 25 për qind. Ky tregues paraqet qartë 
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prapambetjen e bujqësisë, rendimentin e ulët të punonjësve të bujqësisë 
dhe efektivitetin e ulët të prodhimit bujqësor në atë periudhë.

Po si ka ndryshuar gjendja pas vitit 1990?
Në bazë të të dhënave statistikore të botuara nga INSTAT, në një nga 

vitet e fundit në bujqësi janë punësuar 512 mijë vetë, nga 1.160 mijë veta 
gjithsej, ose 44.1 për qind.

Kurse pesha specifike e prodhimit bujqësor kundrejt prodhimit të 
brendshëm bruto (PBB), siç del nga tabela 5, në vitet e fundit ka zënë 18.7 
për qind (2008, 2009), 19.3 për qind (2010) duke ardhur në rënie krahasuar 
me vitet 1990 dhe disa vite të 2000. 

Tabela 5. Struktura e vlerës së shtuar bruto sipas aktivitetit ekonomik

Viti Bujqësia,
gjuetia

dhe pyjet

Industria
Gjithsej Ndërtimi Shërbimet

Gjithsej
Vlera e 
shtuar 
bruto

1996 36.6 9.9 5.1 48.5 100.0
1997 31.6 8.8 6.1 53.5 100.0
1998 28.8 7.4 5.0 58.8 100.0
1999 25.8 7.3 6.0 60.9 100.0
2000 25.5 7.8 8.3 58.5 100.0
2001 23.6 7.3 10.4 58.6 100.0
2002 23.4 6.9 12.0 57.6 100.0
2003 23.5 8.7 13.7 54.0 100.0
2004 22.3 10.0 13.9 53.8 100.0
2005 20.6 10.6 13.8 55.0 100.0
2006 19.4 11.1 14.3 55.2 100.0
2007 19.0 9.4 14.8 56.8 100.0
2008 18.7 9.8 14.9 56.6 100.0
2009 18.7 10.1 14.2 57.0 100.0
2010* 19.3 11.7 11.0 58.0 100.0

Burimi: INSTAT. *2010 Jo përfundimtare

Të dhënat e mësipërme tregojnë se në bujqësi janë punësuar 44 për 
qind e të punësuarve, kurse kontributi në PBB është vetëm 19 për qind, 
gjë që tregon për rendiment dhe efektivitet të ulët të prodhimit bujqësor. 
Kjo bën që të ardhurat  të jenë të pakta dhe të pamjaftueshme dhe ky është 
shkaku kryesor i emigrimit të popullsisë fshatare.

Të dhënat e mësipërme po i paraqesim në grafikun që vijon: 
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Prodhimi bujqësor ndaj PBB-së dhe i të punësuarve në bujqësi ndaj të punësuarve 
gjithsej, %:

Një tregues tjetër i cili paraqet më mirë gjendjen e fermave është 
dhe treguesi i të ardhurave bruto nga bimët dhe blegtoria. Sipas Vjetarit 
Statistikor të botuar nga Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së 
Konsumatorit, të ardhurat mesatare bruto për fermë në vitin 2011 (fq. 35) 
ishin 282,256 lekë.

Duke marrë parasysh se madhësia mesatare e fermës është 4.7 persona, 
në bazë të të dhënave të mësipërme, të ardhurat mujore bruto për frymë të 
popullsisë janë:
                              
                           282,256                 282,256
                       -------------------  =  ---------------  = 5,005 lekë
                          4.7 x 12                    56.4
 

Për shkak se këto janë të ardhura bruto, të ardhurat neto janë shumë të 
ulëta dhe të pamjaftueshme në një kohë që treguesi i minimumit jetik për 
frymë të popullsisë është gati 3 herë më i lartë.

4. Ndryshimet në bujqësi pas vitit 1990
Para vitit 1990, si gjithë ekonomia në tërësi, edhe bujqësia drejtohej në 

bazë të një plani unik shtetëror. Çdo gjë ishte e planifikuar dhe e drejtuar 
nga shteti. Edhe ish-kooperativat bujqësore, ndonëse konsideroheshin 
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pronë e grupit, ishin të detyruara që të zbatonin detyrat e planit të shtetit 
si në mbjelljen e sipërfaqes së kulturave bujqësore, në numrin e blegtorisë, 
në shpërndarjen e prodhimeve bujqësore dhe blegtorale dhe në zbatimin 
e disiplinës financiare. Me pak fjalë, ekonomitë bujqësore në të gjithë 
veprimtarinë e tyre nuk mbështeteshin në efektivitetin ekonomik dhe në 
rritjen e të ardhurave të tyre, por në direktivat partiake dhe detyrat e shtetit. 
Ato ishin të detyruara p.sh., që të kultivonin patate edhe në ato raste kur 
rendimenti i prodhimit ishte më i vogël krahasuar me farën e shpenzuar, (ku 
çmimi i farës ishte rreth 3-fishi i çmimit të prodhimit?!). Parimi i sigurimit 
të prodhimeve brenda ekonomisë apo rrethit ishte në kundërshtim me 
kooperimin dhe specializimin e ekonomive sipas kushteve konkrete të tyre. 

Pas vitit 1990, me vendosjen e ligjeve të ekonomisë së tregut, po bëhen 
ndryshime të rëndësishme edhe në bujqësinë e vendit tonë. Pas vitit 1990, 
me prishjen e fermave dhe të kooperativave bujqësore u bënë ndryshime të 
rëndësishme në strukturën e prodhimit sipas degëve të bujqësisë. 

Tabela 6. Struktura e prodhimit bujqësor në shkallë vendi, në %

Nr. Emërtimi 1985 2010
Bimët e arave 59.9 31

Pemëtaria 7.1 17
Blegtoria 28.7 52
Të tjera 4.3 -

Gjithsej 100.0 100.0

Burimi: Vjetari Statistikor i Shqipërisë 1991, fq.174 dhe i MBUMK 2011, fq. 31.
  

Të dhënat e tabelës së mësipërme dhe në mënyrë të veçantë grafiku që 
vijon, tregojnë për ndryshimet e thella në strukturën e prodhimit bujqësor 
në favor të prodhimeve blegtorale dhe të pemëtarisë. Kështu, prodhimi 
bujqësor më 1985 zinte rreth 60 për qind të prodhimit bujqësor gjithsej, 
kurse në vitin 2010 zinte vetëm 31 për qind, rënie përgjysmë. Prodhimi i 
pemëtarisë është rritur nga 7.1 për qind në 17 për qind, kurse prodhimi nga 
blegtoria nga 28.7 për qind është rritur në 52 për qind.

Të dhënat e tabelës së mësipërme po i paraqesim në grafikun që vijon:
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Në tabelën që vijon po japim të dhëna për prodhimet bujqësore në 
matës natyralë, përkatësisht në vitin 1989 dhe 8.10.2011.

Tabela 7. Tregues të bujqësisë në vitet 1989 dhe 2011, mijë tonë

Nr. Emërtimi 1989 2011 Indeksi
në %

1 Prodhim drithëra 928 701 75.5
2 -Grurë 613 293 47.8
3 -Misër 307 366 119.2
4 Perime e bostan 392 890 227
5 Patate 97 230 237.1
6 Duhan 19 2 10.5
7 Fruta 88 188 213.6
8 Qumësht gjithsej 460 1101 239.4
9 Mish peshë e gjallë 84 148 176.2
10 Vezë, mln kokrra 324 858 264.8

Burimi: Vjetari statistikor i Shqipërisë 1991, faqe 183, 207 dhe 230 si dhe Vjetari i 
MBUMK 2011, fq. 62, 82, 101.

Të dhënat e tabelës së mësipërme tregojnë për ulje në prodhimin e 
drithërave të bukës dhe sidomos të bimëve industriale dhe ka rritje të 
konsiderueshme në prodhimet blegtorale, në frutikulturë, perime, patate 
etj.
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Përsa u përket rendimenteve për hektar, ndonëse ka rritje në krahasim 
me periudhën e para vitit 1990, ato janë më të ulëta në krahasim me vendet 
e tjera me kushte të përafërta me vendin tonë. E njëjta gjë duhet thënë edhe 
për rendimentet në blegtori dhe në frutikulturë.

Mendojmë që për kushtet aktuale të bujqësisë në vendin tonë, rruga 
kryesore e zhvillimit të saj në të ardhmen është ajo e zhvillimit intensiv, e 
rritjes së rendimenteve  dhe efektivitetit të punës.

Në bazë të të dhënave statistikore të INSTAT-it, në vitet e fundit numri 
i të punësuarve në bujqësi ishte 512 mijë veta. Duke marrë të dhënat 
paraprake të regjistrimit të fundit mbi numrin e popullsisë 2,831, 741, 
koeficienti i ngarkesës për një punonjës  të punësuar në bujqësi del:

           2,831,741
Koeficienti i ngArKesës   ---------------- = 5.5 bAnorë

           550,000

Ngarkesën e të punësuarve në bujqësi e tregon dhe pesha specifike e të 
punësuarve në bujqësi në krahasim me të punësuarit gjithsej. Në bazë të të 
dhënave të EUROSTATI-t, për vitin 2010 kemi këto të dhëna:

Tabela 8. Të punësuarit në bujqësi, krahasuar me numrin e të punësuarve 
gjithsej,%

Nr. Emërtimi %
1 Shqipëria 44.1
2 Rumania 30.1
3 Polonia 12.9
4 Greqia 12.5
5 B. Europian (27 vende) 5.2
6 Hungaria 4.5
7 Italia 3.8
8 B. Europian (16 vende) 3.6
9 Republika Çeke 3.1

10 Franca 2.9
11 Danimarka 2.4
12 Mbretëria e Bashkuar 1.2

                               Burimi: Eurostat Statistics in focus 30/2011
 
Të dhënat e mësipërme po i paraqesim në grafikun që vijon:
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Të dhënat e tabelës dhe grafiku tregojnë se në vendin tonë numri dhe 
pesha specifike e të punësuarve në bujqësi janë të lartë, megjithatë, duke 
qenë se ne kemi rendiment dhe efektivitet të ulët, nevojat e popullsisë së 
vendit për shumë prodhime bujqësore plotësohen nëpërmjet importit.  

Tabela 9. Eksporti dhe importi i produkteve bujqësore dhe ushqimore, në mln 
lekë

Nr. Emërtimi 2000 2005 2009 2010 2011
1 Eksporti 3,827 5,567 7,536 9,154 12,098
2 Importi 34,856 42,445 69,217 80,293 84,794
3 Raporti 1/2 1:9 1:8 1:9 1:8 1:7

Burimi: Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe e Mbrojtjes së Konsumatorit 2011, fq. 124.

Të dhënat e mësipërme tregojnë se në vendin tonë, ndonëse koeficienti 
i ngarkesës është shumë i ulët (shënojmë se në vendet e tjera të Evropës, 
që kanë kushte të përafërta me vendin tonë, ky tregues është shumë më i 
lartë), ne aktualisht importojmë 7 herë më shumë prodhime bujqësore nga 
sa eksportojmë.

Kjo situatë shikohet akoma më qartë në grafikun që vijon:



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2012 17

Të dhënat e tabelës dhe grafikut tregojnë se importi i produkteve 
bujqësore është shumë më i madh në krahasim me eksportin e tyre dhe kjo 
ndodh në një kohë kur bujqësia është dega kryesore e ekonomisë dhe janë 
punësuar 44% e të punësuarve në shkallë vendi(?!).

Në vijim po japim të dhëna në lidhje me importin e disa produkteve 
bujqësore në vitet 2010 dhe 2011. Le të marrim vetëm prodhimin e grurit. 
Në vitin 2011 prodhimi në vend i grurit ishte 293 mijë tonë, ndërsa importi 
i grurit dhe thekrës 317 mijë tonë (gjithashtu janë importuar dhe 34,062 
tonë miell). Importi i grurit dhe miellit së bashku kap një vlerë prej rreth 
12 miliardë lekë (?!).

Tabela 10. Importi i disa produkteve bujqësore, në ton

Nr. Produkte 2010 2011
Grurë e thekër 270,612 316,668
Misër 66,310 47,526
Oriz 23,109 19,163
Qumësht 8,319 8,517
Prodhime qumështi 3,248 2,841
Miell 41,484 34,062
Fruta 85,316 70,366
Mish 33,618 35,070

                  Burimi: Vjetari Statistikor 2011 i MBUMK F.134 - 135.
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5. Sugjerime për zhvillimin e bujqësisë në të ardhmen
Nga analiza e të dhënave rezulton se pas vitit 1990 ka disa shenja 

pozitive, të cilat tregojnë për mundësitë që ka zhvillimi i bujqësisë në të 
ardhmen. Për rritjen e mëtejshme të prodhimit bujqësor, të të ardhurave të 
popullsisë fshatare, si dhe për furnizimin e të gjithë popullsisë me produkte 
bujqësore dhe blegtorale nga vendi, sugjerojmë:

Së pari, shteti duhet të mbështesë më shumë zhvillimin e bujqësisë. 
Në vjetarin më të fundit të MBUMK (2010) shpenzimet e buxhetit të 
shtetit gjithsej ishin 258,816 milionë lekë, nga të cilat për bujqësinë, 
pyjet, peshkimin dhe gjuetinë janë vetëm 5.601 milionë lekë (ose 2.2%). 
Në rast se duam më shumë produkte, bujqësia duhet të mbështetet më 
shumë financiarisht nga shteti. Në këtë kuadër duhet të zgjidhet edhe 
problemi ligjor i pronësisë së tokës, në mënyrë të veçantë në disa zona ku 
komplikimet janë më të mëdha.

Së dyti, bazuar në përvojën e vendeve kapitaliste, të zbatohen forma 
më të përshtatshme të kooperimit në bujqësi. Në bazë të të dhënave të 
botuara nga MBUMK, vitin e kaluar në shkallë vendi vepronin 348,704 
ferma për bimët e arave. Këto kishin 1,765,619 parcela tokë, që do të thotë 
se një fermë kishte mesatarisht 1.05 ha tokë dhe numri mesatar i parcelave 
për një fermë ishte 5. Në të ardhmen, me zvogëlimin e popullsisë fshatare, 
duhet të zvogëlohet numri i fermave dhe të rritet sipërfaqja e tokës për 
një fermë. Sigurisht, një pjesë e prodhimeve bujqësore është prodhim për 
treg. Në këtë drejtim është e domosdoshme që të përsosen kontratat  e 
shitblerjes me qëllim që ekonomitë bujqësore të jenë të interesuara për të 
shtuar prodhimin për treg, pasi kjo ndikon në rritjen e të ardhurave të tyre.

Së treti,  të mbillet e gjithë sipërfaqja e tokës së punueshme. Sipas 
Vjetarit Statistikor 2011 të MBUMK (fq. 15 dhe 58), toka e punuar është 
696 mijë ha, nga e cila është e mbjellë 409 mijë ha ose 59 për qind, kurse 
e pambjellë 287 mijë ha ose 41 për qind.

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

Me qëllim që të stimulohet mbjellja e tokës, mund dhe duhet të përdoret 
edhe sistemi fiskal. (Pronari i tokës nuk ka të drejtë të mos e kultivojë 
tokën kur shoqëria ka shumë nevojë për prodhime bujqësore).

Së katërti, të rritet aftësia ujitëse. Për kushtet e vendit tonë, rritja e 
aftësisë ujitëse është faktor shumë i rëndësishëm për rritjen e rendimenteve 
dhe prodhimeve bujqësore. Në bazë të Vjetarit statistikor të Shqipërisë 
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1991, përqindja e aftësisë ujitëse në vitin 1990, në shkallë vendi ishte 
60%, ndërsa në vitin 2011, sipas Vjetarit Statistikor 2011 të MBUMK, ky 
tregues është 29.4%. Kjo ulje ka ndodhur se disa vepra ujore janë prishur 
dhe nuk funksionojnë, prandaj është absolutisht e domosdoshme që të 
vihen në punë të gjithë veprat ujore dhe të mendohet dhe për ndërtimin e 
veprave të reja.

Së pesti, për rritjen e rendimenteve për hektar dhe për intensifikimin e 
bujqësisë kërkohet që të rritet shkalla e mekanizimit të punës dhe përdorimi 
i plehrave kimike. Në vitin 1990, fuqia energjetike gjithsej në bujqësi ishte 
1,400 mijë kuaj fuqi dhe vëllimi i punimeve të mekanizuara ishte 13,800 
mijë ha njësi hamullore. Po atë vit, në shkallë vendi janë përdorur 340 
mijë tonë plehra kimike (nga të cilat 185 mijë tonë ishin plehra azotike, 
148 mijë tonë plehra fosfatike etj). Aktualisht, si mekanika bujqësore, po 
ashtu edhe përdorimi i plehrave kimike ka një ulje të madhe. Nga ana 
tjetër, çmimet e mekanikës bujqësore dhe të plehrave kimike janë të larta 
dhe të papërballueshme nga ekonomitë  bujqësore. Kjo ndikon negativisht 
në intensifikimin e bujqësisë dhe në marrjen e rendimenteve të ulëta në 
kulturat bujqësore.

Literatura:

1) Vjetari Statistikor i vitit 1991.
2) Vjetari Statistikor 2011 i Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së 

Konsumatorit.
3) Artikuj të botuar në Revistën “Demografia” për bujqësinë.
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tiPologjia e migrimit të brendshëm 
human në shqiPëri - ndikimi i tij në 

rishPërndarjen e PoPullsisë

Prof. Dr. Arqile BËRXHOLI
Zv/kryetar i Shoqatës Shqiptare të Demografëve

Abstract
The changes in the socio-economic and political fields after 1990 in Albania were 

been fundamental. In this context, are changed almost completely also the tipology, 
dimensions, quality structures as well as hallways of human domestic migration. These 
elements brought in the inpreventible way a dynamic redristibution of population, a 
new human reorganisation based on a new property and socio-economic relationships, 
in the employment market etc. During this period are evidented new problematics in the 
economic and social integration, in urbanisation, in infrastructure, in the managing of 
the urban areas or agricultural cultivated ecosystems, as well as in the relationships in 
the traditional human community or created newly. The theme of this paper is focused 
in the demographic analysis of the evolution of human migration, in the determinants 
in the population redristibution as well as in the reality of the human areas in urban, 
suburban and rural zones. The tipology analysis of human migration is resultant of 
relevant statistical migration matrixs, which constitute data with adequate credibility; 
because of there are derivated from the general census of population as well as from yearly 
demographic and other statistical publications. 

Key words: Domestic migration; Demographic analysis; Typology of migration; 
Socio-economic integration; Determinants and population; Social problems.
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1. RETROSPEKTIVË MBI MIGRIMIN huMAN 
DhE RIShPËRNDARjEN E POPuLLSISË

Migrimi i brendshëm human në Shqipëri, në planin e retrospektivës 
së ofruar, në etapa kohore të limituara, shfaqet me një tipologji të 
individualizuar, rrjedhojë e elementeve kushtëzues përkatës. Tipologjia e 
migrimit të brendshëm   human përmbledh jo vetëm migrimin fizik, por edhe 
migrimin e elementëve socio-kulturorë, të traditës, të morfologjisë sociale, 
raportet me llojshmërinë e veprimtarisë humane etj. Kjo përmbajtje e 
tipologjisë luan rol të rëndësishëm në mundësimin e integrimit të migrantëve 
në mjedise të ndryshme sociale. Njëherësh ndikon edhe në realizimin e 
një infrastrukture sa më të vlefshme sociale e jo-sociale, shëndetësore, 
humane e jo-humane, për t’i ofruar migrantit shanse në integrim. Nga ana 
tjetër, njohja e tipologjisë së migrimit ndihmon në sensibilizimin e mjedisit 
social pritës për nevojën e rivlerësimit të infrastrukturës ekzistuese, të 
formulimit të politikave të veprimit, që mjedisi social të aftësohet realisht 
për integrim real e cilësor, duke urbanizuar migrantët e jo duke ruralizuar 
mjedisin social pritës. 

1.1 Migrimi dhe rishpërndarja e popullsisë në vitet 1950-1990
Gjatë këtij intervali kohor, zhvillimi i vendit u karakterizua nga 

disa dukuri tipike ku pronësimi shoqëror mënjanoi pronësimin privat; 
planifikimi i centralizuar mënjanoi nismën e lirë; shoqërizimi i punës i 
hoqi banesës funksionin ekonomik, duke e lënë me një funksion të thjeshtë 
banimi, si në fshat edhe në qytet. Pjesë e këtij planifikimi tërësor u bë edhe 
lëvizja hapësinore humane e të gjitha tipeve. Kjo lëvizje realizohej sipas 
një kodifikimi rigoroz administrativ, ndonëse kishte aspekte, siç ishin 
martesat, që bënin përjashtim. Këto skicuan platformën e tipologjisë së 
migrimit dhe të ndikimit të saj në rishpërndarjen e popullsisë. 

Migrimi i brendshëm në vitet 1950-1960 ka pasur një dinamikë në 
rritje, pastaj ka kaluar në një fazë qëndrueshmërie me prirje uljeje, dhe ka 
filluar të bjerë disi deri në vitin 1990. Rrezja e migrimit të brendshëm ka 
qenë zonale, rajonale, pak ndër-rajonale e pjesërisht me orientim fshat-
qytet. Masa e migrimit përbëhej nga individë, pjesërisht familjarë dhe fare 
pak me përmasa të komunitetit, si në rastet e zhvendosjes së fshatrave për 
qëllime ekonomike (hidrocentralet, qytetet industrial) apo prej fatkeqësive 
natyrore (tërmetet, përmbytjet etj.). 
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Gjatë viteve 1950-të, migrimi tërësor i brendshëm ka përfshirë 39 387 
persona në vit, ose 2,8 për qind e numrit të popullsisë mesatare vjetore si 
rrjedhojë, në fund të dhjetëvjeçarit kishte ndërruar vendbanimin 24,5 për 
qind e popullsisë që rezultoi nga regjistrimi i përgjithshëm i popullsisë në 
vitin 1960. Nga kjo popullsi e përfshirë në migrimin e brendshëm stabël 
rreth 13.000 persona në vit (ose 36 për qind 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-qytet1. 

Në fillim të viteve 1960-të intensifikohet migrimi i brendshëm, sidomos 
në aksin fshat-qytet, në kantieret e reja ekonomike të minierave, bujqësisë, 
pyjeve etj., që më vonë u krijuan qendra të reja banimi. Si rezultat, në 
vitet 1960-1970 kanë migruar mesatarisht 97.747 persona në vit, ose 5,2 
për qind e popullsise mesatare vjetore. Nga këta migrantë 9.400 veta, ose 
9,6 për qind e migrantëve lëvizën në aksin fshat-qytet, të tjerët në aksin 
qytet-qytet, fshat-fshat. 

Në dhjetëvjeçarët që pasuan, dinamizmi ekonomik filloi të dobësohet 
gradualisht duke ndikuar në dobësimin gradual edhe të migrimit. Gjatë 
viteve 1970-1980, u përfshinë në migrimin e brendshëm 78.526 banorë, 
3,2 për qind e popullsisë mesatare vjetore. Prej saj 8.638 veta lëvizën në 
aksin fshat-qytet, kurse të tjerët lëvizën në drejtime të tjera. 

Dhjetëvjeçari 1980-1990-të ka shënuar një dinamikë të migrimit të 
brendshëm prej 77.017 banorë në vit, ose 2,6 për qind e popullsisë mesatare 
vjetore. Nga këta migrantë 8.857 veta u përqendruan në mjediset urbane. 
Megjithatë, në kuadër të gjithë këtij dhjetëvjeçar, del se brenda vendit kanë 
migruar 770 170 persona, ose 23,6 për qind e popullsisë të vitit 1990. 2  

Nga këta tregues statistikorë del se migrimi i brendshëm ka lënë gjurmë, 
por në kushtet e mbylljes të përgjithshme, këto mbeteshin të papublikuara. 
Efektet 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 pasigurinë e zënies me punë, të banimit, të 
infrastrukturës së shërbimit social etj. 

1 A.Q.SH: Fondi 895, vjetarët demografikë 1945-1960.
2 Vjetari statistikor i Shqipërisë 1991, Tiranë, 1991, fq. 35.
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Situata tranzitore e jetës sociale për migrantët, por jo vetëm për ta, 
rëndohej sa më shumë thellohej shtetëzimi e shoqërizimi i shërbimeve të 
infrastrukturës. 

Rënia e dinamikës ekonomike bëri që të keqësohet tregu i punës, 
sidomos në qytet dhe në ish ndërmarrjet bujqësore. Kështu, në vitet 1976-
1978, p.sh., në shkallë vendi kishte 23.522 deri në 28 000 vetë të regjistruar 
që kërkonin, nga të cilët 86,4 për qind ishin në qytete dhe 13,6 për qind 
në ish-ndërmarrjet bujqësore. Në Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Krujë, 
Shkodër, Vlorë ka pasur rreth 64 për qind forca të lira kur këto hapësira 
kanë tërhequr 63,4 për qind  të migrimit vjetor fshat-qytet apo qytet-qytet3. 

Në vitin 1989 numri i forcave të lira të punës arriti në 156.599 persona, 
ku rajoni Tiranë-Durrës-Elbasan zinte 40,8 për qind të papunëve gjithsej; 
rajoni verilindor 8,8 për qind dhe ai jugor 6,2 për qind.  

Migrimi në komunitet, siç ishte rasti i fshatrave të mbuluara nga 
liqeni i Fierzës apo Banjës (Devoll), po ashtu akumuluan jo pak probleme 
ekonomike, sociale, të integrimit etj. 

Këto veçori të migrimit, megjithë kodifikimet tepër të rrepta 
administrative, 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 për qind të popullsisë së 
vendit, kurse më 1990 arriti në rreth 30 për qind. Këtu, veç përqendrimit 
tërësor të shtimit natyror të popullsisë në vend, ka ndikuar edhe migrimi 
pozitiv neto rajonal e ndërrajonal, i cili ka zënë nga 12,5 për qind fillimisht 
deri në 8,2 për qind të rritjes së popullsisë në vitet 1980-të. Megjithatë, 
prirja ka qenë për migrim neto gjithnjë pozitiv.  

Rajoni jugor (Gjirokastër, Përmet, Delvinë, Sarandë) në vitin 1950 
zinte 11,4 për qind të popullsisë së vendit, ndërsa në vitin 1990 kishte rënë 
në 7,6 për qind. Në këtë rajon, si rrjedhojë e migrimit, shtimi i përgjithshëm 
i popullsisë ka tërhequr vetëm rreth 90 për qind të riprodhimit natyror të 
popullsisë së rajonit. 

Rajoni verilindor, ndërsa në vitin 1950 zinte 15,3 për qind të popullsisë 
së vendit, në vitin 1990 zinte 14,8 për qind. Në vitet 1960-të shtimi i 
përgjithshëm në rajon u karakterizua nga shtesa migruese pozitive (sidomos 
në zonën Pukë-Mirditë). Kjo erdhi si pasojë e gjallërimit të ekonomisë së 
industrisë minerare e të drurit. Kjo shtesë migruese zinte 5 për qind të 

3 A.Q.SH : Fondi 895, Dosja Nr. 17, viti 1978.
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shtimit të përgjithshëm demografik. Në vitet 1970-1980, rënia e dinamizmit 
ekonomik në rajon ndryshoi edhe kahjen e zhvillimit demografik.

1.2 Migrimi dhe rishpërndarja e popullsisë në vitet 1990-2010   
Në dy dhjetëvjeçarët e fundit 1990-2010, u krijua një tërësi elementesh 

të cilat ofruan një tablo dinamike 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 pamjesh: migrim i jashtëm, migrim 
i brendshëm, stabël, qarkullues, lokal, rajonal, ndërrajonal, individual, 
familjar, në komunitet etj. Gjithë ky mozaik erdhi si pasojë e grumbullimit 
gradual të fuqisë goditëse të shumë elementeve, të mungesës së një 
platforme parapërgatitore lidhur me rireformimet pas rënies së komunizmit, 
dhe masat e paqarta për rrugën e ripronësimit të pronarëve privatë etj. 

Njëherësh minierat, industria e rëndë etj., i reduktuan në minimum 
veprimtaritë e tyre për rrjedhojë, në shumë zona papunësia arriti shifra 
shumë të larta: të papunët e regjistruar arritën deri në 466.781 persona në 
prill të vitit 1993. Ndërkohë në mjedisin rural papunësia ishte shumë më e 
madhe, ndoshta mbi 46 për qind e popullsisë aktive.4 

Me zbatimin e ligjit për tokën nuk  u  kodifikuan  drejt pronat  bujqësore 
të ish-ndërmarrjeve bujqësore, të cilat mbetën brenda formulimit “në 
përdorim”. Toka e ndarë nga ish- kooperativat bujqësore, në zonat malore e 
të larta kodrinore nuk ishte e mjaftueshme për të siguruar jetesën në familjet 
fshatare. Për rrjedhojë varfëria mori përmasa të gjera gjë që nxiti organet 
shtetërore të miratonin ligjet për përballjen e saj me ndihmë ekonomike.

Numri i familjeve që kanë marrë ndihmë ekonomike ka lëvizur nga 164 
107 familje në shkurt 1994 ose rreth 25 për qind e numrit të përgjithshëm 
të familjeve, në 144.497 familje në dhjetor 2000. Në rajonet malore e ato të 
larta kodrinore, numri i familjeve me ndihmë shkonte nga mbi 50 për qind 
në rreth 75 për qind të familjeve gjithsej. 

Probleme të vështira sociale solli moszbatimi i ligjit për tokën si dhe 
zgjerimi i përmasave të gjakmarrjes në disa rajone të vendit5. 

4 Llogaritur sipas të dhënave për punë e shpenzime në 1 ha tokë, sipas kodit 
agroteknik.

5 Elezi, I: Vështrim historiko-shoqëror e juridik i pajtimit të gjaqeve, në 
“Kriminaliteti, rendi dhe policimi”, Nr.l, Tiranë, 2000.
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Kjo situatë ishte nxitëse për një migrim human masiv dhe të 
shumëllojshëm, të paorientuar dhe njëherësh me pasoja në mjedisin 
biofizik, social, urban, suburban etj. 

Sipas disa përllogaritjeve, migrimi i brendshëm, vlerësuar nëpërmjet 
testimit, në vitet 1992-2000 ka qenë 150.750 persona në vit, ose 4,7 për 
qind e popullsisë mesatare vjetore. Kjo do të thotë se 36, 5 për qind e numrit 
të përgjithshëm të popullsisë është e vendosur rishtas në vendbanimin 
e ri gjatë këtyre viteve. Veç kësaj, një masë prej rreth 90.722 vetash ka 
migruar gjatë vitit jashtë vendit, në mënyrë periodike, sezonale, stinore apo 
afatgjatë. 6  

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. 

Gjatë këtij procesi migrimi janë krijuar disa formacione socio-
mjedisore si: formacione të reja urbane, sidomos në qendrat me rëndësi 
lokale; formacione suburbane dhe rururbane, sidomos këto në hapësirën 
periferike të qyteteve të mëdha. 

Në formacionin urban lokal, në saje të nxitjes së migrimit, u ndie 
fillimisht një shpërthim demografik, si në qytetet lokale apo rajonale. 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, 
kur sot (viti 2012) ky numur ka rënë. Një rritje të ndjeshme të popullsisë 
patën edhe qytetet: Bajram Curri, Lezha, Laçi, Mamurrasi, Rrësheni, 
Rubiku, Vau i Dejës, Kopliku etj., ku migrimi rural ka dhënë më shumë se 
2/3 e shtimit demografik.

Në formacionin urban rajonal, ndërrajonal apo kombëtar, krahas 
migrimit brenda njësisë vendore, pati edhe migrime në formë zhvendosje 
drejt ekosistemeve urbane rajonale si: Lushnjë, Kavajë, Berat, Peshkopi, 
Kukës, Gjirokastër etj., ku shtimi demografik është bërë me ritme të 
shpejta. P.sh., qyteti i Kukësit e ka mëse dyfishuar popullsinë nga viti 1992 
deri në vitin 2010. Po kështu edhe Lushnja, Ballshi, Berati, Çorovoda, 
Peshkopia etj., të cilat janë gjendur në një presion të fuqishëm e të 
shumanshëm mbi mjedisin urban, në të gjithë elementet (infrastrukturën e 
shërbimit, në atë socio-kulturore, të edukimit, në tregun e punë etj.). Baza 
e shumicës të migrantëve të ardhur është rurale dhe është shoqëruar me të 

6 Vlerësim sipas anketimeve në terren, pasi të dhënat e regjistrimit të prillit 2001 
ende nuk janë publikuar.
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gjitha elementet socio-kulturore të atij komuniteti. Si në rastin e parë edhe 
në këtë rast komuniteti i ekosistemit urban të këtij formacioni nuk ishte i 
përgatitur për të “mirëpritur” migrantët. 

Në zonën suburbane, si pasojë e migrimit të brendshëm, kryesisht 
në ish-ekosistemin agrar të kultivuar të ish-ndërmarrjeve bujqësore, në 
periferi të qyteteve të mëdha, por edhe rajonale, u krijua një formacion i ri, 
formacioni suburban, kryesisht në qytetet Tiranë, Durrës, Vlorë, Shkodër, 
Korçë, Fier, Elbasan. Ky formacion u karakterizua nga dy elemente të 
dinamikës demografike: nga intensiteti i lartë i popullimit dhe zgjerimi i 
sipërfaqes së popullimit urban, pasi të ardhurit u vendosën më së shumti 
në periferitë urbane. Në Tiranë, Durrës, Shkodër, hapësira suburbane ka 
arritur një popullim human respektivisht me 71.086 banorë, 17.840 banorë 
dhe 21.600 banorë.7 Njëkohësisht është rritur dhe sipërfaqja suburbane 
e popullimit, me 10,5 km2  më shumë për Tiranën, me mbi 12 km2 për  
Durrësin etj. 

Sië dihet, zona e sotme suburbane e këtyre qyteteve ka qenë ekosistem 
agrar prodhues, pa elemente apo hapësira banimi të përshtatshme, prandaj 
dhe procesi u urbanizimit po ecën përmes vështirësish fizike dhe financiare. 

Në zonën rururbane, e cila më së shumti bie në sy në Tiranë e Durrës, 
problemet e sigurimit të një jete sociale, ekonomike e familjare cilësore 
janë ende larg standarteve të nevojshme dhe  njëherësh të bashkëshoqëruara 
me lindjen e një sërë kundërshtive. 

2. Kundërshtitë midis migrimit e popullimit human dhe 
ekosistemeve urbane, suburbane, rururbane

Përmasat e migrimit dhe intensifikimi i popullimit human në 
ekosistemet urbane dhe formacionet periferike do të mbeten edhe në 
të ardhmnen. Ndikimet mund të përcjellin edhe vetë “përpunimin” e 
përmasave, strukturave apo të drejtimit të rrymave migruese, por procesi 
tashmë nuk mund të ndalet. Prandaj politikat reale duhet të synojnë që 
migrantët të bëhen banorë të “furnizuar” me elementet e nevojshme 
urbanë, që nxisin integrimin. 

7 Vlerësim sipas anketimeve në terren, pasi të dhënat e regjistrimit të prillit 2001 
akoma nuk janë publikuar.
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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 alternativa të zhvillimit të qëndrueshëm, afatgjatë e cilësor. 

Në hartimin e këtyre politikave është e nevojshme të mbahen parasysh 
veçanërisht kundërshtitë e mundshme të migrimit me elementet e tjera 
mjedisore apo socio-ekonomike të komuniteteve pritëse.

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

migrimit human, karakterit të tij kaotik e të 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 
infrastrukturës urbane, dukuri që rëndon njëherësh si mbi vendasit 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 vlefshme parapërgatitja prognozë, që edhe migrantët si dhe 
vendasit të realizojnë motivet e tyre socio-ekonomike. 

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

i migrantëve, pra “viktimë” janë të dyja komunitetet. Migrantët janë 
bartës të kundërshtive sociale si 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 mungon 
aftësimi cilësor në profesionet  kualitative të mundshme për t’iu ofruar. 
Pjesa më e madhe e migrantëve ruralë, por edhe urbanë, janë larguar 
nga vendorigjina, si për shkak të varfërisë, të sëmundjeve, të punës së 
rëndë, sidomos në bujqësi, miniera, në ekonominë pyjore etj., për shkak të 
gjakmarrjes etj. Vendosja në mjedisin e ri nuk është pasojë e  “tërheqjes”  
nga ky mjedis, por ajo është pasojë e spontanitetit dhe e mungesës së 
parapërgatitjes për këtë proces.

2.3 Mjedisi pritës është bartës i kundërshtive
Mjedisi pritës i migrantëve bart kundërshtitë e tij, pasi ai nuk ka qenë 



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 201228

i parapërgatitur 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 mund të 
nxisin tregun e punës informale, të paregjistruar dhe me pagesë të ulët. 

Diferencimi kulturor 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, në fund të fundit, drejt 
veprimeve shoqërisht të dëmshme.

Në një studim për kriminalitetin, arrihet në përfundimin se rreth 80 për 
qind e të inkriminuarëve të moshave të mitura në shkallë vendi, banojnë 
Tiranë, Durrës, Fier, Shkodër, Vlorë e në rrethinat e tyre. “Përgjithësisht 
të inkriminuarit e mitur vijnë nga familje jo fort të konsoliduara e me 
probleme: rreth 40 për qind e tyre kanë qenë në vështirësi ekonomike, afro 
55 për qind e të miturve kanë ardhur nga zonat e varfëra rurale e malore, 
rreth 70-80 për qind e kryefamiljarëve kanë qenë të papunë.”8 

2.4. 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. 

Migrimi human me përbërje të ndryshme krahinore paraqet diferenca 
kulturore, arsimore, tradite 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 arsimimi prej 7,3 klasë, 
ata ndërrajonalë 6,5-7,3 klasë, kurse mjedisi urban pritës ka pasur nivel 
mesatar arsimor prej 9,4 klasë. Në këtë situatë vështirësohet “familjarizimi 
human” si dhe “familjarizimi” me përdorimin e infrastrukturës urbane. 

Si pasojë e migrimit rajonal e ndërrajonal, 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 rregullimin 
e banesës, në mënyrën e të jetuarit, në qëndrimin ndaj infrastrukturës së 
ekonomisë komunale (në përdorimin e ujit, të energjisë elektrike etj.), në 
vazhdimësinë e ushtrimit të blegtorisë, megjithëse të kufizuar etj. 

8 Papandili, J. Inkriminimi i moshave të mitura, në “Kriminaliteti, rendi dhe 
policimi”, nr.1/2000, fq. ll.
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Intensiteti i migrimit human ka rritur dhe do të rrisë edhe më shumë 
presionin në tregun e punës për një vend pune. Kështu, ndërsa në vitin 
1990 treguesi i zëvendësimit të grupmoshës së punës ishte 2, 1:1, në vitin 
2000 ishte 4, 1:1. Njëherësh është rritur dhe niveli i popullsisë së mbajtur 
ose, siç quhet ndryshe, ngarkesa e fuqisë punëtore, nga 1,1:1 në vitin 1990, 
në 2,1:1 në vitin 2000.

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

Planifikimet afatshkurtra dhe rregullimet pjesore urbane, nuk 
përballojnë as prognozën më të afërt e jo më atë afatgjatë; 

Kjo formë rregullimi nuk mban parasysh evidentimin 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 
komunikacionit, të energjisë, të shkarkimeve të mbetjeve humane etj.

Pas vitit 1990, ndryshimet tërësore “diktuan” një parim të ri në migrim: 
lirinë e individit për të zgjedhur vetë hapësirën e prosperitetit të mundshëm. 
Por ky parim, i bashkëshoqëruar me faktorët e vet e vunë në vështirësi 
“armaturën” e trashëguar urbane, duke nxjerrë nevojën të riurbanizimit, të 
rigjenerimit ekonomik e të kualitetit të jetës. 

Brenda këtij kuadri lindi një kontradiktë midis kërkesë-ofertës për 
banesë, punësim etj. Mënjanimi i një dukurie të tillë mund të realizohet në 
rast se formulohen politika reale të urbanizimit, nëse përzgjidhen treguesit 
urbanë dhe skicohet platforma urbane e cila mbështetet në: “Treguesit e 
modelit urban”, “Treguesit e rrjedhës urbane” dhe “Kualitetin e mjedisit 
urban”.

4. Tipologjia e rishpërndarjes së popullsisë pas vitit 1990
Pas vitit 1990 tipologjia e rishpërndarjes së popullsisë ka qenë më së 

shumti nën shtysën e migrimit human kaotik të brendshëm. Për rrjedhojë, 
në  Rajonin Qendror, sipas të dhënave të gjendjes civile, aktualisht banon 
43 për qind e numrit  të përgjithshëm të popullsisë banuese të vendit, në 
Rajonin Verilindor 11,2 për qind dhe në atë Jugor 7,1 për qind. 

Mbi 83 për qind të rritjes të popullsisë në Rajonin Qendror e ka dhënë 
migrimi i viteve 1990-2010. Për të vlerësuar intensitetin e migrimit human 
në këtë rajon në këto vite, del për të arritur numrin e popullsisë aktuale, 
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me ritmet e rritjes natyrore të popullsisë të viteve 1980-të do të duheshin  
45 vjet.  

Të gjitha këto shprehin presionin e migrimit në Rajonin Qendror 
dhe grumbullimin e problematikës së shumëllojshme atje si dhe efektet 
negative që rrjedhin nga braktisja  e zonës  malore e kodrinore, sidomos 
në verilindje të vendit. 

Në përfundim mund të theksojmë se përmasat e migrimit, struktura 
tërësore e tij, rrymat e intensiteti i përqëndrimit, tendenca për fuqizim, 
kërkojnë formulimin e zbatimin e politikave alternative të zhvillimit, të 
argumentuara ekonomikisht, për të gjitha rajonet e vendit dhe sidomos  aty 
ku edhe intensiteti i migrimit është më i lartë.
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modele dhe teori të studimit të 
sjelljes konsumatore

Prof. Dr. Priamo BOLLANO

AbstrAct
Between consumer and product stand certain relationship that is affecting 

the consumer behaviour. In these relationship are impacting many factors, some of 
them, unknown. Among them we can point out: who are consumers of production or 
commodities, ways of consumption, expected utilities by the product consumption, logo 
and price of product. So, knowledge and the study of consumer’s behavior is an important 
task of managerial staffs of the economic enterprises, businessis. The study is related with 
realization of the modern distribution, with the achieving (or not) the success and facing 
the risk. Problems and their solution are not easy, for this reason are not serving as a 
base or model for the all economic enterprises. Therefore is necessary, according to the 
bussiness nature and the place where he practise his activity, to account all factors that 
determinate the consumer behaviour. In this context, with intention to know the needs 
and wants of the peoples needs to apply the respective models in the combination between 
them.In this paper are analysing some links that are impacting demographic indicators in 
the market economy, first of all, in the view of aspect of consumer behavior.

Key words: Consumer behavior; Biological cycle model; Economic model; Disposable 
income; Primary needs model; Social model; Reflection model.

1. Sjellja konsumatore dhe biznesi ekonomik
Njeriu është dhe mbetet matësi i çdo veprimtarie ekonomike. 

Megjithëse kërkimet shkencore gjithnjë e më shumë hedhin dritë mbi 
arsyet e sjelljes konsumatore, ende nuk mund të thuhet se është arritur në 
shpjegimin e arsyeve që ndikojnë në ndryshimin dinamik të saj. 

Në një ekonomi bashkëkohore niveli i të ardhurave dhe i fitimeve neto 
të një veprimtarie ekonomike të mirëfilltë përbën kriterin e suksesshëm 
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të përputhjes midis njohjes dhe studimit të nevojave konsumatore me 
shkallën e plotësimit të tyre. Ato janë një bonus ose një çmim që jepet për 
shkallën e plotësimit sipas një programi shkencërisht afatgjatë të nevojave 
konsumatore të popullsisë, mbështetur në funksionin e njohur: 

Fitimet = f (shkalla e plotësimit të nevojave konsumatore)
Sjellja e njeriut si konsumator është vetëm një anë e sjelljes së tij të 

përgjithshme. Anët e tjera të saj janë të lidhura ngushtë me qëndrimet e 
njeriut ndaj kursimeve dhe akumulimeve, kryerjes së investimeve, ndaj 
politikës, ndaj familjes, shoqërisë etj. Kjo lidhje e ky bashkëveprim, 
sidomos në kushtet e sotme, vështirëson zgjedhjen dhe përcaktimin e asaj 
që është më kryesore. Mjedisi vepron pozitivisht, duke krijuar momente që 
çojnë në diferencimin si të anëve të ndryshme të sjelljes së njeriut, ashtu 
edhe të sjelljes së një njeriu nga ajo e një tjetri.

Sjellja konsumatore u referohet qëndrimeve që mund të vrojtohen 
duke u bërë kështu  objekt për studime. Vrojtimi në çdo rast ndihmon të 
përcaktohet se çfarë bëjnë njerëzit. Por kjo, ndonëse përbën hapin e parë 
për njohjen e sjelljes së njerëzve, nuk është e mjaftueshme. Në vazhdim 
duhet të zbulohet pse ata bëjnë këtë ose atë veprim. 

Nga tërësia e sjelljeve njerëzore, marketingu interesohet për madhësinë 
e atyre që lidhen me konsumin.  Konsumi është një veprimtari që realizohet 
së paku në tri etapa:  Etapa e parë i referohet gjithçkaje që ndodh në treg;  
Etapa e dytë i referohet tregut; Etapa e tretë përfshin veprimet që kryhen 
pas blerjes. Studimi i sjelljes së konsumatorit përfshin të trija etapat e 
mësipërme. Në përputhje me nevojat përkatëse çdo sipërmarrje ose biznesi 
ekonomik përcakton se në çfarë etapë ose ç’veprimi të etapës përkatëse 
duhet t’i kushtojë më tepër vëmendje.

Konsumi është vazhdim logjik i kërkesës dhe i ofertës. Si rregull, 
sipërmarrja ose biznesi ekonomik ka njohje të plotë për ofertën, d.m.th. se 
çfarë ekziston për shitje dhe me çfarë kushtesh shitjeje: niveli i çmimeve, 
kushtet e pagesës, vendet e shitjes etj. Por kjo nuk është e mjaftueshme. 
Esenciale në përmbajtjen e këmbimit për një biznes bashkëkohor është 
njohja e plotë e të dy anëve, d.m.th. jo vetëm e ofertës, por edhe e kërkesës.

Ekzistojnë shumë modele dhe teori të studimit të sjelljes konsumatore, 
që bizneset dhe firmat bashkëkohore përdorin për njohjen dhe parashikimin 
e prirjeve të tyre. Disa prej tyre janë të komplikuara dhe shumë të vështira 
për t’u njohur në praktikë. Megjithatë ka prej tyre që mund të shërbejnë 
si bazë për të studiuar dhe parashikuar në masë të suksesshme sjelljen 
konsumatore. 
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2. Modeli i ciklit biologjik
Se çfarë blen ose konsumon një njeri varet, në një masë të madhe, nga 

mosha e tij dhe më konkretisht nga faza e ciklit biologjik (ose e ciklit të jetës 
së tij) ku gjendet. Një konstatim i tillë fare i thjeshtë drejtoi shumë kërkues 
në studimin e tipeve bazë të konsumit të njerëzve sipas grupmoshave të 
ndryshme. Krahasimi i tipeve të ndryshme të konsumit për grupmoshat e 
ndryshme tregoi, nga njëra anë, shkallën e diferencimit të nevojave dhe, 
nga ana tjetër, rendin ose radhën e vetë konsumit. Ndarja e ciklit biologjik 
në faza mund të bëhet në mënyra nga më të ndryshmet. Një mënyrë e tillë 
mund të jetë si vijon: vitet e fëmijërisë; konsumatorët e rinj; të rinjtë në 
rritje; vitet e mesme; konsumatorët më të moshuar.

Vitet e fëmijërisë është faza ose stadi i parë i ciklit biologjik. Nga 
pikëpamja e moshës përfshin grupin e fëmijëve nga 0-14 vjeç. Personat 
e kësaj moshe, në shumicën e rasteve, nuk janë blerës të produkteve apo 
të mallrave të ndryshme, por janë konsumatorë të tyre. Megjithëkëtë, ata 
ndikojnë në vendimet e atyreve që i blejnë këto produkte ose mallra për ta. 
Në vitet e fundit të kësaj faze, fëmijët fillojnë të blejnë vetë produkte ose 
mallra të ndryshme. 

Konsumatorët e rinj (adoleshentët) kanë moshën nga 14 deri në 17 
vjeç. Të rinjtë në rritje, me ndryshimet e ndjeshme trupore të moshës dhe 
mendore, karakterizohen nga nevoja që kanë për t’u pranuar nga miqtë dhe 
shokët e tyre, për shoqërim, për personalitet dhe për pavarësi nga prindërit 
e tyre. Shitja e një sërë mallrave dhe produkteve të kësaj moshe moshës 
varet në një masë të madhe nga numri i të rinjve që janë në këtë fazë të 
ciklit biologjik. 

Te njerëz të rritur përfshihen personat në moshë nga 18 deri në 34 
vjeç. Në këtë fazë të ciklit biologjik të konsumit, si rregull, veçohen tre 
grupe: Së pari, përfshihen personat e pa martuar. Arsimimi, veshja, dhe 
argëtimi janë ndër zgjedhjet bazë të njerëzve të këtij grupi. Këto zgjedhje 
shoqërohen me ndryshime në tipet bazë të konsumit. Së dyti, përfshihen 
të sapomartuarit, por pa fëmijë. Sendet e përdorimit afatgjatë për pajisjen 
e shtëpisë, automobili, argëtimet dhe udhëtimet janë objektet që kanë 
fjalën e parë në vlerësimin e personave të këtij grupi. Së treti, përfshihen 
prindërit e rinj. Interesi i kësaj shtrese fokusohet kryesisht në sigurimin e 
një shtëpie, (kur nuk e kanë) dhe në blerjen e artikujve të domosdoshëm 
për fëmijën. 

Vitet e mesme përshijnë njerëzit e moshës 35 deri 60 vjeç. Së pari, 
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ekziston e quajtura “foleja e plotë”, prindërit me fëmijët që banojnë së 
bashku. Babai merret kryesisht me punën e tij, ndërsa nëna merret me punët 
e shtëpisë dhe, në mjaft raste, ripunësohet nëse është e mundur. Fëmijët 
dhe zëvendësuesit e tyre është i vetmi faktor që përcakton tipin e konsumit 
të këtij grupi. Së dyti, ekziston e quajtura “foleja bosh”. Fëmijët rriten dhe 
ikin nga shtëpia prindërore. Prindërit e tyre kanë më shumë kohë të lirë në 
dispozicion dhe më shumë pará që t’i harxhojnë aty ku ata mendojnë. Në 
këtë fazë pëlqehen mallrat ose produktet e çmueshme, si dhe me afat të 
gjatë konsumi, udhëtimet dhe shërbimet në mbrojtje të shëndetit.

Konsumatorët 60 vjeç e lart. Pensioni dhe gjendja shëndetësore janë 
ngjarjet më kryesore të kësaj faze të ciklit biologjik. Konsumi drejtohet 
në ushqimet higjienike, në ilaçe, në shërbimet shëndetësore, në argëtim 
brenda shtëpisë ose në ato të moshës së tretë. Gjithashtu shpesh vërehen 
edhe ndryshime në banesë etj. 

Modeli i ciklit biologjik, duke njohur veçoritë demografike të moshës 
si një faktor i rëndësishëm që ndikon në sjelljen e konsumatorëve, i shërben 
sipërmarrjes ose biznesit ekonomik për një prognozë afatgjatë të shitjeve 
të produkteve dhe mallrave. 

3. Modeli ekonomik
Për ekonomistët konsumi, qoftë në rastin e nivelit mikro ashtu edhe në 

atë makroekonomik, kurdoherë përfaqëson një ndër temat e rëndësishme 
të studimit. Konsumatori gjithmon synon të blejë një të mirë materiale 
komplekse, nga përdorimi i së cilës do të sigurojë plotësimin e nevojave 
në nivelin më të lartë.

Konsumatori, duke pasur të ardhura të kufizuara, nevoja të pafundme 
dhe duke ditur se për çdo blerje mallrash duhet të paguajë, detyrohet të 
bëjë vazhdimisht zgjedhje, duke pasur si qëllim të vetëm të blejë ato mallra 
ose produkte dhe në ato sasi, që të sigurojnë një nivel të lartë të plotësimit 
të nevojave të tij. Për këtë ai shton ose heq nga shporta e vet e konsumit 
mallra të ndryshme, në përputhje me dobishmërinë që i sigurojnë ato.

Dobishmëria e mallrave ose e produkteve të ndryshme ndryshon nga 
një konsumator tek tjetri. Dobishmëria e një malli nuk është gjithashtu e 
njëjtë për çdo njësi konsumi të tij që blen konsumatori. Në përgjithësi, 
sa më shumë shtohet konsumi i një malli, dobishmëria kufi që i siguron 
konsumatorit çdo njësi e tij e konsumuar më tepër pakësohet vazhdimisht, 
derisa ajo bëhet zero ose negative. Kjo përbën atë që quhet edhe ligji i 
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kufirit më të lirë të dobishmërisë.
Kjo do të thotë se konsumatori, përpara çdo vendimi blerjeje, krahason 

gjithë dobishmëritë kufij të mallrave që ai njeh se ekzistojnë për shitje dhe 
që mund t’i blejë dhe, në përshtatje me këtë krahasim, kryen blerjet që ai 
ka zgjedhur, me qëllim maksimizimin e dobishmërisë.

Përveç dobishmërisë kufi, ekonomistët janë të mendimit se konsumi 
(K) varet edhe nga të ardhurat (A), që konsumatorët realizojnë. Studimet 
kanë treguar se shtimi i të ardhurave shoqërohet njëkohësisht edhe me 
shtimin e konsumit, por në masë të diferencuar për shtresa të caktuara 
të popullsisë dhe për lloje mallrash. Shtresat me të ardhura të pakta 
shpenzojnë për blerjen e ushqimeve pjesën më të madhe të të ardhurave të 
tyre. Në të njëjtën kohë, ekzistojnë të tjera ndërvarësi midis të ardhurave 
dhe konsumit për shtresat e pasura të popullsisë etj. 

Ndërlidhjet e zbuluara ndërmjet Konsumit (K) dhe të Ardhurave (A), 
njihen në teorinë ekonomike si ligji i Engelit1, që mund të formulohen si 
vijon:  sa më shumë shtohet  A, pjesa e të ardhurave që shkon për ushqime 
pakësohet; sa më shumë të shtohet A, pjesa e të ardhurave që shpenzohet 
për strehim dhe për pajisje shtëpiake mbetet thuajse e njëjtë; c. sa më 
shumë të shtohet A, pjesa e të ardhurave që shpenzohet për veshje, mbetet 
e njëjtë ose shtohet pak; ç. sa më shumë të shtohet A, pjesa që shpenzohet 
për mallra luksi shtohet.

Të ardhurat që mund të përdoren lirisht, qoftë kur ato kursehen ose 
depozitohen në bankë, ashtu edhe kur shpenzohen për blerjen e mallrave 
jo të rendit të domosdoshëm, në kushtet e një inflacioni të qëndrueshëm 
apo të një krize ekonomike, siç është kriza e tanishme e mungesës së 
likuiditeteve, përbëjnë atë pjesë të të ardhurave të konsumatorit që preket 
më shumë. 

Përvoja tregon se lëkundshmëria e të ardhurave ndjek pak a shumë 
skemën që vijon: të ardhurat personale ose familjare (i) mbeten të njëjta 
ose edhe ulen taksat dhe ndalesat e ndryshme (ii), si rregull, shtohen dhe 
me çmimet aktuale vihen në një rend më të lartë tatimor të ardhurat e 

1 Ligji i Engelit. Teori ekonomike e përpunuar më 1857 nga Ernst Engel 
(1821–1896), statisticien gjerman, sipas të cilës përqindja e të ardhurave për 
blerjen e ushqimit ulet ndërsa të ardhurat rriten. Ndërsa të ardhurat e familjes 
rriten, përqindja e të ardhurave të shpenzuara për ushqim bjenë ndërsa pjesa 
e shpenzuar për mallra të tjerë (të tilla si mallrat e luksit) rriten. http://www.
investopedia.com/terms/e/engels-law.asp#axzz2Cl36VzuS.
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disponueshme (iii), si rrjedhojë e ndryshimeve që përmendëm, pakësohen,  
shpenzimet për blerjen e mallrave bazë (iv), përderisa inflacioni i bën më 
të shtrenjta mallrat që përfshihen në koshin e zonjës së shtëpisë, kanë 
tendencë rritjeje,  të ardhurat që mund të përdoren lirisht pakësohen për 
shkak të faktorëve që u analizuan më sipër.

                   
4. Modeli i nevojave parësore 
Sendet ose mallrat që konsumon një blerës, me dobishmërinë që kanë, 

plotësojnë nevoja të caktuara. Si rregull, se çfarë mallrash blen konsumatori, 
në përputhje me shportën e konsumit të tij, varet nga lloji i nevojave që 
ai dëshiron të plotësojë. Nevoja është një kërkesë bazë e trupit, pa të cilën 
jeta nuk mund të vazhdojë. Ushqimet, veshja, strehimi, shëndeti etj. janë 
shembuj të nevojave të ndryshme. Kurse, dëshira ka të bëjë me çdo gjë 
që nuk është aq e domosdoshme, që rrjedh nga një kënaqësi e paraparë. 
Argëtimi, edukimi, shoqërimi janë shembuj të dëshirës.

Se çfarë nevojash ka një konsumator dhe sa prej tyre plotëson, e 
njeh vetëm i interesuari, sepse nevojat janë kurdoherë personale (jo 
të përgjithshme) dhe të përcaktuara. Megjithëkëtë, të gjitha nevojat 
konsumatore mund të ndahen në dy grupe të mëdha: në nevoja fiziologjike, 
që kanë të bëjnë me funksionimin normal të trupit të njeriut (uria, etja, 
gjumi, veprimtaria, seksi etj.) në nevoja psikologjike, që kanë të bëjnë me 
funksionimin e shpirtit (ndjenjat, dituria, egoja, etj.).

Si nevojat fiziologjike ose jetësore, po aq edhe nevojat psikologjike, 
nga momenti kur ndeshen, d.m.th. shfaqen nga njeriu, transmetohen në 
fuqi, për vënien në lëvizje të diçkaje, që shpejt ose vonë përqendrohet në 
një qëllim të vetëm, në plotësimin e tyre në çast, d.m.th. në momentin e 
dhënë, ose në përmbushjen e tyre në një afat më të gjatë. 

Teoria e përpunuar nga A. Maslow, që njihet edhe si teoria e vetëlëvizjes 
njerëzore, ka përcaktuar radhën e përparësisë së nevojave, duke i grupuar 
ato në pesë kategori, si vijon:

a) Nevoja fiziologjike, janë ato që lidhen me funksionimin jetësor të 
organizmit  dhe përfshijnë urinë, etjen, veshjen, strehimin, gjumin, seksin, 
ajrin etj. Plotësimi i tyre u lejon konsumatorëve të paraqiten në nivele më 
të larta kulturore. Për shumicën e vendeve të zhvilluara, plotësimi i këtyre 
nevojave konsiderohet si diçka e arritur në kushtet aktuale.

b) Nevojat për siguri, ku përfshihen nevojat e konsumatorëve për liri 
psikologjike nga frika, nga dhimbjet dhe mundimet. Sigurimi i jetës nga 
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sëmundjet, nga paaftësia, nga papunësia, nga pleqëria, mbrojtja në tërësi 
nga krimet, përbëjnë në tërësi nevojat e kësaj kategorie.

c) Nevojat për dashuri dhe që të përkasësh diku, në një rreth ose 
ambient shoqëror ku përfshihen miqësia, shoqërimi, dashuria, familja, 
respekti, njohjet, pjesëmarrja në grupe të organizuara janë shembuj të 
nevojave të kësaj kategorie.

ç) Nevojat e vlerësimit lindin si rrjedhojë e veprimit në shoqëri të 
konsumatorit. Një komunitet që shteron mundësitë e plotësimit të nevojave 
të kësaj natyre është vetëdënuar për kthim mbrapa dhe për humbjen e 
perspektivës.

d) Nevojat për vetëveprim përfaqësojnë tërësinë e nevojave të 
konsumatorit për dije, për mirëkuptim, për organizim, për përpunimin 
e një sistemi të tërë vlerash, të cilat e çojnë njeriun në vetëshprehje, në 
krijimin e burimeve të energjive për veprim, në vetëvlerësim personal etj.

5. Modeli shoqëror ose komunitar
Konsumatori jeton në një rreth dhe në një mjedis shoqëror, i cili 

përfaqëson një grup ose një shoqëri që, veç të tjerave, ka edhe modelin 
ose tipin e vet të konsumit. Prandaj, secili konsumator përpiqet të tregojë 
konkretisht se bën pjesë në një rreth ose në një ambient shoqëror të dhënë, 
ndaj edhe përdor tipin e konsumit të këtij rrethi. Problemi që përballon nuk 
ka të bëjë aq se çfarë malli ose produkti do të blejë, por ka të bëjë me atë se 
çfarë konsumojnë të tjerët, d.m.th. ata të cilët kanë vendosur më përpara se 
çfarë do të konsumojë ai. Duke vëzhguar dhe duke bashkëbiseduar se çfarë 
bëjnë të tjerët, konsumatori gjen përgjigjet e problemeve të tij të konsumit. 
Dhe kjo nuk është kurdoherë e lehtë, ndërsa gabimet janë të shpeshta.

Për këmbimin e mallrave dhe të produkteve, d.m.th. për marketingun, 
një interes të veçantë paraqet familja. Parapëlqimet për ushqime, për 
mënyrën e jetesës dhe gjithçka lidhet me plotësimin e nevojave jetësore, 
burojnë nga grupi ose rrethi i parë shoqëror, që është familja. Familja 
paraqet interes në dy drejtime: Së pari, nga mënyra e ndarjes së roleve 
dhe detyrave brenda familjes. Për blerjen e mallrave ose të produkteve, 
në familje ekzistojnë rolet që vijojnë: kush ndikon në treg; kush vendos 
blerjen; kush blen; kush e përdor mallin; kush e kontrollon nëse blerja 
ishte e suksesshme ose jo. Së dyti, një temë tjetër për të cilën interesohet 
marketingu është cikli i jetës së familjes, diçka e ngjashme me ciklin 
biologjik. Fazat e ndryshme të ciklit të jetesës së familjes përcaktojnë, 
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si rregull, edhe sjelljen konsumatore, sepse çdo fazë ka nevojat e saja, që 
ndryshojnë nga fazat e tjera.

Një tjetër grup ose rreth shoqëror për të cilin interesohet marketingu 
është klasa shoqërore. Në përgjithësi me klasa shoqërore nënkuptojmë 
ndarjen në grupe homogjene të vazhdueshme të shoqërisë, brenda të 
cilave personat ose familjet ndajnë të njëjtat vlera, ide, mënyra jetese etj. 
që diktojnë në diferencimin klasor të tyre. Që një person ose një familje të 
përfshihet në këtë ose atë klasë sociale mbahen parasysh shumë faktorë. 
Sipas profesorit të Universitetit të Çikagos Warner,2 për të përcaktuar 
klasën sociale të një njeriu ose të një familjeje, përdoren si bazë kriteret 
që vijojnë: Profesioni;   Madhësia e të ardhurave; Burimet e të ardhurave; 
Madhësia dhe tipi - lloji i banesës; Vendi ku gjendet banesa; Arsimimi dhe 
kultura.

Mbi bazën e tyre, për SHBA-në Warner dallon 6 klasa sociale: 
Klasa sipërore, që përfaqëson më pak se 1 për qind të popullsisë. Ka 

pasuri të trashëgueshme dhe përfshin aristokracinë nga origjina.  
Klasa e lartë, që përfshin rreth 2 për qind të popullsisë, nga më të 

pasurit, përveç atyre të sipërores. Njerëz të suksesshëm të biznesit, mjekë, 
pronarë të firmave të mëdha, avokatë etj. Blejnë kryesisht mallra luksi për 
të treguar suksesin e tyre. 

Klasa e mesme e lartë, që përfshin rreth 10 për qind të popullsisë. 
Biznesmenë mesatarisht të sukseshëm, të ardhurat e të cilëve janë nën 
nivelin e të lartëve, ndërkohë punojnë për imitimin e mënyrës së jetesës së 
tyre. Përkujdesen shumë për arsimin e fëmijëve, blejnë mallra cilësore dhe 
e bëjnë shtëpinë e tyre vatër të suksesit. 

Klasa e mesme e ulët, rreth 33 për qind e popullsisë. Në këtë klasë 
përfshihen nëpunësit, biznesmenët e vegjël, mësuesit etj., që kërkojnë 
respekt. Banojnë në shtëpi të mira, i dërgojnë fëmijët në universitet dhe 
shkojnë në kisha.

2 W. Lloyd Warner (1898-1970), sociolog dhe antropolog amerikan, i njohur 
për studimet e tij mbi strukturën e klasave. Profesor në Universitin e Çikagos 
(1939–1959), dhe në Universitetin Shtetëror të Miçiganit nga 1959. Studimet e tij 
të sistemeve të klasave shoqërore brenda shoqërisë amerikane u bënë një model 
për  administratorët e programeve qeveritare dhe institucionale. http://www.
britannica.com/EBchecked/topic/635940/W-Lloyd-Warner.
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Klasa e ulët, që përfshijnë rreth 40 për qind të popullsisë. Klasa më e 
madhe. Të ardhurat e tyre janë pothuajse të njëjta me ato të mëparshme. 
Punëtorë, biznesmenë të vegjël, nëpunës tregtie, bujq etj. bëjnë pjesë në 
këtë klasë sociale. Nuk përdorin të ardhurat e tyre për të imituar klasën e 
mesme. Banojnë në shtëpi të vogla dhe formimi i tyre arsimor është i ulët.

Klasa e më të ultëve, rreth 15 për qind e popullsisë, me të ardhura 
minimale. Shpesh janë të papunë ose gjysmë të zënë me punë. I ndihmon 
shteti, banojnë në periferi të varfëra dhe nuk kanë mundësi të përmirësojnë 
fatin e tyre. Blejnë gjëra të lira dhe shpesh janë në gjendje urie.

Sjellja konsumatore ndryshon nga klasa në klasë. Vrojtimet dhe 
kërkimet e bëra kanë treguar, fjala vjen, se sasia, cilësia dhe stili i veshjes 
së secilit dallohet sipas klasës sociale që i përket. Por nga klasa sociale 
ndikohen më shumë kriteret e vlerësimit që shërbejnë për zgjedhjen e llojit 
të formimit shpirtëror...

Një grup ose rreth shoqëror për të cilin marketingu interesohet 
është grupi ose rrethi referues). Grupi ose rrethi referues është një njësi 
shoqërore me një numër të caktuar njerëzish, që shërben si kriter referues 
për një person, për përballimin e nevojave të veta, të synimeve të veta, të 
besimit, të qëndrimit dhe sjelljes së tij.

Grupet ose rrethet referuese mund të jenë të shkallës së parë, si p.sh. 
familja, miqtë, kushërinjtë, gjitonët, bashkëpunëtorët, bashkëstudentët etj., 
ose të shkallës së dytë, siç mund të jenë  shoqëritë profesionale, shkencore, 
skuadrat atletike sportive, partitë politike, institucionet fetare, të kultit etj. 
Në përgjithësi, në rrethet referuese të shkallës së parë marrëdhëniet janë 
të ngushta dhe bashkëveprimi është i menjëhershëm. Ndërsa në ato të 
shkallës së dytë, marrëdhëniet dhe bashkëveprimi është më i rrallë. Për 
pasojë liria e të zgjedhurit është më e vogël në të parat dhe më e madhe në 
të dytat.

Grupet e referimit i interesojnë marketingut për të njohur se cili grup 
ose rreth referues ushtron ndikimin më të madh në sjelljen konsumatore, 
dhe, nga ana tjetër, tregtimi i cilave produkte ose mallra ndikohet nga 
grupet ose rrethet referuese.

6. Modeli i reflektimit ose i mësimit
Në analizën e sjelljeve konsumatore kujdes të veçantë menaxhuesit e 

një sipërmarrjeje ose biznesi ekonomik i kushtojnë edhe konkluzioneve 
të dala nga analiza e modelit të reflektimit ose të mësimit. Në vitet e 
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fundit të shekullit XIX, fiziologu rus Ivan Pavllov (1849-1936) përsëriti 
disa herë një eksperiment me kafshë për të studiuar reagimet e tyre. Në 
ato eksperimente ai u jepte ushqim qenve dhe njëkohësisht i binte një 
zileje. Pas shumë vrojtimesh arriti në përfundim se me rënien e ziles qentë 
përgatiteshim për ushqim. Nga këto eksperimente Pavllovi konkludoi se 
qentë mund të mësojnë me ndihmën e reflektimit. 

Ky mësim bëhet me ndihmën e faktorëve si: Shpërthimit, reagimit, 
aluzionit, përgjigjes, përforcimit. Shpërthimi është një fuqi e brendshme 
që e shtyn njeriun të bëjë diçka, siç janë uria, etja, frika, kryelartësia etj. 
Reagimi është një veprim që nga natyra e tij mund të çojë në plotësimin 
e një ose më shumë shpërthimeve. Aluzioni është një reagim në përmasa 
më të vogla, që si rregull ndjek një ose më shumë aluzione dhe përcakton 
vendin, mënyrën dhe kohën me të cilën reagon një njeri. Përgjigjja është 
reagimi i një organizmi në një ose më shumë bashkëveprime të reagimit 
me aluzionin. Përforcim kemi atëherë kur si rezultat i bashkëveprimit të 
reagimit me aluzionin organizmi përgjigjet në mënyrë të atillë që plotëson 
nevojat e tij.

Në eksperimentin e Pavllovit shpërthimi ishte uria, reagimi ishte 
ushqimi, aluzioni ishte zilja, përgjigjja ishte parapërgatitja për ushqim dhe 
përforcimi realizohet me përsëritjen e eksperimentit.

Për të kuptuar rolin e modelit të reflektimit ose të mësimit në kushtet 
e marketingut, mjafton të sjellim disa shembuj. Kur bëhet ulja e çmimeve 
(aluzioni) të një malli (reagimi) konsumatori e blen (përgjigjet) për të 
plotësuar nevojat (shpërthimin) e tij. Konsumatori e bën këtë sepse edhe 
në të kaluarën, kur bleu mallra në periudhën e uljes së çmimeve, ngeli i 
kënaqur (përforcimi). Pra, prodhuesi ose shitësi e vë konsumatorin në një 
pozitë të tillë, e cila e detyron të sillet me një mënyrë të tillë, që të blejë 
përsëri mallin e tij. Ose përsëritja e një reklame në TV krijon mundësi 
që konsumatori të lidhë markën (aluzionin) e një malli (reagimi) me një 
nevojë të tij (shpërthimi). Dhe nëse konsumatori e blen një mall disa herë 
dhe mbetet i kënaqur (përforcimi) atëherë ai ngelet besnik në markën e tij.

Modeli i reflektimit ose i të mësuarit, përveç teorisë së reflekseve të 
kushtëzuara të Pavllovit, realizohet edhe përmes kënaqësisë, frikës, si edhe 
përmes mësimit nga zgjidhja e problemeve, d.m.th. siç thotë populli: pësimi 
bëhet mësim. Mbi bazën e teorisë së zgjidhjes së problemit, konsumatori 
në çdo rast kur ka një problem konsumi, përdor logjikën, gjykimin për 
mënyrën e zgjidhjes së tij. Një praktikë e tillë, e cila presupozon disa stade 
të vazhdueshme, e drejton konsumatorin përveç mësimit në sjellje, edhe në 
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përcaktimin e qëndrimeve të reja.
Modeli i reflektimit ose i të mësuarit ka rëndësi për menaxhimin e një 

sipërmarrjeje ose të një biznesi ekonomik. Së pari, ai e ndihmon për të 
lidhur mallrat, të mirat materiale me shpërthimet. Çdo sipërmarrje duhet të 
ketë të qartë nevojat që plotësojnë mallrat e saj. Dhe nga ana tjetër, të njohë 
konsumatorët që u referohen ato.

Së dyti, i jep mundësi sipërmarrjes ose biznesit ekonomik të ndikojë 
në sjelljet konsumatore duke përdorur reagimet dhe aluzionet. P.sh. për 
shpërthimin e etjes, nga një pije freskuese shërben reagimi, ndërsa marka, 
shija dhe ambalazhi i tij përbëjnë aluzionin. Ose, kur në një reklamë,  fjala 
vjen, të një paste dhëmbësh tregohen dhëmbët e prishur dhe se si këto 
dëmtime mund të pakësohen, në këtë rast shërben frika si mjet për vënien 
në lëvizje të konsumatorit. Ndërsa në siguracionet e jetesës vihen në dukje 
përfitimet e mëdha që mund të realizojë i siguruari në rast se shfaqet rreziku 
për të cilin është bërë sigurimi.

Së treti, i jep mundësi të vazhdojë përsëritjen e reklamave derisa 
të fillojnë reagimet e para të konsumatorëve. Më vonë, kur malli shitet, 
përsëritja ndikon në forcimin e bindjeve te konsumatori se me blerjen e 
mallit të dhënë ai ka bërë zgjedhjen më të mirë.

7. Modeli i psikoanalizës
Themeluesi i shkencës ekonomike A. Smith, në veprën e tij Teoria e 

ndjenjave morale3 i kushton rëndësi analizës së karakteristikave kryesore të 
njeriut, që në kushtet e pronës private dhe të iniciativës së lirë përcaktojnë 
veprimtarinë e tij ekonomike, si: 

Atomizmi, d.m.th. çdo agjent ekonomik përfaqëson një individ të 
lirë, preferencat e të cilit formohen në mënyrë të pavarur, pa ndikimin e 
preferencave dhe shijeve të të tjerëve.

Egoizmi, d.m.th. veprimi i pavarur i njerëzve nisur nga interesat 
e tyre individuale-personale, për arritjen e qëllimit të dhënë. Për këtë 
karakteristikë të njeriut Smithi shkruan se nuk është dashuria e furrtarit që 
ne kemi çdo ditë në tavolinën tonë bukën e duhur, por është interesi i tij për 
të pasur fitim sa më të lartë.

3 Adam Smith (1723-1790). The Theory of Moral Sentiments (1759). U bë më 
shumë i njohur me veprën e tij ndikuese “Pasuria e Kombeve” (The Wealth of 
Nations, 1776). http://www.let.rug.nl/usa/biographies/adam-smith/
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Racionaliteti në vendimmarrje, d.m.th. pasja nga çdo individ i veçantë 
i dijeve të plota, i aftësive të pakufizuara llogaritjesh dhe shkathësish të 
plota për të kryer zgjedhjet më të mira për arritjen e qëllimeve të dëshiruara,

Aftësia e ekuilibrit automatik të tregut, d.m.th. aftësinë e çdo individi 
në kushtet e ekonomisë së mbështetur në pronën private dhe në tregun e 
lirë për të vepruar i pavarur në plotësimin e preferencave të tij, në sajë të 
konkurrencës së lirë, pa ndërhyrjen dhe imponimin e forcave të jashtme, 
por në saje të veprimit të dorës së padukshme të tregut.

Për një sipërmarrje ose biznes ekonomik modeli i psikoanalizës, ose i 
studimit të karakteristikave morale të individit gjen një përdorim të gjerë 
sepse së pari tregon se sa vështirë është të gjesh se kush përcakton me 
të vërtetë sjelljen e njeriut. Për më tepër edhe vetë konsumatori, kur ai 
pyetet, nuk e di pse në të vërtetë sillet në këtë ose në atë mënyrë. Së dyti, i 
jep mundësi të diferencojë nevojat në përshtatje me shkallën e përsëritjes 
së tyre. Të tjerat janë nevoja të përsëritshme, ato të papërsëritshme dhe 
ato që përsëriten shpesh. Së treti, i krijon mundësi të programojë vlerën 
simbolike të një produkti, si faktor që ndikon në tregtimin e tij. Së katërti, 
modeli i psikoanalizës me informacionin që siguron ndihmon veçanërisht 
në organizimin e reklamave të ndryshme për produktin e dhënë.
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metodologjia amerikane e matjes së 
varfërise si model Për shqiPërinë
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Anëtar i redaksisë se revistës “Demografia”

Abstract
Poverty is an enlarged phenomenon across the world: nearly 22%t of population 

of the developing countries are living under 1.25 usd per person in a day (2008). This 
is a global measure of the absolute (extreme) poverty, where a person lack food needs 
and other basic commodities. Ç.Buth and S. Rountri were the first researchers that 
organized sociological questionnaires, respectively in London (1889-1903) and in York 
(1901), with intention to study poverty and its thresholds. The poverty thresholds in 
US are developed by M.Orshanski in 1963-65. These threshfolds were based in familiar 
consumption surveys, where foods comprised 1/3 of the total expenditures. With 2/3 of 
other expenditures was formed poverty threshold that adjusted every year by prices index. 
EU, traditionally, has used relative threshold (where incomes are lower than to other 
society part) by 60 percent of the income median in a national level. In Albania has not 
yet an official threshfold to measure the poverty, for this reason it is unknown the number 
of people. Based on law 787, (2005) where, the full economic aid is less than 7,500 lek per 
month. The real amount resulted nearly 3,000 lek per family with four members, 700-800 
lek per person, per month! INSTAT, in the Survey  of  living standard measurement 
(2008), consider the amount of the real consumption per capita by 4,891 lek per month 
as a threshfold for measure poverty. With a this measure, the poverty rate in Albania in 
2008 was 12.4 percent. This figure has only a statistical value. Therefore, in this analyse, 
I have sugested to adopt the American model as a poverty threshfold in Albania. 

Key words: Poverty; Poverty measurement; Poverty threshfold; EU; US; Albania.

hyrje
Kufiri i varfërisë-metodat e llogaritjes 
Adam Smith, “babai i kapitalizmit”, në Pasuria e Kombeve shkruan: 

“Asnjë shoqëri nuk mund të jetë me siguri e begatë dhe e lumtur, kur pjesa 
më e madhe e anëtarëve janë të varfër dhe të mjerë.1 Me kalimin e viteve, 
pjesa e të varfërve ka ardhur duke u zvogëluar, megjithatë shqetësimi i 
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shoqërisë për reduktimin e varfërisë është shtuar; lufta kundër varfërisë ka 
marrë përmasa ndërkombëtare. 

Për varfërinë nuk ka një përkufizim të vetëm.2 Me pak fjalë, varfëria 
mund të paraqitet si një humbje e thellë në mirëqenie.3 Në një përkufizim 
më të gjerë, varfëria shfaqet në disa dimensione si: mungesë e të ardhurave 
për të siguruar mjete të qëndrueshme jetese; uri dhe kequshqyerje; 
shëndet i keq; kufizime apo mungesa në arsim dhe shërbime të tjera bazë; 
rritje sëmundshmërie dhe vdekshmërie; mungesë strehimi dhe shtëpi e 
pamjaftueshme; mjedis i pasigurt; diskriminim e përjashtim social. Ajo 
gjithashtu karakterizohet nga mungesa e pjesëmarrjes në vendimmarrje dhe 
në jetën qytetare, sociale dhe kulturore.4

Varfëria karakterizohet në dy lloje: varfëri absolute (ekstreme) dhe 
varfëri  relative.  

Varfëria absolute dallohet nga mungesa të mëdha në nevojat bazë 
njerëzore, përfshirë ushqimin, ujin e pijshëm, nyjet sanitare, shëndetin, 
strehimin, arsimin dhe informimin. Ky term shpeshherë përdoret si sinonim 
për varfërinë ekstreme. Kurse varfëria relative tregon se njerëzit janë të 
varfër kur ata krahasohen me pjesën tjetër të shoqërisë ku jetojnë. Me rritjen 
e nivelit mesatar të jetesës, rritet edhe niveli ku njerëzit konsiderohen të 
varfër.

Mënyra tradicionale për matjen e varfërisë bazohet në të ardhurat. 
Një person konsiderohet i varfër nëse të ardhurat e tij bien poshtë një 
niveli minimal të nevojshëm për të plotësuar nevojat bazë; ky nivel 
minimal zakonisht quhet kufiri i varfërisë”. 5 Të ardhurat më të ulëta sesa 
minimumi i ekzistencës rrezikojnë jetën e njeriut.6

1 Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 
(1776). A penn state electronic classic series publication. Book 1. Chapter VIII. Of 
the wages of labour. Page 70. http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/adam-
smith/Wealth-Nations.pdf

 2 Defining Poverty. http://www.polity.co.uk/keyconcepts/samples/lister-
chapter.pdf

 3 J.Haughton and Sh.Khandker. Handbook on Poverty and Inequality. ISBN 978-
0-8213-7613-3.

 4 United Nations. Programme of action of the World Summit for Social 
Development. Copenhagen, Denmark, 6-12 March 1995. Chapter I. Eradication 
of povert. Paragraph 19.

 5 Sinonime të tjera janë: linja e varfërisë, vija e varfërisë, niveli i jetesës, 
minimumi jetik etj. 

6 Igor Tomes-E drejta e sigurimit social.Tiranë, f. 187.
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Kufiri i varfërisë sipas metodës absolute përcaktohet duke llogaritur 
nevojat minimale të konsumit familjar, kurse sipas metodës relative 
si raport i medianës (apo i mesatares) së të ardhurave apo konsumit të 
popullatës në tërësi (me përshtatjet për madhësinë e familjes)”.7

Si rregull, vendet me nivel të ulët zhvillimi përdorin metodën absolute, 
kurse vendet e pasura, metodën relative. Kufijtë absolutë fiksohen në kohë 
të caktuar dhe përshtaten me ndryshimet e çmimeve. Në këtë kuptim, masa 
e matjes në ShBA është absolute.8 

Çarlz Buth9 dhe Benjamin S. Rountri10 ishin studiuesit e parë që u 
përpoqën të masin varfërinë në fund të shekullit të 19-të në një lagje të 
Londrës dhe në qytetin e Jorkut. 

Në vitet 1963-1964, Moli Orshanski, ekonomiste-statisticiene në 
Administratën e Sigurimit Social llogariti kufijtë e varfërisë që më vonë u 
miratuan nga Qeveria e ShBA-së.

Me qëllim matjen e varfërisë me një masë të vetme globale në Raportin 
e Zhvillimit Botëror 1990 Banka Botërore miratoi kufirin “një dollar në 
ditë” - i barazuar me fuqinë blerëse të një “shporte” mallrash e shërbimesh 
në vende të ndryshme. Rënia nën këtë kufi (1.25 usd në ditë me çmimet 
e 2005) nënkupton të jetuarit e një personi në “varfëri ekstreme”. Kurse 
kufiri prej “2 dollarë në ditë” shpreh “varfërinë e moderuar”. 

Konferenca e OKB-së (shtator 2000) miratoi 8 Synime për Zhvillimin e 
Mijëvjeçarit me 21 objektiva dhe 60 tregues për monitorimin e progresit të 
tyre. Vlerësimet për vitin 2010 tregojnë se varfëria ka rënë dhe se objektivi 
i parë për gjysmimin e numrit të njerëzve me 1 usd në ditë në vitin 2015 
kundrejt vitit 1990 del i realizuar. Megjithatë, 1.2 miliardë njerëz jetojnë 
ende në varfëri ekstreme, dhe rreth  2.5 miliardë njerëz me më pak se 2 
usd në ditë.11

7 http://www.census.gov/ hhes/ poverty/povmeas/papers/elastap4.html
8 Measuring Poverty: A New Approach. Constance F. Citro and Robert T. 

Michael, Editors; (1995). F 31.
9 Charles Booth (1840-1916) e studioi varfërinë në Anën Lindore të qytetit të 

Londrës, përmes një anketimi masiv statistikor. Rezultatet ai i publikoi në “Jeta dhe 
puna e njerëzve në Londër” (Life and Labour of the People in London) në 17 volume 
(1891-1903). Anketimi tregoi se 30.7 për qind e njerëzve jetonin në varfëri.    

10 Benjamin Seebohm Rowntree (1871–1954), studioi përhapjen e varfërisë në 
qytetin e Jorkut në vitet 1897–1898 duke pyetur mbi 2/3 e banorëve. Rezultatet ai 
i botoi më 1901 në librin “Varfëria: Një studim i jetës së qytetit” (Poverty: A Study 
of Town Life). Anketimi nxori se 28 për qind e banorëve ishin të varfër.
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Në vendet e BE-së kufiri i varfërisë llogaritet me metodën relative në 
kufirin prej 60 për qind të medianës së të ardhurave të barazvlefshme të 
familjeve në shkallë vendi. Një person konsiderohet i varfër nëse e ardhura 
e tij është poshtë këtij kufiri. Bazuar në këtë metodologji, më 2009, 16.3 
për qind e popullsisë së BE-së vlerësohej të ishte në risk varfërie. 

Komisioni Europian (2004) shpjegon se përdor metodën relative 
për matjen e varfërisë, pasi sfida kryesore për BE-në nuk është të arrijë 
standardet bazike të jetesës, si në pjesët më pak të zhvilluara të botës, por 
të ndajë përfitimet e një mirëqenieje mesatare të lartë.12 Kjo nuk do të thotë 
se nuk ekziston edhe varfëria ekstreme, por se ajo prek vetëm disa grupe 
të caktuara shoqërore, kryesisht rome, dhe vetëm në disa shtete anëtare.13

Në Shqipëri mungon një masë zyrtare për matjen e varfërisë. INSTAT-i 
llogarit një kufi varfërie për qëllime statistikore, kurse pagesa për ndihmën 
ekonomike është shumë e ulët. Prandaj në këtë studim, përmes analizës së 
përvojës dhe metodës absolute amerikane, synojmë të nxjerrim elementet 
që mund të përshtaten në kushtet tona.

I. KuFIRI I VARFËRISË NË ShBA

1. Ligjet dhe përvoja britanike në trajtimin e varfërisë
Anglezët, që kolonizuan pjesën më të madhe të Amerikës së Veriut, 

bashkë me aktet ligjore që rregullonin jetën politike dhe ekonomike të 
ngulimeve të para të përhershme çuan aty edhe “Ligjet për të varfërit” të 
vitit 1601, të dekretuara nga Mbretëresha Elizabetë I.14

Organet qeverisëse të 13 kolonive të para, që hodhën themelet e 
shtetit të ardhshëm amerikan,15 vendosën taksimin lokal për të mbështetur 
të varfërit duke i ndarë të varfër “meritues” dhe “jomeritues”. Dhënia e 

11 World Bank. Poverty: Recent Estimates and Outlook. September 2012. 
12 www.eapn.ie/standards.
13 Combating poverty and social exclusion. A statistical portrait of the EU 2010. 

http://ec.europa.eu/eurostat.
14 Elizabeth I (1553-1603) mbretëroi nga viti 1558 derisa u nda nga jeta. Kjo 

periudhë është quajtur ndryshe edhe si Koha e Artë e historisë së Anglisë. 
http://www. elizabethi.org/uk/biography.htmlG

15 Ngulimi i parë kolonial i përhershëm britanik në Amerikë u krijua nga 
kompania londineze në Xhejmstaun (Virxhinia), më 1607. Më pas vijojnë: Nju 
Xhersi më 1618; Masaçusets, 1620; Nju Hemshir,1622 etj.
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16 Historical Development of U.S. Social Security Programs. www.ssa.gov/
history/pdf/histdev.pdf.

17 Gordon M. Fisher. Reasons for Measuring Poverty in the US in the Context 
of Public Policy -A Historical Review, 1916-1995. August 1999, revised June 2000. 
http://aspe.hhs.gov/poverty/papers/reasmeas pov.htm.

ndihmës brenda shtëpisë përmes ngritjes së shtëpive të të varfërve ishte 
një përvojë që u përshtat mirë në kolonitë.

Në shekujt e 18-të dhe 19-të shumica e ndihmës për varfërinë sigurohej 
në azilet dhe  në strehat vorfnore. Për të “dekurajuar” varësinë, ata që 
merrnin ndihma humbnin pronën e tyre, të drejtën e votës, të drejtën për të 
lëvizur, në disa raste u kërkohej të qepnin edhe një “P” të madhe në rroba 
për të dalluar statusin e tyre.

Qeveritë lokale dhe të shteteve si dhe shoqatat bamirëse në shekullin 
19-të e shtuan numrin e shtëpive të të varfërve dhe të jetimoreve. Ato 
siguronin gjithashtu ndihma në formën e ushqimit, të lëndëve djegëse dhe, 
në disa raste të holla për varfërit. Të aftët duhej të punonin për bashkinë, 
në punë të vështira, si dru për ngrohje dhe mirëmbajtje rrugësh. Por 
shumica ishin persona të paaftë për punë: gra të veja, fëmijë, të moshuar 
dhe invalidë.16  

Ndihma në pará për të varfërit varej nga taksat lokale të pasurisë, 
që ishin të kufizuara dhe ku shpesh kishte dallime për shkak të racës, 
kombësisë apo besimit të tyre. Nënat e veja e gjenin veten shpesh në 
situata të vështira: nëse kërkonin ndihmë, paragjykoheshin për mungesë 
morali nga komuniteti, nëse punonin, për moskujdes ndaj fëmijëve.17  

Në vitet 1917-1927 të ardhurat kombëtare u rritën rreth 3 herë. Kjo e 
shtyu kandidatin për president H. Huver të shprehej se Amerika tani ishte 
pranë triumfit final mbi varfërinë.18 Por pak muaj më vonë, më 29 tetor 
1929, ra Bursa e Nju Jorkut dhe filloi Depresioni i Madh, kriza financiare 
më e ashpër botërore deri në atë kohë, që zgjati për mëse një dekadë. 

Më 1929, rreth 42 për qind e familjeve vlerësoheshin në “ekzistencë 
dhe varfëri”, me të ardhura vjetore më pak se 1,500 usd. Familjet në këto 
kategori “kishin nevojë për disa forma të mbrojtjes kundrejt humbjes së 
të ardhurave nga rreziqe të tilla si papunësia, mosha e vjetër, skamja dhe 
sëmundjet.” Por, si një ithtar i politikës ekonomike laissez faire, H. Huver 
do të përsëriste pikëpamjen e tij se “derisa njerëzit nuk vuajnë nga uria 
dhe të ftohtit, kujdesi për ta duhet të jetë kryesisht një përgjegjësi lokale 
dhe vullnetare”.19 
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18 Herbert Huver (1874-1964), Presidenti i 31-të i ShBA-së,1929-1933,republikan. 
Në fjalën e pranimit kandidat ai u shpreh: “...Ne në Amerikë sot jemi më pranë se 
kurrë më parë në historinë e ndonjë vendi të triumfit final mbi varfërinë. Streha 
vorfnore është duke u zhdukur midis nesh...”(Stanford University, 11 August 
1928).

19 http://www.u-s-history.com/pages/h1580.html
20 Franklin D. Ruzvelt ( 1882-1945), Presidenti i 32-të i ShBA-së (1933-12 prill 

1945), demokrat. Më 1944 u rizgjodh për një mandat të katërt, por më 12 prill 
1945 u godit nga një hemorragji cerebrale.

21 “Unë ju premtoj juve, unë angazhohem për një Kurs të ri për popullin 
amerikan. Le ta konsiderojmë veten të gjithë sa jemi këtu profetë të një mandati 
të ri të kompetencës dhe kurajës...” Chicago, July 2, 1932.

22 Ky Komb i madh do të qëndrojë, si ka qëndruar, do të ringjallet dhe do të 
begatojë. Kështu, para së gjithash më lejoni të shpall bindjen time të vendosur se e 
vetmja gjë nga e cila duhet të kemi frikë është vetë frika... F.D.Roosevelt: “Inaugural 
Address,” March 4, 1933. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=14473.

2. Kursi i Ri (New Deal) – masa publike në luftën kundër 
varfërisë

F. D. Ruzvelt20 i fitoi zgjedhjet presidenciale më 1932 me programin 
e njohur si Kursi i Ri (New Deal). Qëllimi kryesor i këtij programi ishte 
“frenimi i krizës dhe rimëkëmbja e ekonomisë duke inkurajuar besimin 
për të ardhmen.”22   

Në fazën e parë (1933-1934) u morën masa për frenimin e pasojave 
të krizës dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Në “njëqind ditët e para”, 
me nxitjen e Ruzveltit, Kongresi miratoi një varg aktesh për mbështetjen e 
biznesit dhe bujqësisë, për të papunët dhe ata në rrezik humbjeje të fermave 
e të shtëpive, për stabilizimin e çmimeve dhe për punët publike. Ndihma 
federale shkoi direkt për viktimat e krizës ku shtetet mbetën përgjegjësit 
kryesorë për kujdesin e vejanëve, fëmijëve të varfër, të varfërve të moshuar 
dhe të paaftëve. 

Në fazën e dytë (1935–1939) u ndërmorën reforma në disa drejtime 
sociale dhe ekonomike. Më 8 qershor 1934 Presidenti Ruzvelt në mesazhin 
drejtuar Kongresit shpalli synimin për një program tërësor për Sigurimin 
Social. Në të njëjtën kohë ai ngriti një komitet me pesë zyrtarë nga kabineti 
i tij, i cili në nëntor 1934 përgatiti raportin përkatës. Më 4 januar 1935, 
në fjalën para Kongresit, Ruzvelti deklaroi se kishte ardhur koha për 
veprim nga qeveria federale për të  siguruar “mbrojtje ndaj rreziqeve dhe 
pasigurive të jetës.”23   
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Më 14 gusht 1935, me rastin e nënshkrimit të Ligjit të Sigurimit Social, 
Presidenti F. Ruzvelt deklaroi: “Ne nuk mund të sigurojmë njëqind për 
qind të popullsisë kundër njëqind për qind të rreziqeve dhe vështirësive 
të tjera të jetës, por ne jemi përpjekur të hartojmë një ligj, i cili i jep disa 
masa mbrojtëse qytetarit mesatar dhe familjes së tij kundër humbjes së 
punës dhe kundër varfërisë që vjen si rezultat i moshimit”.24 

Ligji ngriti një sistem mirëqenieje në shkallë kombëtare. Qeveria 
federale garantonte 1/3 e shpenzimeve të shteteve për ndihmë publike për 
ata në nevojë dhe për fëmijët nën 16 vjeç (pa nëna). Ndihma (“welfare”) 
bazohej në “nevojat” dhe jo si e drejtë nga punësimi. Shërbimet shëndetësore 
dhe të mirëqenies përfshinin ndihmat për fëmijët, riaftësimin profesional, 
shërbimet e shëndetit publik dhe shërbimet për fëmijët me aftësi të kufizuar. 

Ruzvelti vazhdoi të tregojë vëmendje të veçantë ndaj situatës social-
ekonomike në vend, e sidomos ndaj varfërisë edhe pas rizgjedhjes president. 
Në përurimin e janarit 1937 ai theksoi: “...Unë shoh miliona që iu mungojnë 
mjetet për të blerë produktet e fermave dhe fabrikave dhe prej varfërisë së 
tyre nuk kanë punën dhe produktivitetin e shumë milionave të tjerë. Unë 
shoh një të tretën e Kombit në shtëpi të këqija, të veshur keq, të ushqyer 
keq”.25

Sipas një raporti të qeverisë federale (1938) mbi shpenzimet në shkallë 
vendi në vitet 1935-1936, kjo “një e tretë e Kombit” përfshinte familjet me 
të ardhura nën 780 usd në vit.26 

Pasi japonezët sulmuan Pearl Harbor më 7 dhjetor 1941 dhe ShBA 
hynë në Luftën II Botërore, vëmendja e qeverisë u përqendrua në kthimin 
e industrisë civile për prodhimin e pajisjeve ushtarake dhe në ndihmën për 
shtetet aleate. Megjithatë, legjislacioni i Kursit të Ri mbeti baza e politikës 
sociale gjatë luftës e më pas. Me përkushtimin që tregoi për nxjerrjen e 
vendit nga Depresioni, dhe udhëheqjen në fitoren e Luftës II Botërore, 
Presidenti F. D. Ruzvelt zë një vend nderi në historinë e ShBA.27 

23 G.M. Fisher. Reasons for Measuring Poverty in the US in the Context of Public 
Policy -A Historical Review, 1916-1995. August 1999. Last updated: 16.12.2005.

24 http://www.ssa.gov/history/fdrstmts. 
25 Franklin D. Roosevelt - Second Inaugural Address - Jan.20, 1937. 
26 http://aspe.hhs.gov/poverty/papers/reasmeaspov.htm#N_8_
27 Një anketim për 43 presidentët më të rëndësishëm dhe më ndikues në 

historinë e ShBA, e rendit F. D. Ruzvelt në vendin e dytë, pas A. Linkolnit. http://
americanhistory.about.com/od/uspresidents/tp/toppresidents.htm
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3. Programet për rritjen e mirëqënies pas Luftës II Botërore
ShBA dolën nga Lufta II Botërore më të fortë ushtarakisht, politikisht, 

si dhe ekonomikisht. Mjafton të përmendim faktin se GDP e këtij vendi 
më 1945 llogaritej në gati 50 për qind të asaj botërore.28 Këtu u vendosën 
Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore në korrik 1944 si dhe 
Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB) në qershor 1945. 

Rritja e shpejtë ekonomike e nxorri vendin nga Depresioni, hapi 
vënde të reja pune dhe e uli shkallën e papunësisë në 1.2% (1944) dhe 
ndikoi në ngritjen e pagave, të shtëpive të reja, shtimin e makinave, të 
supermarketeve, të televizorëve etj; të mirëqënies në përgjithësi. 

Rritja e mirëqenies dhe reduktimi i varfërisë kanë zënë pjesën qëndrore 
të programeve të brendshme të katër Presidentëve që ushtruan detyrën në 
vitet 1945-1965: H. Truman,  D. Ajzenauer dhe sidomos Xh. Kenedi e L. 
Xhonson.29  

3.1 Kursi i Ndershëm (Fair Deal) i Presidentit  h. Truman
Nën ndikimin e “Kursit të Ri”, në shtator 1945  Presidenti Truman i 

paraqiti Kongresit një program, synimet kryesore të të cilit ishin zgjerimi 
i Sigurimit Social dhe punësimi i plotë. Por, si një kompromis me 
republikanët, Ligji i Punësimit 1946, (Employment Act of 1946) thjesht 
angazhonte qeverinë për “punësim, prodhim, dhe fuqi blerëse maksimale.”

Ndonëse u zbut ndjeshëm nga versioni fillestar, ligji njohu rolin e ri 
post-depresion të qeverisë federale si një menaxher i mirëqenies kombëtare. 
Për të rritur nivelin e politikëbërjes, ai krijoi Këshillin e Konsulentëve 
Ekonomikë në Shtëpinë e Bardhë dhe Komitetin e Përbashkët mbi Raportin 
Ekonomik në Kongres. 

Në nëntor 1948 Trumani u rizgjodh dhe në mesazhin drejtuar Kongresit 
më 5 janar 1949 përdori termin Kursi i Ndershëm (Fair Deal).30 Kongresi 

28 http://www.jhubc.it/BIPR/PROFILESUMMARIES/201241 9.pdf
29 Harry S. Truman (1884-1972) Presidenti i 33-të (1945 -1952), demokrat. 

Dwight D. Eisenhower (1890 - 1969), Presidenti i 34-t (1953-1961), republikan. 
Xhon Fitzgerald Kenedi (1917-1963), Presidenti i 35-të (1961-1963), demokrat. 
Më 22 nëntor 1963 Kenedi u qëllua për vdekje duke udhëtuar në autokolonë në 
Dallas. Lindon B. Xhonson (1908-1973) Presidenti i 36-të, 1963–1969, demokrat. 
Zëvendësoi presidentin Xh. Kenedi dy orë pas vrasjes dhe më pas u rizgjodh 
President i ShBA.
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miratoi disa nga reformat e tij sociale si: rritjen e pagës minimale nga 40 
në 75 centë në orë, Ligjin për strehimin me 800 mijë shtëpi të reja për të 
varfërit, mbështeti zgjerimin e Sigurimit Social pas të cilit përfituan më se 
10 milionë njerëz, por nuk i miratoi idenë e kujdesit shëndetësor kombëtar.

3.2 Presidenti D. Ajzenauer dhe sigurimi social
Konceptit se sigurimi i të ardhurave për pension pleqërie ishte 

përgjegjësi e vetë individit, në një konferencë për shtyp më 17 qershor 1953, 
Ajzenaueri iu përgjigj: “Një zbatim i saktë i teorisë ekonomike, së paku siç 
kemi mësuar nga A.Smith, duhet të jetë, ‘Lëri këta njerëz të kujdesen për 
veten e tyre; pasi mendohet se gjatë jetës së tyre aktive ata kanë kursyer 
mjaft për t’u kujdesur për veten.’ Por në këtë industri moderne, të varur 
në prodhimin masiv si ne jemi, krijojmë kushtet ku mund të bjerë cilido. 
Kështu pjesa aktive duhet të kujdeset për të gjithë popullatën, dhe nëse ata 
nuk janë në gjendje gjatë rrjedhës së jetës së tyre aktive të kursejnë para, 
ne mund t’i ndihmojmë përmes këtyre sistemeve.” 31  

Më 28 gusht 1954 Ajzenauer nënshkroi ligjin i cili mbuloi me sigurime 
sociale 3.6 milionë mekanizatorë dhe 2.1 milionë fermerë. Kurse më 1 
shtator ai nënshkroi Ligjin e Ndryshimit të Sigurimit Social, i cili përfshiu 
në skemën mbrojtëse edhe 5 milionë njerëz të tjerë: mjekë, juristë, dentistë, 
arkitektë, llogaritarë dhe profesione të tjera.

3.3. Presidenti Xh. Kenedi dhe “ Kufiri i ri “ (New Frontier) 
Në fjalën e pranimit të kandidaturës së tij për president, në Konventën 

e demokratëve në Los Angeles më 15 korrik 1960, Xhon Kenedi shprehu 
vizionin për atë që ai e quajti “Kufiri i ri” (New Frontier):  “Ne qëndrojmë 
sot në prag të Kufirit të ri… një kufi i shanseve dhe rreziqeve të panjohuara  
- një kufi i shpresave të paplotësuara dhe kërcënimeve. Kufiri i Ri për të 
cilin po flas nuk është një varg premtimesh - ai është një varg sfidash. Ai 
nuk përbën çfarë unë synoj t’i ofroj popullit amerikan, por çfarë synoj t’i 
kërkoj atij...” 32 

30 Çdo segment i popullsisë tonë dhe çdo individ ka të drejtë të presë nga Qeveria 
jonë një kurs të ndershëm. http://www.history.com/this-day-in-history/truman-
delivers-his-fair-deal-speech

31 http://www.eisenhowermemorial.org/presidential-papers/first-term/
documents/1147.cfm
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Në fjalimin e përurimit, ditën e betimit si President, më 20 janar 
1961, Kenedi u angazhua në përpjekjet “kundër armiqve të përbashkët 
të njerëzimit: tiranisë, varfërisë, sëmundjeve dhe luftës vetë.” Ai e dinte 
se, për shërimin e këtyre sëmundjeve, nuk mjaftonin disa muaj apo vite, 
por e gjithë jeta. “Njerëzve në kasolle dhe në fshatra kudo në botë që po 
përpiqen të thyejnë vargojtë e mjerimit masiv, ne u premtojmë përpjekjet 
tona më të mira për t’i ndihmuar ata të ndihmojnë veten, në çdo periudhë 
që kërkohet... Nëse një shoqëri nuk mund të ndihmojë të shumtët që janë 
varfër, nuk mund të ruajë të paktët që janë të pasur.”33  

Arritje të presidencës së tij janë: hapja e vendeve të reja të punës, 
shkurtimi i taksave mbi të ardhurat, lufta kundër varfërisë, ndihmat për të 
moshuarit dhe të papunët, rritja e pagës minimale nga 1 usd në 1.25 usd në 
orë etj. Për shumicën e amerikanëve Kenedi mbetet më i vlerësuar në pesë 
dekadat e fundit.34  

3.4 “Lufta mbi varfërinë” e Presidentit L. Xhonson
Në mesazhin drejtuar Kongresit më 8 janar 1964 Presidenti L. Xhonson 

deklaroi: “Fatkeqësisht, shumë amerikanë jetojnë në fije të perit - disa për 
shkak të varfërisë dhe disa për shkak të ngjyrës... Detyra jonë është të 
ndihmojmë zëvendësimin e dëshpërimit me mundësi. Kjo administratë 
sot, këtu dhe tani, deklaron luftën mbi varfërinë në Amerikë...”.35  

Vizionin e tij për luftën në shkallë kombëtare kundër varfërisë 
Xhonsoni e përpunoi më tej në një program më të gjerë të legjislacionit 
të mirëqenies sociale, i njohur me termin “Shoqëria e Madhe” (“Great 
Society”), të cilin e shpalli më 22 maj 1964 para 85,000 studentëve të 
Universitetit të Miçiganit, “...ne kemi shanse të mos lëvizimin vetëm drejt 
shoqërisë së pasur dhe të fuqishme, por më lart, drejt Shoqërisë të Madhe. 

32 http://www.jfklibrary.org/Events-and-Awards/New-Frontier-Award.aspx 
etj.

33  John F. Kennedy-Inaugural Address-Friday, January 20, 1961.
34  Gallup Poll kreu më 19-21 nëntor 2010 një anketim për punën e 9 presidentëve 

që kanë shërbyer në pesë dekadat e fundit: nga Xh. Kenedi tek Xh. W. Bush. Nga 
përgjigjet doli se vlerësimi miratues për punën e Xh. Kenedit në vitet 2006-2010  
ishte rritur nga 84 në 85 për qind, duke ruajtur renditjen më të lartë të tij prej 
1990. Vendin e dytë e mban R. Regan, kurse të tretin B. Klinton. -  L. Shahollari, 
Gazeta Shqip, 9.1.2011.

35 State of the Union Address. L.B. Johnson. January 8, 1964.
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Shoqëria e Madhe mbështetet mbi begatinë dhe lirinë për të gjithë. Ajo 
kërkon t’i jepet fund varfërisë dhe padrejtësisë raciale, për të cilën ne jemi 
totalisht të angazhuar...36 

Në vitin e parë të detyrës së tij Xhonsoni fitoi mbështetjen nga Kongresi 
për miratimin e shumë prej propozimeve të Kufirit të Ri të Kenedit si 
Medicare (kujdes shëndetësor për të moshuarit), Food Stamps (ndihmë 
ushqimore për të varfërit),37 dhe një numër të madh nismash edukative  
(ndihmë studentëve si dhe grante në shkolla dhe kolegje). 

Në nëntor 1964 Xhonsoni u rizgjodh President me 61 për qind të 
votës popullore. Në mesazhin drejtuar Kongresit më 4 janar 1965, pasi 
vuri në dukje se shumë amerikanë gëzonin një jetë të mirë, shtoi se shumë 
gjithashtu ishin ende në kurthin e varfërisë, papunësisë dhe frikës. Ai u 
premtoi të moshuarve kujdes spitalor nën sigurimin social; të varfërve dhe 
fatkeqëve rritje të luftës kundër varfërisë; amerikanëve me ngjyrë, zbatim 
të ligjit për të drejtat qytetare dhe zhdukje të pengesave për të drejtën e 
votës.38 Shkalla e varfërisë ra nga 23 % në 12 % në vitet e qëndrimit në 
detyrë të Xhonsonit.39  

4. Ndikimi i studiuesve të pavarur në luftën kundër varfërisë
Si rrjedhojë e rritjes ekonomike dhe të mirëqenies, ishte krijuar 

opinioni se varfëria në vitet 1950 ishte zhdukur ose nuk përbënte ndonjë 
problem serioz në Amerikë. Mirëpo, ndryshe nga teoritë e kohës, se nga 
rritja ekonomike do të përfitonin të gjitha shtresat, doli se klasa e mesme 
dhe e lartë ishin më të favorizuara. 

Kurse shumë të tjerë, sidomos afro-amerikanët vazhduan të ishin grupet 
më pak përfitues në vend. Më 1960, sipas Zyrës Federale të Statistikave 
të Punës, të ardhurat për një familje me 4 persona ishin 3000 usd dhe për 
një familje me 6 persona 4000 usd. Rreth 40 milionë njerëz (rreth 1/4 e 

36 Great Society Speech, Lyndon B. Johnson, 1964. 
37 The Food Stamp Act of 1964, P.L. 88-525, 78 Stat. 703-709, Aug. 31, 1964. 

Programi i kuponave të ushqimit u mundëson familjeve me të ardhura të ulëta të 
marrin “një pjesë më të madhe të bollëkut të ushqimit të kombit”. http://www.
fns.usda.gov/snap/rules/Legislation/history/PL_88-525.htm.

38 L. Jonson.Annual Message to the Congress on the State of the Union. January 
4, 1965. 

 39 How Do Historians Evaluate the Administration of Lyndon Johnson? 
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popullsisë) jetonte poshtë këtyre niveleve. Dy milionë punëtorë emigrantë 
punonin me orë të zgjatura për një pagë ekzistence.40 

Në ndryshimin e opinionit ndikuan veprat e Xh. Galbrait41 dhe M. 
Harringtonit.42 

Galbrait u bë autor “best-seller” me librin Shoqëria e Begatë (The 
Affluent Society, 1958). Në librin e tij Galbrait skicoi mënyrën se si 
Amerika e pas Luftës II Botërore ishte bërë e pasur në sektorin privat, 
por kishte mbetur e varfër në sektorin publik, që shfaqej në mungesën e 
infrastrukturës sociale dhe fizike dhe  thellimin e pabarazive në të ardhura.

Për këtë ai propozoi: eliminimin e varfërisë, investime qeveritare 
në shkollat publike, dhe rritjen e “klasës së re” të përbërë nga mësuesit, 
profesorët, mjekët, dhe inxhinierët. 

Galbrait dallonte dy tipe të varfërisë: varfërinë rastësore, e cila është e 
lidhur me një veçori të individit dhe varfërinë e kufizuar si në një ishull ku 
thuajse secili është i varfër. Për të eliminuar varfërinë, Galbrait propozonte 
investime “më shumë se proporcionalisht” në fëmijët e komuniteteve të 
varfëra. Shkolla me cilësi të lartë, shërbime shëndetësore, masa të  veçanta 
për ushqim dhe argëtim janë shumë të nevojshme të bëhen atje për të 
kompensuar investimet shumë të ulëta që familjet janë në gjendje të bëjnë 
në pasardhësit e tyre...43 

Në mars 1962, M. Harrington botoi librin: “Amerika tjetër: Varfëria në 
Shtetet e Bashkuara” (The Other America: Poverty in the United States). 
Me këtë libër, siç e cilëson New York Herald Tribune, Harrington ishte 
“njeriu që zbuloi varfërinë.” 

40 Chapter 26 Postwar America at Home, 1945–1960. Poverty amid Affluence. 
Pg. 890.  

41 Xhon K. Galbraith (1908–2006), ekonomist kanadezo-amerikan. Profesor 
ekonomie në Harvard (1934–39) dhe Princeton (1939–40). Këshilltar i presidentëve 
demokratë nga F.D. Ruzvelt deri tek B. Klinton. Ambasador i ShBA në Indi (1961–
1963). Ekonomist kejnesian, shkroi më se 40 libra me temë social-ekonomike. 

42 Michael Harrington (1928-1989), profesor i shkencave politike në Queens 
College të Unversitetit të Nju Jorkut (1972), mbështetës i socializmit demokratik. 
Më 1999, Revista Time e cilësoi “The Other America” një nga 10 librat joletrarë më 
ndikues të shekullit të 20-të. The New York Times. June 19, 2009. 

43 The Affluent Society.J.K.Galbraith. Boston: Houghton Mifflin Company, 
1958. Pg. 251-253, 329-333.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 201256

Shkruar në një kohë kur bashkëqytetarët e tij ishin të zënë me begatinë 
e vendit të tyre, libri iu kundërvu vetëkënaqësisë në shpërndarjen e 
begatisë, duke treguar se një çerek deri një e treta e popullsisë, gjerësisht 
e padukshme, jetonte në varfëri. Të varfërit, shkroi Harrington, përbëjnë 
“Amerikën tjetër” të 40 milionë apo 50 milionë njerëzve: “të përjashtuarit 
nga industria, punëtorët migrantë të fermave, të moshuarit, minoritetet, 
dhe të gjithë të tjerët që jetojnë nën kushtet e vështira ekonomike të jetës 
amerikane.” 44  

Libri i Harringtonit zgjoi interesin e Presidentit Xh. Kenedi, që, siç 
i ka shpjeguar biografit të tij Artur M. Shlezinger, Jr., e “ndihmoi në 
kristalizimin e vendimit të tij më 1963 për të shoqëruar shkurtimin e taksave 
me një program varfërie” i cili u vu në jetë me rezultate mbresëlënëse nga 
Presidenti L. Xhonson. 45

5. Kufijtë e varfërisë të Moli Orshanskit
5.1 Varfëria tek fëmijët - shtysa e parë e llogaritjes së kufijve
Deri më 1963 nuk kishte ende një kufi varfërie të llogaritur me metoda 

shkencore dhe të miratuar për qëllime zyrtare. Për plotësimin e këtij 
boshllëku, një kontribut të veçantë ka dhënë Moli Orshanski ekonomiste-
statisticiene në Administratën e Sigurimit Social prej 1958, pas 13 vjetësh 
në Departamentin e Bujqësisë dhe detyra të tjera të mëparshme.46   

Në fillim të vitit 1963 Orshanskit iu ngarkua detyra për të studiuar 
efektet e varfërisë te fëmijët. Për shkak se mungonte një masë e pranuar 
e varfërisë, ajo përpunoi një masë të vetën. Versionin fillestar të kufijve të 
saj të varfërisë (vetëm për familjet me fëmijë) ajo e botoi në  Buletinin e 
Sigurimit Social në korrik 1963, në artikullin Fëmijët e të varfërve.47 

44 Chicago tribune. Power And Poverty. April 30, 2000. Tara Fitzpatrick. 
45 Michael Harrington. http://www.answers.com/topic/michael-harrington.
46 Mollie Orshansky, 1915-2006, u lind në Nju Jork në një familje të varfër hebreje 

emigruar nga Ukraina. Pas kryerjes të studimeve më 1936 dhe deri më 1982, për 
46 vjet ajo punoi në shërbimin publik duke iu kushtuar llogaritjes së kufijve të 
varfërisë për shtresat e popullsisë me të ardhura të ulëta. Për këtë veprimtari ajo 
ka merituar epitetin “Mis Varfëria”. http://www.ssa.gov/history/orshansky.
html.

47 Children of the Poor. By Mollie Orshansky. Division of Research and Statistics. 
Bulletin, July 1963.
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Në hyrje të artikullit ajo shprehte shqetësimin që shfaqej në literaturën 
sociale, se rritja ekonomike nuk kishte sjellë të ardhura në masë të barabartë 
çka reflektohej me numrin e të varfërve. A ishin ata 30 milionë, 40 milionë, 
apo 50 milionë? A ishte ende, si në vitet 1930, 1/3 e vendit e kequshqyer, e 
veshur keq dhe e keqstrehuar, apo tani ishte 1/4 apo 1/5? 48  

Orshanski u jep përgjigje këtyre pyetjeve duke analizuar numrin e 
familjeve me fëmijë në varfëri, duke përdorur kufijtë e varfërisë bazuar 
në “planin ushqimor ekonomik” - plani më kursimtar apo më i liri ndër 
katër planet e hartuara nga Departamenti i Bujqësisë më 1961, që duhej të 
aplikoheshin për modelet e blerjes së ushqimit nga familjet amerikane.49  
(Tre të tjerët ishin: plani me kosto të ulët, me kosto të moderuar dhe liberal, 
të cilët u hartuan duke llogaritur një sasi të ushqimeve të nevojshme me 
çmimet përkatëse). 

Plani ekonomik u “hartua për përdorim të përkohshëm dhe emergjent 
kur fondet financiare janë të pakta” bazuar në sasinë më të pakët të ushqimit 
me koston më të ulët të mundshme. Nga Anketa e Konsumit të Ushqimit 
të Familjeve të vitit 1955 të Departamentit të Bujqësisë (më e fundit), 
Orshanski e dinte se familjet me tre e më shumë persona shpenzonin rreth 
1/3 e të ardhurave të tyre (pas taksave). Për shkak se nuk kishte standarde 
për elementet e tjerë të jetesës, veç ushqimit, kostos së “planit ushqimor 
kursimtar” i shtohej pjesa tjetër prej 2/3 e shpenzimeve duke llogaritur 
kështu kufirin e varfërisë së të ardhurave.

Duke marrë 1963-shin si një vit bazë, ajo llogariti se një familje 
tipike me katër persona (dy të rritur dhe dy fëmijë) shpenzonin 1033 usd 
për ushqim në vit, (1/3 e shpenzimeve gjithsej). Duke u shtuar edhe 2/3 e 
shpenzimeve të tjera (2x1033=2,066) doli shifra prej 3100 usd të ardhura 
para taksave, si kufi i varfërisë për familje.

Në fund ajo theksonte nevojën për përpunimin e standardit për matjen 
e varfërisë dhe nevojën për kërkime themelore lidhur me shkaqet dhe 
zbutjen e varfërisë kronike: “Nëse është e vërtetë se fëmijët e të varfërve 
sot janë vetë të destinuar të jenë prindërit e varfër të së nesërmes, atëhere 
është e nevojshme një ndërhyrje sociale për të shkëputur ciklin, për të 

48 Children of the Poor. By Mollie Orshansky. Division of Research and Statistics. 
Bulletin, July 1963. Pg. 3.

49 Plani ekonomik, tani i quajtur plani kursimtar i ushqimit, është rishikuar disa 
herë gjatë viteve -më së fundi më 2006- nga Qendra për Politikën dhe Mbështetjen 
Ushqimore e USDA.
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ndërprerë rrathët e urisë dhe mungesës së shpresës që lidhin brezat midis 
tyre.50

 
5.2 Kufiri thuajse-zyrtar i varfërisë
Kufiri i varfërisë shërbeu si mjet për identifikimin dhe analizën e 

strukturës së grupeve me të ardhura më të pakta. Megjithatë, u deshën vite 
që ky kufi të fitonte statusin zyrtar. 

Në Raportin e Këshillit të Konsulentëve Ekonomikë (KKE) që 
shoqëronte fjalimin e Presidentit L. Xhonson (janar 1964) drejtuar 
Unionit të Kongresit për Luftën mbi Varfërinë, përfshihej një kapitull me 
titull “Problemi i Varfërisë në Amerikë”51 me të dhëna për numrin dhe 
karakteristikat e familjeve me të ardhura nën 3,000 usd në vitet 1950-
1962.

Në janar 1965 Molie Orshanski publikoi “Llogaritja e të varfërve: një 
vështrim tjetër në profilin e varfërisë”,52 një analizë e popullsisë së varfër 
me një version të zgjeruar të kufijve të saj të varfërisë, duke përfshirë edhe 
kufijtë për individët e palidhur dhe familjet pa fëmijë. Në këtë artikull 
Orshanski paraqiti kufijtë e varfërisë si një masë e pamjaftueshmërisë së të 
ardhurave, jo të mjaftueshmërisë të tyre. 

Në maj 1965 Zyra e Mundësive Ekonomike pranoi kufijtë e varfërisë 
të Orshanskit si një përkufizim funksionues apo gjysmëzyrtar të tyre.53 

Në korrik 1965 Orshanski publikoi artikullin “Kush është kush midis 
të varfërve: një vështrim demografik i varfërisë”,54 një analizë e popullsisë 
së varfër sipas kufijve të saj të 1963-shit së bashku me shifrat fillestare mbi 
popullsinë e varfër në 1964. Në hyrje ajo sugjeron kthimin e shqetësimit 
kombëtar në veprim efektiv, në grupet e të varfërve. 

Në janar 1966 Zyra e Mundësive Ekonomike botoi raportin vjetor 
për vitin 1966 – i pari që përdori kufijtë e varfërisë së Administratës 
së Sigurimit Social (ASS) si përkufizim (thuajse zyrtar) të varfërisë së 

50 Children of the Poor.M.Orshansky. Division of Research andStatistics. Social 
Security Bulletin, July 1963. P.13.

51 “The Problem of Poverty...”, pp. 55-58 and 61.
52 Mollie Orshansky, “Counting the Poor: Another Look at the Poverty Profile,” 

Social Security Bulletin, Vol. 28, No. 1, January 1965, pp. 3-29.
53 http://aspe.hhs.gov/poverty/papers/hptgssiv.htm
54 Mollie Orshansky, “Who’s Who Among the Poor: A Demographic View of 

Poverty,” Social Security Bulletin, Vol. 28, No. 7, July 1965, pg. 3-32.
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qeverisë federale. Raporti theksonte se “pesë vjetët e begatisë dhe rritjes 
së pandërprerë ekonomike kanë kontribuar ndjeshëm në reduktimin e 
numrit të njerëzve që jetojnë në varfëri... Por pavarësisht nga “progresi 
inkurajues... dimensionet e varfërisë janë ende shqetësuese. Prandaj rritja 
e investimeve në burimet njerëzore dhe zhdukja e diskriminimit racial janë 
pjesë vitale e programit anti-varfëri.55  

Në maj 1968 Zyra e Regjistrimit botoi raportin e saj të parë56  kushtuar 
tërësisht subjektit të popullsisë në varfëri sipas përkufizimit të ASS 
(Orshanski). 

Në mars 1969 një Komitet federal nga disa agjenci, i krijuar që në 
shtator 1968, vendosi të bëjë dy ndryshime në kufijtë e varfërisë të ASS 
(Orshanski).57 Më 12 gusht 1969, Zyra e Regjistrimit nxori një raport ku 
shpjegonte këto rishikime të kufijve të varfërisë.58  

Më 29 gusht 1969, Zyra e Buxhetit (tani Zyra e Administrimit dhe 
Buxhetit) u dërgoi një urdhëresë59 agjencive degësore ekzekutive ku i 
orientonte të përdornin statistikat dhe kufijtë e varfërisë  së rishikuar (sipas 
Zyrës së Regjistrimit) për qëllime statistikore. (Ky ishte edhe akti që i bëri 
kufijtë e rishikuar – kufij zyrtarë të varfërisë së qeverisë federale). 

Në dhjetor 1969 Zyra e Regjistrimit nxori një raport të detajuar mbi 
popullsinë në varfëri nën përkufizimin e rishikuar. Raporti vinte në dukje 
se masa origjinale e varfërisë kishte qenë përpunuar nga ASS dhe citonte 
disa artikuj të Orshanskit.

Orshanski i diferencoi kufijtë e saj sipas numrit të anëtarëve, sipas 
statusit moshor, sa ishin fëmijë, sipas gjinisë së kryetarit të familjes, sipas 
statusit fermerë/jofermerë etj., të cilat rezultuan në një matricë me 124 
variante kufij varfërie për secilën variabël të familjeve. Më 1981 kjo 
matricë u reduktua në 48, pasi disa prej kufijve u rishikuan. Kështu kufijtë 
për  familjet fermere u eliminuan dhe kufijtë për jofermerët mbetën për të 
gjitha familjet. Dallimi midis kufijve për familjet “me kryetar familjeje 

55 http://aspe.hhs.gov/poverty/papers/reasmeaspov.htm#N_71_
56 U.S. Bureau of the Census, Current Population Reports, Series P-60, No. 54, 

The Extent of Poverty in the United States: 1959 to 1966, Washington, D.C., U.S. 
Government Printing Office, May 31, 1968.

57 http://aspe.hhs.gov/poverty/papers/reasmeaspov.htm#The War on Poverty
58 http://aspe.hhs.gov/ poverty/papers/reasmeaspov.htm#The War on Poverty
59 Bureau of the Budget Circular No. A-46, Transmittal Memorandum No. 9, 

August 29, 1969.
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femër” dhe “me kryetar mashkull” u eliminua përmes mesatarizimit të 
tyre. Tabela e kufirit të varfërisë u zgjerua duke rritur masën e familjes me 
“nëntë persona ose më shumë” nga “shtatë ose më shumë persona.”  

5.3 Përpjekjet për rishikimin e metodikës së llogaritjes së 
kufirit të varfërisë

Për metodikën e Orshanskit janë bërë vazhdimisht kritika për 
përmirësimin e saj. Në tetor 1989 P. Rugles i paraqiti Komitetit të Përbashkët 
Ekonomik të Kongresit një studim për masat alternative të varfërisë,  kurse 
në prill 1990 publikoi një libër  rreth  kësaj mase.60

Në qershor 1990 Komiteti mbajti një dëgjesë (hearing)61 mbi masat 
e varfërisë, ndërsa në tetor 1990 arriti të sigurojë fondet për Akademinë 
Kombëtare të Shkencave për të kryer studimin për rishikimin e kësaj mase. 
Më 1992 Komiteti për Statistikat Kombëtare i Këshillit të Kërkimeve 
Kombëtare të Akademisë caktoi Panelin (grupin) mbi Varfërinë dhe 
Ndihmën Familjare me 13 ekspertë akademikë joqeveritarë. Pas dy vjet 
e gjysmë kërkimesh, në maj 1995 paneli botoi raportin përfundimtar me 
titull: “Matja e varfërisë: një model i ri”.62   

Paneli arriti në përfundimin se masa e varfërisë duhej të rishikohej 
për të reflektuar prirjet e varfërisë në kohë dhe diferencat midis grupeve të 
popullsisë, në të kundërtën do të  bëhej gjithnjë e më tepër e padobishme 
për publikun apo për studiuesit dhe politikëbërësit.63  

Raporti rekomandonte rregullimin e kufijve të varfërisë me kostot 
e shtëpive sipas zonave gjeografike, pasi kufijtë ekzistues nuk mbanin 
parasysh dimensionin rajonal.64  

Ata që llogariten të varfër përfitojnë në një varg programesh qeveritare 
dhe përfitimesh të tilla si Medicaid, kuponat ushqimorë, programet e 

60 Patricia Ruggles, Drawing the Line: Alternative Poverty Measures and Their 
Implications for Public Policy, Washington, D.C., Urban Institute Press, 1990. 

61 US Congress, Joint Economic Committee, Measuring Poverty[:] Hearing...
June 14, 1990, Washington, D.C. 

62 Constance F. Citro and Robert T. Michael (editors), Measuring Poverty: A 
New Approach, Washington, D.C., National Academy Press, 1995. 

63 Measuring Poverty: A New Approach http://www.nap.edu/catalog/4759.
html. Fq. 3.

64 Recommendation 3.2. Measuring Poverty: A New Approach http://www.
nap.edu/catalog/4759.html. Fq. 8.
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ushqimit në shkolla, Programi Special Suplementar Ushqimor për Gratë 
dhe Fëmijët, dhe ndihma për shtëpitë.65   

Prandaj raporti rekomandonte një përcaktim më të drejtë të të 
ardhurave të familjes në raport me kufirin përkatës të varfërisë si: të 
ardhurat nga burimet publike dhe private për një familje apo individ të 
palidhur; shtohet vlera e përfitimeve jo-cash, si kuponat e ushqimit, 
subvencionet për shtëpitë, ushqimi në shkolla dhe ndihmat për energjinë; 
zbriten shpenzimet për kujdesin mjekësor; zbriten taksat mbi të ardhurat 
dhe taksat për sigurimin social etj.66 

Masa zyrtare e varfërisë duhet të vazhdojë të mbajë parasysh edhe 
individët e palidhur si njësi të analizës si dhe rekomandonte që përkufizimi 
i “familjes” për qëllime të matjes së varfërisë duhet të përfshijë edhe çiftet 
bashkëjetuese.67

Një kritikë e matjes së varfërisë zyrtare është se vazhdon të mbështetet 
në supozimin se familjet shpenzojnë 33 për qind të të ardhurave për ushqim 
në një kohë kur më 2005 u shpenzuan vetëm 12.8 për qind e të ardhurave 
para taksave. Kjo do të thotë se koeficienti i kufirit zyrtar të varfërisë duhej 
të ishte 7.8.68     

Pavarësisht nga përpjekjet për rishikim, masa zyrtare e varfërisë në 
thelb ka mbetur e pandryshuar. Ajo thjesht përshtatet çdo vit me Indeksin 
e çmimeve të konsumit. Për rrjedhojë, vlera e kufirit prej 3100 usd për një 
familje me 4 persona e vitit 1963 ka mbetur e njëjtë me vlerën prej 23021 
usd të 2011-s të së njëjtës madhësi familjeje. 

6. Kufijtë dhe rekomandimet e varfërisë
Prej vitit 1965 përdoren dy tregues të ngjashëm për matjen e varfërisë 

në shkallë federale: kufijtë e varfërisë dhe rekomandimet e varfërisë. 
Kufijtë e varfërisë dalin pas mbarimit të vitit, bazuar në Anketën e 

Popullsisë të marsit të vitit në vijim. Për shembull, kufiri i varfërisë i vitit 
2010, i cili pasqyron vitin kalendar 2010, është llogaritur nga Anketa e 
marsit 2011. 

65 See the discussion in Chapter 4 in Citro and Michael (1995).
66 Recommendation 4.2. Measuring Poverty: A New Approach... fq. 10.
67 Measuring Poverty: A New Approach... fq. 13.
68 http://www.mekids.org/assets/files/poverty/how to improve poverty 

measure mentintheus.doc.
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Kufijtë e varfërisë llogariten dhe shpallen nga Zyra e Regjistrimit 
e ShBA në shtator apo tetor të vitit që ato maten. Kjo për shkak se ato 
bazohen në Indeksin e Çmimeve të Konsumit (CPI) dhe Anketën Korrente 
të Popullsisë (CPS), si rrjedhojë e të cilave nuk janë të njohura deri në fund 
të vitit në pyetësor ose në fillim të vitit pasues. Kufijtë e varfërisë përdoren 
kryesisht për qëllime statistikore si dhe për vlerësime dhe analiza të numrit 
të amerikanëve që jetojnë në varfëri sipas viteve.

Rekomandimet e varfërisë publikohen në fillim të vitit, si rregull në 
shkurt ose mars, në Regjistrin Federal nga Departamenti i Shërbimeve 
Shëndetësore dhe Njerëzore. Ato bazohen në çmimet e ndryshuara me vitin 
e mëparshëm dhe përdoren për qëllime administrative për përcaktimin 
e programeve dhe shërbimeve të caktuara sociale federale, përfshirë 
Programin për parashkollorët, Medicare, Programin e ndihmës për AIDS 
Drug, Programin kombëtar të ushqimit në shkolla, Programin e kuponave 
të ushqimit etj.69  

Çdo vit Byroja e Regjistrimit përditëson kufirin e varfërisë duke mbajtur 
parasysh edhe inflacionin. Vlerësimi për kufirin mesatar të varfërisë për 
vitin 2011 ishte 23021 usd për një familje me katër vetë e cila ka të njëjtën 
fuqi blerëse të kufirit të vitit 1963 prej 3100 usd.

Rekomandimet e varfërisë përcaktohen për vitin në të cilin ato shpallen. 
Për shembull, rekomandimet e botuara në fillim të 2011-s emërtohen si 
rekomandime të varfërisë për vitin 2011, por reflektojnë vetëm ndryshimet 
e çmimeve që kanë ndodhur në vitin kalendar 2010. 

Rekomandimet e varfërisë shpesh quhen “niveli federal i varfërisë,” 
ose “linja federale e varfërisë.” Si kufijtë dhe rekomandimet e varfërisë 
janë të njëjta për shtetet në kontinent. 

Deri më 1980 llogaritja e kufirit të varfërisë bëhej për 7 persona dhe 
më shumë, kurse duke filluar nga viti 1981 përmasat e familjes u shtuan në 
9 persona e më shumë. Kjo u bë me qëllim që të llogariteshin drejt nevojat 
për të gjithë pjesëtarët, pjesa më e madhe e cilëve ishin fëmijë. Kështu, 
kufiri i një familjeje me 9 apo më shumë persona është 2.6 herë më i lartë 
se i asaj me 3 persona. Pra, njësia bazë e llogaritjes është personi dhe jo 
familja në tërësi.

69 What Is Poverty? - Poverty Thresholds And Guidelines In The United States. 
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Viti
fAmiljet me 3 personA ose më shumë

3 4 5 6 7 > 7 8 9 >
1965 2,514 3,223 3,797 4,264 5,248 *** *** ***
1970 3,099 3,968 4,680 5,260 6,468 *** *** ***
1975 4,293 5,500 6,499 7,316 9,022 *** *** ***
1980 6,565 8,414 9,966 11,269 13,955 12,761 14,199 16,896
1985 8,573 10,989 13,007 14,696 *** 16,656 18,512 22,083
1986 8,737 11,203 13,259 14,986 *** 17,049 18,791 22,497
1987 9,056 11,611 13,737 15,509 *** 17,649 19,515 23,105
1988 9,435 12,092 14,304 16,146 *** 18,232 20,253 24,129
1989 9,885 12,674 14,990 16,921 *** 19,162 21,328 25,480
1990 10,419 13,359 15,792 17,839 *** 20,241 22,582 26,848
1991 10,860 13,924 16,456 18,587 *** 21,058 23,582 27,942
1992 11,186 14,335 16,952 19,137 *** 21,594 24,053 28,745
1993 11,522 14,763 17,449 19,718 *** 22,383 24,838 29,529
1994 11,821 15,141 17,900 20,235 *** 22,923 25,427 30,300
1995 12,158 15,569 18,408 20,804 *** 23,552 26,237 31,280
1996 12,516 16,036 18,952 21,389 *** 24,268 27,091 31,971
1997 12,802 16,400 19,380 21,886 *** 24,802 27,593 32,566
1998 13,003 16,660 19,680 22,228 *** 25,257 28,166 33,339
1999 13,289 17,030 20,128 22,730 *** 25,918 28,970 34,436
2000 13,740 17,604 20,815 23,533 *** 26,750 29,701 35,150
2001 14,128 18,104 21,405 24,195 *** 27,517 30,627 36,286
2002 14,348 18,392 21,744 24,576 *** 28,001 30,907 37,062
2003 14,680 18,810 22,245 25,122 *** 28,544 31,589 37,656
2004 15,066 19,307 22,830 25,787 *** 29,233 32,641 39,062
2005 15,577 19,971 23,613 26,683 *** 30,249 33,610 40,288
2006 16,079 20,614 24,382 27,560 *** 31,205 34,774 41,499
2007 16,530 21,203 25,080 28,323 *** 32,233 35,816 42,739
2008 17,163 22,025 26,049 29,456 *** 33,529 37,220 44,346
2009 17,098 21,954 25,991 29,405 *** 33,372 37,252 44,366
2010 17,374 22,314 26,439 29,897 *** 34,009 37,934 45,220
2011 17,916 23,021 27,251 30,847 *** 35,085 39,064 46,572

Tabela 1. Kufijtë e varfërisë për familjet amerikane për vitet 1965 – 2011
Mesatare vjetore në usd

Burimi: U.S. Census Bureau Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the US. 
fq. 49.

Nga tabela 1 del se shifrat e kufijve të varfërisë janë rritur në vlera 
absolute nga njëri vit në tjetrin. Kështu, kufiri i varfërisë për një familje me 
4 pjesëtarë në vitin 1965 ishte 3223 usd, kurse në vitin 2011, pra, pas 46 
vjetësh, arriti në 23021 usd ose 7.1 herë. Për shkak të rregullimit të vlerave 
të kufijve vjetorë të varfërisë me Indeksin e çmimeve të konsumit, del se 
në fakt nuk ka rritje, por ruajtje të niveleve të llogaritura nga M.Orshanski 
që më 1965. 
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7. Varfëria në ShBA në vitin 2011
Zyra e Regjistrimit e ShBA shpalli më 12 shtator 2012 se në vitin 

2011 të ardhurat mediane të familjeve kanë rënë, shkalla e varfërisë nuk 
ka ndryshuar shumë nga viti i kaluar dhe përqindja e popullsisë pa mbulim 
sigurimi shëndetësor është ulur.70  

Të ardhurat reale mediane të familjeve më 2011 ishin 50,054 usd, 1.5 
për qind më pak nga mediana e vitit 2010 dhe rënia e dytë pasuese.

Shkalla zyrtare e varfërisë në shkallë kombëtare ishte 15 për qind, 
me 46.2 milionë njerëz në varfëri. Pas tre vjetëve rresht rritje, shkalla 
e varfërisë dhe numri i njerëzve në varfëri nuk ishin të ndryshme nga 
vlerësimet e vitit 2010.

Numri i njerëzve pa mbulim të sigurimit shëndetësor ra nga 50 milionë 
më 2010 në 48.6 milionë më 2011, ose nga 16.3 për qind më 2010 në 15.7 
për qind më 2011.

Kufiri mesatar i varfërisë për një familje me katër persona për vitin 
2011 ishte 23,021 usd, kurse kufijtë e tjerë  ndryshojnë sipas madhësisë 
dhe përbërjes së familjes (Tab. 2).

70 Release: Wednesday, September 12, 2012. Income, Poverty and Health 
Insurance Coverage in the US: 2011.

Struktura  e 
familjes

Numri i fëmijëve nën 18 vjeç
0 1 2 3 4 5 6 7 8>

Një person  
i vetëm: 

<  65 vjeç 11,702
 65 vjeç  > 10,788

 Dy njerëz:
K/familjar
<65 vjeç 15,063 15,504 

K/familjar
>65 vjeç 13,596 15,446 

3  njerëz 17,595 18,106 18,123 
4  njerëz 23,201 23,581 22,811 22,891
5  njerëz 27,979 28,386 27,517 26,844 26,434 
6  njerëz 32,181 32,309 31,643 31,005 30,056 29,494 
7  njerëz 37,029 37,260 36,463 35,907 34,872 33,665 32,340 
8  njerëz 41,414 41,779 41,027 40,368 39,433 38,247 37,011 36,697 
9  njerëz > 49,818 50,059 49,393 48,835 47,917 46,654 45,512 45,229 43,487

Tabela 2. Kufijtë e varfërisë për 2011 sipas përmasave të familjes dhe numrit të 
fëmijëve përkatës nën 18 vjeç

Në usd
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8. Programi Suplementar i Ndihmës ushqimore
Programi Suplementar i Ndihmës Ushqimore (SNAP), i njohur si 

Programi i Kuponëve Ushqimorë (Food Stamps Program), është një 
program në shkallë federale që siguron ndihmë për individët dhe familjet që 
jetojnë nën kufirin e varfërisë. Programi administrohet nga Departamenti i 
Bujqësisë, kurse përfitimet ndahen nga shtetet.

Programi i filluar më 1964, për një kohë të gjatë ka përdorur kuponë 
të vlefshëm prej 1 usd (me ngjyrë kafe), 5 usd (me ngjyrë blu) dhe 10 usd 
(me ngjyrë të gjelbër). Këta kuponë mund të përdoreshin për të blerë çdo 
ushqim të paketuar pavarësisht llojit të ushqimeve. 

Nga fund i viteve 1990 programi i kuponëve ushqimorë filloi të kalojë 
në sistemin e specializuar të “debit-card”, i njohur si Transferim i Përfitimit 
Elektronik (EBT). Zëvendësimi i kuponëve prej letre nga ky sistem e nxiti 
Kongresin në tetor 2008 të riemërtojë Programin e Kuponëve të Ushqimit 
në Program të Ndihmës Suplementare Ushqimore.

Numri i përfituesve të kuponëve ushqimorë në nëntor 2010 arriti në 
43.6 milionë, që shënon një nivel historik. Më 2010 në këtë program u 
shpenzuan 64 miliardë usd, shifra më e lartë deri tani.71 Prej qershorit 2009 
përfitimi ishte 133 usd mesatarisht për person në muaj. 

Ky program vlerësohet si më i rëndësishmi në luftën kundër varfërisë, 
sidomos pas vitit 2007, kur ShBA u goditën nga kriza ekonomike dhe 
financiare. Krahas kësaj, programi ka ndikuar në nxitjen e zhvillimit të 
industrisë agro-ushqimore amerikane.

Thuajse të gjitha shpenzimet e mirëqenies së shteteve janë kontribut i 
bashkërenduar  që qeveria federale kërkon për programet e saj të mirëqenies 
nëpërmjet një “takse mirëqenieje” që ajo vendos mbi shtetet. Shpenzimet 
për ndihmat e të varfërve në vitin 2008 arritën në rreth 16800 usd për çdo 
person të varfër në ShBA.

71 http://www.fns.usda.gov/snap/retailers/pdfs/2010-annual-report.pdf
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II. KuFIRI I VARFËRISË NË ShqIPËRI

1. Përpjekjet për llogaritjen e kufirit zyrtar të varfërisë
Minimumi jetik në vendin tonë për herë të parë është llogaritur në vitin 

1975. 
Në tetor 1989, pas 14 vjetësh, një grup studiuesish nga institucionet e 

specializuara ekonomike72 kryen një studim73 dhe dolën me propozime për 
përmirësimin e sistemit të pagave në tërësi dhe për rritjen e pagave të ulëta 
me përparësi. Pjesë e këtij studimi ishte edhe rillogaritja e minimumit jetik 
si bazë për rregullime konkrete në tabelën e pagave. 

Për llogaritjen e minimumit jetik është marrë për bazë një racion 
ushqimor ditor për një punonjës që bën punë të lehtë dhe që shpenzon 2 
650 kalori.

Treguesi i rillogaritur më 1989 doli 450 lekë në muaj, 45 usd llogaritur 
me kursin e atëhershëm, për një familje mesatare qytetare prej 4 frymësh, 
me ngarkesë 1 me 0.8. 

Varfëria dhe papunësia nuk njiheshin dhe nuk pranoheshin si koncepte 
që ekzistonin në sistemin politik ish-komunist para vitit 1990, prandaj dhe 
minimumi jetik nuk kishte kuptimin e një kufiri varfërie, por të një treguesi 
ku duhej të mbështetej sistemi i pagave në sektorin shtetëror. Për më tepër, 
ky tregues kishte për objekt vetëm familjet që banonin në qytet dhe në 
qendra pune shtetërore, jo edhe familjet fshatare.

Ky tregues shërbeu për përmirësimin e sistemit të pagave, sidomos 
për rritjen e pagave të ulëta, por nga viti 1991 kushtet politike-ekonomike 
filluan të ndryshojnë me shpejtësi. 

Studimi i parë në kuadrin e tranzicionit drejt një sistemi politik 
demokratik dhe ekonomisë së tregut u krye nga një grup specialistësh 
të Ministrisë së Ekonomisë dhe Institutit të Studimeve të Ekonomisë dhe 

72 Grupi përbëhej nga specialistë të Komisionit të Planit të Shtetit-organ kolegjial 
e vendimor për planifikimin e zhvillimit ekonomik e shoqëror të vendit (në 
nivelin e një ministrie) dhe nga Instituti i Studimeve Ekonomike –një organizëm 
brenda strukturës së tij, që kanë funksionuar deri në fillim të vitit 1991.

73 Studimi: “Për rregullime e plotësime në sistemin e pagave të punonjësve dhe 
për masa të tjera me karakter kompensues”. 11.10.1989. Studimi mban shënimin 
“Tepër sekret” sipas kritereve të kohës.
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mban datën 26 prill 1991.74 Studimi me titull “Mbi ndryshimet e sistemit të 
pagave në kushtet e reformës ekonomike”, si dhe dy vjet më parë, përfshin 
edhe një kapitull për minimumin jetik. 

Në këtë studim autorët arritën në përfundimin se, si rrjedhojë e rritjes 
së çmimeve të disa artikujve të konsumit të përditshëm, veçanërisht 
atyre ushqimorë, treguesi i minimumit jetik të 1989-s duhej të rishikohej 
tërësisht. Me qëllim që të siguroheshin raporte sa më të drejta midis 
proteinave, karbohidrateve dhe yndyrave, u morën për bazë llogaritjet dhe 
struktura e të ushqyerit e ndërtuar nga Instituti i Higjienës. Nga llogaritjet 
e detajuara rezultoi që minimumi jetik për punëtorin në punë të lehtë nga 
450 lekë bëhet 870 lekë, me një rritje prej 93 për qind dhe shpenzimet për 
ushqim zënë rreth 63 për qind të shpenzimeve gjithsej.

Por reforma ekonomike në vitet 1991-1995 e zhvlerësoi shpejt edhe 
këtë masë të matjes së varfërisë, madje as nuk u miratua zyrtarisht. Në këtë 
periudhë dolën përparësi më urgjente, prandaj qeveria nuk tregoi as interes 
dhe as vullnet për të studiuar dhe vendosur në themel të ruajtjes së luftës 
kundër varfërisë minimumin jetik.

D.V.Whitehead, përfaqësuesi i Zyrës Ndërkombëtare të Punës (ILO), 
në Konferencën Tripalëshe për pagat, organizuar nga Ministria e Punës, 
PNUD-i dhe ILO më 1-3 nëntor 1995 në Tiranë u shpreh se, “Çuditërisht 
Shqipëria është ndër vendet e vetme të rajonit ku autoritetet nuk bëjnë 
përllogaritje të minimumit jetik zyrtar ose të nivelit të varfërisë, duke 
vështirësuar kështu çdo krahasim me pagat mesatare ose minimale”.75   

Përpjekje  serioze  për llogaritjen e minimumit jetik zyrtar u bënë 
në fillim të vitit 2001 kur Këshilli i Ministrave me vendimin Nr. 119, 
datë 8.3.2001 “Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2001 të Ministrisë 
së Punës dhe Çështjeve Sociale, për Projektin “Minimumi jetik zyrtar”, 
ngriti një grup me ekspertë për llogaritjen e këtij treguesi.76 

74 Grupi i studimit përbëhej nga: Diana Metohu, Sabri Ganiu, Ilia Telo, Sofika 
Taja, Kiço Ziso.

75 Përmirësimi dhe zhvillimi i politikës së pagave në Shqipëri -Përmbledhje 
referatesh. Tiranë, 1995, fq. 63.

76 Grupi i studimit: Prof. Dr. Ahmet Ceni, zv/ministër i Ministrisë së Punës dhe 
Çështjeve Sociale (kryetar), Prof. Dr. Ilia Telo, Prof. Dr. Edmond Luçi, Dr. Petrit 
Vasili dhe Msc. Elvana Hana, Kiço Ziso etj. (fq. 6 e studimit).
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Autorët e vlerësuan kryerjen e këtij studimi si shprehje të dëshirës së 
Qeverisë për përcaktimin e strategjisë për reduktimin gradual të varfërisë, 
që do të thotë zvogëlim të numrit të popullsisë që ka të ardhura më të pakta 
se minimumi jetik.

Grupi i ekspertëve, në bazë të një studimi të thelluar të evidencave 
statistikore dhe kontabile, të rezultateve të anketimeve të ndryshme si dhe 
të një literature bashkëkohore, arriti në përfundimin se për kushtet e vendit 
tonë metoda më e pranueshme, më e saktë dhe më bindëse për përcaktimin 
e minimumit jetik është metoda analitike (absolute).

Grupi i studimit i llogariti treguesit e minimumit jetik mujor për vitin 
2000 si vijon: për frymë 7,975 lekë; për një të punësuar 13,404 lekë; dhe 
për familje (4 veta) 21,532 lekë.

Ky studim, për fat të keq, nuk u mor në shqyrtim nga Këshilli i 
Ministrave, për rrjedhojë nuk u miratua zyrtarisht. Ngjarjet politike të 
kohës, me ndryshime të shpejta të qeverive, ndikuan negativisht në këtë 
proces. Qeveritë pasardhëse, madje deri më sot, nuk kanë treguar interes 
për ta llogaritur kufirin e varfërisë në kushtet e tanishme.

2. Kufiri  gjysmëzyrtar i varfërisë sipas INSTAT-it
Sipas Anketës së Matjes së Nivelit të Jetesës 2008 të INSTAT-it, “Pjesa 

e popullsisë, konsumi mujor real për frymë i së cilës është nën 4891 lekë 
(me çmimet e vitit 2002), ka rënë nga 25.4 për qind në 2002 në 18.5 për 
qind në 2005 dhe 12.4 për qind në 2008.” 77  

Nga kjo del se INSTAT njeh dhe përdor si kufi të varfërisë për një 
person shumën mesatare prej 4891 lekë në muaj. Kjo shumë mund të 
konsiderohet edhe si kufi gjysmëzyrtar i varfërisë, pasi është llogaritur 
nga një institucion publik siç është INSTAT-i me mbështetjen e PNUD-it e 
Bankës Botërore. Por nuk është zyrtar për faktin se nuk është miratuar nga 
Qeveria dhe nuk shërben për matjen dhe luftën konkrete kundër varfërisë.

77 INSTAT, UNPD, THE WORLD BANK. Shqipëria: trendi i varfërisë -2002 - 
2005-2008. Instat, prill 2009.
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Tabela 3. Popullsia e varfër sipas zonave

ZonAt
numri i të VArfërVe sipAs ViteVe ndryshimi në %

2002 2005 2008 2002-2005 2005-2008
Gjithsej 813,196 575,659 373,137 -29.2 -35.2
Urban 257,690 151,811 150,052 -41.1 -1.2
Rural 555,506 423,848 223,085 -23.7 -47.4

Burimi: INSTAT, 2012.

Sipas tabelës 3, del se numri i të varfërve ka rënë nga 813,196 vetë më 
2002 në 373,137 vetë më 2008 ose rreth 2.2 herë. Rënia ka rezultuar më 
e ndjeshme në zonat rurale, rreth 2.5 herë, kundrejt 58 për qind në zonën 
urbane. Megjithatë, pjesa më e madhe e të varfërve, 60 për qind, vazhdojnë 
të banojnë në zonat rurale, kundrejt 40 për qind në zonat urbane. 

Duke mbajtur parasysh se kufiri i varfërisë për një person është 4891 
lekë në muaj, për një familje tipike prej katër personash shuma del 19564 
lekë (4891x4) mesatarisht në muaj. 

Kufiri gjysmëzyrtar i varfërisë i publikuar nga INSTAT-i prej 4891 
lekë në muaj i shumëzuar me indeksin vjetor të çmimeve të konsumit 
(sipas metodologjisë amerikane (të Orshanskit) do të na mundësonte një 
alternativë të llogaritjes së kufirit zyrtar të varfërisë.

Duke marrë për bazë vitin 2008, përmes indeksimit, kufiri i varfërisë 
në vitin 2009 do të dilte 5,000 lekë mesatarisht në muaj për një person, 
më 2010, 5,185 lekë, dhe më 2011, 5,273 lekë (Tabela 4). Kujdes i duhet 
kushtuar rritjes së çmimeve të artikujve ushqimorë, që ndikojnë në koston 
e jetesës: në vitet 2008-2011 IÇK, ka  dalë 3,5%, 6.8%, 4.6%, dhe 1.2%.

Tabela 4. Kufiri i varfërisë me metodën e indeksit të çmimeve të konsumit

Emërtimi 2008 2009 2010 2011
Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të
konsumit, % 2.2 3.7 3.4 1.7

Kufiri i varfërisë, lekë në muaj 4,891 5,000 5,185 5,273

Burimi: INSTAT, 2012 dhe përpunime të autorit.
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3. Kufiri i varfërisë sipas studiuesve të pavarur
Çështjet që lidhen me mirëqenien dhe varfërinë kanë tërhequr 

vëmendjen e studiuesve të pavarur, ndonëse të pakët në numër.
Më 1995 kreva një studim për llogaritjen e minimumit jetik për një 

familje tipike qytetare me 4 anëtarë (burri dhe gruaja në punë të thjeshtë 
dhe dy fëmijët deri në 15 vjeç), të ndarë në dy faza: prill-dhjetor të këtij 
viti.78 Për efekt studimi ndërtova dy variante: një optimal dhe një minimal. 
Varianti optimal përmban normat e Institutit të Higjienës: një mashkull mbi 
40 vjeç në punë të thjeshtë që harxhon 2850 k.kalori në 24 orë, kurse një 
grua 2470 k.kalori. Raporti proteina, yndyra, karbohidrate për burrin është 
përkatësisht 1:0.98:4.8 kurse për gruan 1:0.99:4.28. Minimumi jetik për 
çdo person në variantin optimal doli 4 543 lekë në muaj, kurse në variantin 
minimal në prill 3 197 lekë dhe në dhjetor 1995 3,508 lekë. (Tabela 5). 
Shpenzimet për ushqim në variantin minimal zinin 64.8 për qind të atyre 
gjithsej.

Nr. Emërtimi Varianti 
optimal

Varianti minimal
Prill Dhjetor

I. Gjithsej 4 543 3 197 3 508
Për ushqime 2 746 2 072 2 228
Për veshmbathje 469 283 345
Për mobilie-orendi 271 139 198
Për të tjera 1 057 703 737

Tabela 5. Përmbledhja e shpenzimeve mujore për një person

Në lekë

Në mars 1998 prof. Ilia Telo, në këtë kohë drejtues i Institutit të 
Punës pranë BSPSH-së, nën udhëheqjen shkencore të Institutit të Punës të 
Sindikatave Europiane kreu një studim për mirëqenien dhe minimumin jetik. 
Studimi, i përkthyer edhe në anglisht, u botua në formën e një monografie 
të veçantë.79 Mbi bazën e llogaritjeve analitike autori ka ndërtuar një tabelë 
me të dhëna të marsit 1998, duke i krahasuar me të disa periudhave të 
mëparëshme.

78 Luan Shahollari. Rreth problemit të minimumit jetik. Ekonomia dhe 
tranzicioni Nr. 3 (5), fq. 22-27. Botim i QShKE. Tiranë, 1995. Studimi është 
përfshirë në Albanian Human Development Report, botim i PNUD-it, 1996.
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Në lekë

Në lekë

79 Iia Telo. Mirëqenia dhe minimumi jetik. Monografi ,Tiranë, 1998. Fq. 109.
80 Kiço Ziso. Llogaritja e minimumit jetik - si tregues bazë për përmirësimin e 

mbrojtjes sociale në Shqipëri. Përmbledhje referatesh. Instituti i Sociologjisë dhe 
FPGj  F. Ebert. Tiranë, 30 korrik 2011. EMAL, fq. 93-106.

Nr. Emërtimi i 
shpenzimeve 

Për një të punësuar Mars 1998

1990 Korrik 
1996

Dhjetor 
1997

Për një të 
punësuar

Për
frymë

Për familje 
me 4 vetë

Shpenz. 
%

1. Për ushqime 649 8,860 15,694 16,976 7,381 29,524 81.5
2. Për veshmbathje 104 915 1,254 1,260 552 2,208 6.1
3. Pajisje e orendi 21 534 545 559 243 972 2.7
4. Të tjera 103 1,369 1,964 2,029 882 3,528 9.7
I. Gjithsej 877 11,678 19,457 20,834 9,058 36,232 100.0

Tabela 6. Treguesit përmbledhës të minimumit jetik

Të dhënat përmbledhëse të tabelës 6 tregojnë se minimumi jetik (kufiri 
i varfërisë) për frymë në mars 1998 ka rezultuar 9058 lekë në muaj (60 
usd me kursin përkatës të këmbimit) dhe se shpenzimet për ushqimin kanë 
zënë  81.5 për qind të shpenzimeve gjithsej. 

Pas një periudhe të gjatë, në korrik 2011 studiuesi K. Ziso, punonjës 
në Institutin e Punës BSPSH, bëri një llogaritje të re të minimumit jetik,80 
i cili, në mënyrë të përmbledhur, paraqitet në tabelën 7. 

Nr. Emërtimi i shpenzimeve Shpenzimet për familje Struktura, 
në %

Për 
personNë vit Në muaj

I. Gjithsej 723,455 60,288 100,0 15,072
Për ushqim 422,700 35,225 58.4 8,806
Për veshmbathje 43,374 3,615 6.0 904
Për mobilie dhe orendi 20,261 1,688 2.8 422
Të tjera 237,120 19,760 32.8 4,960

Tabela 7. Përmbledhëse e shpenzimeve të minimumit jetik

Sipas këtyre të dhënave, minimumi jetik (kufiri i varfërisë) për një 
person për vitin 2010 del 15,072 lekë, nga e cila 8,806 lekë ose 58.4 për qind 
për ushqim. Në këtë variant vihet re një rritje e ndjeshme e shpenzimeve 
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në zërin “të tjera”, ku përfshihen shpenzimet për energji elektrike, ujë të 
pijshëm, ngrohje, transport etj., çmimet e të cilave, siç dihet, kanë  pësuar 
rritje të ndjeshme këto vitet e fundit.

4. Masa e pagesës së ndihmës ekonomike për familje 
Një nga aktet kryesore ku mbështeten masat për mbrojtjen nga 

varfëria është ligji nr. 9355, datë 10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet 
shoqërore”, i cili ka zëvendësuar ligjin  nr.7710, datë 18.5.1993 “Për 
ndihmën dhe përkujdesjen shoqërore”.  

Ligji ka për qëllim të përcaktojë ndihmën për individët dhe grupet 
në nevojë që nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, 
zhvillimin e mundësive dhe ruajtjen e integritetit për shkak të aftësive dhe 
mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore, të 
zbusë varfërinë dhe përjashtimin shoqëror për individët dhe familjet. 

Këshilli i Ministrave me vendimin nr. 787, datë 14.12.2005, “Për 
përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të masës së ndihmës ekonomike” 
(me ndryshime në vitet 2006-2009), shprehet se masa e përfitimit të ndihmës 
ekonomike të plotë mujore përcaktohet në bazë të strukturës së familjes: 
Për kryefamiljarin është 2,600 lekë; Për anëtarët e familjes në moshë pune, 
2,600 lekë;  Për çdo anëtar tjetër të familjes, në moshë pune, 600 lekë; Për 
çdo anëtar tjetër të familjes nën moshë pune (deri 18 vjeç), 700 lekë;

Në vijim Qeveria ka vendosur limitin: masa e plotë e ndihmës 
ekonomike, pavarësisht nga numri dhe përbërja e familjes, nuk duhet të 
jetë më shumë se 7,500 lekë në muaj. 

Sipas programit të Qeverisë, brenda vitit 2013 çdo qytetar shqiptar në 
nevojë do të ketë mbi 2 dollarë në ditë ndihmë ekonomike,81 që do të thotë 
60 usd në muaj.

Nga tabela 8 del se numri i familjeve që përfitojnë ndihmë është rritur 
nga 94,134 më 2008 në 99,494 më 2011. Në këtë prirje ka ndikim edhe 
kriza ekonomike globale.

Ajo që të bie më tepër në sy është niveli shumë i ulët i pagesës së 
ndihmës ekonomike: 3 275 lekë mesatarisht në muaj për çdo familje më 
2008, 3,410 lekë më 2009, rënie në 2,969 lekë më 2010 dhe 3,043 lekë më 
2011.

81 Programi i Maxhorancës dhe Qeverisë së Integrimit Europian 2009-2013. Për 
Shqipërinë Europiane. Paraqitur në Kuvendin e Shqipërisë. Tiranë, më 16.9.2009.
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Një nivel i përafërt rezulton edhe nga analiza e të dhënave që i referohen 
një familjeje mesatare me 4 persona, ku ndihma ekonomike mujore del 
798 lekë më 2008; 820 lekë më 2009; 707 lekë më 2010; 730 lekë më 
2011, nivele që mbulojnë vetëm 16-17 për qind të kufirit gjysmëzyrtar të 
publikuar nga INSTAT-i.

Emërtimi 2008 2009 2010 2011
Familje gjithsej 94,134 96,894 97,540 99,494
Fondi gjithsej (në mijë lekë) 
në vit 3,699,972 3,975,432 3,474,653 3,634,258

Fondi gjithsej (në mijë lekë) në 
muaj 308,331 331,286 289,554 302,854

Ndihma ekonomike për familje 
në lekë, mesatarisht në muaj 3,275 3,419 2,969 3,043

Tabela 8. Numri i familjeve dhe fondi i ndihmës ekonomike (2008 - 2011)

Burimi: Shërbimi Social Shtetëror. INSTAT

Pra, ndryshe nga si veprohet në ShBA dhe BE (dhe në vende të tjera 
me ekonomi tregu dhe shtete të konsoliduara të mirëqenies), këto shifra 
janë thjesht simbolike dhe nuk bazohen në modele shkencore, por në masa 
administrative arbitrare.

Përfundime dhe sugjerime
Matja e varfërisë realizohet përmes metodës absolute dhe metodës 

relative. Metodën absolute e përdorin zakonisht vendet me të ardhura të 
ulëta, kurse metodën relative, vendet me të ardhura më të larta, siç janë 
p.sh. vendet e BE-së. Përjashtim bëjnë ShBA, ku kufijtë e varfërisë maten 
me metodën absolute.

Kufijtë e varfërisë u llogaritën nga M. Orshanski në vitet 1963-65, 
bazuar në masat dhe përbërjet e familjeve, duke shfrytëzuar të dhënat 
e anketave të konsumit familjar, ku ushqimet zinin 1/3 e shpenzimeve 
gjithsej. Duke i shtuar pjesën tjetër prej 2/3 ajo krijoi kështu kufijtë e 
varfërisë, që përshtaten çdo vit me indeksin e çmimeve të konsumit. 

Çdo vend llogarit dhe miraton kufirin e varfërisë bazuar në kushtet e 
tij ekonomike, sociale, tradicionale etj. Një veprim i tillë është i nevojshëm 
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për të njohur sa më saktë numrin e të varfërve, përhapjen e varfërisë si dhe 
për të zbatuar programe për reduktimin e saj. 

Shumë vende si Estonia, Letonia, Lituania, Rusia, Republika Çeke, 
Sllovakia, Polonia, Hungaria, Gjeorgjia, Moldavia, etj., e llogarisin 
minimumin jetik (kufirin e varfërisë) me metodën absolute (analitike) 
bazuar në një “shportë” mallrash e shërbimesh. 

Në Shqipëri mungon kufiri zyrtar i varfërisë. Një kufi (gjysmëzyrtar) 
varfërie publikon INSTAT-i, por ka vetëm vlera statistikore, pasi Qeveria 
nuk e ka miratuar. Për më tepër, anketimet për treguesit e varfërisë bëhen 
një herë në 5 vjet. Kjo është arsyeja pse mungojnë të dhënat për numrin 
e të varfërve pas vitit 2008. Qeveria nuk ka treguar interes edhe ndaj 
studimeve për llogaritjen e minimumit jetik që kanë studiuesit e pavarur.

Për sa më lart, për kushtet ekonomike, sociale dhe zakonore të vendit, 
është urgjente përcaktimi i një mase zyrtare për matjen e varfërisë, 
llogaritur me metodën absolute. Në këtë mënyrë do të njihet më mirë 
shkalla e varfërisë dhe shpërndahet më drejt ndihma ekonomike. 

Si një variant emergjent, kur fondet financiare janë të pamjaftueshme, 
mund të llogaritet një kufi zyrtar duke mbajtur për bazë kufirin e INSTAT-
it duke e përshtatur çdo vit me indeksin e çmimeve të konsumit që i afrohet 
metodologjisë  amerikane.

Përvoja e BE-së, ShBA-ve dhe vendeve të tjera tregon se kufijtë e 
varfërisë nuk llogariten thjesht për qëllime statistikore, por si bazë për 
programet e ndihmave publike në cash. Por qeveria shqiptare, me masën e 
ndihmës ekonomike të përcaktuar me akte ligjore dhe sidomos me zbatimin 
në praktikë mbulon vetëm 16 për qind të vlerës së kufirit të varfërisë të  
INSTAT-t. Pra, ky mbulim është simbolik dhe duhet të rritet me herë.

Përvoja amerikane tregon gjithashtu se ndihmat publike nuk duhet të jenë 
vetëm në cash, por edhe në forma të tjera. Një formë efektive konsiderohet 
programi i ndihmës ushqimore përmes “kuponëve ushqimorë”, madje 
me vlera dhe ngjyra të ndryshme, i cili do të ishte i përshtatshëm edhe në 
kushtet tona, pasi parandalon abuzimet që bëhen me cash.

Qeveria shqiptare duhet të marrë përsipër së paku sigurimin e ushqimit 
për familjet e  varfëra, siç veprojnë edhe vende të tjera. Presidenti kinez 
Hu Jintao është shprehur se deri më 2020 asnjë person në Kinë nuk do të 
jetë i shqetësuar për ushqim dhe veshje (BBC, 30 nëntor 2011). Kur 1/5 
e popullsisë botërore do t’i ketë zgjidhur këto probleme jetësore pas disa 
viteve, përse të mos arrihet një objektiv i tillë edhe në Shqipërinë tonë të 
vogël?
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AbstrAct
Western Balkan countries are facing demographic transition process with an aging 

population trend, which has important implications for socio-economic growth. Therefore, 
social policies and forecasts for a wide range of issues, from employment promotion policies 
to pension policies, should not only reflect these new demographic realities, but also to 
precede demographic challenges. In this context, social policy coordination at the regional 
level would serve the exchange of best experiences in the region and their adaptation 
to the context of each particular country. Western Balkan countries are currently in 
a process of rapid integration and have shown a clear orientation towards the EU. In 
such circumstances, social policy institutions have the opportunity to benefit from the 
experience of EU countries and the instruments that they have started to use in the 
field of social policy coordination, as the Open Method of Coordination, to draw lessons 
from each other’s experiences. This route requires reform and development of complex 
strategies institutional and structural transformations in legislation, administration and 
social equity. One of the recommendations of the recent report of the United Nations for 
Albania is: “the integration of the human rights perspective in all legislation, policies and 
programs dealing with the elderly.” This should remain guiding principle in drafting 
legislation on aging and national strategies for ensuring the social rights of elderly.
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Sipas Bankës Botërore, Ballkani Perëndimor është i vetmi rajon në botë 
që përballet me një kompleksitet sfidash si plakja e shpejtë, popullsi relativisht 
e varfër dhe një tranzicion që ende nuk ka përfunduar drejt ekonomisë së 
tregut. Vendet e Ballkanit Perëndimor po përballen me procesin e tranzicionit 
demografik të tretë me një plakje të shpejtë të popullsisë, e cila ka implikime 
të rëndësishme socio-ekonomike. Tranzicioni i tretë demografik në këtë rajon 
është unik, sepse përputhet me tranzicionin e kohëve të fundit. Banka Botërore 
analizon rezultatet e politikave dhe parashikimet për një sërë çështjesh, nga 
tregjet e punës deri tek politikat e pensioneve, nga kujdesi shëndetësor tek 
tregjet financiare dhe të kapitalit. Ajo arrin në përfundimin se ndonëse plakja 
në rajon po ndodh në kontekstin e kapaciteteve jashtzakonisht të dobëta 
institucionale, vendet mund të shmangin pasojat e rënda ekonomike në qoftë 
se ato përshpejtojnë tranzicionin e tyre ekonomik dhe ndërmarrin politika 
afatgjata për të përballuar sfidat e plakjes.1

1. Prirjet e përbashkëta social-ekonomike në Ballkan 
“Pas dy dekadave tranzicioni, konfliktesh dhe nivelesh të ndryshme 

progresi për pranimin dhe integrimin në BE, vendet e Ballkanit 
Perëndimor kanë zhvilluar edhe modele disi të ndryshme të sigurimeve 
shoqërore. Shqipëria, Maqedonia dhe Kosova kanë relativisht nivele të 
ulëta të përfitimeve sociale dhe të shpenzimeve të mbrojtjes shoqërore në 
përgjithësi, duke ndjekur një politikë ekonomike liberale nën ndikimin e 
Fondit Monetar Ndërkombëtar… Në vitin 2000, ekonomitë e Ballkanit 
Perëndimor hynë pak a shumë në një periudhë zhvillimi të qendrueshëm. 
Rritja ekonomike është e lartë, krahasuar me atë të dekadës së mëparshme, 
mesatarisht 4 përqind në vit përgjatë periudhës 2000-2005. Shqipëria 
përjetoi rritjen më të dukshme, me gati 6 përqind metarisht gjatë së njëjtës 
periudhë, ndonëse kjo bazohej kryesisht në eksportin e punës dhe në të 
ardhurat nga emigrantët. Për këtë arsye, ky zhvillim ekonomik nuk pati 
ndonjë ndikim në rritjen e punësimit dhe uljen e papunësisë në vend”.2

1 The World Bank, From Red to Gray, the “Third Transition” Of Aging 
Populations in Eastern Europe and the Former Soviet Union. Washington (DC): 
The World Bank; 2007. Available On URL: http://www.worldbank.org/eca/
redtogray  

2 Bartlett, W. and Xhumari, M. (2007) “Social security policy and pension reform 
in the Western Balkans”, European Journal of Social Security, 9(4): 317.
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Tabela 1. Tregues ekonomiko-socialë për vendet e Ballkanit Perëndimor, 
2005-2009

Vendet 2005 2006 2007 2008 2009
Prodhimi i Brendshëm Bruto (në terma reale, ndryshimi vjetor, %)

Kroacia 4.2 4.7 5.5 24 -5.8
Ish- RJ e Maqedonisë 4.1 4.0 6.1 5.0 -0.8
Shqipëria 5.7 5.4 5.9 7.7 3.3
Bosnja & 
Hercegovina 3.9 6.1 6.2 5.7 -2.9

Mali i Zi 4.2 8.6 10.7 6.9 -5.7
Serbia 5.6 5.2 6.9 5.5 -3.1
Kosova 3.8 3.9 3.9 5.4 4.0

Papunësia në % ndaj forcave të punës (Studimi i Forcave të Punës)
Kroacia n.a n.a 9.6 8.4 9.1
Ish-RJ e Maqedonisë 37.3 36.0 34.9 33.8 32.2
Shqipëria 14.3 13.9 13.3 12.7 13.0
Bosnja & 
Hercegovina 44.7 44.2 42.9 40.6 42.7

Mali i Zi 18.5 14.7 11.9 10.7 11.4
Serbia 21.8 21.6 18.8 14.7 17.4
Kosova 41.4 44.9 43.6 47.5 45.4

Inflacioni (Indeksi i çmimeve të konsumit, % e ndryshimit vjetor)
Kroacia 3.3 3.2 2.9 6.1 2.4
Ish- RJ e Maqedonisë 0.5 3.2 2.3 8.3 -0.8
Shqipëria 2.4 2.4 2.9 3.4 2.3
Bosnja & 
Hercegovina 4.3 6.1 1.5 7.4 -0.4

Mali i Zi 2.4 3.0 4.3 7.4 3.4
Serbia n.a n.a 11.0 8.6 6.6
Kosova -1.4 0.6 4.4 9.4 -2.4

Bilanci i Përgjithshëm qeveritar (% ndaj PBB)
Kroacia -3.5 -3.1 -2.6 -1.4 -4.1
Ish- RJ e Maqedonisë 0.2 -0.5 0.6 -1.0 -2.8
Shqipëria -3.4 -3.2 -3.5 -5.5 -6.8
Bosnja & 
Hercegovina 2.4 2.9 1.3 -2.0 :

Mali i Zi -2.3 2.7 6.4 -0.4 -3.6
Serbia 0.9 -1.6 -2.0 -2.5 -4.1
Kosova -3.1 2.5 7.1 -0.2 -0.8

Burimi: Komisioni Evropian,Buletini Tremujor Ekonomik, 8 tetor 2010
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Prirjet e përbashkëta të zhvillimit socio-ekonomik në Ballkanin 
Perëndimor pas vitit 2005 janë: 

• Stabilizimi ekonomik në përgjithësi, megjithë deficitet e larta 
kombëtare dhe të ardhurat e ulëta të PBB për frymë;

• Shkallë e ulët e tërheqjes së investitorëve të huaj;
• Eksporti i fuqisë punëtore dhe remitancat e emigrantëve;
• Vështirësi në krijimin e vendeve të reja të punës dhe rritjes së 

punësimit; 
• Papunësia vazhdon të mbetet e lartë veçanërisht tek gratë dhe të 

rinjtë.

Sikurse vihet re nga të dhënat e mësipërme mbi disa nga treguesit e 
përgjithshëm, rënia e pjesëmarrjes së grave në tregun e punës dhe nivelet e 
larta të papunësisë, veçanërisht për Kosovën dhe Maqedoninë, nxjerrin në 
plan të parë politikat e nxitjes së punësimit. Zhvillimi i  sistemit të mbrojtes 
sociale bazuar në modelin kontributiv për Shqipërinë dhe Maqedoninë 
mbështetet nga struktura demografike me kryesisht një popullsi relativisht 
të re. Por modeli kontributiv faktikisht mundëson përfshirjen në këtë 
sistem të mbrojtjes shoqërore vetëm të punësuarit në sektorin formal të 
ekonomisë. Prandaj sfida e politikës sociale qëndron garantimi i të drejtave 
sociale për të punësuarit në sektorin jo formal të ekonomisë, apo të tjerë që 
ndodhen përkohësisht apo përgjithmonë jashtë tregut të punës. 

Studimet e Forcave të Punës në këto vende tregojnë që rreth 50 përqind 
e të papunëve i takojnë grupmoshës nën 30 vjeç. Nisur nga dominimi i 
kësaj grupmoshe në popullsinë e këtyre vendeve, politikat e nxitjes së 
punësimit po përqendrohen tek të rinjtë, punësimi i të cilëve do të zgjerojë 
bazën e mbështetjes për sistemet e pensioneve, krahas efekteve pozitive 
në rritjen e produktivitetit ekonomik. Në vitet e fundit ka një prirje drejt 
uljes së papunësisë në Shqipëri nga 14.1 përqind në 2006 në 13.3 përqind 
ne 2011,3 si dhe në Maqedoni papunësia zbriti në 32 përqind ne 20104 nga 

3 INSTAT on-line Treguesit Sociale (popullsia, punesimi dhe papunësia), gusht 
2012, www.instat.gov.al

4 Zyra e Statistikave Shtetërore e Maqedonisë, Labour Force Survey 2010, 
http://www.stat.gov.mk
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36,0 përqind që ishte në 2006; ndërsa Kosova mbetet në nivele të larta 
papunësie me mbi 45 përqind.5  

Në rastin e Kosovës vihet re një ndërvarësi e dukshme midis shkallës 
së papunësisë dhe asaj të varfërisë: 45 përqind e popullsisë jeton në varfëri, 
me të ardhura nën 1.42 Euro/ditë, dhe 15 përqind në varfëri extreme, i.e. 
me ose nën 0.93 Euro/ditë. Fëmijët dhe të rinjtë nën 24 vjeç ka më shumë 
gjasa të jetojnë në varfëri ekstreme. Popullsia nën  25 vjeç përbën rreth 57 
përqind të pjesës që jeton në varfëri ekstreme, ku të rinjtë nga 15 deri në 
24 vjeç përbëjnë 22.4 përqind të tyre. 6 Pra duket se mjaft të rij të papunë 
në Kosovë jetojnë nën kufirin e varfërisë. Në një situatë të tillë, vendosja e 
pensionit bazë ne vitin 2002 duket sikur e ka shpëtuar popullsinë e moshuar 
mbi 65 vjeç nga risku i varfërisë, ndonëse nuk u ka kthyer kontributet 
e derdhura përgjatë jetës së tyre aktive në ish Republikën Federale të 
Jugosllavisë. 

Ndërsa në Shqipëri, LSMS tregon se niveli i varfërisë relative është 
ulur në 12.5 përqind të popullsisë bazuar në treguesit e LSMS 2008, nga 
25 përqind që ishte nga gjetjet e LSMS 2002, pra gati është përgjysmuar. 
Në të dy rastet, niveli i varfërisë është më i lartë sesa i papunësisë, që do 
të thotë se treguesit e papunësisë nënvlerësojnë nivelin real të papunësisë 
në vend, si dhe krahas përfituesve të asistencave sociale, të moshuarit janë 
në riskun e varfërisë. Varfëria është kryesisht në popullsinë rurale, e cila 
nuk konsiderohet në vlerësimin e papunësisë dhe ku pensioni mesatar i 
pleqërisë nga skema PAYG në vitin 2011 ështe 7,859 Lekë/muaj, më pak 
sesa pensioni minimal në zonat urbane 12,654 Lekë/muaj, apo më pak 
sesa pensioni bazë në Kosovë që shkon në rreth 85 Euro/muaj për persona 
me15 vjet kontribute.  

Por edhe sigurimi i një pensioni minimal nga skema PAYG do të jetë 
i vështirë për popullsinë e Shqipërisë dhe të Maqedonisë në kushtet e 
pjesëmarrjes së ulët, veçanërisht të grave në tregun e punës, apo të punës 

5 Enti i Statistikave te Kosovës, http://esk.rks-gov.net
6 Grupet më të riskuara ndaj varfërisë në kuptimin e të ardhurave të 

pamjaftueshme janë fëmijët, të moshuarit, gratë-kryefamiljare, personat me aftësi 
të kufizuara, të papunët, rezidentet në qytetet periferike dhe minoritetet etnike jo 
serbe. UNDP Kosovo, Kosovo Human Development Report 2006.
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së tyre të papaguar e të paregjistruar në bizneset familjare të vetëpunësimit. 
Pra, edhe pse në dukje skemat PAYG në Shqipëri e Maqedoni krijojnë 
përshtypjen e një diskriminimi pozitiv drejt grave në krahasim me burrat, 
referuar moshave më të ulta të daljes në pension, në fakt gratë janë të 
diskriminuara në jetën shoqërore, si përsa i takon punësimit të paevidentuar, 
shpërblimeve më të ulëta për shkak të pozitave drejtuese të burrave dhe 
jetëgjatësisë më të madhe në krahasim me burrat, që do të thotë qëndrim 
më i gjatë në statusin e varfërisë në pleqërinë e tyre. 

Ideja e arritjes së qëndrueshmërisë së sistemit të pensioneve përmes 
politikave proaktive të tregut është mbështetur edhe nga projektet rajonale 
CARDS të BE, me idenë e nxitjes së tregut rajonal në Ballkanin Perëndimor. 
Në kuadrin e këtyre nxitjeve dhe proceseve të integrimit në BE këto vende 
kanë hartuar Strategji Kombëtare për Integrimin në BE. Së fundmi, edhe 
Kosova është përfshirë në këtë proces të integrimit në BE.7 Në strategjinë 
e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale 2009-2014 përcaktohet si 
përparësi harmonizimi i legjislacionit të mbrojtjes sociale me standardet 
e BE dhe standardet e bashkëpunimin me vendet e tjera të rajonit, për 
rritjen e mundësive për punësim të popullsisë së Kosovës. Zhvillimi i 
politikave aktive të tregut të punës konsiderohet si ndërhyrja më e mirë 
krahas programeve të përfshirjes sociale, për luftën ndaj varfërisë.8 

Dihet që punëtorët e grupmoshave të larta janë më të riskuar nga 
reformat ekonomike, që shoqërohen me rritjen e papunësisë dhe të 
problemeve sociale, veçanërisht për tranzicionin që përjetojnë vendet e 
Ballkanit. Njohja e modeleve të funksionimit të shërbimeve të punësimit 
për përgatitjen e grupmoshave të larta, veçanërisht atyre në prag të pensionit, 
për të qendruar sa më gjatë në tregun e punës, përbën një nevojë të kohës 
edhe për vendet e Ballkanit, ku po vihen re prirjet e plakjes së popullsisë. 
Sot nga BE kërkohet gjithmonë e më shumë zbatimi i idesë së sistemeve 
të mbrojtjes sociale që të garantojnë mbrojtjen e të punësuarve në kushtet 
e fleksibilitetit të tregut të punës referuar konceptit “flexicurity” të 

7 The Government Medium-Term Expenditure Framework (MTEF) for 2009-
2011 and the Multi-Annual Indicative Planning Document for Kosovo – MIPD 
2009-2011

8 Terms of References for technical Assistance Project IPA 2009 ‘Support for the 
Ministry of Labour and Social Welfare’, EU Commission Office, ECLO - Kosovo.
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Organizatës Ndërkombëtare të Punës. Kjo do të luftonte informalitetin, që 
përbën karakteristikë dalluese të tregut të punës në Ballkanin Perëndimor. 
Sot nga BE kërkohet gjithmonë e më shumë zbatimi i idesë së sistemeve 
të mbrojtjes sociale që të garantojnë mbrojtjen e të punësuarve në kushtet 
e fleksibilitetit të tregut të punës referuar konceptit “flexicurity” të 
Organizatës Ndërkombëtare të Punës. Kjo do të luftonte informalitetin, që 
përbën karakteristikë dalluese të tregut të punës në Ballkanin Perëndimor. 
Tjetër karakteristike është përfshirja gjithmonë e më shumë e pensionistëve 
në bizneset familjare, ku ata marrin pagën e ndërkohë paguajnë edhe 
kontributet për sigurimet shoqërore e shendetësore, pa marrë përfitime 
shtesë prej tyre. Prirjet demografike drejt rritjes së peshës specifike të tyre 
në strukturën demografike të shoqërisë, kërkojnë politika sociale fleksible 
që të pasqyrojnë realitetet e reja social ekonomike në Ballkan. 

2. Prirjet e përbashkëta demografike në Ballkan  

“Ndërkohë që problemet demografike janë të pranishme gati në të 
gjitha vendet e Evropës Qëndrore dhe Lindore, vetëm disa kanë krijuar 
modele afat-gjata për të projektuar në mënyrë paraprake kostot dhe 
përfitimet e sigurimeve shoqërore në të ardhmen. Në përgjithësi, mungon 
përgjegjësia për të vlerësuar në mënyrë të integruar programet dhe të 
shikojë se si ato përshtaten me tablonë e përgjithshme të sistemit dhe se 
cilat grupe të popullsisë janë mbuluar apo nuk janë mbuluar në mënyrë 
të përshtatshme. Kjo ka rëndësi të veçantë për shtrirjen e sigurimeve 
shoqërore dhe shpenzimet në të ardhmen”.9

Ndryshe nga vendet evropiane që janë ndikuar kryesisht nga faktorët 
demografikë në reformat e sistemit të pensioneve, Shqipëria, Kosova dhe 
Maqedonia, kanë pasur si forcë shtytëse ndryshimet politike dhe ekonomike 
në vend. Natyrisht që edhe në vendet e Ballkanit Perëndimor janë shfaqur 
prirjet demografike për reduktimin e numrit të lindjeve, duke sjellë rritjen 
e peshës specifike të popullsisë së moshuar në përgjithësi. Megjithatë, këto 
prirje demografike e kanë burimin tek situatat politike, ekonomike dhe 
sociale në këto vende.

9 Organizata Ndërkombëtare e Punës-ILO, Drejtimi i Sigurimeve Shoqërore, 
2005, faqe 163-164.
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 Vendet 2000 2003 2005 2007 2009
BE-27 482 768 486 648 491 154 495 292 499 700
Kroacia 4 498 4 443 4 444 4 441 4 435
Mali i Zi  612 619 623 625 630
Maqedonia  2 022 2 024 2 035 2 042 2 049
Shqipëria 3 058 3 103 3 135 3 153 3 185
Bosnja & Hercegovina  3 753 3 843 3 844 3 844 3 844
Serbia 7 528 7 491 7 456 7 398 7 335
Kosova n.a 1 985 2 041 2 127 2 181

Tabela 2. Popullsia në vendet e Ballkanit Perëndimor, më 1 janar 2000-2009
Në mijë

Burimi: Eurostat (online data codes: demo_pjan and cpc_psdemo). EUROSTAT, Pocket-
book on the enlargement countries ISSN 1977-2696, 2011, page 20.

Gjatë viteve të fundit, jetëgjatësia për burrat dhe gratë u rrit në 
shtetet anëtare të BE-së dhe në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, e 
megjithatë ajo mbetet më e ulët sesa në vendet e BE-së për të dy gjinitë.

Tabela 3. Jetëgjatësia në lindje në vendet e Ballkanit Perëndimor, 2000-2009

Vendet 2000 2005 2009
Meshkuj Femra Meshkuj Femra Meshkuj Femra

EU-27 (1) 74.5  80.9       75.4 81.5 76.1 82.2
Kroacia 70.5 77.8 71.8        78.8         72.9 79.6
Mali i Zi 71.1        76.3       70.4        74.9 71.7                    76.6
Maqedonia 70.9 75.6 71.4        76.2         72.0 76.1
Shqipëria 72.1        n.a       72.1        78.6         72.9 77.8
Bosnja dhe 
Hercegovina              71.3 76.7       72.1        77.5        72.4                    77.7

Serbia (2)                                     68.9 74.4       70.2        75.6        71.3 76.6
Kosova (3)                                    n.a         n.a        67.0         71 n.a                      n.a

(1) 2002 në vend të 2000; 2007 në vend të 2009; (2) 2008 në vend të 2009; (3) 2003 në 
vend të 2005.
Burimi: Eurostat (online data codes: demo_mlexpec and cpc_psdemo). EUROSTAT, 
Pocketbook on the enlargement countries ISSN 1977-2696, 2011, faqe 23.
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Në vendet anëtare të BE-së, si dhe në të gjitha vendet e Ballkanit 
Perëndimor, popullsia në moshë pune llogaritet në rreth dy të tretat e 
popullsisë së përgjithshme. Raporti i popullsisë që gjendet nën dhe mbi 
moshën e punës ndryshon sipas vendeve. Në vendet anëtare të BE-së, 
Kroaci dhe Serbi 15 përqind e popullsisë është nën 15 vjeç, krahasuar 
me rreth 25 përqind në Shqipëri. Nga ana tjetër, rreth 17 përqind janë të 
moshës mbi 64 vjeç në BE, Kroaci dhe Serbi, në krahasim me 9 përqind 
në Shqipëri. Ndërkohë, popullsia mbi moshën 64 vjeç u rrit në të gjitha 
vendet me përjashtim të Serbisë, ku ra me pothuajse 5 përqind.10

10 EUROSTAT, Pocketbook on the enlargement countries ISSN 1977-2696, 2011, 
faqe 13.

11 United Nations, World Population Ageing, 2009.

Tabela 4. Ndryshimet e popullsisë sipas grup-moshave, 2000-2009

Vendet Grup mosha                                      
<15 15-64 65+

EU-27                               -6.2 3.2 12.8
Kroacia -8.0 -1.7 6. 4
Mali i Zi -6.5 2.4 12.2
Maqedonia -18.7 5.7 17.3
Shqipëria -7.8 3.7 9.8
Serbia (2)                                     -10.2 -2.4 -4.9
Kosova (3)                                    n.a n.a n.a

(1) Ndryshimet midis 2000 dhe 2008. (2) Ndryshimet midis 2003 dhe 2009.
(3) Ndryshimet midis 2004 dhe 2007.
Burimi: Eurostat (online data code: demo_pjangroup). EUROSTAT, Pocketbook 
on the enlargement countries ISSN 1977-2696, 2011, faqe 21.

“Edhe pse përqindja e popullsisë së moshuar është në rritje në të gjitha 
pjesët e botës, rritja më e madhe është duke ndodhur në vendet në zhvillim. 
Mesatarisht, 29 milion persona të moshuar do t’i shtohen popullsisë së 
botës çdo vit në periudhën 2010 - 2025 dhe mbi 80 përqind e tyre do të 
shtohet në rajonet më pak të zhvilluara. Si rezultat, pjesa e popullsisë së 
moshuar në botë që jeton në rajonet më pak të zhvilluara do të rritet nga 65 
për qind në vitin 2010 në rreth 80 për qind në vitin 2050”.11  



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 201286

Pavarësisht prirjes së përgjithshme drejt plakjes së popullsisë në 
botë, disa vende kanë ende një popullsi më të re sesa të tjerat, sikurse 
janë vendet e Ballkanit Perëndimor. Kjo mund të ketë efekte pozitive, 
nëse përdoret me mençuri, përsa i takon lëvizjes së lirë të popullsisë 
së re aktive drejt vendeve me popullsi më të vjetër, sikurse ishte rasti i 
emigrimit masiv gjatë tranzicionit të vendeve të Ballkanit Perëndimor 
drejt vendeve evropiane. Ndërsa kjo popullsi aktive e emigruar jashtë 
ka rritur forcat produktive dhe ka përmirësuar strukturën demografike të 
popullsisë së vendeve evropiane,  në anën tjetër, dërgesat nga emigrantët 
në familjet e tyre që jetojnë në vendet e Ballkanit, që kanë arritur deri në 
15 për qind të PBB-së në Shqipëri, Maqedoni e Kosovë, kanë kontribuar 
në stabilitetin makro-ekonomik të këtyre vendeve. Mbi të gjitha, ato kanë 
kontributarë në mbështetjen e prindërve të tyre të moshuar, edhe atyre që e 
kanë siguruar pensionin e pleqërisë, i cili vështirë se ju përmbush të gjitha 
nevojat sociale. Pas vitit 2008, vit që lidhet me krizën globale financiare, 
dërgesat e emigrantëve janë ulur ndjeshëm, fakt që kërkon të reflektohet 
me politika efektive sociale në mbështetje të popullsisë së moshuar. 

Edhe në Kosovë, si shteti më i ri në Ballkanin Perëndimor, parashikimet 
e popullsisë tregojnë për një rritje graduale por të vazhdueshme të shkallës 
së varësisë së popullsisë. Nëse në vitin 2003 kishte 10 persona në moshë 
pune për çdo person të moshuar në Kosovë, nga viti 2050 parashikohet 
të ketë më pak sesa 5 persona në moshë pune për çdo person të moshuar. 
Në Shqipëri, shkalla e varësisë demografike ishte 10.44 përqind në vitin 
2000 dhe parashikohet që në vitin 2025 pothuajse të dyfishohet; e njëjta 
prirje është projektuar për Maqedoninë, e cila ka tregues demografikë më 
të dobët sesa Shqipëria dhe Kosova, por më të mirë sesa Kroacia.

Disa nga tiparet e përbashkëta demografike për të tri këto vende 
janë si vijon: 

 ♦ Ndryshimet demografike janë të shkaktuara kryesisht nga varfëria 
dhe papunësia, si faktorët kryesorë për emigrim masiv të popullsisë në 
moshë të re.

 ♦ Rritja e moshës mesatare të martesës dhe aplikimi i metodave të 
planifikimit familjar kanë çuar në një ulje në numrin e lindjeve.

 ♦ Të tri vendet konsiderohen si vende me moshë mesatare rreth 30 
vjeç dhe ku më shumë se 50 për qind e popullsisë është nën 35 vjeç.
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Tabela 5. Shkalla e varësisë dhe parashikimet 20002025 (personat mbi 65 vjeç 
si përqindje ndaj grupmoshës 16-64 vjeç)

Vëndet 2000 2005 2010 2015 2020 2025
Shqipëria 10.44 11.57 13.07 13.71 15.55 18.37
Bosnja dhe 
Hercegovina 13.89 16.02 16.51 18.59 23.31 29.06

Kroacia 21.90 23.94 24.54 26.89 31.37 35.47
Maqedonia 14.94 16.20 17.35 18.93 22.01 25.10
Kosova12 8.00 9.50 11.00 12.50 14.00 15.00

Burimi: Frederic Sansier (2006); 16. Për Kosovën nuk ka të dhëna.

12 Siteresources.worldbank.org/Socialprotection/Resources/SPDiscussion-papers/
Pensions-DP/0707.Pdf

 ♦ Shqipëria është i vetmi vend në rajon që është relativisht homogjen 
ku rreth 95 për qind e popullsisë është shqiptare nga përbërja etnike. Kosova 
ka më shumë se 80 për qind të shqiptarëve që jetojnë atje, së bashku me 
etnitë e tjera, si dhe pjesa lindore e Maqedonisë është e dominuar nga 
shqiptarët.

 ♦ Dendësia mesatare e popullsisë është relativisht e ulët, krahasuar 
me vendet e BE-27, 116,4 persona për km2 në vitin 2010, me përjashtim 
të Kosovës.

Dominimi i popullsisë shumë të re është konsideruar si një përparësi e 
madhe për zhvillimin e sistemeve efektive të pensioneve PAYG, ku parimi 
bazë është solidariteti mes brezave. Por ndikimet negative të papunësisë së 
lartë, veçanërisht në brezin e ri, emigrimi i tyre jashtë vendit, niveli i lartë i 
aktiviteteve joformale ekonomike, të lidhura këto me tensionet politike në 
vend, kanë zbehur avantazhet demografike, dhe çfarë është më e dukshme, 
artificialisht kanë rritur varësinë e sistemit të pensioneve. Nëse përqindja 
e popullsisë mbi 65 vjeç ndaj popullsisë së përgjithshme në Shqipëri u rrit 
nga 3.2 për qind në vitin 1991 në 10.4 për qind në vitin 2000, përqindja e 
pensionistëve ndaj popullsisë së përgjithshme është rritur nga 10 për qind 
në vitin 1990 (320.900 pensionistë / 3,285.5 mijë popullsisë) në 15.7 për 
qind në vitin 2000 (533.600 pensionistë / 3,401.2 mijë popullsisë). 13 
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Pra, nga këndvështrimi demografik, raporti i varësisë së moshës joaktive 
me moshën aktive të popullsisë është më i mirë se çdo vend evropian, ndërsa 
raporti i varësisë së sistemit të pensioneve është më i lartë, ku një pensionist 
mbështetet nga përafërsisht një kontribues. Rritja e peshës specifike të 
popullsisë së moshuar në popullsinë në përgjithësi, së bashku me rritjen e 
jetëgjatësisë, do të thotë rritje e shpenzimeve për pensione dhe do të ketë 
një ndikim të drejtpërdrejtë në qëndrueshmërinë afatgjatë të sistemit pay-
as-you-go të pensioneve, veçanërisht kur kontribuesit e sistemit po vijnë 
duke rënë për shkak të faktorëve të ndryshëm social-ekonomikë. Sfida 
demografike përbën një sfidë të re për vendet e Ballkanit Perëndimor, e cila 
do të ketë ndikimin e saj në politikat e ardhshme të pensioneve.

Përshtypja e përgjithshme në këto vende të Ballkanit është se plakja 
e popullsisë ende qëndron jashtë vëmendjes së strategjive kombëtare 
për zhvillimin social-ekonomik, pavarësisht fakteve demografike dhe 
standardeve evropiane për të moshuarit. Madje, edhe kur interesat dhe 
nevojat e popullsisë së moshuar gjejnë reflektime në strategjitë kombëtare, 
kapacitetet institucionale për zbatimin e tyre janë të pamjaftueshme. Nga 
ana tjetër, vetë të moshuarit si një grup social në Ballkanin Perëndimor 
janë të mirorganizuar si një grup interesi në shoqatat e pensionistëve si dhe 
në forcat politike, ndonëse ata nuk janë aq shumë të përfshirë në procesin 
e zhvillimit dhe të demokratizimit të shoqërive tona. 

3. Një kuadër i ri për reformimin e sistemeve të mbrojtjes 
sociale  

Përvojat rajonale dhe risitë në çdo vend të Ballkanit sjellin një 
larmishmëri modelesh, të shtetit social, instrumentesh të mbrojtjes sociale, 
kombinim të skemave kontributive dhe jokontributive; të skemave PAYG 
me ato me financim kapital, duke zhvilluar bashkëpunimin  shtet-privat dhe 
format e menaxhimit me pjesëmarrjen e partnerëve sociale. Duke nxjerrë 
në pah përvojat rajonale dhe risitë në fushën e politikave të pensioneve, 
ideja është se si shoqëritë e këtyre vendeve mund të angazhohen në 
reformat sociale për zhvillimin e sistemeve të qëndrueshme të pensioneve 
dhe të lehtësohet koordinimi i tyre në të ardhmen.  

13  INSTAT, http://www.instat.gov.al dhe Instituti i Sigurimeve Shoqërore në 
Shqipëri, http://www.issh.gov.al
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Pas reformave gati 20 vjeçare në përpjekjet për gjetjen e zgjidhjeve 
më të mira të problemeve të sistemit të pensioneve, sot çështja shtrohet 
se si vendet e Ballkanit Perëndimor të dinë të përdorin përvojat pozitive 
për t’ju përgjigjur jo vetëm sfidave të tyre kombëtare, por edhe rajonale. 
Edhe në Bashkimin Evropian, vendet anëtare kanë zhvilluar historikisht 
një shumëllojshmëri modelesh të mbrojtjes sociale dhe vetëm  pas 
viteve 2000 kanë gjetur instrumentin e Metodës së Hapur të Koordinimit 
për bashkëpunimin edhe në fushën e politikës sociale. Në procesin e 
përbashkët drejt integrimit në BE, edhe vendet e Ballkanit Perëndimor 
duhet të përfitojnë nga përvoja evropiane në përdorimin e Metodës së 
Hapur të Koordinimit për shkëmbimin e përvojave në kërkim të zgjidhjes 
së problemeve të njëjta sociale, ekonomike dhe demografike që ato kanë. 

Katalizatorët për të gjetur instrumente të ngjashme me ato të BE-së 
në garantimin e të drejtave sociale në vendet e rajonit janë zhvillimet e 
fundit si marrëveshjet e bashkëpunimit ekonomik dhe të tregëtisë së 
lirë, lëvizja e lirë e njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe forcave të lira të 
punës, të cilat kërkojnë të gjejnë veten jo vetëm në tregjet kombëtare, por 
edhe në ato rajonale e më gjerë. Përderisa të drejtat e pensionit janë të 
lidhura me statusin e punësimit dhe përderisa punësimi nuk po kufizohet 
brenda kufijve të një vendi të vetëm, qeveritë përkatëse duhet të zhvillojnë 
vizionet e tyre për koordinimin e politikave të pensioneve në Ballkan. 
Prirjet e deritanishme për zhvendosjen e forcave të lira të punës nga vendet 
e Ballkanit drejt vendeve të Evropës, me zhvillimin e tregut rajonal mund 
të marrin kahje të kundërt. Kjo ide bazohet në faktin që vendet e rajonit të 
Ballkanit kanë të përbashkët:

 ▪ Një fuqi punëtore më pak të kualifikuar, krahasuar me atë të 
vendeve evropiane, e cila e përballon më lehtë konkurrencën brenda 
tregut rajonal;
 ▪ Gjuhët e përbashkëta për komunikim;
 ▪ Ngjashmëritë në mjediset dhe kulturën e punës; 
 ▪ Lehtësitë e lëvizjes brenda kufijve të Ballkanit, si distancat e vogla, 

etj.
Nevoja për zhvillimin e politikave sociale të integruara në nivel 

kombëtar dhe rajonal vjen logjikshëm edhe në kontekstin e një kuadri të ri 
që kërkohet në përmbushjen e objektivave të BE-së, në proceset i integrimit 
evropian që ka përfshirë gjithë vendet e rajonit. Koordinimi rajonal sipas 
objektivave të BE-së për ndërtimin e sistemeve të qëndrueshme të mbrojtjes 
shoqërore do të jetë një dimension i ri i politikës sociale, përfshirë edhe 
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politikat e pensioneve në Ballkanin Perëndimor. Zotësia e shoqërive 
ballkanase është të përfitojnë sa më shumë nga kjo fazë e mbështetjes që 
BE ka ofruar, veçanërisht në fillimet e shekullit të ri, për garantimin e të 
drejtave sociale të qytetarëve të tyre, kudo që ata punojnë e jetojnë.

Iniciativa për Kohezion Social, në kuadrin e Paktit të Stabilitetit, ka 
mbështetur bashkëpunimin rajonal në politikat e: Punësimit; Kujdesit 
Shendetësor; Strehimit; Pensioneve dhe shërbimeve sociale; Dialogut 
social; Edukimit; Statistikave sociale. 

Gjatë vitit 2010, BE i theksoi këto objektiva sociale me shpalljen 
e strategjisë “Europa 2020” me 5 objektiva për nxitjen e: Punësimit; 
Novacionit dhe zhvillimit të burimeve njerëzore; Rritjes së cilësisë të 
edukimit; Përfshirjes dhe kohezionit social; Ndryshimeve për të përballuar 
sfidat energjetike dhe klimaterike. 

Këto objektiva të vendeve anëtare të BE-së janë njëlloj të vlefshme 
edhe për vendet e Ballkanit Perëndimor, veçanërisht në kuadrin e sfidave 
të njëjta drejt integrimit evropian. Mbështetja e BE-së përmes projekteve 
CARDS për të zhvilluar rrjetin e institucioneve të mbrojtjes sociale të 
vendeve të Ballkanit  për të shkëmbyer përvojat në nivel rajonal duhet 
të zhvillohet më tej nga vetë këto vende, nëse duan të zhvillojnë politika 
sociale efektive. Krahas marrëveshjeve bilaterale në fushën e sigurimeve 
shoqërore mes vendeve të Ballkanit, koordinimi i politikave të pensioneve, 
bazuar në përvojën që vjen sot nga BE duhet të vendoset në objektivat 
kryesore për çdo vend. Faza e harmonizimit të legjislacionit të tyre me 
atë të BE, veçanërisht miratimi i legjislacionit për skemat profesionale 
të pensioneve, sigurisht që ka rolin e vet në koordinimin e sistemeve të 
pensioneve. 

Vendosja e pensionit bazë për mbulimin universal me të ardhura 
minimale për të gjithë të moshuarit në Kosovë duhet të konsiderohet edhe 
nga Shqipëria dhe Maqedonia, përderisa kolonat e tyre të para PAYG nuk 
po sigurojnë mbulimin e gjithë popullsisë me të ardhura për pension. Pas 20 
vjet tranzicioni pa sigurime shoqërore për rreth 50 për qind të popullsisë së 
tyre aktive, ka pak gjasa për të garantuar të drejtat e pensionit të shpallura 
në Kushtetutat e këtyre shteteve. Pensioni minimal që merr në llogaritje 
të paktën 15 vjet sigurim në Shqipëri dhe Maqedoni duhet të dallohet nga 
pensioni bazë. Koncepti i pensionit bazë i cili është i pranishëm edhe në 
ligjin bazë të sigurimeve shoqërore në Shqipëri mund të jetë i ngjashëm 
me konceptin e pensionit bazë në Kosovë, i cili u siguron të moshuarve 
të ardhura mbi kufirin e varfërisë absolute, me 1.5 Euro/ditë. Ndërsa 
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pensionistët me të paktën 15 vjet sigurime në rastin e Kosovës përfitojnë 
gati dyfishin e pensionit bazë, dhe kjo logjikë duhet të funksionojë edhe në 
Shqipëri për t’i nxitur forcat aktive të paguajnë kontributet e sigurimeve 
shoqërore. Si ky lloj paralelizmi mund të zhvillohet edhe për elementë 
të tjerë të sistemit të pensioneve apo të sigurimeve shoqërore në tërësi. 
Garantimi i një niveli pensionesh mbi nivelin e minimumit jetik është më 
e pakta që shoqëria e sotme mund t’u ofrojë të moshuarve për të siguruar të 
drejtat sociale, dinjitetin e tyre dhe për t’i shmangur nga varfëria ekstreme. 

Zbutja e varfërisë deri në vitin 2010 ishte një nga objektivat e 
përcaktuara nga Këshilli Europian në strategjine e Lisbonës në vitin 
2000. Dhjetë vjet më pas, 2010 në vitin Evropian për luftën ndaj varfërisë 
dhe përjashtimit social, objektiva të reja janë përcaktuar në Strategjinë 
“Europa 2020”. Varfëria mbetet në zemër të politikës sociale në shumicën 
e Shteteve Anëtare. Futja e një sistemi të ardhurash minimale në një 
minimum prej 60% të të ardhurave kombëtare mesatare në shtetet anëtare 
të BE, përbën një nga këto objektiva.14 Ndërsa sistemet e pensioneve duhet 
të konceptohen jo vetëm për të shpëtuar të moshuarit nga varfëria, por 
si një si një sistem që u jep siguri sociale qytetarëve të paguajnë kostot 
e sistemit, duke pasur të drejtën e një kthimi relativisht të kënaqshëm të 
kontributeve të tyre në para, për pensionet e tyre të ardhme.  

Personat e moshuar kanë nevojë për burime të përshtatshme, që 
familja dhe shoqëria të jenë në gjendje të përdorin burimet e tyre, 
gjithashtu. Burimet për të moshuarit nuk janë vetëm burime financiare, si 
pensionet, por përfshijnë edhe aftësitë e punës, të rrjetit social, të kohës 
që ata mund të venë në dispozicion të familjes dhe komunitetit. Nga 
ana tjetër, të moshuarit kanë nevojë për masa të veçanta në lehtësimin e 
marrjes së shërbimeve të domosdoshme për ta, në mënyrë që të gëzojnë 
një standard të përshtatshëm jetese dhe inkurajimin e përfshirjes në jetën 
sociale. Prandaj për të përballuar sfidat ekonomike, sociale, demografike, 
etj., duhet të bëjmë më tepër sesa vetëm të rrisim moshat e daljes në 
pension për grupmoshat e larta duke ju rritur artificialisht qëndrimin aktiv 

14 EUROSTAT, Macro determinants of individual income poverty in 93 regions 
of Europe, EU 2010.

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_
inclusion_living_conditions/publications/Methodologies_and_working_
papers).
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në punë, por të ndryshojmë politikat e shërbimeve publike, të transportit, 
të ndërtimit, të komunikimit dhe mbi të gjitha qëndrimin dhe mentalitetet 
e shoqërisë për të çmuar dhe përfituar nga kontributi i tyre. 

Filozofia bazë e sistemit të sigurimeve shoqërore është të realizohet si 
solidaritet midis qytetarëve dhe jo si solidaritet midis qytetarëve dhe shtetit, 
sikurse është kuptuar dhe zbatuar deri tani në Shqipëri, nën presionin e 
tregut të lirë. Shteti hyn në lojë vetëm si garantues që sistemi i sigurimeve 
shoqërore të funksionojë duke respektuar ligjësitë e veta. Solidariteti është 
parimi kryesor, me ndikime shumë të forta në shoqëritë tona tradicionale. 
Ai është ende shumë i fortë në familje, duke mbështetur të moshuarit dhe 
fëmijët në nevojë, por që nuk po shtrihet në institucionet shoqërore dhe 
sidomos në sistemet moderne të pensioneve PAYG. Të rinjtë, gratë dhe të 
moshuarit, të gjithë së bashku duhet të nxisin vizionin e një shoqërie për 
të gjitha moshat të bazuar në solidaritetin dhe bashkëpunimin në mes të 
gjeneratave.  

“Solidariteti si vlerë Evropiane rritet me krijimin e premisave dhe 
mjeteve të domosdoshme për një dialog të hapur dhe të sinqertë midis 
brezave, në kuptimin e arritjes së një situate ku të dy palët të jenë fitues 
“win-win”. Koncepti i drejtësisë sociale i zhvilluar nga John Rawls si 
paanësi, në fushën e politikave sociale ka rëndësi  të zbatohet në lidhje me 
përfitimet, mundësitë, pjesëmarrjen.”15 

Aktualisht vendet e Ballkanit Perëndimor janë në një proces të shpejtë 
drejt integrimit Evropian. Shqipëria, Maqedonia dhe Kosova kanë treguar 
një orientim të qartë drejt BE-së dhe popujt e këtyre vendeve mezi presin 
integrimin në BE. Në rrethana të tilla, institucionet e politikës sociale kanë 
mundësinë të përfitojnë nga përvoja e vendeve të BE-së dhe instrumentet 
që ato kanë filluar të përdorin në fushën e koordinimit të politikave të 
pensioneve, si Metoda e Hapur e Koordinimit, për të nxjerrë mësime 
nga përvojat e njëri-tjetrit. Kjo rrugë kërkon reformimin dhe zhvillimin 
e strategjive komplekse të transformimeve institucionale dhe strukturore 
në legjislacion, administrim dhe kapitalin social. Në përpjekjet e për 
përshtatjen e modeleve të shtetit social, diversifikimin e instrumenteve 
të mbrojtjes sociale, kombinimin e mënyrave të financimit kontributive 
dhe jokontributiv; gjetjes së burimeve të reja duke kombinuar solidaritetin 
social me investimet e mjeteve financiare, duke zhvilluar bashkëpunimin 

15 Deklaratë e Komisionit Evropian, Shtator 2010.
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shtet-privat dhe tërheqjen në vendimmarrje të partnerëve sociale, njohja e 
këtyre përvojave dhe shpërndarja e praktikave më të mira në rajon, do të 
garantojë të drejtat sociale të qytetarëve ballkanas, si dhe një mjedis më 
paqësor në rajon. 

Një nga rekomandimet e raportit të fundit të Organizatës së Kombeve 
të Bashkuara për Shqipërinë është: “integrimi i perspektivës së të drejtave 
të njeriut në gjithë legjislacionin, politikat dhe programet që kanë të 
bëjnë me personat e moshuar.”16 Ky duhet të mbetet parimi udhëheqës 
në hartimin e legjislacionit për moshimin dhe strategjive kombëtare për 
garantimin e të drejtave të tyre sociale.

16 UN, Division for Social Policy and Development (DSPD), Policies and 
programmes for older persons in Albania, report of a fact-finding mission, 10 – 
13 October 2011.
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mjedisi, njeriu dhe mjekësia
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AbstrAct
The protection of the environment is crucial for the current and future generations. 

Research has shown that the climate change is considered one of the most serious 
threats for the viable development with detrimental impact on the evironment, human 
health, food safety, economic activity, natural resources and natural background. The 
discruption of the water balances mainly caused by the increased demand on one side 
and the non-replacement of the natural resource on the other, calls for political change 
through a planning and implementation of a comprehensive water policy integrated in a 
wider strategy for the environment. The improvement of the internal environment and 
the reduction in the energy consumption of buildings, namely the energy behavior of 
buildings should not be independent from the environmental problems. The air companies 
are responsible for the 2 percent of the global carbon dioxide emissions today and this 
percentage will increase if no actions take place. The usage of gas for electricity generation 
creates conditions for better results both in the production and environment. The solid 
wastes are important source of pollution on the environment and at the same time with 
unjustified waste of resources. The main axes in the political management of solid wastes 
are: prevention wastes development; promotion of reuse and recycling; energy and 
materials recovery, leading to pollution reduction. The various actions of the agricultural 
and veterinary biotechnology in the hunger fighting, the reduction of pesticides and the 
increase in the efficiency of the genetically modified crops and cloned animals, have been 
questioned from reports of the EU and in the  scientific bodies. 

Key words: Environment protection;  Climate change; Natural resources; Energy 
consumption of buildings; Air pollution;  Carbon dioxide emissions; Wastes pollution.
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hyrje
Bota sot ka para saj për të zgjidhur problemin më të vështirë të të gjitha 

kohërave: sigurimin e jetëgjatësisë së planetit tonë nëpërmjet ruajtjes së 
mjedisit. Mbrojtja e mjedisit ka rëndësi të veçantë për cilësinë e jetesës 
së brezave të sotëm dhe të ardhshëm. Arritja e këtij objektivi është detyrë 
individuale dhe kolektive. Ua detyrojmë këtë brezave të ardhshëm, ashtu si 
edhe ne e trashëguam nga paraardhësit tanë. Duhet theksuar se problemin 
për brezin tonë e përbën kombinimi i mbrojtjes së mjedisit me zhvillimin 
ekonomik të vazhdueshëm. Me faktin e njohur të ndryshimeve klimatike 
ky problem bëhet akoma më i vështirë.

1. Ndryshimi klimatik 
Ndryshimi klimatik konsiderohet një nga kërcënimet më serioze për 

ekzistencën e zhvillimit, me pasoja për mjedisin, shëndetin e njeriut, 
sigurimin e ushqimit, veprimtarinë ekonomike dhe burimet natyrore. 
Studimet shkencore kanë treguar që përqendrimet e rritura të gazrave të 
fenomenit serrë në atmosferë ndikojnë në ndryshimet klimatike.

Komiteti Ndërkombëtar për Ndryshimet e Klimës, me qëllim përballimin 
e problemit, miratoi në vitin 1992 marrëveshjen-kuadër për ndryshimet 
klimatike, e cila përcakton kuadrin e veprimtarive për stabilizimin e 
përqendrimeve dhe shmangjen e “ndërhyrjes njerëzore të rrezikshme” në 
sistemin klimatik. Gazrat ndotës që janë nën mbikëqyrje janë dioksidi i 
karbonit kryesisht, gazi metan, oksidi nitror (N2O), hidrokarburet e kloruara 
(HFC), hekzafluoridi i squfurit (SF6).

Në dhjetor 1997 në Kioto (Japoni) u nënshkrua Protokolli, i cili detyron 
vendet e zhvilluara si dhe ato drejt ekonomisë së tregut, që të caktonin 
objektiva sasiorë për uljen e emisioneve të gazrave të fenomenit serrë. Këto 
vende ranë dakord që të ulin emisionet e tyre për gazrat në masën 5 për 
qind, krahasuar me nivelet e vitit 1990 gjatë viteve 2008-2012 që përbën 
edhe fazën e parë të marrëveshjes, me objektiva që ndryshojnë nga vendi 
në vend.

Komiteti Europian, këmbëngul në nevojën e përpilimit të një teksti me 
objektiva detyrues për të ulur emisionet e gazrave të fenomenit serrë në 
vlerat nga 25 për qind deri në 40 për qind në atmosferë deri në vitin 2020, 
krahasuar me nivelet e vitit 1990.

Kodifikimi i masave të planifikuara parashikon shtim të pjesës së 
energjisë nga Burimet Energjetike të Rigjenerueshme në masën 20 për 
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qind të vlerës totale të konsumit të energjisë në të gjithë BE deri në vitin 
2020 dhe shtimin e pjesës së biokarburanteve në masën 10 për qind të 
karburanteve të automjeteve deri në vitin 2020. Këto janë objektiva tepër 
ambiciozë, po të marrim parasysh faktin që sot vetëm 8.5 për qind e 
konsumit energjetik mbështetet në burimet energjetike të rigjenerueshme. 
Për arritjen e këtij objektivi, duhet të bëhen përpjekje shumë të mëdha nga 
të gjitha shtetet anëtare.

Ky objektiv nuk është ngushtësisht i lidhur vetëm me uljen e emisioneve 
të fenomenit serrë për të siguruar një “energji e pastër” por me reduktimin 
e të gjithë ndotësve tradicionalë, siç janë oksidet e azotit, dioksidi i squfurit 
si edhe të grimcave të pluhurit, të cilat janë të dëmshme si për shëndetin e 
njeriut, ashtu edhe për mjedisin.

2. Burimet ujore 
Në kushtet e ndryshimeve klimatike, gjithçka që është e lidhur me ujin 

do të njohë ndryshime të mëdha në të ardhmen. Toka, nuk arrin të thithë 
ujin që vjen në sasira të mëdha dhe për një periudhë kohore relativisht 
të shkurtër, siç ndodh gjatë rrebesheve, për pasojë sasia më e madhe e 
këtij uji të reshjeve me intensitet të madh mund të mos shfrytëzohet dhe 
të humbasë. Në rajonin e Ballkanit Jugor, edhe në rastet kur nuk do të 
ndryshojnë ndjeshëm sasitë totale vjetore të përshkimit  ujor në tokë, do të 
ndodhë kufizimi i mundësisë që të pasurohen depozitat nëntokësore të ujit 
dhe të ripërtërihen fondet ose stoqet e tyre ujore.

Rreziqet natyrore të thatësirës dhe të përmbytjeve pritet të bëhen 
akoma më të ndjeshme, me pasojë shfaqjen e një sërë humbjesh të tjera 
të fenomeneve ekstreme që sjell ndryshimi klimatik. Zjarret në pyje dhe 
fenomenet më të shpeshta të përmbytjeve në kombinim me shtimin e 
lëvizjes së popullatës drejt qendrave të mëdha të banimit do të jenë faktorë 
ndihmues për një erozion më të madh të tokës, me pasojë fuqizimin 
dhe zgjerimin e rrezikut të një shkretëtimi më të madh. Por pakësimi i 
mundësive të pasurimit të depozitave sipërfaqësore dhe nëntokësore 
natyrore të ujit në vendet e ndryshme, por edhe në vendin tonë, që prej 
kohësh u janë nënshtruar pasojave të keqpërdorimit dhe të pakësimit të 
ndjeshëm të rezervave dhe stoqeve ujore, do të ketë në të ardhmen rezultate 
tepër negative. 

Një sasi e madhe e ujit që konsumohet çdo vit nuk zëvëndësohet. 
Shkaku kryesor janë kërkesat gjithmonë në rritje për ujë si në zonat 
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bujqësore ashtu dhe në qendrat e banuara, nga industria, turizmi si edhe 
nga veprimtaritë e tjera të ndryshme me zhvillim intensiv nga të gjithë 
sektorët, të cilat nuk janë planifikuar në bazë të mundësive natyrore të 
sistemeve ekzistuese ujore. Zhvillimi ekonomik që nuk vlerësoi drejt 
mundësitë aktuale të nëntokës, pati si pasojë atë që sot shfaqet gjerësisht si 
dobësi e burimeve ujore, si pakësim i prurjes së lumenjve, si ulje e nivelit 
ujor ose zhdukje e plotë e liqeneve dhe e hidrotopeve ose si kripëzim i 
sistemeve ujore bregdetare.

Prandaj duhet të ndërgjegjësohemi dhe të bëhemi të vetëdijshëm në 
kohë se sa kritike është gjendja dhe duhet të përshtatemi me të dhënat e 
epokës së re të ndryshimeve klimatike, para se të jetë vonë. Problemi i 
ujit në epokën e re të çrregullimeve klimatike do të mund të përballohet 
me sukses vetëm brenda një programimi të drejtë si edhe zbatimit të një 
politike hidrike të kompletuar, inkuadruar në një strategji globale për 
mjedisin. Pra, ndryshimi klimatik kërkon dhe ka si domosdoshmëri edhe 
ndryshimin politik.

Vlerësimi i mundësive që mund të ofrojë ekonomia “jeshile” dhe 
zhvillimi “jeshil” janë mbase mundësitë e fundit lidhur me fatalitetin që 
mund të sjellë uji. Me pak fjalë, mund të gjendemi të papërgatitur dhe 
të paorganizuar përpara ndryshimeve të mëdha që ne kemi shkaktuar me 
ndërhyrjet tona të gabuara në natyrë.

3. Ndërtesat- mjedisi i brendshëm si edhe mikroklima 
Ndërtesat japin strehim dhe individualitet tek njerëzit dhe normalizojnë 

në një shkallë të lartë cilësinë e jetës së tyre. E njëjta gjë ka vlerë edhe për 
mjediset e përbashkëta dhe ndërtimet e natyrave të çdo lloji në qytetet 
fshatrat dhe ku jetojmë. 

Mjedisi ndërtimor nuk është një kompleks i thjeshtë prej ndërtesash 
por një rezultante natyrore e proceseve të ndryshme ekonomike, shoqërore 
dhe mjedisore, të cilat janë ngushtësisht të lidhura me nevojat e shoqërisë 
bashkëkohore dhe me prototipet ekzistuese.

Cilësia e mjedisit të brendshëm të ndërtesave përbën një bashkekzistencë 
mes përparësive projektuese, konsumimit energjetik dhe cilësive të mjedisit 
atmosferik. Duke njohur që ndërtesat kanë kohëzgjatjen e tyre të caktuar, 
e cila tejkalon disa dekada, çfarëdolloj vendimesh që merren gjatë procesit 
të projektimit të tyre kanë pasoja afatgjata si në ekuilibrin total energjetik, 
ashtu dhe në mjedisin atmosferik.
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Shtimi i interesimit për cilësinë e mjedisit atmosferik që vërehet 
gjatë viteve të fundit në kombinim me arritjet e teknologjisë në fushën 
e përdorimit të energjisë diellore dhe të ekonomizimit të energjisë, si 
dhe shtimi i vazhdueshëm i popullimit të qendrave të mëdha të banimit 
përcaktojnë përparësitë më kryesore për kërkimet e ardhshme në fushën e 
ndërtimeve, të cilat mund të ishin si vijon:

Përmirësimi i mjediseve të brendshme të ndërtesave, gjë e cila mund 
të realizohet si kombinim i rrethanave të një cilësie të kënaqshme të ajrit 
të brendshëm në nivele termike tolerante, komoditet optik dhe akustik i 
ndërtesave.

Pakësim i konsumit energjetik të ndërtesave nëpërmjet përdorimit 
të teknologjive bashkëkohore të sistemeve diellore alternative të cilat 
kombinohen me teknika të freskimit që mbështeten në mbrojtjen termike 
dhe diellore të ndërtesave, si dhe në largimin e nxehtësise së tepërt të 
ndërtesës me tunele nëntokësore.

Përshtatja e ndërtesave të banimit në kushtet e veçanta të mjedisit të 
qyteteve duhet të bëhet në mënyrë të tillë që të jetë i mundshëm instalimi 
i sistemeve diellore të ekonomizimit të energjisë si edhe përballimi 
i transformimeve që duhet të realizohen në karakteristikat teknike të 
mjedisit të zonave të banuara. Duke mbajtur parasysh se banori, kryesisht 
i qendrave të mëdha, kalon 80 për qind të jetës në banesë, është evident 
ndikimi i cilësisë së mikroklimës së mjedisit të brendshëm në shëndetin, 
në konfortin dhe produktivitetin e tij.

Nga studimet që janë kryer në ndërtesat në qendër të qyteteve të mëdha 
në vende të ndryshme të botës, ka rezultuar që konsumimi i energjisë që 
është i nevojshëm për freskimin  e tyre, është rreth dyfishi i asaj që nevojitet 
për të njëjtin qëllim në ndërtesat e vendosura në periferi të këtyre qyteteve. 
Paralelisht shtimi i niveleve të ndotjes atmosferike dhe emisionet e larta 
të disa materialeve ndërtimore bashkëkohore kontribuojnë në shtimin e 
përqendrimit të ndotësve në brendësi të ndërtesave, me pasoja veçanërisht 
të rëndësishme në shëndet.

Sjellja energjetike e ndërtesave nuk do të duhet të trajtohet e veçuar 
nga problemet e mjedisit dhe duhet të studiohet si një bashkësi, bashkë 
me mikroklimën konkrete të jashtme të ndërtesës si dhe të mjediseve të 
brendshme të saj. Natyra e bashkërendimit të parametrave që përcaktojnë 
rendimentin e ndërtesave kërkon ndërmarrjen e nismave të bashkërenduara 
në nivel teorik dhe në atë eksperimentalo-praktik.
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4. Aeroportet 
Sipas Komitetit Ndërqeveritar të Kombeve të Bashkuara për 

Ndryshimin Klimatik, sot aviacioni është përgjegjës për vetëm 2 për qond 
të emisioneve botërore të dioksidit të karbonit (CO2). Por nga ana tjetër, 
në qoftë se nuk do të merren në kohë masat e nevojshme, ka mundësi që 
këto emisione në dekadat e ardhshme të shtohen, dhe si pasojë të shtohen 
ndotësit  e mjedisit të një aeroporti  dhe ndikimi i tyre në ndryshimin 
klimatik.

Komiteti Europian propozon kategorizimin dhe përfshirjen e shoqërive 
të aviacionit në Sistemin Europian ekzistues të tregtimit të emisioneve. Në 
bazë të këtij propozimi, duke filluar nga viti 2012, shoqëritë e aviacionit 
që kryejnë fluturime në aeroportet europiane do të jenë të detyruara të 
mos tejkalojnë emisionet e një sasie të përcaktuar të ndotësve, të cilat janë 
bazuar në të dhënat historike të fluturimeve.

Propozimet alternative për shtimin e aktivitetit fluturues të një 
shoqërie të aviacionit do të jenë në drejtim të përmirësimit dhe përsosjes 
së teknologjisë së avionëve, me rrjedhojë pakësimin e ndotësve, ose duke 
blerë të drejta (konçesione) nga shoqëri të tjera (si p.sh. shoqëri të aviacionit 
ose të energjisë elektronike), duke fituar kështu kredi emisionesh nëpërmjet 
subvencionimit të burimeve energjetike të rigjenerueshme etj., duke 
përmirësuar veprimtaritë fluturuese (p.sh. pakësim të kohës së fluturimeve) 
ose edhe duke paguar gjobat e parashikuara në dispozitat përkatëse.

5. Gazi natyror  
Në periudhën e karburanteve shumë të shtrenjta, por edhe në një 

periudhë gjatë së cilës çdo ditë e më shumë një numër më i madh shtetesh 
ndërgjegjësohen për domosdoshmërinë e marrjes së masave për mbrojtjen e 
mjedisit, përdorimi i gazit natyror është një pasuri që duhet të shfrytëzohet 
më gjerësisht, për të ndikuar në zgjidhjen e një seri problemesh të lidhura 
me mbulimin e nevojave energjetike. Nga ana tjetër, gazi natyror ka përbërë 
karburantin alternativ për vendet e Europës Perëndimore edhe në periudhat 
gjatë të cilave çmimet e naftës ishin në vlera shumë të ulëta. Kjo lidhet me 
faktin se përdorimi i gazit natyror ndot më pak mjedisin dhe çmimi më i 
lirë se i naftës.

E vetmja pikë negative në çështjen e përdorimit të gazit natyror për 
prodhimin e energjisë elektrike është çmimi i lartë transformues i investimit, 
çmim i cili tejkalon edhe atë të centraleve që përdorin karburante të ngurta. 
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Nga ana tjetër, rentabiliteti funksionues i një njësie me “karburant të kaltër” 
krijon premisat për rezultate kryesisht më të mira si në prodhim, ashtu 
edhe në mjedisin e zonës ku ajo funksionon.

Në bazë të studimeve të kryera nga studiues të fushës së Autoriteteve 
Normalizuese të Energjisë, duke marrë në konsideratë çmime konstante 
të naftës dhe anthracideve të nivelit 80 dollarë për fuçi dhe 80 dollarë 
për ton përkatësisht, çmimi konstant prodhues i një centrali gazi natyror 
përllogaritet në 10 euro për megavatore (MWh), ndërsa në centralin që 
shfrytëzon anthracide arrin 22 euro dhe me lignit është akoma më e lartë, 
25 euro/MWh. Të dhënat për përparësitë e gazit natyror në drejtim të 
emisioneve të ndotësve që provokojnë fenomenin serrë janë në shumicën 
dërrmuese në favor të këtij karburanti.

Të gjitha të dhënat e mësipërme si edhe fakti që, prodhimi i energjisë 
elektrike me lëndë të parë gazin natyror ka më shumë përparësi, si në 
drejtim të administrimit ashtu dhe në rezultatin ekonomik përfundimtar, 
duke përfshirë këtu edhe koston për justifikimin e ndotjeve, autoritetet 
kompetente të çdo vendi duhet t’i japin një rëndësi prioritare programimit 
dhe ndërtimit të stacioneve energjetike me lëndë të parë që të ketë më pak 
konsekuenca negative në mjedis dhe gjithashtu të jenë edhe ekonomikisht 
rentabël.

6. Mbeturinat 
Ushtrimi bashkëkohor i një politike mjedisore në fushën e 

administrimit të mbeturinave në nivel komunitar dhe ndërkombëtar si 
dhe nevoja e mbrojtjes efikase të mjedisit dhe kontrollit të ndotjes nga 
mbeturinat, hapin horizonte të reja dhe diktojnë një përballim shumë më 
të detajuar dhe një analizë më të dokumentuar të problemeve të ndotjes 
mjedisore nga mbeturinat. Është vërtetuar katërcipërisht që mbeturinat 
e ngurta përbëjnë një burim të rëndësishëm ndotjeje me pasoja negative 
në mjedis gjithmonë në rritje, duke krijuar paralelisht dhe një shpërdorim 
të pajustifikuar të burimeve financiare. Drejtimet bazë të politikës për 
administrimin e mbeturinave mbështeten në parimet e përgjithshme të 
administrimit të mbeturinave të ngurta që kanë si përparësi parandalimin 
e formimit të mbeturinave, promocionin e ripërdorimit dhe riciklimit 
të mbeturinave si dhe forma të tjera të shfrytëzimit të tyre (përfitimin e 
materialeve të ndryshme dhe të energjisë), me rezultante pakësimin e 
ndotjes dhe përfundimisht disponibilitetin e sigurt të tyre.
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Qëllimi i dispozitave ligjore për çdo shtet duhet të ketë si përparësi 
profilaksinë e krijimit të mbeturinave të ngurta, ripërdorimin, riciklimin 
dhe rifitimin e energjisë si dhe disponibilitetin përfundimtar të tyre 
pa krijuar probleme. Paralelisht është e nevojshme të përmirësohen 
rendimentet mjedisore të të gjithë organizmave që përfshihen në ciklin 
jetësor të produkteve, të prodhuesve, shpërndarësve, konsumatorëve, të 
administrimit të mbeturinave, shtetit etj. Fusha e zbatimit të legjislacionit 
duhet të përfshijë edhe ambalazhet dhe mbeturinat e tyre, shtyllat elektrike 
dhe akumulatorët, automjetet që janë amortizuar tërësisht dhe kanë dalë 
jashtë qarkullimit, mbeturinat e gërmimeve, ndërtimeve dhe të materialeve 
të shembjeve, vajrat e përdorur, gomat e vjetra të automjeteve si dhe 
pajisjet elektrike dhe elektronike. Parimet bazë të administrimit alternativ 
janë: parimi i përcaktimit të krijimit të mbeturinave; i ripërpunimit; i 
riciklimit; i përfitimit të energjisë; kush ndot paguan; i përgjegjësisë për 
të gjithë njerëzit që merren me administrimin e produkteve (furnizuesit e 
materialeve, të prodhimit, importuesit, tregtarët, shpërndarësit, autoritetet 
publike, organet e vetëqeverisjes vendore, institutet dhe institucionet); 
parimi i publikimit dhe informimit të përdoruesve dhe konsumatorëve; i 
mosdiferencimit të produkteve.

Një e dhënë tepër e rëndësishme që duhet ta përmbajë legjislacioni 
është pjesëmarrja e përdoruesve përfundimtarë dhe e konsumatorëve 
në zinzhirin e administrimit të mbeturinave. Kjo është veçanërisht e 
rëndësishme pasi riciklimi dhe përfitimi i materialeve janë të lidhura 
kryesisht me veçimin e mbeturinave që në origjinë. Kjo bën më tepër të 
përgjegjshëm për mënyrat e pakësimit të mbeturinave, në mënyrë që të 
rihyjnë si lëndë e parë për të përftuar materiale të gatshme në ciklin e 
prodhimit. Sigurisht që kjo procedurë kërkon një informim të gjerë dhe 
të përshtatshëm nga specialistët e ekonomisë dhe të shërbimeve publike.

Të gjithë administratorët (prodhuesit, importuesit) janë të detyruar 
të organizojnë ose të marrin pjesë në sisteme të administrimit alternativ. 
Në shumë vende të botës sistemet, të cilat mund të jenë individuale 
ose kolektive, vlerësohen dhe miratohen nga një organizëm i cili është 
në varësi të Ministrisë së Mjedisit. Ky organizëm funksionon si person 
juridik i së drejtës private me pavarësi të plotë administrimi ekonomik dhe 
që nuk ka karakter spekulimi. Qëllimi kryesor i organizmit në fjalë është 
që të programojë dhe të zbatojë politikën për administrimin alternativ të 
ambalazheve dhe prodhimeve të tjera.
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7. Energjia bërthamore
Në mënyrë tepër të përmbledhur për problemin e mësipërm paraqesim 

sa më poshtë:
a) I vetmi dimension jeshil i energjisë bërthamore është “terreni ose 

treva e blertë” ku kanë përfunduar mijëra viktima të saj.
b) Asnjë instalim atomik nuk është kurrë 100 për qind i sigurt. Tmerri 

i Çernobilit dhe Fukoshimës nuk lënë asnjë shteg që të mos ndodhë diçka 
e ngjashme.

c) Armët bërthamore do të jenë gjithmonë “Vëllezër binjakë” me 
energjinë atomike dhe shqetësim të veçantë na shkaktojnë hapat e shpejtuar 
të bërthamorëve “të vegjël” si dhe përhapja e energjisë atomike në shtete 
që nuk e dispononin.

d) Pavarësisht miliarda të dollarëve që shpenzohen për këtë qëllim, 
akoma nuk është gjetur një mënyrë e sigurt dhe afatgjatë për depozitimin 
dhe ruajtjen e mbeturinave radioaktive që prodhohen nga stacionet 
bërthamore.

e) Në një kohë kur “pushtetarët e mëdhenj” proklamojnë me tone të 
larta se kudo janë të pranishme “problemet e sigurisë”, nuk ka rrezik më 
të madh sesa nga një fabrikë që prodhon mbeturina materiale për armatim 
bërthamor.

f) Energjia bërthamore është e vetmja teknologji prodhimi e energjisë 
elektrike që asnjë person nuk di se sa kushton prodhimi i një Megawat/h. 
Kostot e sigurimit, administrimit të mbeturinave dhe mbylljes së stacioneve 
rriten vazhdimisht dhe rëndojnë tërë shoqërinë, nëpërmjet fryrjes së 
buxheteve shtetërore. P.sh. kostoja e mbylljes së stacioneve bërthamore 
britanike do të tejkalojë 100 miliard euro.

g) Fabrikat atomike janë të vetmet që nuk sigurohen, sepse asnjë 
agjenci sigurimi nuk do të merrte përsipër riskun e një aksidenti bërthamor.

Këtë risk si dhe kostot përkatëse do të rëndojnë mbi shpatullat e 
mbarë shoqërisë mbasi do të mund të kishte rezultate më të mëdha dhe 
më dobiprurëse në uljen e emisioneve të ndotësve, në qoftë se vlerat 
monetare do të drejtoheshin për investime për ekonomizimin e energjisë 
dhe për burime energjetike të rigjenerueshme. Edhe nëse ndërtohen 1000 
stacione të reja bërthamore, prodhimi i tyre do të mbulonte vetëm 40 për 
qind të konsumit total në shkallë botërore, dhe për ndërtimin e një reaktori 
bërthamor nevojiten të paktën 12 vjet.
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8. Mjedisi dhe mjekësia
Mjekësia Mjedisore ka si objekt të saj studimin e problemeve kronike 

të shëndetit, të cilat janë të lidhura me faktorë të ndryshëm mjedisorë që 
qarkullojnë në ajër, në produktet ushqimore dhe në ujë. Këta faktorë në 
disa njerëz provokojnë shqetësime të shumta, të cilat interesojnë më tepër 
se një sistem të organizmit të njeriut. Shenjat klinike janë të shumta si në 
numër ashtu dhe në gravitetin dhe seriozitetin e tyre dhe janë në analogji 
me shpeshtësinë dhe kohën e eksporimit në faktorët dëmtues.

Në pesë dekadat e fundit, krahasuar me dekadat e mëparshme, njerëzit i 
janë nënshtruar një ekspozimi më të madh në ndotësit me prejardhje kimike. 
Ndotësit i gjejmë kudo: në produktet ushqimore, në ujë, në tokë dhe në 
ajrin atmosferik. Pavarësisht nga ndotja e madhe e territorit, e cila ndikon 
në ndryshimet klimatike, ekspozimi maksimal ditor i njeriut u dedikohet 
ndotësve kimikë që qarkullojnë në ajrin në brendësi të ndërtesave. 

Studimet kanë treguar që substancat të cilat dobësojnë mekanizmat 
mbrojtës të organizmit, mund të jenë shkaktare për shtimin e rasteve 
të alergjive dhe të reagimeve të tjera të hipersensibilitetit. Objektivat 
terapeutikë përfshijnë pakësimin e ngarkesës qarkulluese të toksinave 
nën nivelin toksik minimal, pengimin e akumulimit të ardhshëm si dhe 
rehabilitimin e dëmtimeve toksike të shfaqura. 

Sëmundjet që janë të lidhura me ekspozimin në toksinat mjedisore 
përfshijnë ndjeshmëri kimike të shumta që përfshihen në grupin e quajtur 
Sëmundje Autoimunitare, si Lupus Erythitomassus Systematicus, Arthriti 
Rheumatoid, lodhja kronike si dhe syndroma imunodeficitare (CFIDS), 
sëmundjet neurologjike si Parkinsoni, Skleroza multiple, sëmundja 
Gehrig´s Lou/myoatrophike, sëmundja e Alzheimerit, shpërqendrimi i 
vëmendjes, hiperaktiviteti, çrregullimet fibromuskulare, alergji dhe kancere 
të ndryshme etj.

Toksinat mjedisore më të shpeshta janë:
a) Diluentët-solventët (benzoli, ksiloli, hekzani etj.), Esteret Fthalike 

(që gjenden në enët plastike), Carbamatet dhe Organophosphatet 
(insekticidet),

b) Orfanoganohalides (insekticidet, diluentët-solventët, pastrimi i 
thatë, nënproduktet e pastrimit të ujërave)

c) Formaldeidet (karpete, materiale ndërtimi etj.)
d) Hidrokarburet aromatike policiklike (produkte të djegies), substancat 

inorganike si kadmiumi, plumbi, zhiva, arseniku, argjila).
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Në organizmin e njeriut nivelet e toksinave mjedisore përcaktohen 
nga proceset e ndryshme metabolike që ato pësojnë si thithja, shpërndarja, 
metabolizmi dhe eliminimi. Të gjithë këta faktorë janë të ndryshëm në 
njerëz të ndryshëm. Në mjekësinë mjedisore pika e parë e kontrollit është 
thithja. Objekti është që të minimizohen nivelet e thithjes, ndërsa masa 
kryesore është evitimi i ekspozimit në ndotësit e natyrave të ndryshme. 

Një pikë e kontrollit të mjekësisë mjedisore është shpërndarja. Një 
toksinë mbasi futet në organizëm thithet dhe shpërndahet në të gjitha 
sistemet e organizmit të njeriut, nëpërmjet sistemit të qarkullimit të gjakut. 
Një sasi toksinash eliminohen nga organizmi nëpërmjet mëlçisë dhe 
veshkave, ndërsa një sasi tjetër depozitohet në indin yndyror, në kocka dhe 
akoma më tej mund të tejkalojnë edhe barrierën hematoencefalike. 

Qëllimi kryesor i specialistëve të mjekësisë është që të marrin në 
kohë masat e duhura për shpejtimin e eliminimit të toksinave, në mënyrë 
që të evitohet dhe të pengohet depozitimi i tyre në indet e ndryshme të 
organizmit të njeriut.

Literatura 

Për përgatitjen e këtij materiali janë shfrytëzuar 67 artikuj shkencorë dhe monografi, 
të botuara në periudhën kohore 1986-2010, shumica e të cilave janë botuar pas vitit 2005.

1) IPCC, 2007. Climate Change 2007: Physical Sciene Basism summary for policy 
makers.

2) Health Aspect of Air Pollutin with Particualte Matter, Ozone and Ntrogen Dioxide, 
2008. htttp: www.euro.who.int/dokument/379097.pdf. Retrieved 2008-02-25.

3) Holmes B, 2010. Altered animals: Creature with bonus features, 14 July 2010, New 
Scientist.

4) Commission Communication. Operation and efficiency of facilitites for moninitoring 
the level radioactivity in the air, watrer and soil 2006. Report 1990-2007. Official Journal, 
C 155, 4.7.2006.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.2 VITI 2012106

kronika

1. Doli nga  shtypi  Revista “DEMOGRAFIA” Nr. 1 e 
vitit 2012

Në këtë numër të revistës  përfshihen artikujt që vijojnë:
 ♦ Popullsia e botës dhe popullsia e Shqipërisë
 ♦ Kriza ekonomiko-financiare botërore. Aspekte të ndikimit të saj  

në ekonominë shqiptare  
 ♦ Objektiva 

sasiore dhe cilësore 
në arsimin shqiptar 
kërkojnë më shumë 
mbështetje  financiare

 ♦ Vrojtimi mbi 
përdorimin e metodave 
të planifikimit familjar

 ♦ Abortimi 
nga vajzat: Një ndër 
shkaqet e pakësimit të 
popullsisë shqiptare

 ♦ Ndotja e 
ujit në raport  me 
semundshmërinë  dhe 
shtrimet në spital  në 
Shqipëri gjatë periudhës    
së viteve 2006-2009

 ♦ Kronikë
 ♦ Statistikë
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2. a) Aktivitete të organizuara nga ASAG në Kuadër të 
10 Vjetorit të “Deklaratës Politike dhe Planit Ndërkombëtar 
për Veprim mbi Moshimin” dhe Vitit Europian të Moshimit 
Aktiv dhe Solidaritetit midis Brezave.
“nderi i Kombit fillon te të moshuArit dhe mbAron te fëmijët”

AbrAhAm linKoln

Viti 2012 është shpallur si Viti Europian i Solidaritetit midis Brezave 
dhe Moshimit Aktiv. Ky Vit ka qene i pasur me një sërë aktivitetesh 
dhe iniciativash të rëndësishme ku të Moshuarit i kërkuan shteteve të 
tyre ndryshim. Tema e Ditës Ndërkombëtare të Shëndetit /7 Prill 2012/ 
ishte “Moshimi dhe Shëndeti”. Iniciativa te reja në nivel lokal, kombëtar 
dhe ndërkombëtar u ndërmorrën për të ndërgjegjësuar publikun dhe 
vendimarrësit mbi Çështjen e Moshimit. Organizata Botërore e Shëndetit 
(OBSH)  filloi  një program për të nxitur ambientin dhe inkurajuar  “moshim 
aktiv duke aktivizuar mundësitë për shëndet, pjesëmarrje dhe siguri për të 
zgjeruar cilësinë e jetës për njerëzit e moshuar”.

Njëkohesisht 15 Maji 2012, Dita Ndërkombëtare e Familjes i është 
kushtuar Moshimit Aktiv dhe Solidaritetit midis Brezave përkrahur nga  
familja. Në këtë ditë është theksuar kontributi shumë i rëndësishëm i të 
moshuarve në shoqëri nëpërmjet rolit të tyre brenda familjes si gjyshër, 
prindër dhe në dhënien e shërbimit. 

Dita e familjes theksoi rëndësinë e  objektivit kryesor të Vitit Europian 
2012, për të përkrahur  me forcë rolin e familjes në mbështetje të moshimit 
aktiv, pamvarësisë dhe solidaritetit ndërbreznor.

ASAG u bë anëtare e rrjetit të Vitit me iniciativat e saj duke lançuar 
Vitin në Tiranë.

Më 13 Mars 2012, në një bashkëpunim me Presidencën, Ministrinë 
e Arsimit, Universitetin e Arteve, shoqatat e të Moshuarve, personalitete 
të artit, Deputetë të Komisionit të Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë, 
bashkiakë, studentë etj., u lançua Viti duke nderuar drejtuesen e Programeve 
Ndërbreznore, sopranon e mirënjohur, Prof. Shqipe Zani.

Në kuadër të 100-vjetorit të Pavarësisë dhe Vitit Evropian për Moshim 
Aktiv dhe Solidaritetit midis Brezave, Presidenti i Republikës Z. Bamir 
Topi akordon titullin e lartë “Mjeshter i Madh” për Sopranon, Pedagogen 
dhe Aktivisten Shoqërore Prof. Shqipe Zani. Ky moment u vleresua si 
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Mira Pirdeni, Drejtore Ekzekutive e ASAG, duke përcjellë mesaszhet e 
2012, Viti  Europian i Moshimit Aktiv dhe Solidaritetit midis Brezave, 
gjatë takimit te UA

Ceremonia e dhënies së titullit “Mjeshtër i madh” nga Presidenca sopranos së mirënjo-
hur, aktivistes së programeve ndërbreznor Prof. Shqipe Zani

shumë i rëndësishëm për të gjithë, sepse vlerësimi ngjall besim dhe se e 
tërë shoqëria duhet të ketë vështrim mbi Vlerat që duhet t’u trashëgojmë 
Brezave.
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b) Moshë e re për të gjitha moshat 

“Një shoqëri për të gjitha moshat është ajo që nuk i karikaturon personat e moshuar si 
pacientë dhe pensionistë. Përkundrazi, ajo i sheh ata si veprues dhe përfitues të zhvillimit. Ajo 
i nderon të moshuarit tradicionalë në role udhëheqëse dhe konsultuese në komunitetet në të 

gjithë botën.”
Kofi Annan

ASAG, Shoqëria Shqiptare për të Gjitha Moshat, në Ditën 
Ndërkombëtare të të Moshuarve, 1 Tetor 2012, zhvilloi një takim 
sensibilizues mbi Moshimin, me temë: “Jetëgjatësia është duke formuar 
të ardhmen”, me bashkëpunimin e aktorëve ndërkombëtarë, si UNV 
dhe të shumë aktorëve lokalë në qytetin e Fierit (si bashkia, Shtëpia e të 
Moshuarve, Shkolla e Muzikës “Jakov Xoxa”, komuniteti rom, kopshti 
i fëmijëve, Drejtoria e Shëndetit Publik, Korpusi i Paqes, Kryqi i Kuq, 
donatorë të huaj vullnetarë, media elektronike, ATSH dhe sopranoja e 
mirënjohur, prof. Shqipe Zani). 

Viti 2012 përkon me 10-vjetorin e Deklaratës Politike dhe Planin 
Ndërkombëtar për Veprim mbi Moshimin, Madrid, 2002, firmosuar nga 
Presidenti dhe qeveria Shqiptare. Në kuadër të kësaj u shpall dhe Viti 
Europian i Moshimit Aktiv dhe Solidaritetit midis Brezave. Dita është 
një mundësi për të inkurajuar të gjithë aktorët e shoqërisë për të bashkuar 
forcat dhe burimet, në të gjitha nivelet dhe për t’u dhënë mundësi gjithë 
gjeneratave për të qenë pjesë aktive në shoqëri.

Një bashkëpunim lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar më 1 Tetor, 
Ditën Ndërkombëtare të të Moshuarve, në qytetin e Fierit.
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Mesazhet e vitit:
 ♦ Nxitje të Moshimit aktiv në punësim
 ♦ Nxitje të Moshimit aktiv në komunitet përmes vullnetarizmit
 ♦ Nxitje të Moshimit të shëndetshëm dhe të pavarur

 Kanë theksuar rëndësinë e vullnetarizmit si një mënyrë për të ndihmuar 
të Moshuarit që të jenë aktivë duke përkrahur vullnetarizmin “për dhe nga” 
të moshuarit.

Kryetari i Bashkisë së qytetit të Fierit z. Baftjar Zeqaj bëri hapjen e 
takimit duke demonstruar përkushtim dhe rritjen e mundësive në favor të 
të moshuarve.

Të moshuarit romë dhanë një performancë artistike në fizarmonikë, po 
ashtu pedagogët e shkollës së muzikës dhe fëmijët sollën një atmosferë të 
ndjeshme për të moshuarit e qytetit të Fierit. Sopranoja Shqipe Zani solli 
në mënyrë profesionale, këngët qytetare të Fierit, duke përfshirë aktivisht 
në këtë nostalgji të moshuarit pjesëmarrës.

Njëkohësisht u shpërndanë fletëpalosje me informacione mbi:
 » Të moshuarit dhe vullnetarizmin,
 » Çfarë është moshimi?
 » Çfarë do të thotë Moshim Aktiv?
 » 2012 - Viti Europian për Moshimin Aktiv dhe Solidaritetin midis 

Brezave.

Takimi në Fier
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3. Veprimtari për moshën e tretë
  Në ditët e fundit të muajit shtator të këtij viti pranë zyrave të UNFPA-

së në Tiranë dhe në ambientet e “Hotel Tirana Internacional”, nga një grup 
ekspertësh pranë OKB-së u organizuan takime në lidhje me moshën e tretë 
në vendin tonë. Në këto takime u diskutua në mënyrë të veçantë Projektligji 
për moshën e tretë.

Në këto takime, krahas organizatave të tjera, morën pjesë edhe 
përfaqësues nga Shoqata jonë dhe diskutuan për këto probleme të 
rëndësishme.

Duhet theksuar se Shoqata jonë e Demografëve ka dhënë kontribut të 
rëndësishëm në hartimin e këtij Projektligji.

Përfaqësuesja e ASAG, znj. Mira Pirdeni, shprehu nevojën për një 
përpjekje të përqendruar të gjithë shoqërisë për të transformuar vizionin 
tonë mbi Moshimin nga varësia në pavarësi, në rritjen e vazhdueshme të 
kontributit të të Moshuarve dhe të pjesëmarrjes së tyre në jetën sociale dhe 
ekonomike dhe falënderoi përfaqësuesit e Bashkisë dhe të UNV-së, znj. 
Maylis, znj. De Verneuil dhe Lindita Bezhanin për kontributin e tyre në 
favor të të Moshuarve.

Takimi në Hotel Tirana International
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Faksimile e projektligjit për kujdesin ndaj personave të moshës së tretë (statusi i 
pensionistit)
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4. Veprimtari për ditën e të moshuarve (1 Tetor 2012)
Në Tiranë u përkujtua dita e të moshuarve (1 Tetori) në dy vende të 

ndryshme. Në këto takime kanë marrë pjesë edhe përfaqësues nga Shoqata 
jonë.

Në takime u trajtua sidomos shërbimi shëndetësor ndaj të moshuarve 
(matja e tensionit, diabetit etj).

Ministri i Shëndetësisë z.Vangjel Tavo duke folur për problemet e shëndetit të të moshu-
arve në vendin tonë
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Të moshuar duke kontrolluar diabetin dhe hipertensionin 
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Moshimi me problematikat e tij ka mbledhur në tryezën e radhës 
të organizuar nga Qendra për Drejtësi dhe Solidaritet përfaqësues të 
shoqatave të moshës së tretë, ASAG (Shoqëria Shqiptare për të Gjitha 
Moshat, përfaqësues të Shoqatës për Integrim të Pensionistëve Shqiptarë 
si dhe shoqatës së Demografëve të Shqipërisë në kuadër të zgjerimit të 
platformës politike të Lëvizjes Shqipëria e Re. Koordinatori i QDS (Qendra 
për Drejtësi dhe Solidaritet), Kondi Ilia u drejtoi të pranishmëve ftesën për 
të bashkërenduar veprimet me këtë qendër, e cila ndjek për zgjidhje, rastet 
konkrete me dosje të arshivuara të qytetarëve të moshuar, nëpërmjet punës 
së kombinuar të gazetarëve dhe juristëve, një model i ri ky, ku media dhe 
drejtësia fokusohen të dyja në të njëjtin objektiv. “Ne duhet të vendosim 
bashkërisht prioritetet për moshimin që është kthyer në problem global, në 
vëmendje të OKB-së ,- tha Kondi Ilia. Shqipëria duhet të ndjekë modelet 
botërore, sepse duhet ta pranojmë që nuk kemi pasur struktura dhe nuk 
kemi përvojën e duhur”. Ndërsa, prof. Ilia Telo, kryetar i Shoqatës së 
Demografëve bëri një paraqitje të përmbledhur të problemeve që kanë të 
moshuarit, ku “thembra e Akilit” ishte kontributi i madh që kanë dhënë dhe 

5. Mosha e tretë në platformën politike të Lëvizjes 
Shqipëria e Re!

QDS: Strukturë shtetërore për moshimin dhe të merren në mbrojtje 
të moshuarit që lypin!
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pensioni i vogël, ku aktualisht raporti pension-pagë është 29%, nga 70% që 
kishte qenë para ‘90-s. “Ndërkohë, që këta njerëz kanë qenë të shfrytëzuar 
nga regjimi komunist” ,- tha prof. Telo duke sjellë si dëshmi të kontributit 
të tyre të madh, veprat e rëndësishme si hidrocentralet. Demografi tha 
se arsyet që pensionet janë të ulëta, janë tri: papunësia e lartë ku nga 1 
milionë e 460 mijë që punonin para ‘90-s, tani janë më pak se 920 mijë, 
shpërdorimi i vlerave monetare që krijuan ndërmarrjet prodhuese të cilat 
u shkrinë pa sjellë asnjë lek për arkën e shtetit, puna në të zezë, ku janë të 
siguruar vetëm 65% por dhe këta, derdhin kontribute minimale, jo mbi të 
ardhurat reale. Një tjetër deformim i skemës së sigurimeve, sipas prof. Telos 
është se njerëz me kontribute të barabarta, marrin pensione të ndryshme, 
madje, 60% e pensionistëve marrin pension minimal, edhe pse nuk kanë 
pasur pagë minimale. Prof. Telo tha se kanë përgatitur me një grup të 
Kombeve të Bashkuara një platformë dhe dy gjërat themelore që kërkojnë, 
janë: pensioni i trembëdhjetë dhe udhëtimi falas për moshat mbi 70 vjeç. 
Ndërsa Mira Pirdeni, drejtore e ASAG, (Shoqëria Shqiptare pë r të Gjitha 
Moshat), tha se krahas pensioneve, aksesi në shërbime dhe moshimi aktiv 
janë dy shtylla të tjera të rëndësishme. “Në 2002 u firmos Deklarata Politike 
dhe Plani Ndërkombëtar i Moshimit dhe sivjet në kuadër të 10-vjetorit, ne 
menduam ta sjellim si botim në gjuhën shqipe”. Mira Pirdeni konstatoi se 
struktura e moshimit është e pazhvilluar, nuk ekziston asnjë drejtori për 
moshimin në Ministrinë e Punës dhe duhet që të krijohet, ndërkohë që 
projektligji i moshës së tretë që gjendet në tryezën e qeverisë, ka nevojë 
për rishikim në 2-3 pika. Përfaqësuesit e tjerë të kësaj moshe në takim, iu 
bashkuan idesë se projektligji para se të kalonte në parlament, duhet të 
miratohet edhe prej tyre. Avokati Bashkim Sulstarova i “Qendrës Drejtësi 
dhe Solidaritet” tha se pagesa e pensionit është e pamjaftueshme për t’u 
siguruar të moshuarve mbijetesën dhe kjo nuk është vetëm problem i 
tyre sepse: “kjo grupmoshë nuk mbarohet, pak e nga pak të gjithë do të 
përfshihemi në të. Për fat të keq, ministrat me rregullimet me ligj që kanë 
bërë për veten e tyre, nuk e ndjejnë frikën e moshimit, as nuk e kuptojnë 
vuajtjen e kësaj shtrese”. Osman Terziu, si përfaqësues i “Shoqatës për 
Integrim të Pensionistëve Shqiptarë” tha se pensionistët janë të diskriminuar 
jo vetëm nga shteti, por edhe nga vetë familja. Në përfundim të këtij 
takimi, Kondi Ilia, koordinatori i QSD tha se propozimet e kësaj tryeze 
do të bëhen pjesë e platformës së Lëvizjes Shqipëria e Re dhe se qendra 
që është në funksion të “77 News”, do të mbështesë ngritjen e një pike 
fokale në Ministrinë e Punës dhe gjithë strukturës së moshimit. Gjithashtu 
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6. Doli nga shtypi libri i studiuesit LuAN ShAhOLLARI 
“GODITjET E KRIZËS FINANcIARE”

Në këtë libër janë publikuar shkrime, analiza, intervista të autorit në 
vitet 2009-2012.

Autori i këtij libri, i cili është anëtar i redaksisë së revistës 
DEMOGRAFIA, ka botuar 
shumë shkrime (edhe në revistën 
“Demografia”) për këtë problem të 
rëndësishëm.

Sipas autorit, gjendja 
ekonomiko-sociale në vendin tonë 
ditët e fundit është përkeqësuar si 
rezultat i krizës botërore. Autori 
sugjeron edhe disa masa që duhet 
të merren për përmirësimin e 
gjendjes ekonomike dhe që të mos 
ulet niveli i jetesës së popullsisë në 
të ardhmen.

Ilia nënvizoi rëndësinë e shtimit të radhëve të të punësuarve dhe nxitjes 
së moshimit aktiv, si dhe propozoi që ashtu si konsiderohet krim lypja e 
fëmijëve në rrugë, të cilët merren dhe strehohen në qendrat rezidenciale, 
kështu duhet një ligj që të konsiderojë shfrytëzim apo braktisje edhe lypjen 
e të moshuarve të cilët duhet të merren nën mbrojtje nga shteti.
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s t a t i s t i k ë

MOShIMI NË ShEKuLLIN  XXI

Emërtimi

Popullsia mbi 60 
vjeç

Në mijë

% e popullsisë 
mbi 60 vjeç

Popullsia mbi 80 
vjeç  në mijë

2012 2050 2012 2050 2012 2050
Bota 809743 2031337 11.5 21.8 114480 402467

Vendet e zhvilluara 279287 418326 22.4 31.9 55917 122051

Vende pak të 
zhvilluara 530455 1613011 9.1 20.2 58563 280416

Vende shumë pak 
të zhvilluara 46389 181568 5.3 10.5 3937 18583

Afrika 59782 215249 5.6 9.8 5005 22468
Azia 446974 1252588 10.5 24.4 52926 232127
Evropa 166397 241828 22.5 33.6 32542 67079
Amerika Latine 
dhe Karaibet 63064 187869 10.5 25.0 9361 41426

Amerika e Veriut 67597 120797 19.3 27.0 13556 35911
Oqeania 5928 13006 15.7 23.5 1089 3456
Disa shtete:
Shqipëria 443 1010 13.7 33.8 56 219
Greqia 2823 4188 24.7 36.0 604 1189
Italia 16436 22725 27.0 38.4 3761 7659
Feder. Ruse 26498 39338 18.6 31.2 4272 7514
Kina 180690 439206 13.3 33.9 20449 98339
japonia 39967 45005 31.6 41.5 8777 15898
Sh.B.A 60361 107239 19.1 26.6 12146 31681

Tabela Nr. 1
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MOShIMI NË ShEKuLLIN  XXI  (VAZhDON)

Tabela Nr. 2

Emërtimi

% popullsisë 
mbi 80 vjeç

Raporti M 
për 100 F në 
2012

Zgjatja e jetës 
2010-2015
në 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 Karaibet 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
Feder. 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
Sh.B.A 3.8 7.9 80 57 76 81 22 25

Burimi:  Të dhënat e tabelave Nr. 1 dhe Nr 2 janë marrë nga Vjetari i UNFPA-së.

“Ageing in the Twenty – First Centery A celebration and A Challenge (Unitet nations  
Popullation fund  New York  NY 10158 USA)”.
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Tabela Nr. 1

POPuLLSIA BANuESE SIPAS qARqEVE, GjINISË, 
ZONËS uRBANE DhE RuRALE (cENSuSET 2001-2011)

Qarku
Persona Meshkuj Femra

2001 2011 2001 2011 2001 2011
Gjithsej 3069275 2831741 1530443 1421810 1538832 1409931
Berat 193020 140964 97381 71120 95639 69844
Dibër 189854 136630 95168 69302 94686 67328
Durrës 245179 265330 120185 133697 124994 131633
Elbasan 362736 296082 183663 149175 179073 146907
Fier 382544 310989 191592 157739 190952 153250
Gjirokastër 112831 75172 56865 38194 55966 36978
Korçë 265182 220438 133712 111628 131480 108811
Kukës 111093 85239 55742 43016 55651 42223
Lezhë 159182 135609 77986 67807 61196 67802
Shkodër 256473 217375 126369 108178 130104 109197
Tiranë 597899 763634 296096 379044 301803 384590
Vlorë 192982 184279 95684 92911 97298 91368
urbane 1294196 1521907 639082 757083 655114 764824
Berat 76867 64497 37951 32199 38916 32298
Dibër 37952 35739 18713 18138 19239 17001
Durrës 132837 199073 64906 100077 67841 96996
Elbasan 124904 116971 62601 58617 62303 58364
Fier 123656 125353 61209 62876 62447 62477
Gjirokastër 44013 37610 21912 18899 22101 18711
Korçë 96892 88358 47790 43824 49102 44534
Kukës 27318 29046 13507 14588 13811 14458
Lezhë 49287 74084 24154 37094 25133 36990
Shkodër 95907 96328 47137 47297 48770 49031
Tiranë 380730 536998 188106 264216 192624 272782
Vlorë 103833 117850 51006 59258 52827 58592
Rurale 1775079 1309834 891361 664727 883718 645107
Berat 116153 76467 59430 38921 56723 37546
Dibër 151902 100891 76455 61164 75447 49727
Durrës 112342 66257 55189 33620 57153 32637
Elbasan 237832 179111 121062 90558 116770 88553
Fier 258888 185636 130383 94863 128505 90773
Gjirokastër 68818 37562 34953 19295 33865 18267
Korçë 168290 132080 85922 67803 82368 64277
Kukës 84075 56193 42235 28428 41840 27765
Lezhë 109895 61525 53832 30713 56063 30812
Shkodër 160566 121047 79232 60881 81334 60166
Tiranë 217169 226636 107990 114828 109179 111808
Vlorë 89149 66429 44678 33653 44471 32776
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NDËRTESA, BANESA SIPAS qARqEVE

Tabela Nr. 2

Qarku
Ndërtesa Banesa Banesa të banuara
2001 2011 2001 2011 2001 2011

Gjithsej 512387 686405 785515 1075881 696977 722481
Berat 33538 41759 48828 56023 43341 37908
Dibër 30017 33106 41995 42043 38151 28664
Durrës 41809 67860 64802 109645 57360 67334
Elbasan 56070 70311 83858 97194 77312 71512
Fier 66066 87102 93143 116625 85325 81796
Gjirokastër 24136 31666 34268 39280 26740 22018
Korçë 50260 60290 70304 85159  61921 58797
Kukës 16039 19405 22880 24467 21360 16447
Lezhë 24804 33345 37675 48149 35227 32357
Shkodër 44169 54133 67370 74158 59656 53823
Tiranë 84660 124556 158745 281665 141770 198641
Vlorë 40819                               62873 61647 101473 48814 53184
urbane  142594  259269  142594  142594 142594  142594
Berat 7906 11744 21550 25412 18756 18602
Dibër 1965 3693 8964 10896 8360 8526
Durrës 18438 46490 38330 82677 32354 51338
Elbasan 12940 18419 33305 41053 29375 31332
Fier 13063 23204 33714 49662 29935 35400
Gjirokastër 4477 7070 13274 16153 11186 11306
Korçë 10853 14877 26883 35998 23814 25535
Kukës 1232 3562 5898 7816 5369 6202
Lezhë 4278 14220 12745 27039 11349 18334
Shkodër 10526 16469 26106 32336 23393 25336
Tiranë 41174 69055 109583 187043 95811 144831
Vlorë 15722 30475 33829 66168 26608 34464
Rurale 369793 427136 421334 493628 380667 311215
Berat 25632 30015 27278 30611 24585 19306
Dibër 28052 29412 33031 31147 29791 20138
Durrës 23371 21370 26472 26698 25006 15996
Elbasan 43130 51892 50553 56141 47937 40180
Fier 52983 63898 59429 66963 56390 46336
Gjirokastër 19659 24595 20994 23127 15554 10712
Korçë 39407 45413 43421 49161 38107 33262
Kukës 14807 15853 16982 16651 15991 10245
Lezhë 20526 19125 24930 21110 23878 14023
Shkodër 33643 37664 41264 41822 36263 28487
Tiranë 43486 55501 49162 94622 45959 53810
Vlorë 25097 32398 27818 36305 22206 18720

Burimi:  Te dhënat e tabelave Nr. 3 dhe Nr. 4 janë marrë nga broshura: INSTAT Shqipëri. 
-Rezultatet paraprake të Censusit të popullsisë dhe banesave 2011.
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