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Pabarazia në të ardhurat dhe disa 
masa Për zbutjen e saj

Luan ShAhOLLAri
Sekretar i Kolegjiumit të Revistës “Demografia”

AbstrAct
Studies by different scholars and NGOs centres shows that income inequality in 

the world is growing. According to Oxfam, britanic organization against the poverty,  
in 2014, the richest 1 për cent of people owned 48 per cent of global wealth, from 44 per 
cent in 2009. If this trend continues, the top 1 per cent will have more wealth than the 
remaining 99 per cent of people in 2016. In many countires is growing the rate of poverty.
Studies shows that this trend have to stop by the implementation of the appropriate mea-
sures from respective governments and international institutions, especially in the fiscal 
and taxation fields as well as in the public health and education, minimal wages, social 
protection etc.The international trend is shown in Albania, too. The poverty level in 2012 
achieved to 14.3 per cent, from 12.4 per cent in 2008. The main factor of this negative 
phenomenon is the decreasing of GDP rate from 7.5 per cent in 2008 to 1,6 per cent in 
2012. According to the macro-economic framework aproved by the goverment for 2016-
2018, the GDP growing rate expected to be 4-4.5 per cent per year. The employment raise 
constitute another factor to fight the poverty. But during 2014, this indicator was 18 
per cent, higher than 2013. The application of the proportional taxation (flat tax)during 
2008-2013 damaged persons with the low incomes, therefore the return to progressive 
taxation from 2014 expected to bring the narrow the inequality in the personal incomes 
and to raise the budget revenues. The government, otherwise then before, have to approve 
the official poverty line. On this base, it is necessary to clarify the number of the poor and 
to impement measures for improving of their subsistence living. The economic aid for 
poor families ore persons have to rise by times, because now has the form of charity. The 
level of minimal wage per person in a month is low 22,000 lek (157 euro), therefore, start-
ing from 1 July 2015, must to grow to 24,000 lek (170 euro). The monthly payment for 
unemployment also must to rise from 4,150 lek to 11,000 lek. In the paper are presenting 
more arguments to implement the above proposals  

Key words: income inequality; PBB growth; unemployment rate; minimal wages; 
poverty line; social protection; economic aid; public measures.
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hyrje
Pabarazia në të ardhurat në shkallë ndërkombëtare po vjen duke u 

thelluar. Oxfam -organizata britanike kundër varfërisë- në një studim të 
tetorit 2014, vlerëson që nga viti 2016, 1 për qind e më të pasurve do të 
kontrollojë më shumë pasuri se 99 për qind e pjesës tjetër të botës.1 Ky 
parashikim bazohet në prirjet e viteve të fundit ku më të pasurit e kanë 
rritur pjesën e tyre të pasurisë nga 44 për qind më 2009, në 48 për qind më 
2014.2

Sipas raportit të kompanisë “Wealth -X” për vitin 2013, në botë kishte 
199,235 persona që zotëronin nga disa milionë deri në miliarda dollarë 
pasuri neto, dhe të gjithë së bashku 27.8 trilionë usd. Ndonëse ekonomia 
botërore, sidomos ajo europiane, karakterizohet nga ritme të ulëta rritjeje, 
apo qëndrimi në vend, numri i multimilionerëve dhe pasurisë së tyre është 
rritur përkatësisht 6.3 dhe 7 për qind krahasuar me një vit më parë.

Numrin më të madh të multimilionerëve dhe të pasurisë që ata zotëro-
jnë e mbajnë ShBA, me 65,505 persona dhe 9.1 trilionë usd ose rreth 33 
për qind ndaj treguesve botërorë.

Europa përfaqësohet nga 58,065 multimilionerë me rreth 7.7 trilionë 
usd pasuri ose 29 për qind kundrejt të dhënave në shkallë botërore. Në 
Gjermani ka 17 820 multimilionerë, në Britani 10 910, në Zvicër 6 330, në 
Francë 4 490, në Itali 2 075, Spanjë 1 625 etj.3

1 Termi “Oxfam” vjen nga Oxford Committee for Famine Relief, i themeluar në 
Britani më 1942. Oxfam International u krijua më 1995 në Oxford dhe përfshin 
17 organizata të pavarura jo-qeveritare që bashkëpunojnë me partnerët lokalë në 
mbi 90 vende të botës për të reduktuar varfërinë në shkallë globale. oxfam.org/
en/about/

2 Jacob Davidson. Jan. 21, 2015. http://time.com/money/3675142/oxfam-
richest-1-wealth-flawed/. Credit Suisse’s annual Global Wealth Databook, e 
përkufizon termin pasuri neto si: “vlera e tregtueshme e aseteve financiare plus 
asetet jo-financiare (kryesisht shtëpi dhe toka) minus borxhet”.

3 Wealth-X and UBS World ultra wealth report 2013. Faqet 25-36.
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Çrrënjosja e varfërisë ekstreme përbën një nga Synimet kryesore të 
Zhvillimit të Mijëvjeçarit, por rritja e pabarazisë në të ardhurat shkon në 
drejtim të kundërt me këto synime. Objektivi për të përgjysmuar numrin 
e të varfërve që jetojnë me 1.25 usd në ditë për person në vitin 2015 ndaj 
vitit 1990, duket se është arritur: në vitin 2010 jetonin me 1.25 usd për 
person në ditë 18 për qind e popullsisë botërore, nga 36 për qind më 1990. 
Megjithatë, 1.2 miliardë njerëz në botë jetojnë ende me më pak se $1.25 
në ditë.4

Forumi Ekonomik Botëror e ka identifikuar pabarazinë në të ardhurat 
si një nga rreziqet më të mëdha me të cilin u përball bota më 2014, dhe 
ishte një nga çështjet më të rëndësishme të diskutimit gjatë takimit vjetor 
në Davos, Zvicër, në janar 2015.

Profesor Jozef Stiglitz i Universitetit Columbia, fitues i Çmimit Nobel 
në Ekonomi më 2001, e ka vlerësuar studimin e Oxfam duke u shprehur se: 
“Pabarazitë ekstreme në të ardhurat dhe asetet që ne shohim në shumicën 
e botës sot dëmtojnë ekonomitë tona, shoqëritë tona, dhe minojnë politikat 
tona... Studimi i Oxfam është një kujtesë në kohë që çdo përpjekje reale 
për t’i dhënë fund varfërisë duhet të ballafaqohet me zgjedhjet e politikave 
publike që krijojnë dhe mbështesin pabarazinë.” 5

Presidenti amerikan B. Obama e cilëson pabarazinë në të ardhurat si 
“sfidën vendimtare të kohës sonë”, që kërcënon “Ëndrrën amerikane”. 
Prandaj ai ka bërë thirrje për të mbështetur rritjen e pagës minimale, pro-
gramin e kujdesit shëndetësor dhe masa të tjera sociale. “Ne duhet të zhbë-
jmë mitin se objektivat e rritjes së ekonomisë dhe reduktimi i pabarazisë 
janë domosdoshmërisht në konflikt”.6

Obama u fokusua përsëri te pabarazia edhe në fjalën drejtuar dy dho-
mave të Kongresit.7 Thelbi i planit të Obamës për të përkrahur klasën e 

4 The Millennium Development Goals Report 2014 . United Nations. New York, 
2014. Faqe 8- 9.  

5 Endorsements for Oxfam’s Report ‘Even It Up: Time to End Extreme 
Inequality’.

www.oxfam.org/files/file_attachments/report_endorsements_final_
en_2014.10.31.pdf.

6 D. Jackson. USA TODAY.December 4, 2013. Obama: Income inequality threatens 
American Dream.

7 Reuters, Jan. 20,2015. The state of the Union address to a joint session of 
Congress in Washington Jan. 20, 2015. www.newsweek.com/obama-focus-
middle-class-islamic-state-annual-address-nation-300891.
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mesme duke rritur taksat mbi amerikanët më të pasur prej 320 miliardë usd 
në 10 vjetët e fundit ka për qëllim zgjerimin e kreditimit dhe përfitimet për 
arsimim të klasës së mesme, përfshirë dy vjet falas të kolegjit.8  

Në ShBA, në vendet e BE-së dhe vende të tjera të zhvilluara vërtet ka 
pabarazi të theksuar në të ardhurat, por, nga ana tjetër, ka edhe masa mbro-
jtëse sociale më të forta për shtresat apo klasat me të ardhura të pakëta dhe 
sidomos për të varfrit. 

Në statistikat e raportit të vitit 2012, del se në Shqipëri ka pasur 55 
multimilionerë, të cilët zotëronin një pasuri prej gjithsej 7 miliardë dolla-
rësh.9 Këto statistika nuk shoqërohen me shpjegime, pasi mungojnë të 
dhëna të detajuara zyrtare apo jo të tilla për pabarazitë në të ardhurat, për 
numrin e milionerëve dhe pasuritë që ata zotërojnë, për masat që fokuso-
hen mbi klasa apo shtresa të caktuara. 

Në Shqipëri, ndryshe nga shtetet e konsoliduara të mirëqenies, ele-
mentet e mbrojtjes sociale janë të dobëta. Për rrjedhojë, shkalla e pabara-
zisë është akoma më e thellë. Kjo vjen për shkak se shpenzimet për mbro-
jtjen sociale zënë vetëm rreth 10 për qind të PBB-së, kurse në vendet e 
BE-së (si mesatare) ato zënë rreth 30 për qind (29.7%).10

Kështu, pagesa për ndihmën ekonomike është 1 075 lekë në muaj, 36 
lekë për person në ditë, paga minimale zyrtare është 22 mijë lekë në muaj 
(157 euro), më e ulëta në rajonin e Ballkanit Perëndimor, pagesa për papu-
nësi është 6 850 lekë në muaj ose 31 për qind e pagës minimale. Të ulëta 
janë edhe pagesat për pensionet, për personat me aftësi të kufizuar etj. 
Gjithkush mund të bëjë krahasime të këtyre shifrave me pagat mesatare 

8 Klasat sociale dallohen mbi bazën e vlerësimit ekonomik dhe të pasurisë në 
shoqëri. Zakonisht njihen (jo-zyrtarisht) katër klasa: e lartë, e mesme, punëtore, 
e ulët. Klasa e mesme përfshin kollaro-bardhët (nëpunësit), menaxherët e nivelit 
të ulët, pronarët e biznesit të vogël dhe zë rreth 1/3 e të punësuarve të një vendi. 
Të ardhurat e kësaj klase janë më të larta se ato të klasës punëtore, por më të 
ulëta se ato të klasës së lartë-të mesme (doktorët, inxhinierët, gjyqtarët, avokatët, 
pronarët e biznesit të mesëm) dhe klasës më të lartë, më të pasurit.

http://www.businessdictionary.com/definition/middle-class.html.
9 World ultra wealth report 2012 – 2013 f.59. http://wealthx.com/wealthreport/ 

Shqipëria renditet në vendin e 37-të në Europë, midis 45 vendeve, për numrin e 
multimilionerëve, duke lënë pas vende si: Sllovakia, Qiproja, Bullgaria, Estonia, 
FYR Maqedonia, Mali i Zi, Malta. 

10 Sources: Eurostat [spr_rec_sumt]; [spr_rec_gdp]; Data extracted in January 
2014.
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apo maksimale në sektorin publik e privat si dhe me pasuritë që zotërojnë 
sipërmarrësit e disa bizneseve.

Studimi i Oxfam arrin në përfundimin se thellimi i pabarazisë nuk 
është një fatalitet, prandaj u sugjeron qeverive të angazhohen për ta frenuar 
prirjen përmes: parandalimit të evazionit fiskal nga bizneset dhe individët 
e pasur; investimeve në shërbimet publike falas si shëndeti dhe arsimi; 
ndarjes së drejtë të barrës së taksave nga puna, konsumi, kapitali e pasuria; 
vendosjes së pagës minimale si një pagë jetese për punonjësit; shpërbli-
meve të barabarta midis burrave e grave; ngritjes së një rrjeti mbrojtjeje që 
garanton të ardhura minimale për të varfrit; konsensusit për një objektiv 
global për të reduktuar pabarazinë.11

1- VARFëRIA DhE PABARAZIA Në Të ARDhuRAT Në VEN-
DIN TONë

Në vitet 2009-2013 në Shqipëri është vërejtur rritje e varfërisë dhe e 
pabarazisë në të ardhurat për familje dhe për frymë të popullsisë. Ky për-
fundim del nga analiza e treguesve statistikorë, nga burime të tjera jozyr-
tare, si dhe nga media e shkruar dhe elektronike. Një prirje e tillë ka ardhur 
si rrjedhojë e ndikimit të faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm. 

Ndikimi më i fortë ka ardhur nga kriza financiare globale që përf-
shiu ShBA-në, BE-në dhe vende të tjera pas vitit 2008, kurse në faktorët 
e brendshëm përfshihen rënia e rritjes ekonomike deri në stanjacion, rritja 
e shkallës së papunësisë, rritjet e ulëta të pagave, sidomos e pagës mini-
male, ngurtësimi në nivele minimale i pagesave për familjet që përfitojnë 
ndihmë ekonomike dhe i pensioneve etj. 

Politika e tatimit mbi të ardhurat personale, e quajtur “taksa e sheshtë”, 
në vitet 2008-2013, e thelloi gjithashtu më tej hendekun midis të pasurve 
dhe të varfërve.

Sigurisht, masat më efektive për rritjen e të ardhurave dhe ngushtimin 
e dallimeve në të ardhura e pasuri janë ato të zbatimit të politikave aktive, 
të rritjes së punësimit, por sipas të dhënave më të fundit të INSTAT-it, 
shkalla e papunësisë në tremujorin IV të vitit 2014 arriti në 18 për qind 

11 Jon Slater, Head of News. 19th Jan 2015. http://time.com/money/3675142/
oxfam-richest-1-wealth-flawed/

12 INSTAT. Anketa tremujore e forcave të punës. Tremujori IV 2014. Tiranë, më 
11 mars 2015.
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nga 17.1 për qind në të njëjtën periudhë të vitit 2013, dhe 14.1 për qind të 
vitit 2012.12

Prandaj, në kushtet kur masat aktive për zbutjen e pabarazisë në të ar-
dhura janë të pamjaftueshme, apo nuk sjellin efektivitetin e duhur, rëndësi 
marrin politikat publike mbështetëse për ata që fitojnë më pak, apo jetojnë 
në varfëri. Këto masa kërkojnë në radhë të parë përcaktimin e linjës apo 
kufirit zyrtar të varfërisë apo minimumit jetik. 

Vetëm në këtë mënyrë do të dimë sa të varfër kemi dhe sa e si duhen 
mbështetur ata me të ardhura për një jetesë modeste. 

1. Rritja e varfërisë në vitet 2008-2012
Në shtator 2013, INSTAT-i publikoi të dhënat e anketës për matjen e 

nivelit të jetesës për vitin 2012, duke bërë krahasime me anketat e viteve 
të mëparshme: 2008, 2005, 2002.13  

Përfundimi kryesor që del nga anketa është se shkalla e varfërisë (pje-
sa e popullsisë, konsumi mujor real për frymë i së cilës - me çmimet e vitit 
2002 - është nën 4.891 lekë), në vitin 2012 ka arritur në 14.3 për qind, nga 
12.4 për qind më 2008, 18.5 për qind më 2005 dhe 25.4 për qind më 2002. 

Në vlera absolute, në vitet 2008-2012, në varfëri kanë rënë edhe 28.896 
persona të tjerë, duke e çuar në 402.033 numrin e të varfërve gjithsej më 
2012 (Tabelat 1 dhe 2).

13 INSTAT- Shqipëria: Trendi i varfërisë 2002-2005-2008-2012. Shtator 2013.

Tabela 1. Shkalla e reduktimit të varfësisë në zonat urbane dhe rurale

Popullsia
Numri i të varfërve sipas zonave Ndryshimi në 

varfëri, në %

2002 2005 2008 2012 2002-
2005

2005-
2008

2008-
2012

Popullsia 
në 
varfëri

813.196 575.659 373.137 402.033 -29,2 -35,2 7,7

Zona 
urbane 257.690 151.811 150.052 205.273 -41,1 -1,2 36,8

Zona 
rurale 555.506 423.848 223.085 196.760 -23,7 -47,4 -11,8

Burimi: iNSTAT- Shqipëria: Trendi i varfërisë 2002-2005-2008-2012. Shtator 2013.
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Popullsia në varfëri gjithsej në vitin 2012 kundrejt vitit 2008 është 
rritur me 7.7 për qind, në zonën urbane me 36.8 për qind, kurse ka rënë 
në zonën rurale me 11.8 për qind. Në këtë prirje ka ndikuar zhvendosja e 
popullsisë së varfër nga zona rurale në zonën urbane. 

Popullsia ekstremisht e varfër (personat që kanë vështirësi në përm-
bushjen e nevojave bazë ushqimore) është rritur nga 1.2% në vitin 2008 në 
2.2% në vitin 2012. Në vitin 2012 varfëria ekstreme është rritur si në zonat 
urbane ashtu dhe në ato rurale. 

Rritja e varfërisë është shoqëruar me rritje të varfërisë rajonale.14 Kra-
hasuar me vitin 2008, normat e varfërisë janë rritur në Rajonin e Tiranës, 
në Rajonin Bregdetar, në Rajonin Qendror, por janë ulur në Rajonin Malor 
(Tabela 2).

Tabela 2. Treguesit e varfërisë sipas rajoneve, në %

Treguesit

Rajoni i Tiranës Rajoni Bregdet. Rajoni Qendror Rajoni Malor Gjithsej

I 
varfër

Tejet i 
varfër

I 
varfër

Tejet i 
varfër

I 
varfër

Tejet i 
varfër

I 
varfër

Tejet i 
varfër

I 
varfër

Tejet i 
varfër

2002
 Përqindja 17.8 2.3 20.6 3.6 25.6 4.6 44.5 10.8 25.4 4.7
Hendeku 3.8 0.6 4.4 0.7 5.7 0.5 11.1 2.0 5.7 0.8
Ashpërsia 1.3 0.2 1.5 0.2 1.8 0.1 4.1 0.5 1.9 0.2

2005
 Përqindja 8.1 1.0 16.2 2.2 21.2 5.2 25.6 3.2 18.5 3.5
 Hendeku 1.6 0.1 3.2 0.3 5.0 0.9 5.1 0.4 4.0 0.5
Ashpërsia 0.5 0.0 1.0 0.1 1.8 0.2 1.5 0.1 1.3 0.1

2008
 Përqindja 8.7 0.2 13.0 1.4 10.7 0.9 26.6 3.7 12.4 1.2
 Hendeku 1.2 0.0 0.2 0.2 1.9 0.2 5.6 0.5 2.3 0.2
Ashpërsia 0.2 0.0 0.7 0.1 0.5 0.0 1.7 0.1 0.7 0.0

2012
 Përqindja 12.6 1.7 17.6 2.8 12.5 2.3 15.3 1.3 14.3 2.2
 Hendeku 2.6 0.2 3.7 0.5 2.6 0.5 2.5 0.2 2.9 0.4

Ashpërsia 0.8 0.0 1.2 0.1 0.9 0.2 0.7 0.1 1.0 0.1

Burimi: iNSTAT- Shqipëria: Trendi i varfërisë 2002-2005-2008-2012. Shtator 2013.

14 Për efekt studimor, INSTAT-i i ka grupuar rrethet në katër rajone, si vijon: 
Rajoni Bregdetar: Lezhë, Kurbin, Kavajë, Mallakastër, Lushnjë, Delvinë, Sarandë, 
Durrës, Fier, Vlorë. Rajoni Qendror: Devoll, Kolonjë, Pogradec, Mirditë, Pukë, 
Malësi e Madhe, Mat, Kuçovë, Skrapar, Krujë, Peqin, Gjirokastër, Përmet, 
Tepelenë, Shkodër, Elbasan, Berat, Korçë, Tiranë (rural). Rajoni Malor: Kukës, 
Has, Tropojë, Bulqizë, Dibër, Gramsh, Librazhd. Tirana: Tirana qytet, qytete të 
tjera urbane. 
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Popullsia që konsiderohet e varfër në Rajonin e Tiranës (ku përfshi-
het kryeqyteti dhe disa qendra të tjera urbane) në vitin 2012 ka arritur në 
12.6% të popullsisë gjithsej, nga 8.7% në vitin 2008, kurse në Rajonin 
Bregdetar, nga 13% në vitin 2008 ka arritur në 17.6% më 2012. 

Në zonën qendrore varfëria është rritur nga 10.7% në 2008 në 12.5% 
në vitin 2012, kurse në Rajonin Malor ka pësuar ulje nga 26.6% në 15.3%. 
Megjithatë, duhet mbajtur parasysh se kjo prirje vjen si pasojë edhe e 
lëvizjeve të popullsisë nga zonat malore drejt rajoneve të tjera, sidomos të 
Tiranës dhe atij Qendror.

Dy tregues të tjerë alternativë, përveç shkallës së varfërisë (përqin-
dja e të varfërve), në tabelën 2 janë hendeku i varfërisë dhe ashpërsia e 
varfërisë.15 Rritja e shkallës së varfërisë lidhet me rritjen e përqindjes 
së konsumit për ushqim dhe nevoja bazë, dhe me rënie të konsumit për 
produkte joushqimore, arsim dhe pajisje afatgjatë. 

Konsumi real për frymë në vitin 2012 (me çmimet e vitit 2002) ka rënë 
nga 9,731 lekë në 2008 në 8,939 lekë në vitin 2012 (Tabela 3), kurse ndaj 
konsumit për frymë gjithsej, konsumi për ushqim është rritur 1.04% nga 
viti 2008 në vitin 2012 (Tabela 4). 

Për herë të parë në anketën e vitit 2012 paqyrohen edhe treguesit e 
varfërisë sipas 12 qarqeve të vendit. Të dhënat për këtë vit tregojnë se 
varfëria në qarkun e Elbasanit dhe të Gjirokastrës është në shkallën më 
të ulët, 10.7%, ndërsa në qarkun e Kukësit është në shkallën më të lartë, 
21.8%. 

Qarqet Berat, Dibër, Korçë dhe Vlorë kanë norma të ulëta të varfërisë 
në krahasim me mesataren e vendit, kurse të tjera si Lezha dhe Shkodra 
kanë nivele më të larta të varfërisë, përkatësisht 17.5% dhe 15.7%.  

15 Hendeku i varfërisë (referuar si thellësi e varfërisë) tregon se sa larg janë familjet 
nga linja e varfërisë. Ky tregues përftohet nga raporti i shumës së diferencave të 
konsumit të të varfërve nga linja e varfërisë për të gjithë të varfrit ndaj totalit të 
popullsisë, si përqindje të linjës së varfërisë. Pra, një hendek varfërie prej 2 për 
qind do të thotë se shuma e përgjithshme që do t’u duhej të varfërve për të arritur 
nivelin e linjës së varfërisë është e barabartë me popullsinë shumëzuar me 2 për 
qind të linjës së varfërisë. Ashpërsia e varfërisë merr parasysh jo vetëm distancën e 
të varfërve nga linja e varfërisë, por edhe pabarazinë midis të varfërve. Kështu, të 
varfrit që janë më larg linjës së varfërisë kanë një peshë më të madhe. Megjithatë, 
numri vazhdon të jetë shumë më i ulët në krahasim me 5.7% në vitin 2002. 
Hendeku i varfërisë ka rënë nga 4.0% më 2005 në 2.3% më 2008. Ashpërsia e 
varfërisë është rritur nga 0.7% më 2008 në 1% më 2012.
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Qarku Tiranë ka një normë të varfërisë shumë afër mesatares së ven-
dit, 14.2%, kurse qarqet e Durrësit dhe Fierit kanë norma më të larta të 
varfërisë në krahasim me mesataren, përkatësisht 16.2% dhe 17.5%.16   

Tabela 3. Shpenzimet mesatare mujore sipas komponentëve të konsumit dhe 
rajonit (me çmime konstante, 2002=100) në lekë

Rajonet

Konsumi 
mujor për 
frymë

Nga ky për konsum:

Ushqim jo-
ushqimor Arsim Pajisje

afatgjatë
Nevoja
bazë

Bregdetar 8,419 5,115 1,987 208 118 991
Qendror 7,496 4,908 1,400 152 98 938
Malor 6,168 3,986 1,347 179 62 596
Tirana 9,042 5,279 2,103 192 145 1,323
Gjithsej-2002 7,801 4,906 1,655 177 105 958
Bregdetar 9,577 5,249 2,675 305 220 1,132
Qendror 8,507 5,087 2,162 206 78 978
Malor 7,141 4,137 2,018 192 60 735
Tirana 11,814 6,118 3,359 516 142 1,678
Gjithsej-2005 9,105 5,160 2,457 275 128 1,087
Bregdetar 9,648 5,434 2,284 540 55 1,336
Qendror 9,396 5,428 2,307 305 52 1,308
Malor 7,114 4,141 1,643 374 37 921
Tirana 11,854 5,194 3,814 573 75 2,197
Gjithsej-2008 9,731 5,280 2,519 432 56 1,447
Bregdetar 8,563 4,814 2,016 307 57 1,369
Qendror 9,181 5,449 1,849 366 56 1,461
Malor 7,587 4,380 1,593 400 42 1,173
Tirana 9,692 4,861 2,583 296 79 1,873
Gjithsej-2012 8,939 5,047 2,013 338 59 1,482

Burimi: Anketa e matjes së nivelit të jetesës, LSMS 2002, 2005, 2008, 2012.

Tabela 4. Konsumi real për frymë, në %

Komponentët e konsumit  2002 2005 2008 2012
Ushqim  64,5 59,2 57,9 58,5
Për konsum jo-ushqimor  19,4 24,8 22,8 19,9
Për nevoja bazë  12,6 12,6 15,1 17,5
Për arsim  2,3 2,4 3,7 3,4
Për pajisje afatgjatë  1,2 0,9 0,5 0.6

16 INSTAT- Shqipëria: Trendi i varfërisë 2002-2005-2008-2012. Shtator 2013. F.6.
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2. Familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike
Ndihma ekonomike është mbështetja, në para, që u jepet familjeve dhe 

individëve në nevojë, që nuk kanë të ardhura materiale ose/dhe monetare, 
apo i kanë ato të pamjaftueshme, nga veprimtaria ekonomike, programe të 
tjera të mbrojtjes shoqërore dhe kapitali. 

Kjo ndihmë synon të sigurojë plotësimin e nevojave bazë jetike, 
zhvi llimin e aftësive dhe të mundësive personale dhe ruajtjen e integ-
ritetit për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, 
psikologjike e shoqërore, të zbusë varfërinë dhe përjashtimin shoqëror 
për individët dhe familjet, si dhe të krijojë mundësi për integrimin e tyre, 
nëpërmjet sigurimit të një sistemi ndërhyrjesh e shërbimesh për përmirësi-
min e jetesës së tyre.17

Këshillat e njësive të qeverisjes vendore verifikojnë dhe vendosin për 
miratimin ose jo të kërkesave për ndihmë ekonomike nga familjet dhe in-
dividët, si dhe masën e përfitimit bazuar në aktet ligjore dhe nënligjore 
përkatëse dhe fondet e Shërbimit Social Shtetëror (ShSSh) – institucion 
përgjegjës në linjën e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë.

Numri i familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike ka arritur nivelin 
më të lartë në vitin 2000 me 147,497, kurse në vijim ka ardhur duke rënë, 
deri në 118,744 më 2005. Nga viti 2007 numri i këtyre familjeve ka rënë 
nën 100 mijë, deri 98,810 në vitin 2012. Por në vitin 2013 është shënuar 
një rritje prej 5,588 familje të tjera, duke arritur në 104,398 familje gjithsej 
(Tabela 5).

Sipas regjistrimit të vitit 2001, në Shqipëri kishte 726,895 familje 
gjithsej, nga të cilat 143,433, rreth 20 për qind, përfitonin ndihmë eko-
nomike, kurse sipas censusit të vitit 2011, nga 722,262 familje gjithsej, 
ndihmë përfitonin 99,494 familje, 14 për qind.

Për vitin 2014 nuk kemi ende të dhëna statistikore zyrtare për numrin 
e familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike, por nga njoftimet e ShSSh-së 
del se gjatë këtij viti është rritur kontrolli në njësitë vendore për zbatimin 
e ligjit për ndihmën ekonomike dhe, si rezultat, janë larguar nga skema 
20.321 familje.18   

17 Ligji nr. 9355, datë 10.3.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”.
18 Analiza e punës e ShSSh për vitin 2014. 29 janar 2015. www.sherbimisocial.

gov.al/nje-vit-sfide-dhe-progresi/



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2015 15

Sipas shpjegimeve të shifrave të buxhetit për vitin 2015, do të rishi-
kohet skema e përzgjedhjes më të mirë të grupeve dhe individëve që janë 
realisht në nevojë me synim uljen me rreth 20,000 persona të numrit të për-
fituesve të ndihmës ekonomike krahasuar me vitin 2014, dhe me të njëjtin 
fond (4.6 miliardë lekë) rritjen e masës së pagesës për person. 19

Sipas censusit 2011, madhësia mesatare e familjeve është zvogëluar 
nga 4.2 anëtarë në 2001 në 3.9 anëtarë në 2011. Në zonat urbane ky tre-
gues është 3.6, ndërsa në ato rurale 4.2 anëtarë; në qarkun e Kukësit është 
5 anëtarë, kurse në qarkun e Gjirokastrës 3.4 anëtarë. 

Nga sa më sipër, gjatë vitit 2015 pritet të dalin nga skema rreth 5 mijë 
familje. Të shpresojmë që këto shifra të jenë të bazuara në studime të de-
tajuara dhe verifikimet në terren të jenë të sakta, përndryshe do të krijohen 
situata të vështira, pasi personat apo familjet me ndihmë ekonomike janë 
shtresa më e varfër e shoqërisë. Ballafaqimi i popullsisë me ndihmë eko-
nomike sipas qarqeve me popullsinë përkatëse gjithsej tregon luhatje të 
ndjeshme të varfërisë zonale. 

Në qarkun e Kukësit (rrethet Kukës, Has dhe Tropojë) në vitin 2013 
janë mbështetur me ndihmë ekonomike 58,992 banorë, ose 68.5 për qind e 
popullsisë gjithsej të këtij qarku (Tabela 6 dhe Grafiku 1). 

Më pas renditet qarku i Dibrës me 65,859 banorë ose 57.8 për qind, 
qarku i Shkodrës me 64,774 banorë ose 29.4 për qind, qarku i Beratit me 
23.9 për qind, qarku i Lezhës me 23.1 për qind, i Elbasanit 20 për qind etj.

Numër dhe përqindje më të vogël banorësh kanë qarku i Durrësit me 
1.9 për qind, i Vlorës me 3.8 për qind, i Fierit 5.2 për qind, i Tiranës 7.1 
për qind etj. Në shkallë vendi, 427,045 banorë ose 14.7 për qind e pop-
ullsisë gjithsej kanë përfituar ndihmë ekonomike në parà për familje në 
muaj. Këto raporte thuajse nuk kanë ndryshuar, gjë që tregon se politikat 
qeveritare për të zbutur varfërinë kanë qenë joefektive.

Tabela 5. Numri i familjeve dhe fondi i ndihmës ekonomike, 2000 – 2013

Vitet Numri i familjeve
me ndihmë ekonomike

Fondi gjithsej,
mijë lekë

2000 147,497 4,416,815
2001 143,433 4,165,329
2002 131,813 4,206,560
2003 129,172 4,036,552
2004 123,955 3,985,331
2005 118,744 3,195,742
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2006 111,317 3,083,932
2007 95,112 2,194,763
2008 94,134 3,699,972
2009 96,894 3,975,432
2010 97,540 3,474,653
2011 99,494 3,634,258
2012 98,810 3,609,200
2013 104,398 4,655,834

              Burimi: iNSTAT. Shërbimi Social Shtetëror.

Tabela 6. Numri i popullsisë me ndihmë ekonomike sipas qarqeve për vitin 2013 

qarqet
Numri i 
popullsisë më 
1.1.2014*

Popullsia
me ndihmë
ekonomike**

Në %

Gjithsej 2,895,947 427,045 14.7
Durrës 274,171 5,178 1.9
Vlorë 182,139 6,888 3.8
Fier 316,606 16,484 5.2
Tiranë 796,243 56,495 7.1
Gjirokastër 73,279 9,447 12.9
Korçë 225,218 34,171 15.2
Elbasan 301,690 60,414 20.0
Lezhë 137,695 31,843 23.1
Berat 144,552 16,500 23.9
Shkodër 220,405 64,774 29.4
Dibër 137,802 65,859 57.8
Kukës 86,147 58,992 68.5

             Burimi: *iNSTAT. ** Ministria e Mirëqenies Sociale dhe e rinisë.20

19 Relacion mbi Projektligjin “Për buxhetin e vitit 2015”. Ministria e Financave. 
Tiranë, tetor 2014. Fq. 28.

20 http://www.sociale.gov.al/al/dokumente/fact-sheet/ndihma-
ekonomike&page=1
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3. Masa e pagesës së ndihmës ekonomike për familje
Një problem tjetër është ai i masës së ndihmës ekonomike për familje, 

për rrjedhojë edhe për person. Ndonëse numri i familjeve që përfitojnë ndi-
hmë ekonomike ka ardhur në rënie, pagesa mesatare për familje ka mbetur 
e njëjtë dhe shumë e ulët. 

Nga të dhënat e INSTAT-it, del se masa e ndihmës ekonomike të plotë 
për vitin 2010 ishte 4,023 lekë mesatarisht në muaj për familje dhe për 
vitet 2011-2013 4,195 lekë, kurse ndihma e pjesshme përkatësisht 3,325 
dhe 3,390 lekë në muaj.21

Pra, masa e ndihmës ekonomike për person del mesatarisht 1,075 lekë 
në muaj, 36 lekë në ditë. Një masë kaq e ulët vjen për shkak se qeveritë 
nuk kanë parashikuar fonde të mjaftueshme për të përballuar nevojat jetike 
të familjeve në nevojë. Madje, në raport me PBB-në, fondi i ndihmës eko-
nomike ka rënë: nga 1.4% më 1995 në 0.8% më 2000, në 0.28% në vitet 
2010-2012, duke u rritur lehtë, në 0.34% më 2013. 

Ndihma ekonomike nuk është rritur siç është vepruar me pagën mini-
male, pagat dhe pensionet në sektorin publik (ndonëse edhe këto mjaft të 

21 INSTAT 2014. Shqipëria në shifra 2013. Fq.16.
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ulëta), madje as nuk është indeksuar me rritjen e çmimeve. Për rrjedhojë, 
pabarazia shoqërore është thelluar më tej.

Sipas programit të Qeverisë Berisha (shtator 2009), brenda vitit 2013 
çdo qytetar shqiptar në nevojë do të merrte mbi 2 dollarë në ditë ndihmë 
ekonomike, por në fakt ka marrë vetëm 33 cent në ditë, 6 herë më pak. 
Cilido mund të vlerësojë se kjo ndihmë nuk plotëson nevojat jetike të qyte-
tarit; ajo ngjan më tepër me një lëmoshë.22

Deklarata Universale pёr të Drejtat e Njeriut, miratuar nga Asambleja 
e Përgjithshme e OKB-së (10 dhjetor 1948), shpall që secili ka të drejtë për 
një nivel jetese qё siguron shёndetin dhe mirёqenien e tij dhe tё familjes 
së tij, përfshirë ushqimin, veshmbathjen, strehimin, kujdesin mjekësor dhe 
shërbimet e nevojshme sociale, si dhe të drejtën për të qenë i siguruar në 
rast papunёsie, sëmundjeje, invaliditeti, vejёrie, pleqërie, ose nё raste të 
tjera të mungesёs sё mjeteve të jetesës për shkak të rrethanave që nuk va-
ren nga vullneti i tij (Neni 25).

Pra, mbrojtja nga varfëria është një çështje parimore që lidhet me 
zbatimin e të drejtave themelore të njeriut nga çdo forcë politike që merr 
përsipër qeverisjen e vendit.

4. Kufiri apo vija e varfërisë - domosdoshmëri
Sipas programit të Qeverisë për vitet 2013-2017, varfëria reale në 

Shqipëri është rreth 40 për qind. Në zonat kodrinore e malore është mbi 
50 për qind. Varfëria reale e matur në kontekstin e fuqisë blerëse është mbi 
62 për qind, më e larta në rajon. Prandaj Qeveria Rama angazhohet për të 
hartuar paketën rregullatore për transformimin e Programit të Ndihmës 
Ekonomike në një Program për Riintegrimin Social si dhe për të përcak-
tuar masën e pagesës për individë dhe jo për familje, e cila do të synojë 
kapërcimin e vijës së varfërisë.23 

Çdo vend llogarit dhe miraton kufirin e varfërisë, bazuar në kushtet e 
tij ekonomike, sociale, zakonore etj. Ky tregues shërben për të përcaktuar 

22 Në mbledhjen e Qeverisë të datës 23 korrik 2013, kryeministri në detyrë 
shprehu keqardhjen e thellë pasi nuk arriti ta realizonte objektivin e rritjes 
së ndihmës ekonomike për të gjithë ata që ishin në varfëri ekstreme. Varfëria 
ekstreme është forma më e dhimbshme e vuajtjes sociale, - u shpreh ai. RD, 24 
korrik 2013.

23 Programi i Qeverisë për vitet 2013-2017, faqe 54-55.
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numrin dhe përhapjen e të varfërve, si dhe për të zbatuar politika dhe pro-
grame efektive për reduktimin e varfërisë. 

Mënyra e zakonshme për matjen e varfërisë bazohet në të ardhurat. 
Një person konsiderohet i varfër nëse të ardhurat e tij bien poshtë një niveli 
minimal për të plotësuar nevojat bazë, i cili quhet kufiri i varfërisë, vija e 
varfërisë, minimumi jetik etj. 

Si rregull, vendet me nivel të ulët zhvillimi përdorin metodën absolute, 
kurse vendet e pasura, metodën relative. Përjashtim këtu bëjnë ShBA-të që 
përdorin një masë absolute. Kufijtë absolutë fiksohen në kohë të caktuar 
dhe përshtaten me ndryshimet e çmimeve.

Me qëllim matjen e varfërisë me një masë të vetme globale, në Rapor-
tin e Zhvillimit Botëror 1990 Banka miratoi kufirin (absolut) “një dollar 
në ditë”. Rënia nën këtë kufi (1.25 usd në ditë me çmimet e vitit 2005) 
nënkupton të jetuarit e një personi në çdo vend të botës në “varfëri eks-
treme”. Vlera e 1 usd në barazinë e fuqisë blerëse u referohet mallrave dhe 
shërbimeve të një “shporte”, me kurset e këmbimit në vende të ndryshme.

Por ndërsa jemi në gjendje të analizojmë metodat, kufijtë dhe numrin 
e të varfërve në BE, ShBA apo në shkallë globale, nuk mund ta bëjmë 
këtë për Shqipërinë, për faktin se mungon një masë zyrtare për matjen e 
varfërisë. Sipas INSTAT-it, si vijë apo kufi varfërie mund të quhet konsumi 
mujor real prej 4,891 lekë për frymë (me çmimet e vitit 2002). Por ky kufi 
nuk “njihet” nga Qeveria, përderisa nuk e ka miratuar si njësi matëse për 
të zbutur varfërinë. 

Qeveria, me vendimin e dhjetorit 2005, “e lufton” varfërinë ekstreme 
duke e paguar kryefamiljarin me 2,600 lekë në muaj dhe anëtarët e tjerë të 
familjes akoma më pak. Madje vë edhe kufirin që masa e plotë e ndihmës, 
pavarësisht nga numri dhe përbërja e familjes, nuk duhet të jetë më shumë 
se 7,500 lekë në muaj.24 

Me këto shifra përfituesit nuk mund të sigurojnë një jetesë të denjë, siç 
parashikon Kushtetuta dhe ligjet. Prandaj del e nevojshme që të llogaritet e 
të miratohet treguesi zyrtar i kufirit të varfërisë apo minimumit jetik.

Në vendet e BE-së, ShBA-së dhe vende të tjera, familjet që bien 
poshtë kufirit përkatës të varfërisë janë subjekt i programeve të ndihmave 
jo vetëm në cash, por dhe në forma të tjera. 

24 Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.787, datë 14.12.2005 “Për përcaktimin e 
kritereve, të procedurave dhe të masës së ndihmës ekonomike”.
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Programi i kuponëve ushqimorë, i filluar më 1964 në ShBA, vlerëso-
het si më efektivi, sidomos pas vitit 2007, kur filloi kriza financiare. Me 
kuponë me vlerë 1,5 dhe 10 usd dhe me ngjyra të ndryshme familjet apo 
personat e varfër siguronin ushqimet e tyre. 

Banka Botërore dhe strukturat e Bashkimit Europian, që monitorojnë 
zhvillimet ekonomike, financiare dhe sociale në vendin tonë pa dyshim që 
e dinë se të varfrit te ne janë “mbështetur” me 33 centë për frymë në ditë, 
por nuk e dimë qëndrimin e tyre! 

Sigurisht, situata nuk është e favorshme për të zbatuar masa të gjera 
sociale. Madje qeveria ka nënshkruar marrëveshje me institucionet e spe-
cializuara ndërkombëtare si FMN, BB dhe BE për të ruajtur balancën 
makroekonomike, por gjithsesi qeveria duhet të angazhohet që t’u sigurojë 
familjeve të varfra së paku vlerën e ushqimit që del nga anketa e sipër-
cituar, që zë 58 për qind të kufirit të varfërisë që llogarit INSTAT-i.

Në kuadër të marrëveshjes së huasë ndërmjet Shqipërisë dhe Bankës 
Botërore, për financimin e projektit të modernizimit të asistencës soci-
ale në qarqet Tiranë, Durrës dhe Elbasan, është duke u zbatuar projek-
ti i modernizimit të ndihmës ekonomike, i cili parashikon përdorimin e 
teknologjisë së informacionit nëpërmjet ngritjes së Regjistrit elektronik të 
ndihmës ekonomike dhe përdorimin e formulës së pikëzuar për përzgjed-
hjen e përfituesve.

Mirëpo nga të dhënat e deritanishme ka paqartësi në përzgjedhjen e 
familjeve apo personave në nevojë dhe mjaft prej tyre kanë mbetur jashtë 
skemës. Me sa duket nuk ka zgjidhje nëse nuk sigurohen fondet e nevo-
jshme buxhetore për plotësimin e nevojave të kësaj shtrese, prandaj duhen 
bërë verifikimet dhe korrigjimet e nevojshme. 

5. Paga minimale, mesatare, pagesa për papunësi
Një rol të rëndësishëm në ngushtimin e hendekut të pabarazisë në të 

ardhurat luan edhe politika e pagave në sektorin publik dhe atë privat.
Baza ku ngrihet sistemi i pagave në sektorin publik është paga mini-

male zyrtare e detyrueshme për t’u zbatuar edhe në sektorin privat. Paga 
minimale duhet të jetë një pagë jetese, për të plotësuar nevojat e domos-
doshme të përfituesve të saj.25

25 http://conceptualmath.org/philo/minwage.html
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Pagat minimale janë një instrument universal - ato zbatohen në mbi 90 
për qind të shteteve anëtare të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (The 
International Labour Organisation’s - ILO) dhe përbëjnë një mënyrë për 
reduktimin e varfërisë punëtore dhe sigurimin e mbrojtjes sociale për të 
punësuarit.26

Sipas përcaktimit të ILO-s në Konventën për pagat minimale Nr.131, 
elementet që përbëjnë nivelin e pagave minimale duhet të mbajnë parasysh 
praktikat dhe kushtet kombëtare, si: (a) nevojat e punonjësve dhe familjeve 
të tyre, nivelin e përgjithshëm të pagave në vend, koston e jetesës, përfiti-
met e sigurimit social dhe standardet përkatëse të jetesës të grupeve të tjera 
sociale; (b) faktorët ekonomikë, përfshirë kërkesat e zhvillimit, nivelet e 
produktivitetit dhe arritjen dhe mbajtjen e një niveli të lartë të punësimit. 27

Raporti mbi pagat në shkallë globale i ILO-s sugjeron që paga mini-
male kombëtare nuk duhet të jetë më pak se 40% deri 50% e pagës mesa-
tare ose rreth 66% e pagës mediane.28

Këto rekomandime të ILO-s kanë gjetur zbatim edhe në legjislacionin 
shqiptar.29 Por miratimi i pagës minimale mujore nga Këshilli i Ministrave 
nuk mban parasysh kriteret apo elementet për caktimin e saj në përputhje 
me nevojat dhe raportet me pagat mesatare.

Bazuar në të dhënat e INSTAT-it, kemi ndërtuar tabelën 7 me nivelet 
e pagave mujore mesatare, minimale dhe për papunësi dhe raportet midis 
tyre. Nga analiza e këtyre të dhënave del se paga mesatare mujore (nomina-
le) në vitin 2013 kundrejt vitit 2000 është rritur 3.5 herë, (52,150/14,963), 
paga minimale është rritur 3.1 herë (22,000/ 7,000) dhe pagesa për papu-
nësi 2.7 herë (6,850/2,500).

Rritja me ritme më të larta e pagës mesatare kundrejt pagës minimale 
përbën faktorin kryesor të thellimit të raportit midis këtyre dy kategorive e 

26 http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-wage-
report/2012/lang--en/index.htm

27 C131 - Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131).Entry into force: 
29 Apr 1972. 

28 Ch. Benjamin. Minimum wage, maximum debate.12 SEP 2014.
29 Ligji Nr.10 405, datë 24.3.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe 

shpërblimeve” (neni4) i jep të drejtë KM, që me propozimin e ministrave përkatës 
të punës dhe të financave, të miratojë pagën minimale mujore në shkallë vendi, 
e cila është e detyrueshme të zbatohet nga çdo punëdhënës, vendës ose i huaj. 
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shprehur në vlera relative: nga 46.8 për qind në vitin 2000 në rreth 42 për 
qind në vitet 2012-2013.

Nga analiza e niveleve të pagave minimale të vendeve të BE-së (dhe 
disa të tjera) më 1 janar 2015, të publikuara nga Eurostat-i, dhe të pasqyru-
ara në grafikun 2, dalin shpërpjesëtime të thella, që shkojnë nga 184 euro 
në Bullgari, në 1,923 euro në Luksemburg, ose 10.5 herë. 

Raporti arrin në 12.2 herë në rastin e pagës minimale në Shqipëri prej 
157 euro.30 Por ky krahasim zbutet në 1 me 4 kur ato shprehin standardet 
e fuqisë blerëse (PPS).31

Nga grafiku 2, del se 8 vende (Luksemburgu, Belgjika, Holanda, Gjer-
mania, Irlanda, Franca, Britania, ShBA-ja) kanë miratuar paga minimale 
mujore mbi 1000 euro, nga 1035 euro në ShBA në 1501.8 euro në Belgjikë 
dhe Holandë, dhe 1,923 euro në Luksemburg.

Pesë vende (Sllovenia, Spanja, Malta, Greqia, Portugalia) kanë vendo-
sur paga minimale nga 589.2 euro (Portugalia) në 790.7 euro (Sllovenia).

Një grup prej 9 vendesh (Turqia, Polonia, Kroacia, Estonia, Sllovakia, 
Letonia, Hungaria, Republika Çeke) kanë miratuar paga minimale mujore 
nga 300 euro - në 424.3 euro.

Tetë vendet që mbyllin grafikun, ku përfshihen 2 vende të BE-së (Ru-
mania dhe Bullgaria) dhe 6 nga Ballkani Perëndimor, kandidate dhe po-
tencialisht kandidate) kanë vendosur paga minimale nga 157 euro në muaj 
(Shqipëria) deri në 288 euro (Mali i Zi).

Tabela 7. Pagat mujore, mesatare, minimale, e papunësisë në sektorin shtetëror 
për vitet 2000-2013, në lekë

Vitet

Paga 
mesatare 
mujore

Paga minimale Pagesa e papunësisë

Lekë % e pagës
mesatare Lekë % e pagës 

mesatare
2000 14,963 7,000 46.8 2,500 35.7
2001 17,218 7,580 44.0 3,100 40.9
2002 19,659 9,400 47.8 3,600 38.3

30 National minimum wages in the EU. Eurostat newsrelease. 35/2015 - 26 
February 2015. http://ec.europa. eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Minimum_wage_statistics.

31 Faktori i konvertimit sipas Paritetit të Fuqisë Blerëse (PPP) lek/usd 45.5 (2013 
– 2014).
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2003 21,325 10,060 47.2 3,780 37.6
2004 24,393 10,080 41.3 4,360 40.3
2005 26,808 11,800 44.0 4,360 36.9
2006 28,822 14,000 48.6 5,240 37.4
2007 33,750 14,000 41.5 5,240 37.4
2008 36,537 17,000 46.5 5,980 35.2
2009 40,874 18,000 44.0 6,340 35.2
2010 43,625 19,000 43.6 6,565 34.6
2011 46,665 20,000 42.9 6,850 34.3
2012 50,092 21,000 41.9 6,850 32.6
2013 52,150 22,000 42.2 6,850 31.1

     Burimi: iNSTAT dhe llogaritje të autorit.

Dhjetë vendet e Europës Lindore dhe Qendrore që hynë në BE në 
vitet 2004 dhe 2007 si dhe Kroacia (2013) kanë ende paga minimale në 
500 euro në muaj. Diferencat midis niveleve të pagave minimale të këtyre 
vendeve me të themelueseve të BE-së, tregojnë se duhen dekada që vendi 
ynë t’u afrohet këtyre niveleve. 

Pabarazitë në pagat, sidomos ato minimale, mbeten një faktor shtytës 
për emigrimin e popullsisë, sidomos të të rinjve drejt vendeve që kanë pu-
nësim dhe paga më të larta.

Duke mbajtur parasysh të gjithë këta faktorë, mendoj se paga minimale 
në Shqipëri, duke filluar nga 1 korriku 2015, duhet të rritet nga 22,000 lekë 
(157 euro) në muaj në 24,000 lekë (170 euro), baraz me nivelin e miratuar 
nga Kosova. 

Ky nivel i pagës minimale, në këtë vit, mund të zërë 44.4 për qind të 
një page mesatare të pritshme prej 54,000 lekësh, duke e llogaritur këtë 
me rritje prej 2 për qind në vit. Kam mendimin se ky ritëm rritjeje i pagës 
minimale duhet të arrijë dhe të ruajë raportin prej 50 për qind kundrejt 
pagës mesatare.
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Pagesa për papunësi gjithashtu është shumë e ulët, ka mbetur në 
shumën 6,850 lekë në muaj në 3-4 vitet e fundit. Këtë pagesë e përfitojnë 
rreth 9 mijë të papunë mesatarisht çdo vit, bazuar në disa kritere të përcak-
tuara me akte nënligjore, por që nuk mbajnë parasysh koston e nivelit të 
jetesës në vend. 

Vende të ndryshme përdorin kritere dhe masa të ndryshme të përfitimit 
të pagesës për papunësi, por, nga sa kemi vëzhguar, del se masa e pagesës 
nuk është më pak se 50 për qind e pagës minimale mujore.31 Por në rastin e 
vendit tonë, sipas tabelës 7, raportet midis pagesës për papunësi dhe pagës 
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minimale zyrtare janë thelluar, nga rreth 40 për qind në vitet 2000-2005 
në 32 për qind këto 2-3 vitet e fundit. Pra, pagesa për papunësi, së paku, 
duhet të arrijë në 11 mijë lekë në muaj, me një rritje prej 4,150 lekë, ose 60 
për qind. Në tabelën 8 kemi pasqyruar edhe disa të dhëna që shprehin ra-
porte midis masës së pensionit mujor të pleqërisë, minimal, maksimal dhe 
mesatar, ku del qartë se rritjet nga njëri vit në tjetrin janë ende minimale. 
Qeveria Rama ka ndërmarrë një reformë tërësore në fushën e pensioneve, 
e cila trajtohet në një artikull të veçantë në këtë revistë.

Tabela 8. Masat mujore të pensioneve të pleqërisë për vitet 2000 – 2013, në lekë

Vitet Pensioni minimal 
mujor

Pensioni maksimal
mujor

Pensioni mesatar
mujor

Urban rural Urban rural Urban rural
2000 5,148 1,328 10,296 5,332 1,005
2005 7,850 3,430 15,700 8,592 2,986
2010 10,690 6,980 21,380 10,690 12,711 7,499
2011 11,117 7,468 22,234 11,117 13,278 7,859
2012 11,562 7,841 23,123 11,562 14,104 8,048
2013 12,024 8,233 24,048 12,024 15,004 8,249

Burimi: iSSh dhe iNSTAT. * Nga viti 2005, pensioni mesatar mujor i referohet pensionit 
të plotë të pleqërisë.

Tabela 9. rritja reale e pagës në sektorin shtetëror, 2005-2013 (%)

Vitet
Ndryshimi vjetor 
i pagës mujore në 
sektorin shtetëror

Ndryshimi mesatar 
vjetor i çmimeve të 

konsumit

Ndryshimi i 
pagës reale

2005 9.9 2.4 7.3
2006 7.5 2.4 4.9
2007 17.1 2.9 13.8
2008 8.3 2.2 6
2009 11.9 3.5 8.1
2010 6.7 3.6 3
2011 6.9 3.4 3.4
2012 7.3 1.9 5.2
2013 4.1 2.1 2

31 Përfitimi mujor është fiksuar në “55% të 25 pagave minimale ditore”, dhe 
aktualisht është 360 euro për muaj me një rritje prej 10% për çdo fëmijë nën-
moshë. OAED Unemployment Benefits (in Greek)”. 
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Paga reale del kur paga nominale “zhvishet” nga ndryshimi i infla-
cionit. Pabarazia thellohet pasi rritja e inflacionit godet më shumë pagat e 
ulëta sesa ato të larta. Pra, të ardhurat reale pakësohen më shumë tek ata që 
marrin paga minimale, pagesa për papunësi etj. 

Sipas INSTAT-it, në vitet 2005, 2007, 2008, 2012 paga reale ka rezul-
tuar mbi 5% më e ulët se paga nominale, përkatësisht 7.3%, 13.8%, 8.1%, 
5.2%, kurse në vitet e tjera ka dalë nën 5 për qind (Tabela 9). Ndryshimi 
i pagës reale me atë nominale duhet të indeksohet me masën e inflacionit, 
veprim i cili ende nuk është bërë rregull për çdo qeveri. 

6. Politika tatimore për reduktimin e pabarazisë
Një rol të rëndësishëm për reduktimin e pabarazisë në të ardhurat luan 

edhe politika tatimore. Shtresat e varfra apo me të ardhura më të ulëta 
dëmtohen apo ndihmohen kryesisht përmes tatimit mbi të ardhurat perso-
nale dhe tatimit mbi vlerën e shtuar (TVSh). 

Në sistemin progresiv, tatimpaguesit paguajnë më shumë tatime kur 
fitojnë më shumë të ardhura, kurse në sistemin përpjesëtimor i nënshtrohen 
së njëjtës përqindje tatimi. Në sistemin regresiv tatimi ulet kur të ardhurat 
rriten, p.sh. tatimi mbi vlerën e shtuar.

Të pasurit duhet të paguajnë tatim mbi të ardhurat jo me të njëjtën 
përqindje si dhe ata që fitojnë më pak, siç ndodh me “taksën e sheshtë”, por 
në përqindje më të lartë, në raport me rritjen e të ardhurave, pasi reduktimi 
i të ardhurave atyre që fitojnë më pak u rrezikon jetesën, kurse të pasurve u 
ul pak mirëqenien. Këtu qëndron edhe “hileja” e “taksës së sheshtë”. 

Veç kësaj, shteti bën më shumë shpenzime publike për shtimin dhe 
ruajtjen e të ardhurave të të pasurve, prandaj është normale që ata të mba-
jnë një barrë më të madhe në shpenzimet e buxhetit. Kjo është arsyeja 
pse miliarderët më të mëdhenj të botës si B.Gates dhe W.Buffet përkrahin 
tatimin mbi të ardhurat personale në ShBA. 

Në Shqipëri, në vitet 2008-2013 sistemi i tatimit mbi të ardhurat per-
sonale u kthye nga progresiv në proporcional, që quhet “taksa e sheshtë” 
prej 10 për qind. Ky sistem përfshinte edhe të ardhurat deri në 10 mijë lekë 
në muaj. Zbatimi i “taksës së sheshtë” e ka thelluar hendekun e pabarazisë 
në të ardhurat, duke e hedhur barrën e tatimit në personat dhe bizneset me 
më pak të ardhura, nëpunës me paga të ulëta dhe të mesme apo të vetë-
punësuar. Sipas tatimit progresiv të zbatuar deri në vitin 2007, të grupuar 
sipas nivelit të të ardhurave mujore në 5 shkallë, grupi i parë tatohej me 
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vetëm 1%, grupi i dytë me 3.6 %, grupi i tretë me 7.1% , grupi i katërt me 
5.6% dhe grupi i pestë me 13.2%.

Kurse me “taksën e sheshtë”, këto grupe, që zënë mbi 95% të të ardhu-
rave gjithsej, prej vitit 2008 paguajnë një tatim prej 10%. Pra, të ardhurat 
mujore të katër grupeve janë ulur përkatësisht me 9%, 6.4%, 2.9%, 4.6%. 
Kurse janë rritur me 3.2% të ardhurat e grupit të pestë prej mbi 200 mijë 
lekë në muaj. 

Veç kësaj, të ardhurat nga “taksa e sheshtë” kundrejt të ardhurave 
gjithsej të buxhetit kanë pasur prirje rënieje: nga 14.3 për qind më 2007 në 
13.6 për qind më 2012.

Pra, nuk ka pikë dyshimi se “taksa e sheshtë” shton të ardhurat e atyre 
që kanë më shumë dhe merr nga të ardhurat e atyre që kanë më pak. Pran-
daj, në mars 2013, në kuadrin e zgjedhjeve parlamentare të 23 qershorit, 
Qeveria Berisha bëri një korrigjim, duke ulur në 0%  tatimin mbi të ardhu-
rat personale deri në 30 mijë lekë në muaj. 

Por një reformë tërësore, që shfuqizoi sistemin e “taksës së sheshtë” 
dhe ktheu sistemin progresiv mbi të ardhurat personale, u krye, siç ishte 
paralajmëruar, nga qeveria Rama me ligjin e dhjetorit 2013.32  

Shkalla e progresivitetit paraqitet në tabelën që vijon, e cila synon të 
bëjë një shpërndarje më të drejtë të barrës tatimore midis grupeve me të ar-
dhura të ndryshme, në harmoni me synimin tjetër për të rritur të ardhurat e 
buxhetit të shtetit. Përvoja e shkurtër e deritanishme tregon se këto synime 
po vërtetohen në praktikë. 

Tabela për tatimin mbi të ardhurat personale nga punësimi

E ardhura e tatueshme
(në lekë/muaj) Përqindje
Nga Deri në (përfshirë)
0 30 000 zero për qind
30 001 130 000 + 13 për qind të shumës mbi 30 000 lekë
130 
001 Më tepër 13 000 lekë + 23 për qind të shumës mbi

130 000 lekë

32 Ligj nr. 177/2013 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për 
tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”.
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Përfundime dhe sugjerime
Studimi i Oxfam tregon se pabarazia në të ardhurat në shkallë botërore 

vijon të thellohet, prandaj duhet të merren masa nga qeveritë e vendeve 
përkatëse në fushën fiskale, të shëndetit dhe arsimit publik falas, të tak-
simit, të pagave minimale, të ngritjes së një rrjeti efikas mbrojtjeje për më 
të varfrit etj.

Masat e propozuara nga Presidenti Obama për rritjen e pagës mini-
male, për shtrirjen e kujdesit shëndetësor, apo për inkurajimin e klasës së 
mesme përmes politikës së taksimit shkojnë në këtë drejtim.

Përpjekjet apo orientimet në shkallë botërore janë të vlefshme edhe në 
kushtet e vendit tonë, ku varfëria ka pësuar rritje në vitet 2009-2013 dhe 
është vërejtur rritje e pabarazisë në të ardhurat për familje dhe për frymë 
të popullsisë. 

Rritja ekonomike e shprehur me ritmet e PBB-së përbën faktorin krye-
sor për rritjen e mirëqenies në tërësi. Këto ritme kanë qenë të ulëta, deri 
në 1,6 për qind më 2012, për rrjedhojë kemi pasur zgjerim të përmasave të 
varfërisë, jo vetëm në zonat rurale, por në ato urbane. Shkalla e varfërisë 
në vitin 2012 arriti në 14.3 për qind, nga 12.4 për qind më 2008. Bazuar në 
kuadrin makroekonomik 2016-2018, rritja e PBB-së në këto vite parashi-
kohet 4-4.5 për qind në vit, ritme të domosdoshme për t’u arritur.33

Rritja e punësimit përbën bazën ku duhet të mbështetet rritja e të ar-
dhurave personale dhe zbutja e pabarazisë në të ardhurat. Objektivat për 
hapjen e vendeve të reja të punës janë tepër ambiciozë për vitet 2013-2017, 
por ende larg realizimit. Shkalla e papunësisë në 3-mujorin IV të vitit 2014 
shkoi në 18 për qind, më e larta në vitet e fundit, prandaj duhet të konkreti-
zohen masat për hapjen e vendeve të reja të punës.

Për të njohur sa më mirë dhe më shpejt gjendjen e nivelit të jetesës 
dhe shpërndarjen e të ardhurave sipas grupeve të familjeve dhe sipas një-
sive administrative, është e nevojshme që INSTAT-i të kryejë anketime të 
buxhetit të familjeve si dhe të masë nivelin e jetesës në  periudha më të 
shkurtra kohore.

Ndryshimi i sistemit të tatimit, nga progresiv në të sheshtë, në vitet 
2008-2013 rriti hendekun e të varfërve me të pasurit, prandaj kthimi në 
sistemin progresiv nga viti 2014 pritet të sjellë zbutje të pabarazisë në të 

33 VKM nr. 68 datë 28.1.2015. Për miratimin e kuadrit makroekonomik e fiskal 
për periudhën 2016 – 2018.
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ardhurat personale dhe rritje të të ardhurave buxhetore. Vijimi i thellimit 
të progresivitetit mbi të ardhurat personale sidomos për shumat mbi 200 
mijë lekë.

Qeveria duhet të angazhohet që të llogarisë vijën e varfërisë dhe mbi 
këtë bazë të evidentojë numrin e të varfërve dhe masat për mbështetjen 
e tyre. Sigurisht, situata ekonomike nuk është e favorshme për masa të 
gjera sociale. Qeveria ka nënshkruar marrëveshje me institucionet e spe-
cializuara ndërkombëtare si FMN, BB dhe BE për të ruajtur balancën mak-
roekonomike, por gjithsesi është e nevojshme t’u sigurojë vlerën e ushqi-
mit familjeve të varfra, që zë 58 për qind të kufirit të varfërisë që llogarit 
INSTAT-i.

Paga minimale zyrtare është mjaft e ulët, prandaj mendoj se duke fi-
lluar nga 1 korriku 2015 duhet të rritet nga 22,000 lekë (157 euro) në muaj, 
në 24,000 lekë (170 euro), baraz me nivelin e miratuar nga Kosova. Ky 
ritëm rritjeje i pagës minimale duhet të vijojë deri sa të arrijë dhe ruajë 
raportin prej 50 për qind kundrejt pagës mesatare. 

Pagesa për papunësi gjithashtu duhet të rritet në 11 mijë lekë në muaj, 
nga 4,150 lekë aktualisht, ose 60 për qind. Ndërkaq është e nevojshme që 
inflacioni të mbahet në parametra 2-4 për qind dhe të rriten pagat me in-
deksin e rritjes së çmimeve. 

Lufta kundër informalitetit në ekonomi dhe në fushën e punësimit 
parashikohet të sjellë më shumë të ardhura e përfitime në skemën e pen-
sioneve, tashmë të reformuar.
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Probleme mbi barazinë gjinore në 
vendin tonë

Prof. Dr. ilia TELO
Kryetar i Shoqatës Shqiptare të Demografëve

AbstrAct

The results of population and housing Census 2011 shows that is continuing the 
trend of the growing by high rates the birth of males in comparison with females. This 
indicator, last years, has been 112 males per 100 females toward 105 that is the normal 
level. During this period, was growing the marriage age and the numbers of  divorces as 
consequencies is decreased the natality and fertility of women. From 5-6 children per a 
mother during the all of life in years 1950-të, now this indicator decrased to only 1.5 chil-
dren. The number of females in the rurale areas that are counting universities and high 
schools is more few that in the urban zones. The employment of women is more few in 
comparison with males.These trends must attract not only the atention of the demograph-
ic and social -economic scholars but the measures of by the respective public institutions.

Key words: Equality gender; Census 2011; Male - female; Employment; Education.

1. Përbërja e të lindurve sipas gjinisë tregon për një shqetësim
Popullsia grupohet në bazë të karakteristikave të ndryshme, por krye-

sore është gjinia dhe mosha. Popullsia, sipas gjinisë, ndahet në dy grupe: 
meshkujt dhe femrat. Në lidhje me studimin e përbërjes së popullsisë sipas 
gjinisë, në demografi trajtohen këta tregues:

- Pesha specifike e meshkujve dhe e femrave në numrin e përgjithshëm 
të popullsisë.

 - Numri mesatar i meshkujve për çdo 100 femra.
 - Numri mesatar i femrave për çdo 100 meshkuj.
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Numri mesatar i meshkujve për çdo 100 femra në botë dhe në disa 
vende në vitin 2011 paraqitet në tabelën 1 më poshtë:

Tabela 1. Numri mesatar i meshkujve për 100 femra në vitin 2011

Nr. Emërtimi Meshkuj 
për 100 femra

Gjithsej bota 102
1. Vendet më të zhvilluara 95
2. Vendet jo të zhvilluara 103
3. Vendet shumë pak të zhvilluara 100
4. Shtetet arabe 105
5 Azia dhe Pacifiku 105
6. Europa Lindore dhe Azia Qendrore 92
7. Amerika Latine dhe Karaibet 98
8 Kina 108
I9. India 107
10 Turqia 100
11 Greqia 97
12 Shqipëria 100

          Burimi: State of Word Population 2011 pg. 116-121, New York, USA.

Në vendin tonë ky tregues deri në vitin 1990 ishte më i lartë. Në bazë 
të të dhënave të regjistrimit të përgjithshëm të popullsisë të vitit 1989, për 
çdo 1000 femra numëroheshin 1062 meshkuj, ose në shkallë vendi kishte 
afro 100 mijë meshkuj më shumë. Ulja e këtij treguesi në vitet e fundit 
është kryesisht pasojë e emigrimit të popullsisë, pasi pjesa më e madhe e 
emigrantëve janë meshkuj.

Këta tregues llogariten për të gjithë popullsinë, për grupet e ndryshme 
të saj dhe në mënyrë të veçante për lindjet gjatë vitit.

Në këtë analizë do të përdorim treguesin sa meshkuj lindin mesatarisht 
për 100 femra, bazuar në këtë formulë:

                                                  Lindje meshkuj
 Meshkuj për 100 femra --------------------------- x 100
                                                    Lindje femra
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 Tabela 2. Lindja e meshkujve për 100 femra  (Mashkulliniteti)
në Shqipëri

Nr. Emërtimi Lindje të meshkujve
për 100 femra

1. Treguesi normal 105
2. Periudha 1950-1970 106
3. Periudha 2000-2010 113

- Në  qytet 114

- Për  prindërit me arsim të lartë 116

  Burimi: Revista “Demografia” Nr.2 - Viti 2012, faqe 94. UNFPA: Aborti Selektiv 2015-
2017. Tiranë, 2014, Faqe 8-9.

 
 Të dhënat e tabelës 2 po i paraqesim në grafikun 1:

Të dhënat e Tabelës 2 dhe Grafikut 1 tregojnë se në vendin tonë në 
vitet e fundit po rritet treguesi i lindjeve të meshkujve për 100 femra, në 
krahasim me treguesin normal, dhe  me treguesin e viteve 1950, 1960. Në 
bazë të Censusit të vitit 2011, numri i meshkujve për 100 femra për popu-
llsinë deri në 10 vjeç është afërsisht 110. Kjo është pasojë e vetë raportit të 
seksit në lindje në favor të meshkujve. 
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Situata e mësipërme shpjegohet si vijon:
Së pari, në vendin tonë tradicionalisht parapëlqehen meshkujt më 

shumë se femrat. Kjo bën që prindërit të zgjedhin fetuset mashkullore dhe 
jo femërore.

Së dyti, përzgjedhja e seksit, e mundësuar nga teknologjitë moderne 
(diagnostikimi i seksit para lindjes nëpërmjet ekografisë) dhe aborti u jep 
mundësi prindërve të shmangin lindjet e padëshiruara të vajzave. 

Së treti, situata përkeqësohet edhe nga niveli i ulët i lindshmërisë, pasi 
shumë prindër nuk preferojnë të kenë tjetër fëmijë pas lindjes së djalit.

Mendojmë që ky fenomen negativ nuk duhet të lejohet, pasi ka pasoja 
negative  sociale për tani dhe për të ardhmen e popullsisë.

2. Mosha e rritur e të martuarve dhe shtimi i divorceve 
keqësojnë situatën

Në vendin tonë mosha ligjore e martesës është 18 vjeç si për meshkujt, 
ashtu dhe për femrat. Në vitet e fundit vihet re rritje në moshën mesatare të 
martesës si për dhëndrin, po ashtu dhe për nusen. Kështu, në vitet e fundit 
mosha mesatare për martesën e parë është 23 vjeç për nuset dhe 29 vjeç 
për dhëndurët. (Pra diferenca e moshës është 6 vjet). Kjo ndikon në uljen 
e koeficientit të lindshmërisë dhe të fertilitetit. 

Një fenomen negativ që vihet re në vitet e fundit është ulja e koefici-
entit të martesave (numri i martesave për 1000 banorë) dhe njëkohësisht 
rritja e koeficientit të divorceve (numri i divorceve për 100 martesa).

Në tabelën 3 po japim të dhëna për këta tregues:

Tabela 3. Martesa për 1000 banorë dhe divorce për 100 martesa

Viti Martesa për
1000 banorë

Divorce për
100 martesa

1950 10.1 4.2
1960 7.8 9.2
1990 8.9 9.2
2000 7.6 8.4
2010 9.1 13.6
2011 9.1 14.6
2012 8.1 15..6

        Burimi: Vjetari Statistikor i Shqipërisë, 1991, fq. 40. Shqipëria në shifra 2010-2013.

Nga të dhënat e mësipërme del se, ndërsa koeficienti i martesave ka 
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ardhur në ulje, nga ana tjetër, divorcet për 100 martesa janë rritur. Në bazë 
të të dhënave të Censusit 2011, përbërja e popullsisë mbi 15 vjeç sipas 
gjendjes civile, paraqitet në Tabelën 4.

Të dhënat e tabelës 4 dhe grafikut 2 të mësipërm tregojnë se pjesa më 
e madhe e popullsisë së këtyre moshave janë të martuar. Për sa u përket be-
qarëve, ka një diferencë të ndjeshme midis meshkujve dhe femrave, ku 32 
për qind e meshkujve janë beqarë kundrejt vetëm 23 për qind të femrave. 

Nga ana tjetër, të ve janë vetëm 2 për qind e meshkujve dhe 10 për 
qind e femrave. Kjo tregon se kur meshkujt mbeten të ve ose divorcohen, 
në pjesën më të madhe rimartohen. 

Po të merret popullsia 70 vjeç e lart, rezulton se 56 për qind e grave 
janë të veja, ndërsa nga meshkujt e këtyre moshave vetëm 22 për qind janë 
të ve.

Tabela 4. Përbërja e popullsisë sipas gjendjes civile më 2011 (në %)

Emërtimi Meshkuj Femra
Të martuar 65 66

Beqarë 32 23
Të ve 2 10

Të ndarë 1 1
Gjithsej 100 100

Në mënyrë grafike, këto të dhëna paraqiten si në grafikun 2.

Megjithëse mosha e martesës është 18 vjeç si për meshkujt, ashtu dhe 
për femrat, sipas të dhënave të Censusit 2011, na rezulton kjo gjendje në 
lidhje me raportin e njerëzve të martuar para moshës ligjore sipas seksit. 

Të dhënat tregojnë se martesat e parakohshme janë mbizotëruese te 
femrat në krahasim me meshkujt. Në të ardhmen duhet të punohet që të 
ulen këto martesa, se ndikojnë negativisht në shëndetin e të martuarve.

3. Disa probleme në lidhje me arsimin e popullsisë sipas 
gjinisë

Sistemi arsimor në vendin tonë nuk ka ndonjë hendek gjinor në 
ndjekjen e shkollës deri në moshën 17 vjeç. I njëjti raport i meshkujve dhe 
i femrave ndjekin shkollën fillore dhe 9-vjeçare. Për shkollën e mesme dhe 
sidomos për shkollën e lartë, vihet re një avantazh i lehtë i meshkujve në 
krahasim me femrat. 
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Në bazë të Censusit 2011, popullsia mbi 15 vjeç, e cila ka mbaruar 
të paktën shkollën fillore dhe shkollat më të larta, për meshkujt është 85 
për qind e numrit gjithsej, kurse për femrat 80 për qind. Hendeku arsimor 
midis burrave dhe grave është më i dukshëm në zonat rurale. Kjo argumen-
tohet me gjuhën e shifrave që i paraqesim në tabelën 5.

Të dhënat e tabelës tregojnë se pesha specifike e femrave që kanë 
mbaruar shkollën e mesme është më e ulët se ajo e meshkujve. Nga ana 
tjetër, vihen re ndryshime shumë të mëdha midis fshatit dhe qytetit. Në 
zonat rurale vetëm 23 % e femrave të kësaj moshe kanë mbaruar shkollën 
e mesme.

Tabela 5. Popullsia mbi 18 vjeç që ka mbaruar shkollën e mesme

Nr. Emërtimi Pesha specifike në %
1 Meshkuj 48
2 Femra 41

Gjithsej 100
Ndarja e femrave sipas vendbanimit

a. Në qytet 56
b. Në fshat 23

Burimi: Perspektiva gjinore në Shqipëri. Analiza gjinore. Census 2011. iNSTAT UNFPA 
UN WOMEN, fq. 43-44. Tiranë, 2014.
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Në tabelën 6 po japim të dhëna për popullsinë 10 vjet e lart sipas 
shkollës së kryer.

Tabela 6. Niveli arsimor i popullsisë 10 vjet e lart

Emërtimi Gjithsej Meshkuj Femra
Gjithsej 2 385 777 1 182 865 1 202 912
Popullsia analfabete 63 475 20 049 43 426
Me shkollë fillore 366 748 170 748 196 000
Me shkollë 7, 8 ose 9-vjeçare 1 004 414 485 279 519 135
Me shkollë të mesme 688 501 378 068 310 433
Me shkollë të lartë 262 639 128 721 133 918

Burimi: iNSTAT. rezultatet përfundimtare të Censusit të popullsisë dhe të banesave 2011.

Nga analiza e të dhënave të kësaj tabele, dalin këto përfundime krye-
sore:

Së pari, numri i analfabeteve femra është mbi 2 herë më i madh kra-
hasuar me numrin e meshkujve. Kjo gjendje është e trashëguar nga vitet e 
mëparshme.

Së dyti, numri i popullsisë që ka mbaruar vetëm shkollën fillore për 
femrat është rreth 15% më i madh krahasuar me meshkujt. Në vitet e kalu-
ara një pjese e madhe e vajzave, sidomos në fshat, ndiqnin vetëm shkollën 
fillore dhe nuk vazhdonin më tej. 

Së treti, e njëjta gjendje pak a shumë është dhe për ata që kanë mbaru-
ar shkollën 7, 8 apo 9-vjeçare, si dhe shkollën e mesme dhe nuk kanë 
vazhduar shkollë më të lartë.

Së katërti, përsa i përket popullsisë me shkollë të lartë, numri i fem-
rave është pak më i lartë krahasuar me numrin e meshkujve, për shkak se 
një pjesë e meshkujve me shkollë të lartë kanë emigruar jashtë vendit.

4. Raporti i grave të punësuara ndaj të punësuarve gjithsej
Para vitit 1990, thuajse e gjithë popullsia në moshë pune ishte punësu-

ar në sektorin shtetëror dhe atë kooperativist. Ana negative ishte se forcat 
e punës punësoheshin dhe në ato raste kur ndërmarrja apo kooperativa nuk 
kishte nevojë për fuqi punëtore. Kjo praktikë e gabuar uli rendimentin dhe 
efektivitetin e punës së gjallë. 

Pas vitit 1990 punësimi është zvogëluar, veçanërisht për femrat. Sipas 
Censusit 2011, pesha specifike e femrave në numrin e të punësuarve gjith-



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2015 39

sej zinte 36 për qind nga 46 për qind më 1990 (Grafiku 3).
Pesha specifike e femrave në numrin e të punësuarve gjithsej në vitin 

2011, sipas sektorëve ishte: në bujqësi 32.9 për qind, në sektorin jo bujqë-
sor 37.3 për qind, nga i cili, në industri 25.3 për qind, në shërbime 41.9 
për qind.

Tabela 7. Gjendja e punësimit në fund të vitit 1990, në mijë

Emërtimi Të punësuar 
gjithsej

Të punësuar 
femra

Pesha specifike e 
femrave (%)

Gjithsej 1 429 644 45
Industri 339 151 45
Ndërtim 95 9 9
Bujqësi 671 350 52
Transport e ndërlidhje 44 7 16
Tregti e grumbullim 66 36 55
Arsim-kulturë 66 35 55
Shëndetësi 41 33 80
Të tjera 108 23 21

Burimi:Vjetari Statistikor i Shqipërisë 1991. Faqe 79.

Të dhënat e tabelës dhe grafikut të mësipërm tregojnë se ka një ulje 
të ndjeshme të pjesëmarrjes në punë të femrave. Arsyet e pasivitetit eko-
nomik të femrave, sipas Censusit 2011, janë: merren me pune shtëpiake 
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49%; nxënëse, studente 20%; në pension para kohe 13 %; besojnë që nuk 
ka punë 9%; me aftësi të kufizuar 5 %; arsye të tjera 4 %.1

Të dhënat mbi punësimin në përgjithësi si dhe ato të papunësisë trego-
jnë se rruga kryesore për rritjen e prodhimit dhe të të ardhurave në vendin 
tonë është ajo e rritjes së punësimit dhe uljes së papunësisë në mënyrë të 
veçantë për femrat.

Në përgjithësi, shpërblimi i femrave është më i ulët krahasuar me të 
meshkujve për faktin se gratë dhe vajzat punojnë më shumë në sektorët ku 
paga është më e ulët. 

Një problem tjetër që duhet të shqetësojë organet shtetërore, ato par-
tiake dhe  organizatat joqeveritare është rritja e pjesëmarrjes së grave dhe 
vajzave në detyrat drejtuese, pasi përfaqësimi është ende i ulët.

Përsa u përket pensioneve, femrat kane qenë më të privilegjuara për 
faktin se mosha e tyre e daljes në pension ishte 5 vjet më e vogël krahasuar 
me meshkuj dhe se femrat jetojnë më gjatë se meshkujt.

Bazuar në të dhënat e botuara nga OKB-ja për vitet e fundit, shpresa 
e jetës për popullsinë 60 vjeç në vendin tonë është përkatësisht: Për mesh-
kujt 19 vjet dhe për femrat 24 vjet. Pra zgjatja mesatare e jetës (shpresa 
e jetës) për këtë moshë për femrat është 5 vjet më e madhe krahasuar me 
meshkujt.

Sipas ndryshimeve të bëra në ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigu-
rimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë” në vitet 2050 parashikohet të 
njësohet mosha e daljes në pension për të dyja gjinitë, por, megjithëkëtë, 
duke qene se femrat jetojnë më shumë se meshkujt, ato do të përfitojnë më 
shumë vite pension.2

5. Femrat jetojnë mesatarisht 6 vjet më shumë se meshkujt
Zgjatja mesatare e jetës (ose shpresa e jetës) është një tregues shumë 

i rëndësishëm, i cili shërben për studimin e mirëqenies së popullsisë. Ky 
tregues i cili është në radhë të parë demografik, por dhe social-ekonomik, 
tregon se sa është shpresa e jetës. Ky tregues llogaritet si për moshën 0 
vjeç, po ashtu dhe për moshat e tjera.

Treguesi i zgjatjes mesatare të jetës llogaritet si për të gjithë popullsi-

1 Perspektiva gjinore në Shqipëri. Analiza gjinore. Faqe 71.
2 Ligj nr.104/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.7703, datë 

11.5.1993, “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 
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në, po ashtu dhe për grupet e ndryshme tv saj: për meshkujt dhe femrat, për 
popullsinë e fshatit dhe të qytetit, për grupet e ndryshme të profesioneve 
etj. Në vendin tonë, pas vitit 1950, treguesi i zgjatjes mesatare të jetës 
është rritur nga viti në vit. Ashtu si në shkallë botërore, zgjatja mesatare e 
jetës për femrat është më e madhe në krahasim me meshkujt. Kjo ndikohet 
në radhë të parë nga fakti se meshkujt bëjnë punë më të vështira dhe më të 
rrezikshme në krahasim me femrat.

Në tabelën 8 po japim të dhëna për treguesin e zgjatjes mesatare të 
jetës për moshën zero vjet (për popullsinë e cila nuk ka mbushur akoma 
365 ditë) për disa vite.

Tabela 8. Zgjatja mesatare e jetës në vite për moshën 0 vjet
Vite Gjithë popullsia Meshkuj Femra
1950-1951 50.5 52.6 54.4
1960-1961 64.9 63.7 66
1980-1981 70.2 676.7 72.2
1990-1995 71.4 68.5 74.3
2001-2005 75.4 72.1 78.6
2010-2015 77 74 80

               Burimi. Vjetari Statistikor 1998-2007, iNSTAT,  Faqe 34.
 
 Përsa i përket treguesit të zgjatjes mesatare të jetës, vendi ynë 

mund të krahasohet  me vende të zhvilluara të Europës dhe të kontinenteve 
të tjera. Kjo del nga tabela 9, që vijon me të dhëna krahasuese për zgjatjen 
mesatare të jetës në vendin tonë dhe në disa vende të zhvilluara, përfshirë 
edhe ShBA-në si dhe nga grafiku 4.3

Tabela 9. Zgjatja mesatare e jetës, në vite

Emërtimi Meshkuj Femra
Italia 79 85
Franca 78 85
Gjermania 78 83
SHBA-ja 76 81
Shqipëria 74 80
Greqia 73 80
Serbia 72 77
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 Të dhënat e mësipërme po i paraqesim në grafikun 4:

3 Ageing in the Twenty – First Centuri. UNFPA, Help Age International, pg 
172.

Nga analiza e rezultateve të Censusit të popullsisë dhe të banesave 
të vitit 2011 dhe e të dhënave të tjera statistikore dhe demografike del se 
vijon prirja e rritjes me ritme të larta e numrit të meshkujve në lindje në 
krahasim me numrin e femrave, e rritjes së moshës së martesave dhe të 
divorceve, gjë që ndikon në uljen e lindshmërisë dhe të fertilitetit. Numri 
i femrave në zonat rurale, që ndjekin shkollën e mesme dhe të lartë, është 
shumë më i ulët se në zonat urbane. Punësimi i femrave është më i vogël 
në krahasim me punësimin e meshkujve. Këto prirje mendoj se duhet të 
tërheqin vëmendjen jo vetëm të studiuesve, por edhe të institucioneve pub-
like përkatëse, të cilat duhet të programojnë dhe zbatojnë masat e nevo-
jshme për të shmangur mangësitë e vërejtura.
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treva e gjirokastrës, veçoritë 
e PoPullimit dhe të dinamikës 

ekonomike
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Zv/Kryetar i Shoqatës Shqiptare të Demografëve

AbstrAct

The object of this paper is the the range of Girocaster as a constituted part of the  big 
geographic unit of the Mountain South Region of the Albania. This range, during the 
demographic and economic transition process has had characteristic evolution, that is 
conditioned by natyral and social factors. This range has been inhabited early, witnessed 
by arceologik discoveries. At present in the range are living an etnological population 
composed by Albanians, Greeks, arumune, and Roma peoples. In the paper is treated the 
historic evolution of the administrative organisation of the range, migration of popula-
tion, economic activities like agriculture, farming, industries, as well as tourism, educa-
tion, culture, health etc.

Key words: Range; Etnogenesis; Economic activity; Agriculture; Education; Health

hyrje1

Treva e Gjirokastrës është pjesë përbërëse e njësisë së madhe gjeo-
grafike Krahina Malore Jugore dhe zë pothuajse pjesën qendrore të saj, me 
një zgjatim veriperëndim-juglindje (nga maja Buza e Derrit 1573 m lartësi 
gjer në majën e malit Murganë 1806 m lartësi, në kufi me Republikën e 
Greqisë) prej 57.5 km dhe një gjerësi mesatare perëndim-lindje (nga Maja 
e Lucës 1832 m lartësi gjer në majën e Papingut 2485 m lartësi) 41.3 km. 
Treva shtrihet midis koordinatave 39º47´19″ dhe 40º15´50″ gjerësi gjeo-
grafike veriore (nga maja e Murganës 1806 m lartësi gjer në majën 1295 m 

1 Pjesë e një studimi enciklopedik
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lartësi në malin e Dhëmbelit, mbi fshatin Doshnicë) dhe midis 19º53´10″-
20º27´50″ gjatësi gjeografike lindore (nga maja e Thatë 1568 m lartësi në 
fshatin Golem gjer në 2199 m lartësi në kreshtën e Nemërçkës. Trevat me 
të cilat kufizohet janë: nga jugu dhe juglindja kufizohet me Republikën e 
Greqisë, ku kalon një vijë kufitare prej 55 km (kryesisht ky është kufi tokë-
sor dhe fare pak ujor, në lumin Drino). Kufiri me Greqinë kalon kreshtës 
së maleve Stugarë, Murganë, Mesovun, Sonaria, zbret në luginën e lumit 
Drino, kalon Grykën e Bogazit (në fshatin Radat), kalon më tej nëpër eks-
tremin jugor të kreshtës së malit Bureto, më tej (drejt lindjes) vazhdon 
kreshtës së malit Makrikambo dhe mbyllet me një seksion në ekstremin 
jugor të malit të Nemërçkës. Nga lindja dhe pjesërisht nga veriperëndimi 
kufizohet më trevën e Përmetit, në gjatësi kufiri 40 km. 

Ky kufi kalon përgjatë kreshtës së malit Nemërçkë, Dhëmbelit (gjer në 
majën 1295 m lartësi ku merr drejtimin për nga perëndimi), kalon shpatit 
perëndimor të Dhëmbelit (midis përroit të Frankthit dhe Pagos), zbret në 
luginën e lumit të Zagorisë, pastaj ngjitet shpatit lindor të malit të Straka-
vecit. Në majën Lëmi i Lekos, 1787 m lartësi, takohet me kufirin e trevës 
së Tepelenës, i cili kalon pjesërisht nga veriu dhe veriperëndimi. Kufiri 
fillon në majën Lëmi i Lekos dhe zbret shpatit perëndimor të malit të Stra-
kavecit (nëpër luginën e përroit të Tërbuqit, gjersa derdhet në lumin Drino, 
1.5 km në veri të Urës së Subashit), ngjitet nëpër shpatin lindor të majës 
Buza e Derrit, vazhdon nëpër kreshtën e Kurveleshit të Sipërm gjer në 
Qafën e Gomares, që gjendet poshtë majës së Malit të Thatë. Ky kufi është 
i gjatë 27 km. Nga Qafa e Gomares e gjer afër majës së Bucelës haset një 
seksion prej 6 km kufi me trevën e Kurveleshit të Poshtëm. Nga perëndimi 
kalon kufiri me Fushëgropën e Delvinës me gjatësi prej 61 km. Kufiri me 
këtë trevë fillon në majën e Bucelit, vazhdon kreshtës së Gjeshnikoshit, 
kreshtës së Malit të Gjerë gjer në kreshtën e Stugarës, ku takohet me kufi-
rin shtetëror me Greqinë, në majën 1759 m të lartë.

Brenda këtyre kufijve treva e Gjirokastrës ka një sipërfaqe 1137 km², 
nga e cila 15 km² janë sipërfaqe ujore (liqene natyrore, ujëmbledhës, shtre-
tër të rrjedhjeve të ujërave sipërfaqësore etj). Vështruar nga ana e morfo-
logjisë, treva e Gjirokastrës konsiderohet si reliev i lartë kodrinor, me 
lartësi mesatare mbi nivelin e detit 829 m, duke qenë 17% më i lartë se me-
satarja e gjithë vendit. Sipas niveleve hipsometrike, mjedisi i trevës ka një 
strukturë të tillë: niveli 100-300 m mbi nivelin e detit zë një sipërfaqe prej 
181km² (15.9%), niveli 301-600 m zë 239 km² (21%), niveli 601-1000 m 
zë 336 km² (29.6%), niveli 1000-1500 m zë 294 km² (25.9%), niveli 1500-
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2000 m zë 67 km² (5.9%) dhe ai mbi 2000 m zë 20 km² (1.7%). 
Format kryesore morfologjike janë: vargjet malore, ku hasen pesë të 

tilla: Dhëmbel-Nemërçkë, Lunxhëri-Bureto, Mali i Gjerë-Stugarë (krye-
sisht me drejtim veriperëndim-juglindje), Makrikambo si dhe ekstremi 
jugor i Malësisë së Kurveleshit të Sipërm (me drejtim perëndim-lindje); 
luginat lumore, që në tërësinë e tyre kanë drejtimin veriperëndim-juglind-
je, me përjashtim të luginës së Zagorisë; sistemi kodrinor përfund shpateve 
të maleve dhe fushat përgjatë luginave lumore, ku më kryesorja është fu-
sha e luginës së lumit Drino. 

1. Kalimi historik i organizimit administrativ të trevës
Të flasësh për kalimin historik të organizimit administrativ-tokësor të 

trevës së Gjirokastrës qysh prej lashtësisë është tepër e vështirë, pasi në 
studimet historike nuk ka vlerësime të plota për probleme të tilla specifike. 

Sipas disa studimeve, me lindjen e formacioneve të para shtetërore në 
Iliri, ku forma politike ishte monarki e trashëguar, u organizua dhe ndar-
ja administrative e shtetit, ku në qendër ishte qyteti kryesor dhe rreth tij 
ishin krahinat të cilat (si dhe qytetet) ishin organizuar në bashkësi vetëqe-
verisëse. Në krye të bashkësisë ishte një këshill ekzekutiv me nëpunës të 
zgjedhur për çdo vit.2 Fiset ilire të kaonëve dhe molosëve, prej të cilëve 
ishte e populluar treva e Gjirokastrës, ishin organizuar në bashkime fed-
erative ku sundonte po e njëjta qeverisje vendore. Gjatë kësaj kohe orga-
nizimi administrativ-tokësor vetëqeverisës, në njësitë vendore, megjithëse 
parashtetëror, nuk ishte si ai i tribuve baritore nomade apo si i hapësirave 
të mbyllura dhe të izoluara të malësive. 

Në trevën e Gjirokastrës sundonte organizimi administrativo-tokësor 
sipas venomeve të traditës, i ndikuar nga organizimi administrativ romak, 
bizantin, norman etj. Sipas këtyre venomeve, popullsia jetonte në njësi 
tokësore me kufij të qartë administrativë dhe të përcaktuar sipas traditës, 
duke dalluar dukshëm kufijtë e mëhallës (ose të çetës), të fshatit (ose të ka-
tundit), apo të krahinës. Mbi bazën e këtij organizimi administrativ ngrihej 
dhe gjithë struktura e organizmave të qeverisjes vendore duke filluar që 
nga kryeplaku i barkut familjar, kryeplaku i fshatit, kuvendi i burrave në 
fshat apo dhe kuvendi i burrave në krahinë. Popullsia e Trevës, që jetonte 
në krahinat, sipas kësaj vetëqeverisjeje vendore, nuk ka qenë e izoluar apo 

2 Korkuti.M: Parailirët, ilirët, arbërit; Tiranë, 2003; fq. 28
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e shkëputur nga lidhjet me kryeqendrat qytetare si Gjirokastra, Delvina, 
Vlora, Janina, ku zhvillohej tregtia dhe jeta kulturore. Kontaktet e trevës 
me jetën ekonomike, me shkollat, kulturën e qyteteve kryesore, posaçër-
isht me ato të kurbetit; lidhjet tregtare me shtetet e tjera, si me Greqinë, 
Turqinë, Italinë, kanë luajtur rol të madh përparimtar.

Tradita gojore e trevës dukuritë e organizimit të hershëm administrati-
vo-tokësor ia atribuon “kodit” të quajtur “Kanuni i Labërisë”, themeluesi 
i të cilit mendohet se ka qenë Papa Zhuli nga fshati Zhulat. Ky ka har-
tuar kanunin në kohën e pushtimit norman (shekulli XI-XII). Venomet e 
“Kanunit” kanë qenë aktive gjer nga fillimi shekullit XX, pavarësisht se 
tashmë organizimi administrativo-territorial do të rregullohej me vendime 
të pushtetit ekzekutiv, i çdo karakteri qoftë ai. 

Historia e organizimit administrativo-territorial në këtë njësi, në kupti-
min e vërtetë të fjalës, fillon andej nga mesi i shekullit XV, kur trojet shqip-
tare ranë plotësisht nën sundimin e Perandorisë Osmane. Me pushtimin os-
man dhe konsolidimin e këtij pushtimi, Porta e Lartë natyrshëm ndërmori 
organizimin administrativ në kuadër të të gjithë perandorisë, përfshi dhe 
trojet shqiptare. Sipas këtij organizimi njësitë administrative vendore ishin: 
nahija, kazaja, vilajeti, sanxhaku. Nga të dhënat që hasen në “Regjistrimin 
e tokave të sanxhakut të Shqipërisë (Sançaki Arvanid) 1431-1432”,3 një 
pjesë e trevës së Gjirokastrës përfshihej në vilajetin e Gjirokastrës (quajtur 
edhe vilajeti i Zenebishit), disa fshatra përfshiheshin në njësinë administra-
tive vendore nahije e Gjirokastrës të vilajetit të Gjirokastrës, kur fshatrat e 
tjerë (Golemi, Kaparjeli, Kolonja, Medari, Picari, Shtëpëzi) ishin përfshirë 
në njësinë vendore të Kurveleshit (pa ndonjë status të përcaktuar, por që 
thjesht emërtohej krahinë). Krahina e Kurveleshit në këtë kohë ende nuk i 
ishte bindur Portës për të marrë pjesë në regjistrimin e tokave, prandaj dhe 
fshatrat e saj nuk figurojnë plotësisht në të dhënat e regjistrimit. Pogoni 
ishte pjesë e kazasë së Pogonit (kjo përfshinte dhe Pogonin në Greqi) dhe 
varej nga vilajeti i Janinës, ndërsa Zagoria ishte nahije në kazanë e Tepele-
nës, pjesë e vilajetit të Gjirokastrës.  

Pas vitit 1583 Kurveleshi në tërësi njihet si njësi administrative në 
nivel nahije, në përbërje të sanxhakut të Delvinës, duke përfshirë edhe 
fshatrat në të majtë të lumit të Kardhiqit. Fshatrat e tjera të Luginës së 
Kardhiqit bënin pjesë në nahijen e Gjirokastrës që varej po ashtu nga san-

3 Burime të zgjedhura për historinë e Shqipërisë; Tiranë, 1962; fq. 236-239.
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xhaku i Delvinës. Gjatë viteve 1670-1867 pjesa më e madhe e trevës së 
Gjirokastrës bënte pjesë në sanxhakun e Gjirokastrës, që varej nga vilajeti 
i Vlorës me qendër në Berat, kur Pogoni dhe Zagoria mbetën në pozicionin 
e mëparshëm. Në vitet 1692-1740 Kurveleshi del njësi vendore në nivel 
kazaje, ku përfshiheshin edhe fshatrat në të majtë të lumit Kardhiq. Kazaja 
varej nga sanxhaku i Delvinës. Reforma administrative e vitit 1876, sipas 
një dokumenti të vitit 1879, e njihte Kurveleshin si njësi administrative 
“rreth”, me statusin e kazasë, që merrte me vete dhe disa fshatra të Luginës 
së Kardhiqit (ata që tradicionalisht ka pasur), por tashmë varej nga Gjiro-
kastra, e cila doli sanxhak më vete. Pjesë e këtij sanxhaku u bënë tani edhe 
nahija e Pogonit dhe Zagorisë. Ky sanxhak varej nga vilajeti i Janinës (tani 
vilajeti del njësia më e madhe administrative vendore në perandori). 

Kjo ndarje administrative qëndroi gjer në shpalljen e Pavarësisë (në 
vitin 1912). Pas shpalljes së Pavarësisë, gjer në fillim të viteve ‘20 të 
sheku llit XX, u ruajt pak a shumë organizimi administrativ i Perandorisë 
Osmane, me terma të shqipëruar. Në vitin 1922 u ndërmor ndarja e re admi-
nistrative me këto elemente në përbërjen e saj: prefektura, nënprefektura, 
krahina. Hapësira e trevës së Gjirokastrës u përfshi në njësinë “Prefek-
tura e Gjirokastrës”, e cila përfshinte dhe trevën e Kurveleshit, Tepele-
nës, Përmetit. Treva e Gjirokastrës ishte pjesë përbërëse e nënprefekturës 
së Qendrës, të Libohovës, pjesërisht të Tepelenës (Zagoria dhe Shtëpëzi) 
dhe Kurveleshit. Në vitin 1926 Kurveleshi ishte organizuar si njësi më 
vete (14 fshatra), me statusin e nënprefekturës që varej nga prefektura e 
Gjirokastrës. Kjo nënprefekturë merrte dhe 6 fshatrat e krahut të majtë të 
Luginës së Lumit Kardhiq, ndërsa fshatrat e tjera të kësaj krahine bënin 
pjesë në njësinë administrative Nënprefektura e Gjirokastrës, quajtur dhe 
Nënprefektura e Qendrës, e cila merrte dhe fshatrat e Lunxhërisë. Pjesa 
tjetër e trevës bënte pjesë në Nënprefekturën e Libohovës. Zagoria në vitet 
1920-1925 kalon me Nënprefekturën e Përmetit dhe pas këtij viti kalon 
në varësi të Nënprefekturës Qendër Gjirokastër, me cilësinë e krahinarisë. 
Kjo situatë mbeti gjer në shkurt të vitit 1928, kur në ndarjen administrative 
futet elementi “komunë”, që zëvendëson krahinën. 

Në vitin 1937 treva e Gjirokastrës ishte organizuar në dy njësi admin-
istrative: në Nënprefekturën e Qendrës dhe të Libohovës. Pas Luftës së 
Dytë Botërore u ndërmor ndarja administrative, ku u suprimua elementi 
komunë dhe u fut element i ri, lokaliteti, kurse njësitë e mëdha mbetën 
po ato që ishin: nënprefektura dhe prefektura. Në trevën tonë të studimit 
përsëri vendbanimet u ndanë disa me nënnjësinë Nënprefektura e Kurve-
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leshit dhe të tjerat me nënnjësinë Nënprefektura Qendër Gjirokastër dhe 
Libohovë. Me vendimin nr. 1707 të vitit 1956 të Këshillit të Ministrave, 
hyri në fuqi organizimi i ri administrativ vendor, ku u futën elementet qark, 
rreth, lokalitet. Treva e Gjirokastrës tashmë përfshihet tërësisht në njësinë 
administrative të Rrethit të Gjirokastrës. Kjo njësi vendore vazhdoi gjer 
në vitin 1992, kur u rikrijua njësia e madhe prefektura dhe treva e Gjiro-
kastrës mbeti rreth më vete në përbërje të Prefekturës së Gjirokastrës, ku 
bënin pjesë dhe Përmeti e Tepelena. Me këtë ndarje ish-rrethi Sarandë dhe 
Delvina iu hoqën Prefekturës së Gjirokastrës (tradicionalisht kanë qenë me 
të) dhe iu bashkuan Prefekturës Vlorë, me të cilën nuk kanë pasur tradicio-
nalisht asnjë lidhje administrative. Me aprovimin e Kushtetutës së Re, në 
vitin 1998, si njësi vendore njihet vetëm qarku dhe komunë/bashkia. Treva 
tani u organizua në 2 bashki (Gjirokastër e Libohovë) dhe në 11 komuna 
në përbërje të Qarkut të Gjirokastrës, kurse elementi rreth mbeti thjesht si 
njësi ekzekutive. Me ndarjen e re administrative treva e Gjirokastrës do të 
mund të përbëhet nga tri njësi bashkiake: Gjirokastra, Dropull-Pogoni dhe 
Libohova.

2. Kalimi historik i popullimit të njësisë
Bazuar në njoftimet e historianëve të lashtësisë si dhe në elementet 

arkeologjike të hasura qoftë dhe rastësisht, del se popullimi human në 
njësi është shumë i hershëm. Disa gjetje të rastit (vegla pune prej guri) i 
kanë shtyrë arkeologët të mendojnë për mundësinë e popullimit të trevës 
ndoshta qysh nga Paleoliti i Mesëm. Por më e dokumentuar është mundë-
sia e popullimit të trevës qysh prej epokës së bronzit,4 për të cilën kanë 
dhënë materiale të shumta faktike tumat në Vodhinë, Kakavije, Çepunë, 
në kodrën pranë Viroit, ato të fushës së Erindit etj., përdorimi i të cilave 
nis me periudhën e bronzit të mesëm (mijëvjeçari III-II para Krishtit), janë 
përdorur gjatë periudhës së hekurit (shekujt XI-X para Krishtit) e gjer 
në shekujt VI-II para Krishtit. Këto objekte i kanë nxitur arkeologët të 
gjykojnë për elementet kulturore e shoqërore të popullatave humane të 
asaj kohe. Mirëpo hershmëria e popullimit nuk do të kishte shumë rëndësi 
nëse nuk hasej materiali i nevojshëm dokumentues për vazhdimësinë e 

4 Qirjaqi.V: Të dhëna historike dhe gjetje arkeologjike në luginën e Drinos. A 
cura di Fabricio Torresi; Grotamare, 2001; pg. 41-61.
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këtij popullimi. Përsëri arkeologjia e ka thënë fjalën e vet me materialet 
e hasura në tumat e përmendura. Me njohjen e këtyre materialeve ajo ka 
nxjerrë përfundime jo vetëm për vazhdimësinë, por edhe për atë që epoka e 
hekurit finalizohet me ndërtimin e fortifikimeve, të cilat datohen në shekujt 
VII-VI para Krishtit (ose dhe më parë), siç është fortifikimi i Pepelit në 
shekullin VII para Krishtit, fortifikimi i Labovës së Kryqit në shekullin VI 
para Krishtit, që është vlerësuar si “fortifikimi më i shkëlqyer protourban 
zbuluar deri më sot”, fortifikimi i Selckës etj. 

Njëherësh me vlerë janë njoftimet e historianëve të lashtësisë për 
mënyrën e organizimit të jetës shoqërore të banorëve të kësaj treve. Histori-
ani i Greqisë së lashtë Tukididi shkruan për fiset ilire të kaonëve, molosëve 
etj., se qysh në shekullin VII para Krishtit filluan të formo jnë bashkësi 
fisesh (federata) dhe se në shekullin V-IV para Krishtit këtu lindën for-
macionet e para shtetërore. Antikiteti është epoka e popullimit masiv të 
trevës së Gjirokastrës. Kërkimet arkeologjike kanë evidentuar se duke fil-
luar prej shekullit V-IV para Krishtit e gjer në shekullin III-II para Krishtit 
këtu kanë lulëzuar 15 qendra qytetare (qytete, qyteza, kala). Të tilla kanë 
qenë qyteza e Selos, qyteti i Melanit, qyteti i Antigonesë, që përfaqëson 
fazën e dytë të ndërtimeve qytetare të antikitetit në këtë trevë. Antigo-
nea  është ndër qytetet më të fuqishme dhe më të shquara të antikitetit, e 
cila, në kohën e lulëzimit, “zotëroi komplet jetën në luginë”5. Rreth saj 
u ndërtuan mjaft fortifikime të tjera si: Ktismata, Gorica, Kollorca, Zhu-
lati, Kardhiqi, Shtëpëzi, Lekli dhe këto fortifikime stimuluan ndërtimin e 
vendbanimeve të hapura, siç janë ato ku ngrihen vendbanimet e sotme: 
Sotira, Bodrishta, Sofratika, Frashtani, Gorica, Derviçani, Lazarati. Vazh-
dimësia e popullimit jo vetëm që është prezente, por pas shekullit II pas 
Krishtit jeta qytetare në luginë njeh një rizgjim të dukshëm. Në qendër të 
luginës së Drinos ndërtohet Hadrianopoli i Madhërishëm, që në “Tabula 
Peutingeriana” kishte zënë vend të veçantë si qendra qytetare më e rëndë-
sishme në “Epirin e Ri”; Palokastra, stacioni rrugor në Taroninë (ish-fshati 
Kakodhiq). Dëshmi për vazhdimësinë e popullimit të trevës janë edhe të 
dhënat historiko-religjioze të evidentuara nga gërmimet arkeologjike, siç 
është zbulimi i një kishëze në kalanë e Labovës, që i përket shekullit VI 
pas Krishtit, gjurmët e disa kishëzave të hasura në Antigone, dy kishat pa-
leokristiane të zbuluara në kalanë e Palokastrës, të cilat i takojnë shekullit 

5 Po aty.
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V pas Krishtit, duke vazhduar më tej me fortifikimet e ngritjen e qendrave 
të banuara në Mesjetën e hershme e më vonë.

Shembuj tipikë të vazhdimësisë së banimit të trevës së Gjirokastrës 
janë dhe vetë qyteti Gjirokastër, i cili zë fill në shekullin IV pas Krishtit, 
merr formë më të plotë në fund të shekullit VI dhe mori pamjen e një qendre 
qytetare të fortifikuar para shekullit XIII, Kardhiqi (kështjella mesjetare e 
të cilit i takon shekullit XIII), që në shekullin XVII arriti madhësinë e një 
qyteti etj. Pas pushtimit osman një dokumentacion i pasur arkivor bën fjalë 
për vazhdimësinë e popullimit dhe të dinamikës së tij sipas veçorive të 
etapave të kalimit historik. Por sa ka qenë numri i banorëve në këtë trevë 
gjatë kalimit historik? Natyrisht që të japësh një numër disi të saktësuar 
është shumë e vështirë, por duke gjykuar nga përmasat e qendrave të ba-
nimit në shekuj të ndryshëm mund të japim ndonjë të dhënë (me shumë 
rezervë) për qytetin e Antigonesë, që në kohën e lulëzimit të tij mund të 
ketë pasur mbi 40.000 banorë, apo për Hadrianopolin, ku teatri i tij kishte 
kapacitet për 4.000 shikues. 

Për herë të parë të dhëna për popullsinë e trevës hasen në: “Regjistri-
min e tokave të sanxhakut të Shqipërisë 1431-1432”,6 por edhe këto nuk 
janë të plota, pasi vilajeti i Gjirokastrës nuk përfshinte gjithë trevën për 
të cilën bëjmë fjalë. Disa fshatra bënin pjesë në njësinë e Kurveleshit, që 
ishte “rebel” dhe nuk mori pjesë në regjistrim, të tjera fshatra bënin pjesë 
në njësi të tjera administrative dhe është mjaft e vështirë të evidentohen. 
Sipas evidentimeve të mundshme në të dhënat për ish-vilajetin e Gjirokas-
trës dhe të disa prej fshatrave të trevës në njësitë e tjera, janë shënuar 87 
fshatra me 2133 shtëpi (rreth 19.200 banorë). Po kështu, edhe në regjistri-
min e vitit 1879 kazaja e Gjirokastrës del me 26.200 banorë. Regjistrimi 
osman i vitit 1908 jep të dhënat më të plota për popullsinë duke eviden-
tuar gjithë fshatrat e trevës në atë vit. Sipas këtij regjistrimi, në kazanë e 
Gjirokastrës, nahijen e Pogonit, të Zagorisë dhe të Kardhiqit u rilevuan 
49.495 banorë në po 87 fshatra, kur mbi 15 fshatra, shënuar në regjistri-
min e viteve 1431-1432, nuk dalin më, pasi ishin rrënuar si vendbanime 
(6 fshatra në Pogon, 3 fshatra në Zagori, 1 në Rrëzën e Libohovës, 1 në 
Lunxhëri, 4 fshatra në luginën e Drinos).

6 Shih: Burime të zgjedhura për historinë e Shqipërisë; Tiranë, 1962; fq. 236-239.
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Sipas të dhënave të gjendjes civile, në vitin 2001 popullsia banuese 
rezulton 80.132 banorë, pavarësisht se ku gjendeshin prezentë në këtë vit. 
Është interesante të shënojmë se në studimin me temë “Ndryshimet në 
gjeografinë e popullsisë në zonën Vjosë-Deti Jon”, botuar në vitin 1987, 
në një syth të veçantë kam trajtuar edhe prognozën e popullsisë së trevës së 
Gjirokastrës gjer në vitin 2000, ku për këtë vit shënoj një popullsi banuese 
prej 80.804 banorë; duke e ballafaquar me vjetarin e INSTAT-it (Buletin 
statistikor 2002, fq. 5), del se gabimi është vetëm rreth 1%, çka do të thotë 
se prognoza e asaj kohe është kryer mbi baza shkencore.    

  Siç shihet nga të dhënat e tabelës 1, ecuria e numrit të popullsisë në 
trevën e Gjirokastrës ka pasur dinamikë tepër karakteristike, gjithmonë ka 
qenë prezent emigrimi jashtë saj. Prej vitit 1908 gjer në vitin 1945 karak-
teristikë ka qenë emigrimi i jashtëm, por dhe në hapësira të tjera brenda 
vendit. Në vitet 1945-1990 emigrimi i jashtëm u ndalua krejtësisht, por 
vazhdoi emigrimi brenda vendit. Pas vitit 1990 merr përparësi emigrimi i 
jashtëm (sidomos në drejtim të Greqisë), njëherësh vazhdoi dhe emigrimi i 
brendshëm i drejtuar sidomos në Tiranë, Fier, Vlorë, Durrës. Po ta vlerëso-
jmë sipas disa intervaleve kohore, emigrimi i popullsisë së trevës ka pasur 
këta tregues:

Tabela 1. Popullsia e trevës në vite

Vitet

Popullsia
Numri i 

familjeve

Dendë-
sia

banorë/
km²

Numri 
i vend-
bani-
meve

Vend-
banime 
për 100 

km²

Largësia
mes vendba-
nimeve, kmMF F

1922 42.982 21.304 8.714 37.8 83 7 3.7
1923 46.764 ......... ......... 41.1 83 7 3.7
1926 46.652 ......... ......... 41.0 88 7.5 3.6
1938 45.302 21.745 8.873 39.8 88 7.7 3.6
1940 50.980 ......... ......... 44.5 88 7.7 3.6
1945 38.199 20.587 9.343 33.6 86 7.6 3.6
1950 46.796 23.373 9.956 41.1 84 7.4 3.7
1955 40.294 21.015 9.158 35.4 84 7.4 3.7
1960 43.809 22.723 9.321 38.5 82 7.2 3.7
1969 50.833 25.621 10.374 44.7 90 7.9 3.5
1979 57.265 28.484 11.930 50.4 90 7.9 3.5
1989 65.933 32.164 15.531 58.1 93 8.2 3.5
2001 80.132 39.709 19.0257 70.5 98 8.6 3.4
2001 54.647 27.170 13.663 8 48.0 98 8.6 3.4
2011 35.843 17.118 10.552 31.59 98 8.6 3.4
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Në vitet 1922-1945 janë larguar 20.560 banorë; në vitet 1945-1960, 
11,384  banorë; në vitet 1960-1990 4,771 banorë; në vitet 1990-2001 kanë 
ardhur 5,824 banorë (sidomos nga Tepelena dhe Përmeti). Në po këtë peri-
udhë janë larguar nga Gjirokastra brenda dhe jashtë vendit; në vitet 2001-
2011 janë larguar 21,338 banorë.

Në gjithë intervalin kohor 1922-2011 nga treva e Gjirokastrës ka emi-
gruar një popullsi prej 76.148 banorë, brenda dhe jashtë vendit10. Ky emi-
grim më së shumti i përket emigrimit të jashtëm. 

Në trevë janë 98 vendbanime, prej të cilave dy janë qytete (Gjirokas-
tra dhe Libohova) dhe 96 janë fshatra. Nga këto fshatra 41 fshatra janë 
të banuara nga popullsi me etni greke, ndërsa në fshatrat Poliçan, Skore, 
krahas banorëve me etni greke, ka dhe banorë me etni arumune. Po ashtu 
banorë me etni arumune, krahas atyre me etni shqiptare, ka dhe në fsha-
trat Ndëran dhe Sheper të Zagorisë; në fshatrat e Lunxhërisë (veç Krinës, 
Erindit, Gjatit dhe Valaresë). Në Odrie fshati “Andon Poçi” është i banuar 
krejt me arumunë, por ka arumunë edhe në fshatrat e tjera të Odries. Fsha-
trat dhe qytetet e trevës me emrat e tyre të sotëm (dhe lagjet e qytetit 
Gjirokastër) hasen qysh në dokumentet e para të administratës osmane. 
Pas shpalljes së Pavarësisë, në vitin 1923, propozohet ndryshimi i em-
rave për shumë fshatra si dhe lagje të Gjirokastrës. Ky proces u zyrtarizua 
me Dekret të Mbretit Zogu I, nr. 753, datë 06.07.1938. Sipas këtij dekre-
ti, ndryshoheshin emrat e fshatrave: në Kardhiq: Çepuna u quajt Çepaj, 
fshati Zhulat-Shulaj; në Lunxhëri: Kakozi-Miraj, Nokova-Visi, Tranush-
ishta -Trandaj, Saraqinishta-Gjerni, Dhoksati-Dushkaj, Labovë e Madhe 
-Laborë e Madhe, Labovë e Vogël-Laborë e Vogël; në Zagori: Dëshnicë-
Dërrasë, Hoshtevë-Kodër, Topovë-Lajthizë, Nivan-Nënmal, Sheper-Sipër; 
Dropulli mori emrin Fusha e Drinit, Derviçani-Kukel, Dhuvjani-Pronjat, 
Frashtani-Arebër, Goranxia-Guri i Zi, Gorica-Bregu, Grapsh-Gravë, Has-
kova - Dragua, Sofratika-Shufrati, Vanista-Veneshta; fshati Palokastër- 
Kështjella. Por këto emërtime, si dhe të lagjeve të qytetit të Gjirokastrës, 
nuk gjetën përdorim, shpejt ato u harruan.

7 Sipas gjendjes civile.
8 Regjistrimi 2001.
9 Sipas regjistrimit 2011.
10 Përfshi dhe riprodhimin natyror gjatë këtij intervali.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 201554

3. Aktiviteti ekonomik i trevës
Fillimisht, në këtë syth, do të japim vlerësimin e pasurive natyrore në 

interes të zhvillimit ekonomik, më tej do të flasim për kalimin historik të 
kësaj dinamike.

 Kur flasim për gjeologjinë përmenden llojet e shkëmbinjve që ndër-
tojnë truallin e trevës së Gjirokastrës. Llojshmëria e tyre të bën të men-
dosh se oferta e pasurive nën apo mbitokësore është tepër e kufizuar. Në 
tërësinë e tyre shkëmbinjtë që ndërtojnë truallin janë sedimentarë, kësisoj 
që përjashtohet mundësia e ekzistencës së mineraleve metalike. Po ashtu 
përjashtohet edhe mundësia e ekzistencës së lëndëve djegëse (të lëngëta 
apo dhe të ngurta me interes ekonomik). Studimet gjeologjike kanë hasur 
në trevë gjurmë të qymyrit brun dhe të shisteve bituminoze, por pa pasur 
ndonjë shtresëzim me interes industrial. Në Fushë-Bardhë të luginës së 
Kardhiqit u hasën shtresa të fosforiteve, të cilat u shfrytëzuan gjer në vitin 
1990. Më vonë kjo minierë u braktis. Lëndë të tjera të mineraleve jometa-
lore janë karierat e gurit gëlqeror dekorativ në fundin e shpatit lindor të 
Malit të Gjerë (Derviçan dhe Jorgucat, që shfrytëzohen ende nga firmat 
private të ndërtimit); argjilat, gipset, dolomitet për prodhimin e materia-
leve të ndërtimit (por ende pak të shfrytëzuara), inertet e shtratit të lumit 
Drino, të Nimicës e të Kardhiqit, që shfrytëzohen për ndërtim të banesave 
apo të rrugëve. 

Pasuri tjetër natyrore është klima, e cila mund të sigurojë ndërtimin 
e mjaft objekteve të energjetikës me kapacitet të madh, mbështetur në 
ndriçimin e diellit, por edhe në forcën e erës. Pasuritë hidrike janë element 
tjetër nxitës në zhvillimin e mundshëm ekonomik, kjo sidomos në fushën 
e bujqësisë (dhe kjo nëpërmjet sistemit të ujëmbledhësve), në ekonominë 
komunale, në industrinë ushqimore, në akuakulturë, ndërsa në fushën e 
industrisë së energjetikës ka pak mundësi përdorimi. Tipologjia dhe llo-
jshmëria e tokave ka potenciale të vlershme për zhvillimin e ekonomisë 
bujqësore, në drejtimet që kërkon dhe tregu i sotëm. Megjithatë, zhvillimi 
i ekonomisë bujqësore kërkon njëherësh investime të konsiderueshme, 
sidomos për sistemin ujitës dhe për ngritjen e industrisë së përpunimit të 
prodhimeve. Flora dhe fauna (natyrore apo e kultivuar) janë bazë e sigurt 
për zhvillimin ekonomik të trevës, sidomos në zhvillimin e industrisë së 
kozmetikës.

Vlerësimi i mjedisit natyror dhe i atij shoqëror të trevës së Gjirokas-
trës të sugjeron se dega më e përshtatshme për zhvillimin e pritshëm eko-
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nomik të trevës është ajo e turizmit, duke filluar me agroturizmin, turizmin 
kulturor-historik, sportiv etj. Por duke ditur që turizmi ka veçori që nuk i 
ka asnjë nga degët e tjetra të ekonomisë (përdorimin e lëndës së parë në 
vendorigjinë), kërkon përgatitje dhe përkushtime të mëdha për zhvillimin 
e saj si në sistemin e infrastrukturës rrugore e shoqërore; kërkon që lënda 
e parë (mjedisore dhe kulturore) të jetë e përgatitur mirë për ta futur në 
konsum turistik; kërkon mikpritje, siguri, guida cilësore, informacion të 
bollshëm, por të saktë dhe cilësor. Gjithashtu degë tjetër është blegtoria, 
kopshtaria dhe pemëtaria në interes të zhvillimit turistik.

4. Aspekte të dinamikës ekonomike të trevës
Në kalimin historik të zhvillimit, treva e Gjirokastrës është karakteri-

zuar si një hapësirë ku baza e ekonomisë ka qenë blegtoria, bujqësia e 
bimëve të arave, vreshtaria, fare pak artizanati (përqendruar në qytetin e 
Gjirokastrës) dhe disa zeje të veçanta si valera, murator, kovaç etj., nëpër  
njësitë fshatare.

Bujqësia. Sipas të dhënave të botimit “Shqipëria më 1927” të autorit 
Teki Selenica, del se në trevën e Gjirokastrës ka pasur: toka të punuara 
gjithsej 6.129 ha, toka bujqësore të lëna djerr 2.326 ha, kullota dhe livadhe 
3.909 ha dhe pyje të të gjitha llojeve 2.948 ha. Në tokat e punuara bimët e 
arave zinin 5.860 ha, vreshtat 67 ha, kopshtet 202 ha. Nëpër kopshtet e arat 
ishin mbjellë dhe 20.100 rrënjë pemë frutore të të gjitha llojeve. Kulturë 
kryesore e bimëve të arave ishte misri, i cili jepte një prodhim prej mbi 
2.130 tonë, gruri jepte një prodhim prej 1.163 tonë, elbi jepte 465 tonë 
në vit. Në ekonominë e blegtorisë vendin kryesor  e zinin bagëtitë e imë-
ta, ku mbizotëronin dhentë me 88.600 krerë, dhe dhitë me 46.600 krerë. 
Gjedhët ishin 10.400 krerë dhe kafshët e ngarkesës 4.400 krerë. Blegto-
ria zinte vendin kryesor në prodhimin e përgjithshëm bujqësor me 66%, 
pastaj vinin bimët e arave (sidomos drithërat e bukës) me 31%, pemë-
taria me vreshtat zinin vetëm 3% të prodhimit të përgjithshëm bujqësor. 
Në gjithë sipërfaqen e njësisë, në vitin 1938, toka bujqësore zinte 10% 
(ose 11.300 ha), sipërfaqja e mbjellë zinte 6% (ose 6.842 ha), tokat e lëna 
djerr zinin 2.300 ha (2%), livadhet zinin 3% (2.158 ha); kullotat zinin 44% 
(50.028 ha); pyjet 31% (35.247 ha), trojet, rrëpirat, shtretërit e lumenjve, 
ujërat, zonat e eroduara zinin 13% të sipërfaqes (14.781ha). Në sipërfaqen 
e mbjellë 5.663 ha ishin mbjellë me drithëra buke, ku gruri zinte vetëm 
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1/3, ndërsa misri zinte 2/3. Bimët e tjera të mbjella zinin një sipërfaqe prej 
gjithsej 1.179 ha. Aftësia ujitëse e sipërfaqes së bimëve të mbjella ishte 
gjithsej 2.100 ha. 

Blegtoria në vitin 1938 numëronte gjithsej: gjedhë 17.051 krerë, dhe-
në 103.198 krerë, dhi 61.264 krerë, njëthundrakë 6.800 krerë. Në vitin 
1938, në prodhimin e përgjithshëm bujqësor bimët e arave jepin 31% të 
vlerës së prodhimit, dega e blegtorisë jepte 66% të vlerës dhe 3% e jepte 
frutikultura etj.

Gjatë Luftës së Dytë Botërore treva pati shkatërrime të jashtëzakon-
shme. Pushtuesit fashistë me bashkëpunëtorët e tyre vendës dogjën 7.115 
shtëpi, 550 objekte ekonomike e kulturore, asgjësuan 6.500 krerë gjedhë, 
52 mijë krerë bagëti të imëta, u shkatërruan rrugët e transportit, urat etj. 
Gjithë shkatërrimet llogariten në 74 milionë dollarë të kohës. Prodhimet 
bujqësore e artizanale të vitit 1945 nuk ishin as sa ½ e atyre të vitit 1938. 
Rreziku i zisë së bukës ishte një kërcënim serioz. Për të përballuar rreziqet 
e pritshme u ngritën “Brigadat e punës vullnetare”, të cilat bënë të mundur 
që gjer në 30 shtator të vitit 1945 të  rivendosej një situatë pjesërisht nor-
male në banim, ndërlidhje, transport etj. Në vitin 1946 filloi edhe në trevën 
e Gjirokastrës zbatimi i Reformës Agrare, reformë kjo e tipit socialist, që 
përfundoi më 30 dhjetor 1946. Reforma shpronësoi në masë të ndryshme 
573 pronarë të pasur, 2.430 pronarë të mesëm me prona mesatarisht gjer 
në 10 ha tokë pronë secili, ndërsa 93 ente fetare u shpronësuan pothuaj 
tërësisht. Gjithsej u shpronësuan 10.336 ha tokë dhe iu shpërnda 2.644 
familjeve fshatare pa tokë dhe 1.985 familjeve me pak tokë. Si shpronësi-
mi dhe dhënia e tokës në pronësi u bë pa asnjë lloj pagese.  

Pas zbatimit të Reformës Agrare, kur ekonomia bujqësore sa kishte 
fl luar të merrte veten e të krijonte një linjë të mundshme zhvillimi (prodhi-
mi bujqësor ishte rritur vetëm 7%), filloi procesi i kolektivizimit socialist. 
Pas disa nismave të rralla për kolektiva fshatarësh të ndihmës në punët bu-
jqësore, që dështuan, pasi nuk dhanë ndonjë rezultat dhe nuk u përkrahën 
pothuajse fare nga organizmat shtetërorë, filloi procesi i kooperimit so-
cialist, u kolektivizua toka, inventari bujqësor dhe puna në kooperativë 
vlerësohej me sistemin e ditëpunës, që shpërblehej me monedhë perio-
dikisht. Ditëpuna përcaktohej sipas normave të punës të pranuara nga kodi 
agroteknik apo nga organizma të tjerë. 

Kooperativa e parë bujqësore u ngrit në fshatin Zervat të Dropullit, 
në vitin 1947, me gjithsej 28 familje. Po këtë vit, me blegtorë të mbledhur 
nga disa fshatra të Kurveleshit, u organizua kooperativa blegtorale me em-
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rin “Asim Zeneli”, familjet e së cilës u vendosën në kodrën e Pesjakut në 
Lunxhëri, ku u ngrit më vonë dhe fshati “Asim Zeneli”. Gjer në vitin 1950 
në trevë ishin organizuar 4 kooperativa me gjithsej 138 familje pjesëmar-
rëse në to. Në 24 prill të vitit 1958 përfundoi kooperimi me ngritjen e 82 
njësive kolektive dhe në to u përfshinë gjithë familjet fshatare. Pas këtij 
procesi filloi bashkim-zmadhimi i kooperativave dhe në vitin 1960 numri 
i tyre ishte 53, në vitin 1970 numri i kooperativave ishte 20, ndërsa në 
vitin 1980 numri i kooperativave ishte 8. Në vitin 1973 ish-kooperativa e 
Grapshit kaloi në kooperativë e tipit të lartë. Në këtë nivel kaloi edhe ko-
operativa “Misto Mame” në vitin 1983. Kooperativat e tipit të lartë ishin 
pak a shumë si dhe ndërmarrjet shtetërore të bujqësisë, ku shteti tashmë 
bëhej bashkëpronar. 

Njëkohësisht, në tokat e marra nga Reforma Agrare në periferi të 
qytetit Gjirokastër u krijua ndërmarrja bujqësore shtetërore e quajtur “Mu-
zafer Asqeri”, me dy sektorë: ai i rritjes së derrit në Nepravishtë (ku më 
vonë u krijua fshati i ri me emrin Drino) dhe sektori i frutikulturës në 
Lunxhëri me disa familje nga fshati Këllëz, pjesë përbërëse e ish-koopera-
tivës bujqësore “Përparimi” (fshatrat Këllëz, Dhoksat, Qestorat). Më vonë, 
në vitin 1967, kooperativat “Përparimi” dhe “Odrie” krijuan ndërmarrjen 
bujqësore ushtarake. Me shpërbërjen e kësaj ndërmarrjeje këta dy sektorë 
u bashkuan me Ndërmarrjen Bujqësore Shtetërore “Muzafer Asqeri”. Nga 
mesi i viteve `80 të shekullit XX me këtë ndërmarrje u bashkua dhe ish-
kooperativa e tipit të lartë “Misto Mame”. Kësisoj, sistemi i organizimit  
ekonomik të bujqësisë ishte i përbërë nga 7 kooperativa bujqësore dhe 
nga një ndërmarrje bujqësore shtetërore. Ky sistem qëndroi gjer në vi-
tin 1992, kur u ndërmor shpërbërja e sistemit kooperativist socialist dhe 
riprivatizimi i tokës bujqësore sipas ligjit 7501. Në vitin 1990 prodhimi i 
përgjithshëm bujqësor ishte 32.3 milionë dollarë dhe zinte vetëm 2.8% të 
prodhimit bujqësor të vendit. Vlera e prodhimit bujqësor në masën 50% 
sigurohej nga bimët e arave, 38% nga  blegtoria, 6% nga frutikultura dhe 
6% nga pyjet dhe kullotat. 

Struktura e hapësirës së trevës në vitin 1990 ishte: sipërfaqe e punuar 
17.678 ha; livadhe e kullota 48.860 ha; pyje 29.106 ha; sipërfaqe e tro-
jeve, shkëmbinjve, ujërave, sipërfaqe të eroduara, të rrugëve etj 18.056 
ha. Sipërfaqja e punuar në vetvete kishte një strukturë të tillë: sipërfaqja 
e mbjellë me bimë të arave ishte 15.000 ha; pemishte 1.800 ha; vreshta 
800 ha; ullishte 22 ha. Nga sipërfaqja e mbjellë me bimë të arave 7.505 ha 
(50%) ishte e mbjellë me drithëra buke, 206 ha ishin mbjellë me patate, 
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513 ha me perime e bostane, sipërfaqja tjetër ishte e mbjellë me foragjere, 
duhan, fasule etj., ku foragjeret zinin vendin kryesor. Blegtoria në këtë vit 
përfaqësohej nga 11.300 krerë gjedhë, kryesisht të racës laramane e zezë, 
nga 109.700 krerë dhen (kryesisht të racës merinos), 53.500 krerë dhi të 
racës së vendit, 7.900 krerë derra, 7.500 njëthundrakë dhe 6.200 koshere 
me bletë. Aftësia ujitëse ishte 13,200 ha. Për sigurimin e ujitjes u ndërtuan 
35 ujëmbledhës me kapacitet 21.923.000 m³ ujë dhe aftësi ujitjeje 8.042 
ha. Për sigurimin e ujitjes u ndërtuan 367 km kanale ujitëse, 382 km kanale 
kulluese, disa sifonë metalikë, stacione motopompash (në Zagori, Pogon, 
Kardhiq, Lunxhëri) etj.

Me zbatimin e ligjit 7501, për privatizimin e tokës, në trevën e Gjiro-
kastrës u krijuan 10.050 njësi ekonomike bujqësore, ku secila njësi kishte 
mesatarisht 1.3 ha sipërfaqe bujqësore në pronësi. Në vitin 2000 në trevën 
e Gjirokastrës struktura e sipërfaqes së saj ishte: sipërfaqe e punueshme 
17.663 ha, livadhe e kullota 48.449 ha, pyje 28.740 ha, troje e sipërfaqe 
të tjera 18.848 ha. Nga gjithë sipërfaqja e punuar 14.955 ha ishte tokë e 
destinuar për t`u mbjellë me bimë të arave, 1934 ha ishte e mbjellë me 
pemishte, 684 me vreshta dhe 90 ha me ullishte. Sipërfaqja e mbjellë me 
bimë të arave ishte 9.219 ha, kur 5.736 ha ishin lënë djerr. Në sipërfaqen e 
mbjellë me bimë të arave 1.567 ha e zinin drithërat e bukës (1.350 ha grurë 
dhe 217 ha misër), 157 ha patatet, 156 ha fasulet, 573 ha perimet, bimët 
industriale 17ha (duhani), drithërat për tagji 560 ha dhe bimët foragjere 
6.189 ha. Treva ka pasur (në vitin 2000) edhe 48.449 ha kullotë, prej të 
cilave 33.095 ha ishin kullota verore me kapacitet kullosor 169.460 krerë 
bagëti të imëta dhe 15.354 ha kullota dimërore me kapacitet kullosor prej 
48.510 krerë. Për sa u përket pyjeve, 3.100 ha i zinin halorët, 25.640 i zinin 
gjethorët, ku shkurret zinin 10.170 ha. Blegtoria në vitin 2000 numëronte: 
gjedhë 8.808 krerë, dhen 152.324 krerë, dhi 45.422 krerë, njëthundrakë 
4.024 krerë, koshere bletësh 3.349. Bujqësia e trevës (në vitin 2000) sigu-
roi një prodhim në vlerë prej 57 milionë dollarësh amerikanë (me çmimet e 
vitit 2000), ku rreth 40% e jepte blegtoria dhe 6 % bujqësia (bimët e arave 
dhe frutikultura). Për sa i përket blegtorisë, treva e Gjirokastrës ka tradita 
sidomos në prodhimin e djathit, gjalpit, mishit etj., të njohura me emrin 
“bulmet Gjirokastre”.     

Industria. Prodhimi industrial i intervalit kohor midis dy luftërave (në 
vitin 1926) përfaqësohej nga 68 mullinj bloje drithi, 1 shtypshkronjë, 112 
këpucari, 63 rrobaqepsi, 28 punishte zdrukthëtarie, kovaçhana 40, mani-
faktura 55 etj., në të cilat ishin të zënë me punë rreth 700 punëtorë, çka 
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tregon se në këtë kohë aktivitet industrial në kuptimin e vërtetë të fjalës 
nuk kishte. Gjer në vitin 1938 pati rritje të aktivitetit prodhues në punishtet 
artizanale të cilat morën një tipar disi industrial, duke realizuar një prod-
him 3.6 milionë lekë ose 4.5% të prodhimit bujqësor-industrial të trevës, 
i cili ishte 83.4 milionë lekë (me çmimet e vitit 1986). Në prodhimin in-
dustrial 75% (2.7 milionë lekë) e jepnin punishtet e industrisë së lehtë dhe 
ushqimore, 3 % e jepte centrali elektrik që kishte fuqi të vendosur 130kW, 
pronë e një shoqërie të huaj aksionere dhe prodhonte gjithsej 63.000 kwh 
energji elektrike në vit, 22% e jepnin punishtet e përpunimit të drurit dhe 
shtypshkronjat. Në këtë degë të ekonomisë ishin  zënë me punë 616 pu-
nëtorë. 

Fillimi i vitit 1946 nisi me zbatimin e reformave të tipit socialist edhe 
në degën e industrisë. Gjer në muajin maj të vitit 1946 u shtetëzuan ob-
jektet e prodhimit industrial: fabrika e lëkurë-këpucës, cigareve, miellit, 
centrali elektrik, dhe filloi puna për organizimin e sistemit të kolektivave 
të artizanatit. Në fund të vitit 1946 u realizua një prodhim industrial disi 
më i madh se ai i vitit 1938, ndërsa në fund të vitit 1947 prodhimi indus-
trial arriti në 7.5 milionë lekë, ose 52 mijë dollarë amerikanë (çmimet e 
vitit 1986). Më vonë u morën masa për rritjen e mekanizimit të prodhimit, 
u ndërtua uzina e fermentimit të duhanit dhe u zgjerua prodhimi në objek-
tet e trashëguara, çka mundësoi edhe rritjen e prodhimit të përgjithshëm 
industrial, i cili arriti në 10 milionë dollarë amerikanë (me çmimet e vitit 
1986). Pas vitit 1960 u krye rindërtimi i fabrikës së lëkurëve, u ngrit fabri-
ka e prodhimit të këpucëve (në vitin 1962), uzina metalike (në vitin 1962), 
kompleksi i tekstil-trikotazhit (në vitin 1973), fabrika e re e miellit, fabrika 
e prodhimit të shtyllave të centrifuguara prej betoni, fabrika e bukës, ajo 
e duhan-cigareve, zdrukthëtaria etj. Të gjitha këto çuan në atë që në vitin 
1990 prodhimi i përgjithshëm industrial i trevës të ishte 73 milionë dollarë 
(me çmimet dhe kursin e këmbimit të vitit 1986). Në këtë prodhim indus-
trial 77% e zinte industria e lehtë dhe ushqimore, 10% e zinte industria me-
kanike, 13% e jepnin industria e material-ndërtimit, përpunimit të drurit, 
poligrafike etj. Kjo industri, pas vitit 1990, u eliminua duke mbetur vetëm 
disa njësi të vogla private në degët e industrisë së lehtë e ushqimore. Në 
vitin 2000 industria siguroi një vlerë të prodhimit (mall i shitur) prej 210 
mijë dollarësh (me çmimet e vitit 2000).

Pas vitit 1990 kanë filluar gradualisht të gjallërohen marrëdhëniet eko-
nomike me Republikën e Greqisë, sidomos në sistemin bankar dhe atë të 
importit të produkteve ushqimore. Me interes do të jetë ky bashkëpunim 
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në fushën e turizmit, por nga ana jonë nuk janë të gatshme të gjitha el-
ementet e nevojshme.

5. Arsimi dhe shëndetësia
Arsimi. Përgjithësisht treva e Gjirokastrës në çdo etapë të kalimit his-

torik të saj është karakterizuar nga interesi për arsimimin e saj. Megjithatë, 
kushtet e caktuara historike kanë kushtëzuar dhe nivelin e mundshëm të 
arsimimit të banorëve të trevës. Sipas të dhënave publikuar në “Shqipëria 
më 1927”, në vitin 1926 në trevën e Gjirokastrës kishte gjithsej 59 shkolla 
fillore shtetërore me 3.471 nxënës, 45 shkolla private në gjuhën greke me 
1.618 nxënës dhe 59 mësues, kishte 1 shkollë të mesme me 143 nxënës 
(ku vetëm 6 ishin femra), kurse 126 nxënës ishin për studime në Greqi. 
Nga e gjithë popullsia e trevës 124 persona ishin me arsim universitar, 
157 me arsim të mesëm dhe 14.241 persona ishin me arsim fillor. Kjo do 
të thotë që 63% e popullsisë në atë kohë ishte analfabete. Në elementin 
femër analfabetizmi shkonte mbi 80%. Në vitin 1938 pati njëfarë zgjerimi 
të sistemit të arsimit. Sistemi arsimor në këtë vit përfaqësohej nga 1 kopsht 
fëmijësh në qytetin e Gjirokastrës me 45 fëmijë dhe një edukatore, nga 67 
shkolla fillore, 1 shkollë unike, 1 shkollë e mesme (gjimnaz), me gjithsej 
3.990 nxënës, prej të cilëve 130 ishin në shkollë të mesme dhe të tjerët 
në sistemin fillor. Në gjithë sistemin arsimor kishte 127 arsimtarë, prej 
të cilëve 112 në sistemin fillor, 3 në shkollën unike dhe 12 në shkollën e 
mesme. Në gjithë trevën në vitin 1938 kishte 54 kuadro me arsim të lartë 
si dhe 108 kuadro me arsim të mesëm. Analfabetizmi në gjithë popullsinë 
ishte 60%, ndërsa në popullsinë fshatare ishte 80%. Për sa u përket insti-
tucioneve kulturoro-sportive kishte 1 kinema dhe 1 klub sportiv me 18 
pjesëmarrës. Pas luftës u zbatua reforma arsimore, ku arsimi fillor u bë 
i detyruar (më vonë u bë i detyruar arsimi 7-vjeçar, që kaloi më vonë në 
sistemin e arsimit 8-vjeçar), u morën masa për luftën kundër analfabet-
izmit, filloi procesi i zgjerimit gradual të objekteve shkollore, të llojeve 
të tyre, u rrit numri i nxënësve dhe i personelit në shkolla. Në vitin 1950 
kishte 17 kopshte fëmijësh (në qytet), me 871 fëmijë dhe 24 edukatore. Për 
sa i përket sistemit shkollor, po në vitin 1950, kishte 86 shkolla fillore, 13 
shkolla 7-vjeçare (kryesisht në Gjirokastër), kishte 2 shkolla të mesme, kur 
numri i nxënësve arriti në gjithsej 5.761 vetë, prej të cilëve 405 ishin në 
shkollë të mesme. Numri i mësuesve shkoi në 208, prej të cilëve 138 ishin 
në sistemin fillor (i shtrirë gjerësisht dhe në fshat), 95 në sistemin 7-vjeçar 
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dhe 18 në arsimin e mesëm. Shtrirje të gjerë mori arsimi pas vitit 1960 
dhe veçanërisht pas vitit 1971, me ngritjen e Institutit të Lartë Pedagogjik 
“Eqrem Çabej”. Në vitin 1990 në trevën e Gjirokastrës kishte 63 shkolla të 
të gjitha cikleve, prej të cilave 52 ishin të sistemit 8-vjeçar, 11 të sistemit 
të arsimit të mesëm të përgjithshëm e profesional. Në këto shkolla kishte 
15.000 nxënës e studentë, prej të cilëve në arsimin e mesëm ishin 4.200 
nxënës, ndërsa në atë të lartë 865 studentë. Në këto shkolla punonin mbi 
850 mësues e pedagogë. Pas vitit 1990, si pasojë e emigracionit të jashtëm 
e të brendshëm, numri i nxënësve në shkollat e trevës ka rënë ndjeshëm. 
Në vitin 2000 kishte gjithsej 5.405 nxënës në sistemin e arsimit 9-vjeçar, 
prej tyre 2.538 ishin në ciklin e ulët të këtij sistemi dhe 2.867 në ciklin e 
lartë të tij. Në këtë sistem arsimi punonin 460 arsimtarë. Numri i shkol-
lave ishte gjithsej 71, prej tyre 29 ishin të ciklit të ulët të arsimit 9-vjeçar. 
Arsimi i mesëm kishte 2.431 nxënës, 12 shkolla të mesme, ku punonin 
153 arsimtarë. Në arsimin e lartë kishte 3.884 studentë, ku punonin 104 
pedagogë efektivë dhe 108 pedagogë të jashtëm.

Shëndetësia. Gjendja shëndetësore në trevën e Gjirokastrës natyr-
shëm që pasqyronte gjendjen ekonomike dhe mënyrën e jetesës së pop-
ullsisë. Midis nënnjësive të trevës ka pasur diferencime në gjendjen shën-
detësore, pikërisht si pasojë e diferencimeve në kushtet e jetesës si dhe 
në interesin familjar për fëmijët, gratë, të moshuarit etj. Faktor i veçantë 
ka qenë edhe vetë mjedisi gjeografik në mundësimin e përhapjes së së-
mundjeve epidemike si malarja, sifilizi dhe mungesa e mundësive për t`u 
bërë ballë. Gjer në çerekun e parë të shekullit XX nevojat e shëndetësisë 
përballoheshin nga mjekësia popullore, nga “mjekët dhe mamitë” popul-
lore. Të emigruarit në Stamboll apo dhe në Athinë, Selanik e në vende 
të tjera, kur ktheheshin në vendlindje (migrantët stinorë), sillnin me vete 
edhe ndonjë antibiotik (sidomos kininë për të sëmurët nga malarja) për 
nevojat e njerëzve të familjes së tyre që ishin të sëmurë me tuberkuloz, ple-
vit, fruth, difterit etj. Për sa u përket institucioneve shëndetësore, nuk bëhej 
fjalë. Spitali i parë në trevën e Gjirokastrës është ngritur në vitin 1923 në 
një shtëpi dykatëshe të Shahin Karagjozit, ku punonin dy mjekë që kishin 
studiuar në Stamboll. Sipas të dhënave të botimit “Shqipëria më 1927” me 
autor Teki Selenicën, del se në vitin 1926 në trevën e Gjirokastrës malarja 
nuk ka qenë fenomen tepër problematik, por sifilizi e tuberkulozi ishin 
mjaft shqetësuese, ashtu siç ishin shqetësuese difteria, tifoja, paratifoja, 
skarlatina etj. Në të gjithë hapësirën e trevës kishte vetëm një dispanseri 
në Gjirokastër me 15 shtretër. Në këtë vit ka pasur mbi 400 persona të 
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prekur nga malarja që kanë kërkuar ndihmë mjekësore në dispanserinë e 
qytetit, 63 veta me sifiliz, 65 veta me tuberkuloz, 708 veta me sëmundje të 
ndryshme. Personeli mjekësor në gjithë trevën ishte 13 mjekë, 1 dentist, 1 
mami dhe 6 farmaci. Në vitin 1938 në trevë kishte 1 spital, 1 ambulancë 
dhe 5 klinika dentare private. Në spital kishte gjithsej 80 shtretër, ndërsa në 
gjithë trevën kishte 13 mjekë, dhe i takonin një mjeku 3.400 banorë mesa-
tarisht. Pas Luftës së Dytë Botërore iu kushtua kujdes çështjes së shëndetit 
dhe gjer në vitin 1950 u ngrit një spital tjetër në fshat, 3 shtëpi e reparte 
lindjeje (prej tyre 2 në fshat), 10 ambulanca (9 në fshat). Gjer në vitin 
1990 numri i spitaleve shkoi në 3, numri i shtretërve në spitale 304 (prej 
tyre 26 ishin në 2 spitalet e fshatit), 15 shtëpi e reparte lindjeje me 125 
shtretër, ku lindnin 1.400 fëmijë në vit (90% e gjithë lindjeve të trevës), 
kishte 72 çerdhe ditore me mbi 1.300 vende, nga të cilët 50% ishin në fshat 
dhe numri i mjekëve arriti në 73. Aktualisht (2012) në trevë ka një spital 
rajonal me 173 shtretër, ku trajtohen gjatë gjithë vitit 5.500 të sëmurë të sh-
truar në spital. Numri i mjekëve që shërbejnë në gjithë institucionet është 
85 (prej tyre 51 janë në fshat) si dhe 292 infermierë (prej të cilëve 192 janë 
në fshat). Njëkohësisht ushtrojnë aktivitetin 19 qendra shëndetësore (11 në 
fshat), 93 ambulanca (71 në fshat), 1 poliklinikë, 82 konsultore të gruas 
dhe 88 konsultore të fëmijëve, ku shumica e tyre (mbi 50%) janë në fshat.
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emigracioni shqiPtar dhe disa 
Probleme sociale të tij

Naim BALLUKU
Përfaqësues i Patronato iNAS CiSL Albania

AbstrAct

This paper treats the Albanian immigration in the focus of social problems. These 
problems are certainly aggravated in terms of a prolonged crisis in Europe and more in 
the two neighboring countries in Greece and Italy, where Albanian immigrants represent 
about 80 per cent of Albanian emigration in total. Albania still hasn’t a bilateral agree-
ment, which prevent economic crisis conditions, comes the inability of pension benefits 
for Albanian immigrants with this two countries. Problems for the benefit of the pen-
sion as well other benefits contains even the current social insurance legislation just 
approved. On the theme, besides the problems that immigrants have for the benefit of the 
pensions, considering that this migration is new compared to other countries is reflected 
the extraordinary contribution that has given this emigration is highly assessed as in the 
economic development of the country, and in amortization of many social problems in the 
country. The all state bodies, social, media, home and abroad, must support these social 
strata. Moreover, when we are dealing with 1/3 of the total number of Albanian citizens. 

Key words: Albanian immigrants; Italy and Greece; Economi crisis; Social insur-
ance; Pensions agreement; Social problems.

hyrje
Bazuar në të dhënat e Censusit të vitit 2011, numri i popullsisë në 

Shqipëri ishte 2,800,138 banorë, ndërsa numri i popullsisë sipas gjendjes 
civile 4,271,396 banorë. Pjesa më e madhe e rreth 1 milion e 400 mijë 
banorëve, ose rreth 33,3 për qind të popullsisë së regjistruar, janë emi-
grantë. Në vijim po japim disa të dhëna për numrin e emigrantëve shq-
tarëve në përgjithësi, në Itali dhe në Greqi në veçanti, dhe problemet so-
ciale me të cilat ballafaqohen. 
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1. Emigracioni shqiptar në Itali
Emigracioni shqiptar në Itali zë vendin e dytë, krahasuar me komu-

nitetet e tjera jokomunitare, ku numrin më të madh e ka ai maroken.  
Nga tabela 1 dhe grafiku 1 vërehet se emigracioni në Itali, më 2014, 

është rritur në mënyrë të ndjeshme, krahasuar me vitin 2005, edhe pse 
nën mesataren e shteteve të tjera, ku shtesën më të madhe e zë Rumania; 
si rezultat i integrimit në BE, pati dyndje të qytetarëve rumunë, që shpesh 
përbëheshin nga pakicat kombëtare, sidomos popullsia rome. Emigracioni 
klandestin nga Shqipëria tashmë është minimizuar dhe pjesën më të madhe 
e zë emigracioni i organizuar, nëpërmjet bashkimeve familjare, kontratave 
të punës, studimeve etj. 

Tabela pasqyron vetëm emigracionin e ligjëruar, të pajisur me lejeqën-
drim. Shumë emigrantë, të ardhur me mënyra të ndryshme, mbasi kishin 
gjetur një banesë, u pajisën me lejeqëndrimi të rregullta. Kështu, në njëfarë 
mase, emigracioni shqiptar filloi të integrohej në jetën ekonomiko-socia-
le të vendit, duke iu nënshtruar detyrimeve, ashtu sikurse dhe popullsia 
vendëse, në marrëdhënie me organet fiskale, sigurimet shoqërore, qiratë e 
banesave etj. 

Fuqia punëtore emigrante, nëpërmjet cilësive të saj (moshë e re, dis-
ponueshmëri, fleksibilitet, gjendje e mirë shëndetësore, pjesëmarrje në 
punë, profesionalizëm etj.) ka luajtur dhe luan rol kyç e të pazëvendë-
sueshëm për sistemin ekonomik italian. Nga të dhënat e fundit, rezulton 
se vetëm nga emigracioni në ekonominë italiane është përfituar rreth 8.8 
për qind e GPB dhe aq më tepër kur emigrantët zhvillojnë aktivitetin e 
punësimit të tyre në punë me shkallë të lartë vështirësie, punë të cilat i 
refuzojnë qytetarët vendës.

Sipas analistëve të huaj dhe shqiptarë vlerësohet roli i emigracionit, 
sepse prania  e emigrantëve në Itali paraqitet tashmë gjithnjë e më shumë 
e stabilizuar dhe roli i emigrantëve në ekonominë italiane është i konsid-
erueshëm. Rasti i shqiptarëve, në këtë kuadër, mbetet tepër i rëndësishëm 
edhe për sa i përket tregut të punës.
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Tabela 1. Numri i emigrantëve në itali, sipas shteteve, 2005-2014

Shteti 2005 2014 Ndryshimi
2005-2014 %

Gjithsej 2.086.764 4.950.602 237.2

Rumania 248.849 1.081.400 434.3

Maroku 294.945 524.775 177.9

Shqipëria 316.659 502.546 158.7

Kina 111.712 320.794 287.2

Ukraina 93.441 233.726 250.1

Filipinet 82.625 165.783 200.6

India 54.288 160.296 295.3

Moldavia 37.971 150.021 395.1

Egjipti 52.865 135.284 255.9

Bangladeshi 35.785 135.234 377.9

Tunizia 78.230 122.354 156.4

Peruja 53.378 110.552 207.1

Pakistani 35.509 106.485 299.9

Senegali 53.941 97.781 181.3

Polonia 50.794 97.566 192.1

Sri Lanka 45.572 95.007 208.5

Ekuadori 53.220 91.145 171.3

Maqedonia 58.460 84.318 144.2

Nigeria 31.647 70.125 221.6

Gana 32.754 56.607 172.8

Bullgaria 15.374 54.932 357.3
Të tjera 248.745 553.871 222.7

            Burimi: iSTAT iTALiA, Ministria e Brendshme italiane.
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2. Disa karakteristika të komunitetit shqiptar në Itali
Emigrantët shqiptarë me lejeqëndrimi në fillim të vitit 2014, ishin 

502,546 veta, e barabartë kjo me 13% të numrit të përgjithshëm të komu-
niteteve të tjera në Itali.

 ■ Emigrantët me origjinë shqiptare përbëhen nga 52% meshkuj dhe 
4% femra. Shumica e tyre, rreth 62 për qind e tyre, janë përqendruar në 
Italinë e Veriut.

 ■ Mosha mesatare e tyre është rreth 30.5 vjeç, krahasuar me 31.7 vjeç, 
që është mosha mesatare e komuniteteve të tjera.

 ■ Dy janë motivet kryesore të pajisjes me lejeqëndrimi. Motivi kryesor 
është bashkimi familjar, ku 60 % kanë marrë lejen e qendrimit për motiv 
familjar dhe 35 % për punë.

 ■ Nxënës dhe studentë me origjinë shqiptare në vitin shkollor 
2013/2014 janë 107.862. 

 ■ Janë pajisur me lejeqëndrimi nga 1 janari 2014 gjithsej 136.357 mi-
norenë.

 ■ Mesatarja e emigrantëve shqiptarë, që kanë marrë lejeqëndrimi për 
një periudhë të gjatë, është 69 për qind më e lartë se mesatarja e komu-
niteteve të tjera që është 56 për qind.

 ■ Komuniteti shqiptar zë vendin e parë për pajisje me shtetësi italiane, 
me rreth 14 për qind të mesatares së komuniteteve të tjera (5628 emigrantë)

 ■ Gjithsej gjatë vitit 2013 numri i shqiptarëve që kanë përfituar pen-
sione (invaliditeti, pleqërie e familjare) ka qenë 2.518.

 ■ Rreth 50 për qind e popullsisë mbi 15 vjeç është e punësuar. Të pu-
nësuar gjithsej janë 250.341 emigrantë, nga të cilët: me kohë të papër-
caktuar 125.076, me kohë të përcaktuar 38.000, të punësuar me punësim 
sezonal në bujqësi 24.000, punëdhënës në bujqësi 265, të vetëpunësuar 
30.000, artizanë 33.000.

 ■ Ekziston një shkallë e lartë papunësie, sidomos me fillimin e krizës 
ekonomike dhe zë 22 për qind, krahasuar me 18 për qind të komuniteteve 
të tjera dhe krahasuar me 13.4 për qind të papunësisë së përgjithshme në 
Itali.

 ■ Dy janë punësimet kryesore për qytetarët me origjinë shqiptare, në 
ndërtim dhe në industri, ku janë përqendruar 34 për qind e të punësuarve. 
Duke qenë se punojnë në punë të vështira, mesatarisht marrin paga mujore 
mbi 1000 euro, nga 40 për qind që marrin paga të tilla komunitetet e tjera.
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Grafiku 1. Numri i emigrantëve në Itali sipas shteteve – viti 2014

Burimi: istat italia

Nga fillimi i viteve 1990, me eksodet drejt brigjeve italiane, e deri 
më sot, shqiptarët e kanë shtuar gradualisht praninë e tyre, duke arritur 
në datën 1.1.2014 kuotën 502,526. Për t’u theksuar se rritjet më të konsi-
derueshme rezultojnë mbas vitit 2000, ku, nëse krahasojmë numrin e emi-
grantëve në vitin 1999, me atë të vitit 2014, kemi një rritje prej gjithsej 
386,771 emigrantë, shprehur në përqindje kjo rritje ështe 434 për qind 
(Grafiku 2).

Duke parë evoluimin e emigracionit shqiptar sipas viteve, rezulton se 
mbas vitit 2003 ka filluar të rritet ndjeshëm numri i emigrantëve shqiptarë, 
si rezultat i një emigracioni të organizuar, nëpërmjet marrëveshjeve qe-
veritare për punësim, bashkimeve familjare, apo lidhjes së marrëveshjeve 
individuale për punësim me punëdhënës privatë.

3. Emigracioni në Greqi
Për numrin e emigrantëve në Greqi nuk ka pasur statistika të sakta, por 

mendohet se në këtë vend janë rreth 600 mijë shqiptarë. Sigurisht ka një 
mospërputhje ndërmjet emigrantëve që janë realisht në Greqi dhe atyre të 
pajisur me lejeqëndrimi. 
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Grafiku 2. Emigrantët shqiptarë në Itali sipas viteve

Në këtë kuadër, duke krahasuar numrin e lejeve të qëndrimit të re-
zultuara në censusin e vitit 2011, me gjendjen në qershor të vitit 2014, ky 
numër ka rënie në mënyrë të ndjeshme. Nga 912.000 emigrantë gjithsej 
nga të gjitha kombësitë që ishin me lejeqëndrimi në vitin 2011, në vitin 
2014, me lejeqëndrimi janë gjithsej 449.889 emigrantë (në këtë shifër nuk 
janë përfshirë qytetarë të shteteve të BE-së dhe ata të sapopranuar në BE si 
Bullgaria, Rumania, Qiproja, Polonia, Gjermania, Tabela 2). 

Krahasimi vetëm me shtetet e përfshira në numrin që rezulton në mua-
jin qershor 2014 (jo anëtare të BE-së), tregon se numri i emigrantëve me 
lejeqëndrimi ka rënë në një shifër prej rreth 205.000 emigrantë. Kjo rënie e 
theksuar ka ardhur si rezultat i krizës së thellë ekonomike që vazhdon ende 
në Greqi, e shoqëruar me një papunësi tepër të lartë, që shkakton ende lar-
gime në masë të emigrantëve, si dhe nga kufizimi i dhënies së lejeve nga 
autoritetet greke. 

Ashtu sikurse vërehet dhe nga pasqyra, një rënie e theksuar rezulton 
dhe për emigrantët shqiptarë. Në vitin 2014 është ulur ndjeshëm edhe 
numri i emigrantëve shqiptarë të pajisur me lejeqëndrimi, në një shumë 
absolute prej 178.703 emigrantë, me një ulje në përqindje prej 37 për qind. 
Me gjithë uljen e ndjeshme të emigrantëve shqiptarë me lejeqëndrimi, ko-
muniteti shqiptar në këtë shtet zë gjithsej 67 për qind të numrit të përgjith-
shëm të emigrantëve të pajisur me lejeqëndrimi. 

Rënie të theksuar kemi dhe për emigrantë të nacionaliteteve të tjera, 
të papërshkruara nominalisht në pasqyrën përkatëse, të cilët nga 80.056 
që ishin në censusin e vitit 2011, në qershor të vitit 2014 mbetën gjithsej 
28.360, me një rënie prej 282 për qind.
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Në vitin 2012, përqindja e komuniteteve të huaja në Greqi është e lartë 
dhe zë 8,4% të popullsisë së përgjithshme të vendit; dhe 9% dhe 11%  të 
forcës së punës greke të regjistruar, që është gjithsej 4.4 milionë.

Drejtimi kryesor i forcave të punës në Greqi është vetëpunësimi, i cili 
është tri herë sa mesatarja e BE-së, duke përfshirë sektorët bujqësorë, bi-
zneset e vogla familjare dhe ekziston  një ekonomi e madhe informale. Në 
fakt, ekonomia informale e Greqisë përbën afërsisht 30% të GDP-së së saj, 

Emigrantë, censusi 2011 Emigrantët me lejeqëndrimi

Dhjetor 2011 Qershor 2014Shteti Numri Përqind
Shqipëri 480,851 52.72 388,666 302,148
Bullgari 75,917 8.32
Rumani 46,524 5.1
Pakistan 34,178 3.75 16,974 15,129
Gjeorgji 27,407 3.01 16,577 15,549
Ukrainë 17,008 1.86 20,264 17,203
UK 15,388 1.69
Qipro 14,448 1.58
Poloni 14,145 1.55
Rusi 13,809 1.51 13,454 12,605
Indi 11,333 1.24 13,639 11,995
Bangladesh 11,076 1.21 6,100 5,598
Gjermani 10,782 1.18
Egjipt 10,455 1.15 13,629 10,747
Moldavi 10,391 1.14 11,480 8,488
Filipine 9,807 1.08 9,633 8,612
Armeni 8,113 0.89 5,910 5,536
Siri 7,628 0.84 7,394 5,739
Afganistan 6,911 0.76 216 147
USA 5,773 0.63 2,194 2,033
Të tjerë 80,056 8.78 28,360
Total 912,000 100.00 526,130 449,889

Tabela 2. Emigrantë gjithsej me leje qëndrimi në Greqi, 2011-2014

Shënim: Tabela sipas ELSTAT (instituti i Statistikave Greke). Nuk janë 
paraqitur të dhënat e shteteve anëtare të BE-së.
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përqindje kjo nga më të lartat në Evropë. Kjo ekonomi informale ka nevojë 
për punëtorë të lirë, të pakualifikuar për të mbijetuar, përderisa të rinjtë në 
Greqi nuk janë të gatshëm të pranojnë punë në këta sektorë. 

Një pjesë e madhe e emigrantëve shqiptarë kanë punuar në punë in-
formale. Këtë fenomen e dëshmon fakti se, sipas të dhënave nga Instituti i 
Sigurimeve Shoqërore greke (IKA), numri i shtetasve shqiptarë të siguruar 
në 2009 ka qenë 121,902, ndërsa në fund të vitit 2013 numri ka rënë në 
85,893. Rënia më e madhe është vërejtur në sektorin e ndërtimit, ku vetëm 
një e treta e atyre të siguruar më 2009 janë ende të regjistruar, ngaqë ndër-
timi është sektori më i prekur.

Po të kemi parasysh se kemi një numër përafërsisht të barabartë emi-
grantësh shqiptarë në Greqi dhe Itali, aktualisht në Itali rezultojnë të punë-
suar dhe siguruar 250.341 emigrantë, ndërsa në Greqi kemi gjithsej 85,893 
emigrantë të punësuar. Pra, siç shihet, ndryshimi është i konsiderueshëm.

Shqiptarët përbëjnë 63,7% të totalit të popullsisë emigrante të doku-
mentuar në Greqi, të ndjekur nga bullgarët, gjeorgjianët, rumunët, rusët 
dhe ukrainasit. Janë të punësuar kryesisht në ndërtim, industri dhe në bu-
jqësi. Të ardhurat nga puna e padokumentuar e emigrantëve të huaj janë 
vlerësuar rreth 24% të GDP-së së Greqisë. Shumë emigrantë të paligjshëm 
nuk e shohin Greqinë si destinacionin e tyre përfundimtar, por planifikojnë 
të punojnë vetëm për të mbledhur fonde të mjaftueshme për të lëvizur për 
në vendet e tjera të BE-së.

Grafiku 3. Emigracioni legal në Greqi, sipas lejeqëndrimeve të lëshuara, 2005-2014

Burimi: Sipas database të lejeve të qëndrimit të vlefshme, Ministria e Brendshme e Gre-
qisë.
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4. Problemet me sigurimet shoqërore me Italinë dhe Greqinë
Para së gjithash, është e nevojshme të theksojmë se mungesa e një 

marrëveshjeje bilaterale ndërmjet vendit tonë dhe dy vendeve fqinje, Itali 
dhe Greqi, bën që këto vende dhe vendet e tjera, ashtu dhe Shqipëria, të 
zbatojnë legjislacionin respektiv në fushën e sigurimeve shoqërore, bazuar 
në kontributet e derdhura në secilin vend dhe në kërkesat respektive për 
përfitimin e pensionit.

a- Legjislacioni italian për përfitimin e pensioneve
Bazuar në reformën “Monti”, në legjislacionin italian, nisur nga 

01.01.2012, për përfitimin e pensionit duhen plotësuar këto kërkesa:
Punonjësit e siguruar deri më datën 31.12.1995 kanë të drejtën e daljes 

në pension në qoftë se ata mund të plotësojnë të paktën 20 vjet kontribute 
(1040 kontribute javore).

Punonjësit e siguruar pas datës 31/12/1995 kanë të drejtën e daljes në 
pension në qoftë se ata mund të mbështeten me të paktën 5 vjet të kontribu-
tit aktual (260 javë); Duke filluar nga 01.01.2012, ka filluar rritja e moshës 
për përfitimin e pensionit për gratë, ku në fund të vitit 2017 ajo barazohet 
me atë të burrave në 66 vite e 3 muaj, moshë që do të korrigjohet me koe-
ficientin e jetëgjatësisë, duke filluar nga 01.01.2021. Është në procedurë 
rritja e moshës për përfitimin e pensionit, sidomos për gratë, duke filluar 
nga viti 2012, me dy vite, dhe duke u pasuar me rritje të mëtejshme bazuar 
në indeksimin e saj koeficientet e jetëgjatësisë duke barazuar pensionet e 
grave dhe burrave në vitin 2018 në 66 vite e 3 muaj.

Për përfitimin e pensionit të invaliditetit kërkohen së paku 260 javë 
(pesë vjet kontribute dhe sigurime) nga të cilat 156 (tre vitet e kontributit 
dhe sigurimit) në pesë vitet që i paraprijnë datës së paraqitjes së aplikimit. 
Për të përfituar pension familjar është e domosdoshme që i siguruari të 
kishte 780 javë kontributive apo 15 vite të plota (viti është i barabartë me 
52 javë) ose të paktën 260 javë kontributive, që është e barabartë me 5 vite 
të plota, nga të cilat 156 javë (3 vite), para datës së vdekjes.

Legjislacioni italian ofron dhe Pagesë Sociale për persona të moshës 
së tretë, që nuk plotësojnë vjetërsinë kontributive për të përfituar pension. 
Kanë të drejtë për Pagesën Sociale qytetarët italianë, shtetasit e BE-së, të 
huajt që kanë një lejeqëndrimi, që janë me banim në një periudhë afatgjatë 
që: kanë mbushur moshen 65 vjeç; janë residentë të rregullt në Itali; nuk 
kanë të ardhura, ose kanë  të ardhura nën limitet e përcaktuara me ligj.
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Nga 1 janari 2009, për të pasur të drejtën për pagesë sociale, si një 
kërkesë shtesë nevojitet që aplikuesi të ketë banuar ligjërisht dhe vazhdi-
misht për të paktën 10 vjet në Itali. 

Sistemi i sigurimeve shoqërore italiane përcakton se gjatë gjithë jetës 
së aktivitetit të punës, në cilësinë e të punësuarit dhe të vetëpunësuarit, 
punonjësit derdhin kontribute për të ushqyer fondin e pensioneve publike. 
Me këto fonde jepen tre tipa pensionesh, pensione invaliditeti, të pleqërisë 
dhe pensione familjare, ku më të zakonshmet janë pensionet e pleqërisë. 

Përveçse sa më sipër, legjislacioni italian përcakton dhe disa amortiza-
torë socialë për personat në nevojë, si ndihma sociale për bërthamën famil-
jare, pagesa e papunësisë, pagesa për “baby-sitter”, për gratë që lindin dhe 
duan të fillojnë punë etj. 

Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka nënshkruar protokolle teknike 
bashkëpunimi me një sërë institucionesh homologe italiane, ku palët janë 
angazhuar që t’iu ofrojnë (pa pagesë) emigrantëve shqiptarë lehtësi për in-
formimin e tyre në fushën e mbrojtjes shoqërore dhe t’u krijojnë kushte për 
derdhjen e kontributeve vullnetare, për të përfituar pension në Shqipëri, si 
një mundësi në mungesë të marrëveshjes së sigurimeve shoqërore midis 
dy vendeve.

Më 2 mars 2012 në Tiranë, nën kujdesin e patronatit italian INAS-CISL 
[INAS CISL (Istituto Nazionale Assistenza Sociale – Patronato CISL), i 
sindikatës italiane CISL]) dhe Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale u 
organizua një takim i gjerë me drejtues të Patronatit INAS-CISL, anëtarë 
të Senatit Italian, përfaqësues të Ambasadës Italiane në Tiranë, drejtues të 
Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Ministrisë së Punës si dhe përfaqësues 
të organizatave të ndryshme që merren me problemet e emigracionit. Kjo 
bëri të mundur që më 8.11.2012 të hapet zyra e përfaqësimit të INAS-Al-
bania në Tiranë, e cila, në bashkëpunim të ngushtë me ISSH-në, jep shër-
bime ndihmëse për të gjithë shtetasit që migrojnë për qëllime punësimi në 
të dy vendet tona.

b- Sistemi i pensioneve në Greqi dhe problemet e emigrantëve
Aktualisht Greqia ka probleme më të mëdha në fushën e sigurimeve 

shoqërore që lidhen dhe me krizën e thellë ekonomike që po kalon ky 
vend. Aktualisht mosha e përgjithshme për plotësimin e kushteve për pen-
sion është 65 vjeç dhe është programuar që në vitet e ardhshme të fillojë 
rritja për të arritur në 67 vjeç në vitin 2021. Theksojmë se Greqia ende 
ka pensionet e parakohshme, që po synon t’i heqë. Vështirësitë në sistem 
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rrjedhin edhe nga një plakje e theksuar e popullsisë, aq sa personat në pen-
sion zënë rreth 20 për qind të popullsisë së vendit.

Për më tepër, shpenzimi i lartë i Greqisë është kryesisht rezultat i zh-
villimeve demografike jo të favorshme: 20% e popullsisë greke janë mbi 
moshën 65 vjeç, një nga përqindjet më të larta në eurozonë. Kjo ka bërë që 
të rriten shpenzimet e pensioneve. 

Periudha minimum për kontributet për të marrë një pension të plotë do 
të rritet gradualisht nga 37 vjet në 40 vjet deri në fund të vitit 2015. Përfiti-
met nga pensionet do të reduktohen me 6 për qind çdo vit për personat që 
dalin në pension në mes të moshës 60 dhe 65 vjeç, me më pak se 40 vjet 
vjetërsi kontributive. 

Një pjesë e madhe e emigrantëve shqiptarë kanë punuar në punë in-
formale. Këtë fenomen e dëshmon fakti se, sipas të dhënave nga Instituti i 
Sigurimeve Shoqërore greke (IKA), numri i shtetasve shqiptarë të siguruar 
më 2009 ka arritur 121,902, ndërsa në fund të vitit 2013 numri ka rënë në 
85,893. Shifra mjaft të ulëta krahasuar me numrin e madh të emigracionit 
shqiptar në Greqi. Rënie më e madhe vërehet në sektorin e ndërtimit, ku 
vetëm një e treta e atyre të siguruar më 2009 janë ende të regjistruar, ngaqë 
ndërtimi është sektori më i prekur.

Për të përfituar pension pleqërie është i domosdoshëm posedimi i jo 
më pak se 4500 ditë pune të plota, që janë të barabarta me 15 vite pune. Po 
të kemi parasysh se emigracioni shqiptar është i ri, për emigrantët shqip-
tarë është tepër e vështirë të plotësojnë këtë vjetërsi kontributive dhe rrjed-
himisht nuk përfitojnë pension në shtetin helen.

5. Marrëveshjet në fushën e sigurimeve shoqërore
Duke qenë një emigracion i ri, emigrantët shqiptarë e kanë të vështirë 

të plotësojnë kushtet për pension në vendet fqinje dhe po ashtu dhe në 
Shqipëri.

Aktualisht Shqipëria ka marrëveshje në fushën e sigurimeve shoqërore 
me disa shtete, si Turqia, Belgjika, Rumania, Luksemburgu, FYR e Maqe-
donisë dhe janë në rrugë marrëveshjeje me Gjermaninë dhe Kanadanë. 
Lidhja e marrëveshjeve me shtete të BE-së, si Belgjika dhe Luksemburgu 
dhe nisja e negociatave me Gjermaninë, pa dyshim është një arritje në 
këtë fushë, që përveç përfitimit që do të kenë emigrantët shqiptarë në këto 
vende, është dhe një simbolikë dhe nxitje edhe për shtetet e tjera. Por in-
teres të jashtëzakonshëm për emigrantët do të kishte një marrëveshje me 
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shtetet fqinje, Italinë dhe Greqinë, ku numri i emigrantëve është rreth 80 
për qind e numrit të përgjithshëm të tyre.

Marrëveshjet e nënshkruara në fushën e sigurimeve shoqërore me 
disa vende:

a) Me Republikën e Turqisë
Marrëveshja bilaterale midis dy qeverive në fushën e Mbrojtjes 

Shoqërore u ratifikua më 15.05.2003 dhe hyri në fuqi më datë 15.04.2005. 
Kjo Marrëveshje ka hyrë në një fazë të re të zbatimit të saj, me rritjen e 
numrit të punonjësve turq në Shqipëri dhe kryesisht atyre që punojnë në 
firmat për ndërtimin e rrugëve. Kërkesat nga institucionet homologe turke 
dhe nga ISSH-ja kanë si subjekt shtetas shqiptarë dhe turq që punojnë në 
Shqipëri apo Turqi. Deri tani janë ndjekur rreth 500 procedura, në zba-
tim të Marrëveshjes dhe në përputhje me rregullat e vendosura në Mar-
rëveshjen Administrative.

b) Me Mbretërinë e Belgjikës
Raundi i parë i bisedimeve për realizimin e marrëveshjes për mbrojtjen 

shoqërore midis Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Belgjikës u 
zhvillua në mars të vitit 2010, në Bruksel, kurse i fundit u zhvillua nga data 
28 janar – 1 shkurt 2013, në Bruksel. Më 3 prill 2014 përfundoi procesi i 
ratifikimit nga Kuvendi të Marrëveshjes, me Ligjin nr.35/2014 “Për ratifi-
kimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë 
së Belgjikës për mbrojtjen shoqërore”, publikuar në Fletoren Zyrtare nr. 
57, datë 24.04.2014. Nga kjo marrëveshje do të përfitojnë rreth 35 mijë 
persona.

c) Me Luksemburgun
Në 6-9 nëntor 2012 filluan negociatat për realizimin e marrëveshjes 

për mbrojtjen shoqërore midis Republikës së Shqipërisë dhe Dukatit të 
Madh të Luksemburgut dhe më 27 tetor 2014 u nënshkrua Marrëveshja 
dypalëshe midis dy vendeve. Kjo marrëveshje do të pasohet me negociata 
ndërmjet palëve javën në vazhdim, për miratimin e marrëveshjes admin-
istrative, e cila do të bëjë të mundur zbatimin e saj nga ana proceduriale.

d) Me Rumaninë
Dy raundet e para të negociatave u zhvilluan në nëntor 2000 dhe maj 

2004. Nga 3-7 dhjetor 2012, në Bukuresht u zhvillua raundi i radhës i 
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negociatave për Marrëveshjen Bilaterale midis Republikës së Shqipërisë 
dhe Republikës së Rumanisë. Në 13-15 maj 2014 në Tiranë u zhvillua 
raundi i fundit i negociatave, ku u ra dakord për draftin e Marrëveshjes 
Administrative, në zbatim të Marrëveshjes bazë për mbrojtjen shoqërore 
midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Rumanisë. Dhe së fundi 
në muajin shkurt 2015 u nënshkrua marrëveshja dypalëshe në fushën e si-
gurimeve shoqërore.

e) Me FYR të Maqedonisë
Në 19-20 maj 2011, në Shkup, Maqedoni, u zhvillua raundi i parë i 

bisedimeve për negocimin e Marrëveshjes së Mbrojtjes Shoqërore midis 
dy vendeve. Raundi i dytë i negociatave, për realizimin e marrëveshjes, u 
zhvillua nga 27-29 mars 2012, në Tiranë.  Nga 11-13 mars 2013, në Shkup 
u mbajt raundi i tretë i negociatave dhe së fundmi, në datën 14 nëntor 2014 
u zhvillua raundi i fundit në Tiranë, duke finalizuar projekt-marrëveshjen 
nga pikëpamja teknike dhe duke i hapur rrugë vazhdimit të negociatave 
për realizimin e marrëveshjes administrative. Sapo është nënshkruar mar-
rëveshja ndërmjet Shqipërisë dhe FYR të Maqedonisë, për njohjen recip-
roke të periudhave kontributive për të dy vendet.

Kanë nisur negociatat për lidhjen e marrëveshjeve dypalëshe:
a) Me Gjermaninë
Në datat 20 – 22 janar 2015, në Tiranë nisën negociatat për nënshkri-

min e një marrëveshjeje dypalëshe, në fushën e mbrojtjes shoqërore midis 
Shqipërisë dhe Gjermanisë. Kjo marrëveshje do të mundësojë njohjen 
e kontributeve të sigurimeve shoqërore të derdhura nga qytetarët shqip-
tarë në shtetin gjerman dhe anasjelltas. Këto negociata do të pasohen nga 
raundet e ardhshme dhe, me një punë intensive të grupeve teknike, do të 
synohet që kjo marrëveshje të arrihet të nënshkruhet brenda vitit 2015, në 
mënyrë që të përfitojnë sa më shpejt të jetë e mundur të gjithë shtetasit e 
interesuar. Nga nënshkrimi i kësaj marrëveshjeje do të përfitojnë rreth 19 
mijë qytetarë shqiptarë që jetojnë dhe punojnë në Gjermani.

b) Me Bullgarinë
Është në vazhdim procesi i negociatave për nënshkrimin e një mar-

rëveshjeje të re midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Bullgar-
isë, për të zëvendësuar marrëveshjen e vjetër të ratifikuar më 20.05.1952, 
praktikisht e pazbatueshme.
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c) Me Hungarinë
Raundi i parë i negociatave për realizimin e Marrëveshjes për Mbro-

jtjen Shoqërore midis Republikës së Shqipërisë dhe Hungarisë u zhvillua 
në datat 24-25 tetor 2005, në Tiranë. 

Në 25-27 shkurt 2014 u zhvillua raundi përmbyllës i negociatave për 
arritjen e marrëveshjes ndërmjet dy vendeve dhe u finalizua me nënshkri-
min e saj në datën 10.12.2014, në Tiranë, nga përfaqësuesit e autoriteteve 
kompetente. Aktualisht marrëveshja do t’i nënshtrohet procesit të ratifi-
kimit.

d) Me Holandën
Ministria e Çështjeve Sociale dhe Punësimit të Holandës, nëpërmjet 

Ambasadës së Mbretërisë në Tiranë, ka sjellë në ISSH draft-marrëveshjen 
“Mbi eksportimin dhe detyrimin për dhënien e përfitimeve të mbrojtjes 
sociale”. Kjo draft-marrëveshje u diskutua dhe iu bënë vërejtjet përkatëse 
nga specialistët e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, në pritje të vazhdimit 
më tej të negociatave.

e) Me Republikën Çeke
Më 21 – 25 maj 2012, në Pragë u zhvillua raundi i parë i negociatave 

për nënshkrimin e Marrëveshjes për Mbrojtjen Shoqërore midis Repub-
likës së Shqipërisë dhe Republikës së Çekisë. Raundi i dytë i bisedimeve 
u zhvillua nga data 9-12 prill 2013, në Tiranë.

f) Me Kroacinë
Midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kroacisë nuk 

kanë filluar ende negociatat për një marrëveshje dypalëshe për siguri-
met shoqërore. Për të thelluar më tej bashkëpunimin rajonal, do të fillo-
jnë bisedimet për një protokoll teknik bashkëpunimi midis ISSH-së dhe 
Regjistrit Qendror të Personave të Siguruar (REGOS) të Kroacisë.

g) Me Kanadanë
Në gusht 2012, nga ISSH, është dërguar një draft-protokoll teknik 

bashkëpunimi me Bordin Kanadez të Investimit të Planit të Pensioneve. 
Në datat 26 – 30 maj 2014, në Kanada, dhe në datat 1-4 dhjetor 2014 në 
Shqipëri u zhvilluan negociatat për realizimin e Marrëveshjes për Siguri-
met Shoqërore midis Kanadasë dhe Republikës së Shqipërisë. Nga nënsh-
krimi i kësaj marrëveshjeje do të përfitojnë rreth 70 mijë shtetas shqiptarë, 
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që jetojnë dhe punojnë në Kanada. Pritet që marrëveshja të nënshkruhet 
nga ministrat përkatës dhe të kalojë për votim në parlament. 

6. Pasojat e mungesës së marrëveshjeve dypalëshe
Duke qenë një emigracion i ri, emigrantët shqiptarë e kanë të vështirë 

të plotësojnë kushtet për pension në vendet fqinje dhe po ashtu dhe në 
Shqipëri.

Bazuar në legjislacionin shqiptar, për t’u përfshirë në kushtet e pen-
sionit, qoftë edhe të pjesshëm, është e domosdoshme një vjetërsi kontribu-
tive jo më pak se 15 vite. Kjo vjetërsi kontributive, në shumë raste është 
e paarritshme, por edhe nëse plotësohet, të ardhurat që përfitohen prej saj 
janë aq minimale, sa nuk mjaftojnë që pensionisti të përballojë jetesën. 

Emigracioni shqiptar është relativisht shumë më i ri se ai i vendeve të 
tjera jokomunitare të Europës dhe të vendeve të tjera joeuropiane. Por një 
pjesë e mirë e emigrantëve kanë punuar në Shqipëri, duke poseduar një 
vjetërsi pune kontributive në ish- ndërmarrjet shtetërore apo kooperati-
vat bujqësore, apo dhe në bizneset private. Në kushtet e këtij emigracioni 
tepër të madh krahasuar me popullsinë, vjetërsia kontributive e tyre është 
e ndarë në 2 pjesë; vjetërsi kontributive në Shqipëri dhe vjetërsi kontribu-
tive në shtetin ku janë rezidentë. Po të marrim në mënyre hipotetike që 
një emigrant shqiptar në Shqipëri ka një vjetërsi pune prej 14 vitesh dhe 
në Itali 19 vite, pra gjithsej 33 vite, ky person nuk përfiton pension si në 
Shqipëri, ashtu dhe në Itali. 

Duke qenë në kushtet kur numri i emigrantëve është shumë i madh 
(Itali dhe Greqi) dhe nuk ka ende një marrëveshje bilaterale për njohjen 
respektive të vjetërsisë kontributive në të dy vendet, emigrantët shqiptarë 
ndihen të diskriminuar, pasi pjesa më e madhe e tyre privohen nga për-
fitimi i pensioneve, duke mbetur pa mjete jetese kur plotësojnë moshën për 
pension. Këtë e shpjegon fakti se, megjithëse emigracioni në Itali është në 
një masë të madhe, numri i pensionistëve është tepër i vogël, krahasuar me 
komunitetet tjera. 

Numri i vogël i pensioneve të komunitetit shqiptar në Itali shpjegohet 
me faktin e pamundësisë së këtij komuniteti për të kompletuar vjetërsinë 
prej 20 vitesh, për t’u përfshirë në kushte pensioni. Kështu, nga rreth 30 
mijë emigrantë shqiptarë të moshës së tretë, vetëm 2 518 persona trajtohen 
me pensione në Itali. Në këtë kuadër, qeverive të vendeve fqinje u intere-
son që të lënë pa pagesa për pension shtetasit shqiptarë, sesa të paguajnë 
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një faturë financiare dhe aq më tepër në kohë krize. Pra zhvlerësohet djersa 
dhe mundi i emigrantëve dhe kontributi që kanë dhënë në ekonominë e 
këtyre vendeve, dhe shpesh edhe në Shqipëri. 

Integrimi i Shqipërisë në BE, krahas të drejtave si anëtare e kësaj bash-
kësie, i jep Shqipërisë të drejtën, dhe detyrimin shteteve të BE-së, për lid-
hjen e marrëveshjeve dypalëshe për unifikimin e periudhave kontributive 
reciproke me shtetet përkatëse të BE-së. Pra, në këto kushte, do të krijohej 
mundësia për bashkimin e periudhave kontributive dhe për t’u përfshirë 
në kushte pensioni. Pra, një emigrant shqiptar që ka një vjetërsi kontribu-
tive në Shqipëri prej 10 vitesh dhe në Itali apo Greqi jo më pak se 10 vite, 
përfshihet në kushte pensioni, si në këto vende, ashtu dhe në Shqipëri, ku 
secili shtet do të japë reciprokisht pjesën e tij të pensionit, sipas kontribu-
teve respektive.     

7. Pengesat ligjore për përfitime të emigrantëve në Shqipëri
Emigrantët nuk mund të përfitojnë pension të plotë, mbasi nuk plotë-

sojnë periudhën kontributive prej 35 vitesh (plus shtesat në vite). Neni 16 i 
ligjit 104/2014, i cili ndryshon nenin 31 të ligjit 7703, datë 11.05.1993 “Për 
sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, përcakton se: “Personat 
e siguruar që kanë plotësuar jo më pak se 15 vite sigurim shoqëror, kanë 
të drejtë për pension pleqërie kur të arrijnë moshën e përcaktuar në nenin 
92 të këtij ligji”.  Duke qenë të larguar nga vendi, emigrantët e kthyer e 
kanë pothuajse të pamundur të plotësojnë 35 vite sigurim (+ shtesat sipas 
viteve, sipas ligjit 104/2014), sepse për një kohë të gjatë kanë kontribuuar 
në shtetet ku kanë qenë rezidentë dhe nuk kanë qenë të pranishëm.

Emigrantët nuk mund të kërkojnë pension të reduktuar, sepse duhet 
një vjetërsi kontributive jo më pak se 35 vite (plus shtesat). Neni 17 i ligjit 
104/2014 përcakton se: “Personat e siguruar kanë të drejtë për pension ple-
qërie të reduktuar, deri tre vjet para mbushjes së moshës së daljes në pen-
sion të përcaktuar në nenin 92 kur: a) kanë plotësuar vitet e sigurimit sipas 
nenit 92; b) nuk kryejnë veprimtari ekonomike si të punësuar, punëdhënës 
ose të vetëpunësuar.

Emigrantët e kanë të vështirë të përfitojnë pension social, sepse 
kërkohet që në pesë vitet e fundit të kenë qenë rezidentë në Shqipëri. Në 
nenin nr.4 të ligjit 104/2014 përcaktohet se: pensioni social është një përfi-
tim që i jepet çdo shtetasi shqiptar, i cili ka mbushur moshën 70 vjeç, është 
me qëndrim të përhershëm në Shqipëri të paktën për pesë vitet e fundit, 
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nuk plotëson kushtet për asnjë lloj pensioni nga skema e detyrueshme e 
sigurimeve shoqërore dhe nuk ka të ardhura, ose të ardhurat që përfiton 
nga çdo burim tjetër janë më të ulëta se të ardhurat që jep pensioni social. 
Masa e pensionit social është e barabartë me të ardhurat minimale që sigu-
rohen nga pensioni i pjesshëm i pleqërisë me 15 vite të siguruara me pagë 
minimale, i llogaritur në datën 31.12.2014. 

Janë krijuar vështirësi për përfitimin e pensionit të invaliditetit, sepse 
kërkohet që në 5 vitet para sëmundjes përfituesi të ketë jo më pak se 1 vit 
vjetërsi kontributive. Në nenin 20 të ligjit 104/2014, i cili ndryshon nenin 
35 të ligjit nr.7703, datë 11.05.1993, “Për sigurimet shoqërore në Repub-
likën e Shqipërisë”, thuhet sa më poshtë: “Periudha minimale e sigurimit 
për pension invaliditeti është sa 3/4 e diferencës së moshës së personit të 
siguruar në kohën që bëhet i paaftë dhe moshës 20 vjeç dhe në 5 vitet e 
fundit para lindjes së të drejtës të ketë së paku 12 muaj sigurim shoqëror”.

Edhe për përfitimin e pensionit të invaliditetit kërkohet për pesë vitet 
e fundit një vjetërsi kontributive prej 1 viti, pavarësisht nga vjetërsia kon-
tributive e përgjithshme, të cilën pjesa më e madhe e emigrantëve të kthyer 
nuk e kanë. 

Në këtë mënyrë, emigrantët në moshë pensioni u nënshtrohen pen-
sioneve të pjesshme, shpesh duke kompletuar vjetërsinë kontributive me 
pagesat e sigurimit vullnetar. Po kështu, edhe në shtetet ku kanë jetuar 
dhe punuar nuk përfitojnë pension, sepse nuk plotësojnë kushtet për një 
vjetërsi kontributive sipas legjislacioneve respektive të tyre. Nga statisti-
kat e fundit rezulton se, duke u ndeshur me këto fenomene, dhe duke mos u 
integruar në Shqipëri, një numër i madh të riatdhesuarish i drejtohen sërish 
emigracionit. Vetëm në 2 vite emigruan 46 mijë emigrantë, ku një pjesë i 
drejtohen azilit në vende perëndimore.

Në ligjin Nr. 47/2014, në të ardhura të familjes përfshihen të ardhu-
rat e të gjithë anëtarëve të familjes nga çdolloj burimi, përfshirë dhe ata 
anëtarë që jetojnë dhe punojnë jashtë shtetit. Sipas këtij ligji, nuk u jepet 
ndihmë ekonomike atyre familjeve që kanë familjarë në emigracion, pa 
marrë parasysh janë apo jo në marrëdhënie pune.

Në përfundim, theksojmë se zgjidhje e plotë këtyre problemeve do 
t’u jepet hap pas hapi në rrugën e integrimit të vendit tonë në BE, ku si 
anëtar i kësaj bashkësie, i lind e drejta dhe detyrimi të lidhë marrëveshje 
dypalëshe për unifikimin e periudhave kontributive reciproke me shtetet 
përkatëse. Pra, në këto kushte, do të krijohej mundësia për bashkimin e 
periudhave kontributive dhe për t’u përfshirë në kushte pensioni. Një emi-
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grant shqiptar që ka një vjetërsi kontributive në Shqipëri prej 10 vitesh dhe 
në Itali apo Greqi jo më pak se 10 vite, përfshihet në kushte pensioni, si 
në këto vende, ashtu dhe në Shqipëri, ku secili shtet do të japë reciprokisht 
pjesën e tij të pensionit, sipas kontributeve respektive.    
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Partneriteti social kërkon një 
funksionim më efektiv të këshillit 

kombëtar të Punës

hiqmete DAjA
Drejtore e Departamentit të Edukimit pranë BSPSh

AbstrAct

This paper treates the problem of the social partnership as a necessary element of 
the democracy and the special role of the National Labour  Council in this process. ILO 
has promoted cooperation between employers, workers and governments to bring about 
social justice. Convention No. 144 aim to promote tripartism and social dialogue at the 
national level by ensuring the involvement of employers’ and workers’ organizations. 
The decision of  the Albanian Government of December 4,2013 defined the functioning 
of National Labour  Council as well as the representatives of the government in this 
Council. The consultation procedure may set the objective of reaching a consensus, if 
his is possible. The paper treates the functioning of the Council, as well as his composed 
elements, shortcomings of  the organisation, agreements between social partners. One of 
the defects of the Council is that has not functioned regularly bringing the acumulation 
of problems, negative consequencies, and social conflicts. Last times the functioning of 
Council is improving but there are some distortion to the social represantitives, especially 
from syndicate union. The most interested partner in the functioning of the Council are  
representatives of workers that are more near of workers troubles, therefore have required 
the funcstioning of  social tripartite dialog.

Key words: Social partnership; National Labour Council; Convention No. 144; 
syndicate union; tripartite dialog.

hyrje
Gjatë tranzicionit nga një sistem politik njëpartiak në sistem demokra-

tik, dhe nga ekonomia e centralizuar në një ekonomi tregu, në vendin tonë, 
si dhe në vende të tjera ish-komuniste, pas vitit 1991 filluan të shfaqen 
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disa elemente të tregut të punës, që nuk njiheshin më parë. Kështu, në 
ekonominë e tregut dolën pronarët, të cilët, për të hapur bizneset e tyre, 
kishin nevojë për fuqi punëtore, kurse të dytët ishin të interesuar për punë 
e paga për të jetuar.

 Të parët u quajtën punëdhënës, kurse ata që ofruan punën e tyre të 
krahut dhe të mendjes u quajtën punëmarrës. Kështu lindi nevoja e insti-
tucionalizimit të marrëdhënieve  midis grupimeve të punëdhënësve dhe 
punëmarrësve në formën e partneritetit social.

Punëdhënësit kërkojnë që biznesi i tyre të jetë i suksesshëm dhe të 
nxjerrë sa më shumë fitime, të dytët kërkojnë që të ardhurat e tyre të jenë 
sa më të mira për të përballuar nevojat e jetesës të familjeve të tyre. Mar-
rëdhënia institucionale e partnerëve sociale, në më të shumtën e rasteve, 
realizohet nëpërmjet organizatave përfaqësuese të tyre, për punëdhënësit 
shoqatat, ndërsa për punëmarrësit sindikatat.

Me evoluimin e marrëdhënieve midis dy partnerëve socialë punëdhë-
nës e punëmarrës, në organizatat e punëmarrësve u ndje organizimi edhe 
më i mirë i tyre në sindikatat e  grupuara sipas profesionit, të cilat çojnë në 
lidhjen e kontratave kolektive të nivelit të parë, ose siç quhen ndryshe, të 
marrëveshjeve kolektive, që lidhen midis sindikatave të degëve të profe-
sionit dhe organizatës së punëdhënësve të asaj dege profesioni.  

Përveç partneritetit dypalësh, një formë e rëndësishme e marrë dhënieve 
të partneritetit social është ajo e tre partnerëve socialë. Bëhet fjalë edhe për 
një partner tjetër shumë të rëndësishëm, që është shteti, i cili në shumicën 
e rasteve luan rolin e arbitrit midis dy partnerëve, përjashtuar rastet kur ai 
është vetë punëdhënës. Këto marrëdhënie, të quajtura tripartitizëm, janë 
institucionalizuar nëpërmjet krijimit të Këshillit Kombëtar të Punës.

Në vendin tonë partneriteti social ekziston në ato ndërmarrje ku punë-
torët janë organizuar në sindikata, të cilat hyjnë në bisedime me punëdhë-
nësit për të institucionalizuar dialogun social për kontratën kolektive, për 
problemet sociale të punëtorëve, për ankesa apo për shkelje të të drejtave 
që punëtorëve ua jep Kodi i Punës. 

E kundërta vihet re atje ku sindikatat nuk ekzistojnë, sidomos në ndër-
marrjet me punëdhënës privatë, për rrjedhojë nuk bëhet fjalë për partne-
ritet social, pasi punëdhënës e punëmarrës janë të paangazhuar në detyrime 
ndaj njëri-tjetrit. Madje, edhe në ato ku lidhen  kontrata individuale (ka bi-
znese ku nuk ka fare kontrata individuale), këto nuk diskutohen midis pu-
nëdhënësit dhe punëmarrësit, por thjesht u jepet për firmë këtyre të fundit.
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1. Bazat institucionale për ngritjen e Këshillit Kombëtar të 
Punës

Ngritja dhe funksionimi i Këshillit Kombëtar të Punës gjen mbështetje 
në aktet e ILO-s (International Labour Organisation-Organizata Ndërkom-
bëtare e Punës).1  

Në Konventën 144 të miratuar nga ILO më 21 qershor 1976, me titull 
“Konsultimi tripalësh”, në nenin 1 përcaktohen palët, ose ndryshe part-
nerët socialë: punëdhënësit, punëmarrësit dhe përfaqësuesit e qeverisë, 
kurse në nenet 3 dhe 4 përcaktohen anëtarët e diskutimit tripalësh dhe që 
partnerët punëdhënës e punëmarrës të jenë të barabartë në numër.

Shqipëria është anëtare e ILO-s prej vitit 1991 dhe e ka ratifikuar këtë 
Konventë më 30.6.1999, megjithatë ngritja, organizimi dhe funksionimi 
i Këshillit Kombëtar të Punës në vendin tonë iu përgjigj kërkesave dhe 
linjës së kësaj Konvente.2

Bazat për institucionalizimin e dialogut social tripalësh në nivel qen-
dror u hodhën me miratimin e ligjit nr 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës 
i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar më 1996. Funksionimi i Këshillit 
Kombëtar të Punës, si institucioni më i lartë i dialogut social tripalësh në 
vend, u bë i mundur përmes dy vendimeve të Këshillit të Ministrave të vitit 
1996, të cilat janë shfuqizuar në dhjetor 2013 me një akt të ri nënligjor.3 

Këshilli Kombëtar i Punës, si institucioni më i lartë konsultativ tri-
palësh, ka në themel të veprimtarisë së tij ruajtjen e ekuilibrave socialë, 
duke harmonizuar interesat e palëve, mirëkuptimin nëpërmjet dialogut so-
cial, që është parimi themelor i funksionimit të tij.

1 ILO u themelua më 1919, si pjesë e Traktatit të Versajës që i dha fund Luftës 
I Botërore, për të reflektuar besim se një paqe e gjatë dhe universale mund të 
arrihet vetëm nëse ajo bazohet në drejtësinë sociale.

2 Shqipëria ka qenë shtet anëtar i ILO-s nga 1920 deri më 1967 dhe përsëri nga 
viti 1991 e në vijim.Vendi ka ratifikuar 44 Standarde Ndërkombëtare të Punës 
(konventa), përfshirë tetë konventa themelore. Sipas Kushtetutës së saj, ILO 
mban marrëdhënie me qeveritë dhe organizatat e punëdhënësve dhe punëtorëve. 
http://www.ilo.org/budapest/countries-covered/albania/lang--en/index.htm

3 VKM nr. 379, datë 25.5.1996 “Për Këshillin Kombëtar të Punës”, ndryshuar me 
VKM nr. 767, datë 8.12.1998  dhe VKM nr. 730, datë 6.11.2003 “Për funksionimin 
e Këshillit Kombëtar të Punës dhe për caktimin e përfaqësuesve të Këshillit të 
Ministrave në këtë Këshill”. Këto akte janë zëvendësuar me VKM Nr. 1039, datë 
4.12.2013 “Për funksionimin e Këshillit Kombëtar të Punës dhe për caktimin e 
përfaqësuesve të Këshillit të Ministrave në këtë këshill”.
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Organizimin e funksionimin e tij Këshilli Kombëtar i Punës e 
bën nëpërmjet Rregullores së tij, të miratuar me shumicë votash dhe të 
detyrueshme për zbatim. Në shërbim të Këshillit Kombëtar të Punës është 
Sekretariati i këtij këshilli, i cili ka një sekretar për punëmarrësit dhe një 
sekretar për punëdhënësit. Në kohën që Këshilli Kombëtar nuk mblidhet, 
për të, sipas ligjit dhe rregullores, punojnë komisionet e specializuara, si-
pas problematikave të caktuara. 

2. Përbërja e Këshillit Kombëtar të Punës
Këshilli Kombëtar i Punës përbëhej nga 25 anëtarë, 5 përfaqësues të 

qeverisë (titullarët e Ministrisë së Punës, Ministrisë së Financave, Minis-
trisë së Shëndetësisë, Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së Drejtësisë), 
10 anëtarë përfaqësues të organizatave të punëdhënësve dhe 10 anëtarë 
përfaqësues të sindikatave, si organizata përfaqësuese të punëmarrësve. 
Pranë tij u krijuan dhe funksionojnë komisionet e specializuara tripalëshe: 
komisioni i nxitjes së punësimit, komisioni i formimit profesional, komi-
sioni i pagave, komisioni i sigurimeve shoqërore, komisioni i kushteve të 
punës, shëndetit dhe sigurimit në punë dhe komisioni i çështjeve sociale.

Këshilli Kombëtar i Punës kryesohej nga Ministri i Punës dhe 
Çështjeve Sociale, ndërsa dy nënkryetarët caktoheshin respektivisht nga 
përfaqësuesit e organizatave më të përfaqësuara të punëdhënësve dhe të 
punëmarrësve, të cilët caktoheshin, fillimisht, çdo dy vjet dhe më pas çdo 
gjashtë muaj. Anëtarët e Këshilli Kombëtar të Punës caktoheshin çdo 4 
vjet dhe më pas çdo 2 vjet, me VKM, në bazë të propozimeve të organiza-
tave respektive.

Në vitin 2003, me nismën e Ministrisë së Punës dhe propozimin e 
partnerëve socialë, u bënë disa ndryshime në nenin 200 të Kodit të Punës, 
lidhur me përbërjen, fushat e konsultimit dhe rregullat e funksionimit të 
Këshillit Kombëtar të Punës, me synim përmirësimin e dialogut social dhe 
rritjen e efektivitetit të funksionimit të këtij  Këshilli. 

Këto ndryshime konsistonin në: rritjen e përfaqësimit të qeverisë në 
Këshillin Kombëtar të Punës me dy anëtarë të tjerë, respektivisht ministra 
që drejtonin ekonominë dhe punët publike, transportin dhe telekomuni-
kacionin; zgjerimin e fushës së konsultimit për çështjet e programeve të 
zhvillimit ekonomik dhe shoqëror; ristrukturimin e komisioneve tripalëshe 
të specializuara të Këshillit Kombëtar të Punës.
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Aktualisht Këshilli Kombëtar i Punës përbëhet nga 27 anëtarë, ku Qe-
veria përfaqësohet me 7 anëtarë (ministra) dhe organizatat e punëmarrësve 
dhe punëdhënësve me nga 10 anëtarë secila. 

3. Objekti i veprimtarisë së Këshillit Kombëtar të Punës
Këshilli konsulton çështjet lidhur me: hartimin dhe zbatimin e legjis-

lacionit të punës, si dhe ndryshimet e këtij legjislacioni, apo përmbajtjen 
e akteve nënligjore; politikat dhe organizmat kombëtarë që kanë të bëjnë 
me punësimin, formimin profesional, mbrojtjen e punëmarrësve, higjienën 
dhe sigurimin teknik, prodhimin, mirëqenien; programet e zhvillimit eko-
nomik e shoqëror, si dhe zbatimin e konventave të ILO-s.

 Objekti i punës gjatë kësaj periudhe të funksionimit të tij kanë qenë 
kryesisht politikat social-ekonomike, ndryshimet në legjislacionin e punës, 
ratifikimi i Konventave të ILO-s, si dhe probleme që lidhen me mirëqenien 
sociale, si pagat, minimumi jetik etj.

Në këtë Këshill duhet të jenë anëtarë dhe kandidatë organizatat më të 
përfaqësuara të punëmarrësve e punëdhënësve, që përcaktohen me VKM 
çdo 3 vjet, në bazë të treguesve të përfaqësimit, të cilat vendosen në bash-
këpunim dhe mirëkuptim me këto organizata. Kryetari i Këshillit Kom-
bëtar të Punës është Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. 

Këshilli Kombëtar i Punës ka buxhetin e vet të pavarur. 
Këshilli Kombëtar i Punës shpreh opinione të partnerëve socialë për 

projektligjet, sidomos ato që kanë të bëjnë me interesat socialë të punë-
torëve, për projektvendime, apo probleme shqetësuese për vendin. Qeve-
ria është e detyruar, por duhet të jetë edhe e interesuar të ketë opinionin 
e partnerëve socialë para se të çojë projektligjet në kuvend apo të marrë 
vendimet e saj, që u përkasin interesave të partnerëve socialë.

Këshilli Kombëtar i Punës e ushtron veprimtarinë e tij nëpërmjet 
mbledhjeve plenare, nëpërmjet komisioneve të specializuara të përher-
shme, si edhe këshillave konsultativë tripalësh pranë zyrave rajonale të 
punësimit. Këto të fundit u reflektuan edhe në ndryshimet në Kodin e Pu-
nës, i cili kaloi për shqyrtim në Këshill dhe pret kalimin në kuvend.

Në veprimtarinë e tij, Këshilli Kombëtar i Punës me kërkesën e part-
nerëve është ndalur në politikat social-ekonomike, ka miratuar ndryshime 
të legjislacionit të punës, ka dhënë pëlqimin për ratifikimin e Konventave 
të ILO-s, ka propozuar për formimin profesional duke iu referuar tregut të 
punës, ka diskutuar mbi sigurinë dhe shëndetin në punë duke dhënë men-
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dime mbi ligjin e “Sigurisë dhe shëndetit në punë“, si dhe probleme që 
lidhen me mirëqenien sociale, si pagat, minimumi jetik etj.

4. Problemet që dalin nga funksionimi i Këshillit Kombëtar 
të Punës

Si rregull, çështjet që diskutohen në Këshillin Kombëtar të Punës më 
parë shqyrtohen në komisionet përkatëse, që përbëhen nga specialistë të 
fushës, përfaqësues të partnerëve socialë. Por nga përvoja e deritanishme 
del se këto komisione nuk e kanë luajtur si duhet rolin e tyre, pasi mbli-
dhen rrallë dhe si rrjedhojë nuk japin rekomandime për Këshillin, pra në 
njëfarë mënyre janë formale.

Ka probleme edhe për përfaqësimin në Këshill të partnerëve socialë, 
punëdhënës e punëmarrës. Ka përfaqësues nga sindikatat e minierave, por 
jo përfaqësues nga punëdhënësit e kësaj industrie, që punon me kapacitet 
të plotë. Ka punëdhënës nga industria e ndërtimit, por nuk ka sindikata që 
mbulojnë këtë industri. Po kështu, ka ministra, që shpeshherë nuk kanë 
lidhje me diskutimet dhe kompetencat për problematikat që diskutohen.  

Këshilli, ndonëse funksionon prej rreth dy dekadash, pak ka ndikuar 
në vendimet e  qeverive, në ndryshimet e buxheteve sociale, në sjelljen e 
risive në marrëdhëniet e punës, në vlerësimin apo implementimin e projek-
teve, të punësimit, apo formimit profesional. Shumë rrallë është diskutuar 
buxheti i shtetit, dhe sidomos pjesa sociale, dhe kur një gjë e tillë është 
bërë, propozimet e punëmarrësve nuk janë marrë në konsideratë nga Qe-
veria apo nga Komisionet e Kuvendit.

Këshilli Kombëtar i Punës nuk është mbledhur rregullisht. Partnerët 
e interesuar më  shumë për funksionimin e tij kanë qenë përfaqësuesit e 
punëtorëve, të ndodhur para shumë problemeve e sfidave sociale, që kanë 
kërkuar funksionimin e dialogut social tripalësh. Mosfunksionimi si duhet 
i Këshillit ka sjellë grumbullim të shumë problemeve, të cilat kanë ardhur 
duke u shtuar, duke sjellë pasoja e konflikte të mprehta sociale. 

Këshilli u mblodh më 19 dhjetor 2013 pas një periudhe mungese prej 
një viti. Mbledhje të tjera janë zhvilluar edhe më 28 prill 2014 si dhe më 6 
shkurt 2015, duke bërë përpjekje për ta kthyer në normalitet funksionimin 
e tij sipas akteve në fuqi.

Në këto mbledhje janë shqyrtuar propozime të përfaqësuesve të qe-
verisë për sigurimet shoqërore dhe pensionet, për taksat, për reforma në 
arsimin profesional, për mundësinë e tyre për punësim të denjë, për të 
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siguruar një fuqi punëtore më të kualifikuar etj., ku përfaqësuesit e punë-
marrësve kanë shtruar problemet e tyre. 

Në Këshillit Kombëtar të Punës kanë kaluar për miratim rreth 34 kon-
venta të ILO-s në fushën e punës, që tashmë janë të ratifikuara nga qeveria 
shqiptare, por ka mangësi të theksuara për zbatimin e ligjeve që rrjedhin 
prej tyre.

5. Marrëveshje të partnerëve sindikalistë me organet 
qeveritare

Në dhjetor të vitit 1996, BSPSH ka nënshkruar marrëveshjen e parë me 
Qeverinë për: rritjen e pagave me indeksin e inflacionit; takimet periodike 
qeveri-sindikatë; pagën minimale të zbatueshme për subjektet shtetërore 
dhe private; funksionimin normal të Këshillit Kombëtar të Punës. Ndonëse 
kjo marrëveshje nuk u zbatua plotësisht nga ana e qeverisë, ajo hapi rrugën 
për marrëveshje të tjera në vijim.

Në prill të vitit 2002 midis BSPSH-së dhe Qeverisë u nënshkrua një 
marrëveshje me afat njëvjeçar, e cila parashikonte: dialog social, takime 
me qeverinë dy herë në vit; konstituimin e Këshillit Kombëtar të Punës; 
rritjen e pagave dhe të pagës minimale, ndarjen në Buxhetin e Shtetit të 
rritjes reale të pagave nga indeksimi i inflacionit; ngritjen e një grupi pune 
të përbashkët për studimin e moshës së daljes në pension; grup pune për të 
dalë nga kriza energjetike; grup studimi për përmirësimin e Kodit të Punës. 

Në marrëveshjen e majit 2003, midis qeverisë dhe dy konfederatave 
BSPSH dhe KSSH, gjatë vitit 2004 parashikohej: dialogu social, takim dy 
herë në vit i sindikatave me qeverinë; funksionimi i Këshillit Kombëtar 
të Punës; përafrimi i legjislacionit të punës me standardet ndërkombëtare, 
përgatitje për ratifikimin e Konventave të ILO-s etj.; rritja e pagës mini-
male në shkallë vendi dhe pensioneve, me synim sigurimin e minimumit 
jetik; përmirësimin e situatës elektroenergjetike; vendosjen e bashkëpun-
imit për privatizimin e ndërmarrjeve shtetërore dhe veçanërisht në sektorin 
strategjik; zbatimin e legjislacionit të punës me synim mbrojtjen e të dre-
jtave dhe lirive sindikale dhe reduktimin e punës informale.

Marrëveshja e lidhur më datë 15 shkurt 2011 midis partnerëve socialë 
dhe ministrit të Punës parashikonte: legjislacionin e punës në përputhje me 
standardet e ILO-s; dialog social; përmirësimin e standardeve të jetesës 
nëpërmjet ruajtjes së një çmimi standard të shportës ushqimore, rritjes 
së pagave në arsim dhe shëndetësi dhe të pensioneve të fshatit, rritjes së 
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pagës minimale; sigurimin e energjisë elektrike dhe ruajtjen e pandryshuar 
të çmimit të saj; miratimin e ligjit për trajtimin e veçantë të profesioneve 
të vështira.

Koha ka treguar se bashkëveprimi i partnerëve socialë në zgjidhjen 
e problemeve ka pasur sukseset, por edhe dështimet e tij. Anashkalimi i 
bashkimeve sindikaliste si partnerë tregon mungesën e kulturës demokra-
tike si dhe minon partneritetin social, duke dëmtuar demokracinë në tërësi.  

Fryma e partneritetit social në Këshillin Kombëtar të Punës duhet të 
shtrihet në nivel dege dhe ekonomie me partnerin përkatës të kabinetit 
qeveritar dhe shoqatat e punëdhënësve të degëve të ekonomisë, për të or-
ganizuar takime periodike me përfaqësuesit e punëtorëve të ndërmarrjeve 
që mbulon kjo degë e ekonomisë.

Partneriteti social duhet të përçohet deri në njësitë e prodhimit, pasi 
ka mangësi të mëdha në shumë prej tyre. Duke injoruar sindikatën, shumë 
punëdhënës privatë preferojnë kontratën individuale dhe anashkalojnë atë 
kolektive, me gjithë vlerat që mbart ajo. Partneriteti real punëdhënës privat 
dhe punëmarrës nëpërmjet sindikatës, ku bën pjesë punëmarrësi, siguron 
një mbrojtje sociale të sigurt për punëmarrësin.

Nisur nga përvoja e deritanishme, është e nevojshme të rritet efektiv-
iteti i komisioneve në funksion të Këshillit Kombëtar të Punës, duke për-
caktuar në Rregulloren e tij  mbledhjet e tyre periodike sipas tematikave 
të caktuara.
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AbstrAct

The migration is not a way only with an one direction, the departures from origin 
country, a way without return. In the contrary, the world experience, showed that is in 
the function also the migration  return. The studies on the return migration in world has 
begined till in years 1960-s and are focuesd on the reasons and times of returns, in the 
economic impacts of the emigrant in the their origin countries, (im)posibilities to investst 
in the development of the  country etc. Scholars and different economic doctrins has di-
fferent views. The main goal of this article is to analyse the Albanian return migration in 
the light of these theories. The economic and financial crisis that përfshiu Europian coun-
tries, especially in Euro area, by 2008-2009, despite others, caused the closing of jobs, as 
consequencies strongly nxiti departures of emigrantëve in the origin countries. The crisis 
in the neighbours - Greece and Italy- where there is located the majority of the Albanian 
emigrants, increased their return rates in the homeland.In this article are analysed some 
data edited by INSTAT & IOM on return Albanian migration.

Key words: Migration; Return migration; Results migration. INSTAT; IOM; Mi-
gration theories.

hyrje
Për të studiuar dukurinë e migrimit është e nevojshme t’u japësh 

përgjigje pyetjeve të tilla si: Çfarë është migrimi i kthimit: një fazë në cik-
lin e migrimit apo përfundimi i ciklit të migrimit, qoftë kur bëhet vullnetar 
apo edhe me forcë? Cilat janë kushtet e krijuara nga vendet e origjinës 
për integrimin me sukses të shtetasve të tyre në jetën e përditshme social-
ekonomike? Një adresim i duhur i këtyre çështjeve do ta bënte migrimin e 
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kthimit një përvojë pozitive dhe të frytshme, edhe për migrantin, edhe për 
vendin pritës. 

Në këtë punim të shkurtër do të përqendrohem në dy aspekte: Në ndry-
shimet që ka pësuar përkufizimi i dukurisë së migrimit dhe teoritë kryesore 
të migrimit të kthimit. Për këtë kam përdorur të dhëna nga një studim i 
publikuar nga INSTAT-i dhe IOM-i në vitin 2014, sipas një vrojtimi për 
vitet 2009-2013.1

1. Ndryshimet në përkufizimin e migrimit
Përkufizimi i migrantëve të kthyer dhe i migrimit të kthimit ka ndrysh-

uar në vite në varësi të përvojës së fituar si dhe të kategorive e personave 
që përfshihen në këtë proces.

Sipas studiuesit Frank Bovenkerk (1974), migrantët e kthyer janë per-
sona që kthehen në vendin e tyre të origjinës në mënyrë të përkohshme ose 
të përhershme. 

Sipas OKB-së, migrantët që kthehen janë persona që kthehen në ven-
din e tyre të nënshtetësisë, mbasi kanë qenë migrantë ndërkombëtarë (af-
atshkurtër ose afatgjatë) në një vend tjetër dhe që synojnë të qëndrojnë në 
vendin e tyre për të paktën një vit2. 

Sipas Bashkimit Evropian3 (2002), migrimi i kthimit përfshin procesin 
e të kthyerit në vendin e origjinës, tranzit ose në një vend të tretë; përfshi 
përgatitjen dhe zbatimin. Kthimi mund të jetë vullnetar ose me forcë. 

Ajo çka vihet re në përkufizimet e mësipërme është zgjerimi në përm-
bajtje. Në fillim të viteve 1970 ky term pasqyronte vetëm një përshkrim të 
thjeshtë të personave që ktheheshin në vendin e origjinës. Ky përkufizim 
ishte “i zhveshur” nga detajime të mëtejshme mbi arsyet e kthimit ose ko-
hën e qëndrimit pas kthimit në vendin e origjinës. 

Pas viteve 2000 përkufizimet e ofruara nga organizmat përkatës shtoj-
në arsyet e kthimit, ku përfshihen për shembull edhe tranziti dhe kthimi me 

1 Migracioni i kthimit dhe ri-integrimi në Shqipëri, 2013. INSTAT dhe 
Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (ONM-IOM), 2014.

2 Rekomandime mbi Statistikat e Migrimit Ndërkombëtar, Rishikim 1, 
Dokumente Statistikore, Seria M, Nr. 58, OKB, Nju Jork, 1998, Fjalor.

3 Këshilli i Evropës 1987, Konferenca e Tretë e Ministrave Evropianë përgjegjës 
për Çështjet e Migrimit: Përfundime (MMG-3 (87) 22), Strasburg: Këshilli i 
Evropës.
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forcë. Arsyet e zgjerimit të këtij koncepti janë të ndryshme. Gjatë këtyre 
viteve vetë BE-ja vinte në zbatim rregulla akoma më të forta të pranimit 
të shtetasve të vendeve të treta brenda territorit të vendeve anëtare. Një 
ndryshim i tillë kishte ardhur si rrjedhojë e zgjerimit të numrit të vendeve 
anëtare të BE-së dhe zbatimit të regjimit të vizave Shengen. Përcaktimi i 
procesit të migrimit të kthimit bëhej bazë për hartimin e direktivave, mar-
rëveshjeve ose ngritjen e organizmave përkatës në përballje të kësaj duku-
rie, si FRONTEX (organizëm që menaxhon kufijtë e jashtëm të vendeve 
anëtare të BE-së etj.).

Një tjetër ndryshim konstatohet edhe sipas organizatës që bën përcak-
timin e kësaj dukurie. Nisur nga fusha e veprimtarisë së IOM-it, është e 
kuptueshme pse në përcaktimin mbi procesin e migrimit të kthimit gjejnë 
vend edhe terma të tillë si “të zhvendosur të brendshëm” (internal dis-
placed persons), pra persona të zhvendosur nga vendbanimet e tyre për 
në një vendndodhje tjetër brenda të njëjtit shtet për shkak të luftës, siç 
ka ndodhur në Bosnjë dhe Hercegovinë gjatë luftës që u zhvillua në vitet 
1992-1996. Në po të njëjtën optikë konsiderohet edhe përfshirja e refug-
jatëve, azilkërkuesve ose nënshtetasve të kualifikuar. 

Në fokusin strategjik të IOM-it, ndër të tjera është edhe ndërmarrja 
e programeve që lehtësojnë kthimin vullnetar dhe ri-integrimin e refu-
gjatëve etj. 4  

Gjithashtu, edhe ndryshimet strukturore ndër vite të organizmave që 
përpunojnë përkufizime të tilla ka bërë që edhe ky përcaktim të pësojë 
zgjerime. Kështu p.sh. BE-ja, pas zgjerimit të saj “përtej qymyrit dhe çe-
likut” e sidomos pas rënies së “perdes së hekurt” dhe fillimit të integrimit 
të vendeve ish-komuniste të Europës Lindore dhe Qendrore e përpunoi më 
tej përkufizimin mbi këtë dukuri. 

Përkufizimet variojnë edhe sipas kategorive të migrantëve që përfshi-
jnë në përmbajtjen e tyre: Migrantët e punës; Migrantët sezonalë të punës; 
Studentët; Refugjatët; Azilkërkuesit e refuzuar; Viktimat e trafikimit; Mi-
grantët e parregullt; Të zhvendosurit e brendshëm.

Pra, kategorizimi në mënyrë më specifike pasqyrohet edhe në përku-
fizimet përkatëse. Përgjithësisht përfshirja e më shumë kategorive vjen si 
rrjedhojë e drejtpërdrejtë e zgjerimit të kuptimit të migrimit të kthimit.

4 http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-iom-1/mission.html
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2. Teoritë e migrimit të kthimit dhe shembuj nga vendi ynë
Studimi i migrimit të kthimit ka filluar që në vitet 1960, duke u foku-

suar në aspekte të tilla si: arsyet e kthimit dhe koha e zgjedhur për t’u 
kthyer, dhe nëse këta migrantë arrijnë të kthehen në nxitës të zhvillimit 
ekonomik në vendet e tyre të origjinës.5 

Mbajtja e një baze të dhënash të sakta në lidhje me këtë çështje është 
shumë e vështirë. Lëvizja mund të ndodhë në rrethana të menjëhershme 
dhe për një periudhë të shkurtër kohore, duke pamundësuar ose vështirë-
suar regjistrimin e kësaj lëvizjeje. Si rrjedhojë, kjo ndikon në mospasjen e 
të dhënave të sakta, të cilat do të ndikonin pozitivisht në studimin jo vetëm 
të kësaj dukurie, por edhe të efekteve të saj. 

Megjithatë, studimi i INSTAT-IOM-it, ka evidentuar se gjatë viteve 
2009-2013 janë kthyer në Shqipëri 133.544 emigrantë. Ritmi i kthimeve 
pas vitit 2011 është rritur me rreth 1.5 herë. Rreth 92 për qind e të kthyerve 
nuk kanë kryer investime pas kthimit dhe 81 për qind e tyre shpjegojnë se 
nuk disponojnë kapital të mjaftueshëm për investime.6 

Shkolla të ndryshme mendimi si Ekonomia Neoklasike, Ekonomia 
e Re e Migrimit të Punës, Strukturalizmi, Transnacionalizmi, Rrjetet 
Ndërkufitare Sociale dhe Ekonomike e trajtojnë migrimin e kthimit në 
mënyra të ndryshme. 

Ekonomia e Re e Migrimit të Punës e konsideron këtë dukuri si të 
suksesshme. Pra, migranti kthehet pasi ka marrë një përvojë të vyer në një 
fushë të caktuar në vendin e migrimit, por edhe kapital financiar, si dhe 
është i gatshëm t’i investojë në vendin e origjinës. Referuar rezultateve të 
studimit INSTAT-IOM, pjesa më e madhe e emigrantëve të kthyer men-
dojnë se eksperienca e fituar në emigrim përbën avantazh për situatën pas 
rikthimit.

Ekonomia neoklasike e sheh migrimin e kthimit si një dështim. Mi-
grantët nuk kanë arritur të përfitojnë as kapital profesional dhe as finan-
ciar gjatë periudhës migratore. Ata nuk e kanë realizuar objektivin e tyre 
kryesor (për të cilin edhe migruan) për përmirësimin e gjendjes së tyre 
financiare. Si rrjedhojë, ata nuk do të sjellin as edhe ndonjë përfitim në 

5 CASSARINO, Jean-Pierre: Theorising Return Migration: The Conceptual 
Approach to Return Migrants Revisited, pg. 60

6  “Migracioni i kthimit dhe ri-integrimi në Shqipëri 2013 – Gjetje kryesore”, 
INSTAT dhe IOM, 2014.
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zhvillimin ekonomik në vendin e origjinës. Sipas kësaj teorie, ata që qën-
drojnë në vendin e migrimit janë ata që ia kanë dalë mbanë në përvojën e 
tyre migratore. 

Qasja strukturore ndaj migrimit të kthimit fokusohet në nivelin në të 
cilin të kthyerit mund ose jo të kenë ndikim në shoqëritë e tyre të origjinës 
në momentin që ndodh kthimi. Kuadri i tyre analitik i punës u referohet 
pasojave që migrimi i kthimit mund të gjenerojë në vendet e origjinës, me 
referencë ndaj dy variablave: kohë dhe hapësirë. 

Për sa i përket hapësirës, strukturalistët argumentojnë se zona e ven-
dosjes (d.m.th. rurale ose urbane) përcakton procesin e riintegrimit të të 
kthyerve dhe riformëson pritshmëritë e tyre. Lewis dhe Williams vënë në 
dukje se “lokalizmi” (kuadri lokal në vendet e origjinës të migrantëve) ka 
një “ndikim të madh në impaktin e migrantëve të kthimit”.7 Një kontekst 
institucional miqësor ndaj biznesit, si dhe progresi ekonomik në vendet e 
origjinës është kyç për të mundësuar investime produktive.  

Kështu, sipas studimit INSTAT-IOM mbi 60 për qind e të kthyerve 
janë vendosur në të njëjtin vendbanim që kanë pasur përpara se të emi-
gronin, ndërsa pjesa tjetër janë vendosur në qendrat kryesore urbane në 
Shqipëri, si Tirana, Durrësi apo Vlora. Një pjesë e madhe e të kthyerve 
duket se i janë drejtuar bujqësisë si formë vetëpunësimi, por edhe hapja e 
bizneseve të vogla zë një pjesë të konsiderueshme. 

Në shumicën e rasteve, personat e larguar kanë pasur gjendje jo të 
mirë ose shumë të keqe financiare, përpara largimit nga Shqipëria. Gjendja 
financiare e tyre është përmirësuar ndjeshëm në emigracion. Rreth 41 për 
qind e tyre thonë se pas kthimit financat e tyre kanë mbetur të pandry-
shuara krahasuar me financat në emigrim, rreth 39 për qind e tyre kanë 
deklaruar se situata financiare është përkeqësuar në krahasim me periud-
hën e emigracionit dhe për 20 për qind të tyre është përmirësuar. 

Qasja transnacionale ndaj migrimeve ndërkombëtare priret të shohë 
veprimin e migrantëve si rezultat të drejtpërdrejtë të përkatësisë së tyre në 
bashkësinë e tyre migrante, bazuar në përkatësi etnike ose lidhje të afërme. 
Arsyet e kthimit janë kryesisht familja në vendin e origjinës, por kjo nuk 
do të thotë domosdoshmërisht se kthimi është i përhershëm. Sipas gjetjeve 

7 LEWIS, J. dhe WILLIAMS, A. “Ndikimi ekonomik i migrimit të kthimit në 
Portugalinë Qendrore”.
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të INSTAT-IOM-it, rreth 42 për qind e emigrantëve të kthyer kanë ardhur 
bashkë me familjarët e tyre, 35 për qind e të kthyerve me familje kanë 
fëmijë të mitur deri në 6 vjeç.

Rreth 40 për qind e të kthyerve mendojnë se do të qëndrojnë në Shqi-
përi përgjithmonë, ndërsa rreth një e treta e shohin kthimin në Shqipëri si 
të përkohshëm dhe synojnë të emigrojnë përsëri. Ata kanë pasur kohë të 
vlerësojnë kostot dhe përfitimet e kthimit, ndërkohë që konsideronin edhe 
ndryshimet që kanë ndodhur në vendet e tyre të origjinës, në nivel institu-
cional, ekonomik dhe politik. Disa prej tyre mund të mbajnë statusin e tyre 
rezidencial në vendet e mëparshme të qëndrimit në mënyrë që të sigurojnë 
lëvizshmërinë e tyre ndërkufitare. 

Një e dhënë e tillë në vëzhgimin e kryer nga INSTAT-i dhe IOM-i i hap 
udhë diskutimit mbi atë se çfarë përfaqëson në të vërtetë migrimi i kthimit: 
një mbyllje e ciklit migrues apo një fazë e ndërmjetme? Shifrat, që janë 
pothuajse të ndara përgjysmë, tregojnë se ky proces mund të etiketohet në 
varësi të objektivave të migrantit, zgjedhjes së tij individuale mbi vazhdi-
min ose jo të procesit migrator.

Prirja e migrantëve për t’u bërë aktorë të ndryshimit dhe zhvillimit në 
shtëpi është në varësi të masave për përgatitjen e kthimit të tyre. Për t’u 
arritur në mënyrë të suksesshme, përgatitja për kthim kërkon kohë, burime 
dhe dëshirë nga ana e migrantit. Me fjalë të tjera, ekzistojnë shkallë të 
ndryshme të përgatitjes së kthimit, që ndryshojnë në terma të mobilizimit 
të burimit dhe përgatitjes. Referuar studimit, në 94 për qind të rasteve kthi-
met kanë qenë vullnetare. 

Sipas studiuesve të migrimit të kthimit, ka tre nivele përgatitjeje për 
kthim:

Niveli optimal: Migrantët kanë qenë në gjendje të organizojnë kthimin 
e tyre duke mobilizuar të gjitha resurset e tyre të prekshme dhe të papre-
kshme. 

Niveli i ulët: Migrantët nuk kanë qenë në gjendje të organizojnë resur-
set e mjaftueshme për t’u përgatitur për kthimin e tyre, për shembull, sepse 
koha e qëndrimit të tyre atje ishte shumë e shkurtër, ose sepse ata nuk kanë 
mundur të mobilizojnë resurset e duhura për t’u riintegruar pas kthimit në 
shtëpi. 

Asnjë përgatitje: Ndërprerje e beftë e ciklit të migrimit – as vullnet për 
t’u kthyer dhe as kohë për t’u përgatitur (largim, ripranim, të ashtuquajtu-
rat “kthim vullnetar i asistuar”). 
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Në përfundim mund të shprehemi se migrimi i kthimit në vendin tonë 
ka përfshirë individë me përvoja të ndryshme migratore. Pavarësisht se të 
intervistuarit e studimit i bashkon arsyeja e kthimit, pra arsyeja ekonomike, 
është pikërisht kjo arsye që i diferencon në perspektivën e tyre pas kthi-
mit në vendin e origjinës. Shfrytëzimi maksimal i aftësive të përftuara në 
migrim, kombinuar me kapitalin financiar të fituar, do ta shndërronte këtë 
kontigjent në aktorë të rëndësishëm në ekonominë lokale. Në të kundërt, 
kur kjo nuk realizohet, e kombinuar edhe me arsye të tjera (si mungesë e 
infrastrukturës, mosintegrim në nivelin e duhur etj.) do të shërbente si një 
shtysë e fortë për ta bërë kthimin në Shqipëri thjesht një fazë tranzitore 
drejt një përvojë tjetër migratore.
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k r o n i k ë
1. Mbledhje vjetore e Shoqatës
Më 13 dhjetor 2014 u organizua mbledhja vjetore e Shoqatës Shqip-

tare të Demografëve, ku u analizua veprimtaria për vitin 2014 dhe u cak-
tuan detyra për vitin 2015.

Në këtë mbledhje mori pjesë edhe zonja Mira Pirdeni, Kryetare e 
Shoqatës “Për të gjitha moshat”, me të cilën shoqata jonë ka pasur marrë-
dhënie të vazhdueshme bashkëpunimi.

Anëtarët e shoqatës miratuan edhe tematikën orientuese të Revistës 
“DEMOGRAFIA” për vitet 2015-2016. Në këtë kuadër u caktuan detyra 
për përgatitjen e studimeve dhe botimin e artikujve për problemet aktuale 
që ka vendi, duke shfrytëzuar edhe  të dhënat e Censusit të përgjithshëm të 
popullsise dhe banesave të vitit 2011.

Pamje nga takimi i kryesisë së Shoqatës Shqiptare të Demografëve
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TEMATIKA ORIENTuESE E REVISTAVE “DEMOGRAFIA” 
PëR VITET 2015 DhE 2016

VITI 2015

revista Nr. 1
1. Analiza nga të dhënat e Censusit të vitit 2011.
2. Përbërja e popullsisë sipas gjinisë dhe parashikimi në perspektivë.
3. Papunësia e regjistruar dhe demografike dhe sugjerime për zvogë-

limin e saj.
4. Urbanistika e zhvillimit të turizmit në vendin tonë.
5. Varfëria në vendin tonë dhe mendime për uljen e saj.
6. Zhvillimi ekonomiko-shoqëror i një territori.
- Kronika.
- Të dhëna statistikore

revista Nr. 2
1. Popullsia e botës. Dinamika e deritanishme dhe parashikime për të 

ardhmen;
2. Ndryshime në përbërjen e popullsisë sipas vendbanimit dhe prob-

lemet që dalin;
3. Mendime për përsosjen e evidencave të gjendjes civile;
4. Struktura e zhvillimit të degëve dhe nëndegëve të ekonomisë dhe 

cila është struktura optimale për kushtet e vendit tonë;
5. Emigrimi i jashtëm. Ecuria pas vitit 1990 dhe parashikime për të 

ardhmen;
6. Zhvillimi ekonomiko-shoqëror i një territori.
- Kronika.
- Të dhëna statistikore.

VITI 2016

revista Nr. 1
1. Strategjia e popullsisë në të ardhmen sipas rezultateve të regjistrimit 

të popullsisë;
2. Ndryshime në përbërjen e popullsisë sipas Censusit 2011 dhe prob-

lemet që dalin;
3. Mendime në lidhje me përmirësimin e gjendjes materiale dhe shën-

detësore të popullsisë së moshës së tretë;
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4. Diferencat në zhvillimin ekonomiko-social në aspektin territorial 
dhe ngushtimi i tyre;

5. Mendime në lidhje me përsosjen e shërbimit shëndetësor;
6. Zhvillimi ekonomiko-shoqëror i një territori;
- Kronika;
- Të dhëna statistikore.

revista Nr. 2
1. Zhvillimi ekonomiko-social i vendit në të ardhmen;
2. Përbërja e popullsisë së vendit tonë sipas gjendjes civile, në bazë të 

Censusit 2011;
3. Turizmi dhe mundësitë e zhvillimit të tij në vendin tonë;
4. Zhvillimi ekonomik –bazë për zhvillimin e arsimit të mesëm profe-

sional dhe të arsimit të lartë;
5. Kushtet e banimit, ndotja e ambientit dhe problemet që dalin;
6. Zhvillimi ekonomiko-shoqëror i një territori;
- Kronika;
- Të dhëna statistikore.

Shënim.
Kjo është tematikë orientuese. Ftojmë të gjithë anëtarët e Shoqatës 

dhe lexuesit e revistës që të shkruajnë për këto probleme, si dhe për prob-
leme të tjera ekonomiko-sociale.



REVISTA DEMOGRAFIA Nr.1 VITI 2015 99

2. Doli nga shtypi Revista DEMOGRAFIA Nr. 2. - 2014
Në këtë revistë trajtohen këto tema:
1. Shqipëria në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Problemet dhe për-

fitimet;
2. Familja shqiptare në aspektin demografik dhe problemet me të cilat 

përballet;
3. Dilemat për të ardhmen e ekonomisë shqiptare;
4. Flukset migratore dhe efektet e tyre në rritjen e kapitalit njerëzor;
5. Sistemi energjetik në Shqipëri përballë sfidave të së ardhmes;
6. Mobiliteti, Depresioni dhe sëmundjet kronike tek të moshuarit;
- Kronikë;
- Statistikë.
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3. Botime librash
Kohët e fundit janë botuar disa libra që lidhen me popullsinë, përbër-

jen e saj dhe probleme social-ekonomike.

3.1 Libri “Gjeografia rajonale -2” me autor Prof. Dr. Arqile Bër-
xholin, Nënkryetar i Shoqatës Shqiptare të Demografëve dhe Mastër Ar-
tan Lilën. Botimi është bërë nga Universiteti “Aleksandër XHUVANI” i 
Elbasanit.

Libri ka pesë kapituj: Vështrim i përgjithshëm; Kontinenti i Azisë; 
Kontinenti i Afrikës; Kontinenti Amerikan; Australia-Oqeania. 

Një vend të rëndësishëm në këtë libër zënë problemet në lidhje me 
numrin, përbërjen dhe riprodhimin e popullsisë në vendet e ndryshme të 
këtyre kontinenteve.
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3.2 Libri “Me shqetësimet e kohës”, me autor MSc. Luan Shahollari 
- Sekretar i Kolegjiumit të Revistës “Demografia”. Në këtë libër përfshi-
hen artikuj, studime dhe analiza me karakter social-ekonomik dhe demo-
grafik me të dhëna statistikore të kohëve të fundit me shtrirje vendore dhe 
ndërkombëtare.
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3.3 Përmbledhja: Burning problems and needs of ageing in albanian 
society: Problemet dhe nevojat urgjente të të moshuarve në shoqërinë 
shqiptare. Ky botim, i përgatitur nga Mira PIRDENI, përmbledh kumtesat 
e mbajtura në takimin ndërkombëtar me këtë temë, zhvi lluar më 25 prill 
2014, në mjediset e Akademisë së Shkencave të Shqi përisë.
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3.4. Perspektiva gjinore në Shqipëri. Botim i INSTAT, UNFPA UN 
WOMEN. Në këtë libër analizohen rezultatet e Censusit të popullsisë dhe 
të banesave 2011 dhe trajtohen këto çështje: Popullsia, martesa dhe fami-
ljet; Shëndeti dhe mirëqenia; Arsimi; Migrimi; Puna dhe punësimi. Krahas 
materialeve nga Censusi, janë shfrytëzuar edhe materiale të tjera, sidomos 
anketime që janë bërë vitet e fundit në vendin tonë.

Libri është botuar shqip dhe anglisht.
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3.5. Aborti Selektiv. Strategji Komunikimi dhe Plan Veprimi, 
2015-2017. Ky botim u përgatit nga UNFPA dhe Qendra për Popullsinë 
dhe Zhvillimin. Në këtë libër trajtohet problemi i abortit selektiv, i cili 
ka krijuar probleme shqetësuese në vendin tonë, ku vitet e fundit për 100 
femra kanë lindur 112 meshkuj; Raporti optimal është 100 femra me 105 
meshkuj, kur në vitet 1950-1970 ky raport ishte 100 femra me 106 mesh-
kuj. Këto probleme trajtohen edhe në artikullin “Probleme mbi barazinë 
gjinore në vendin tonë” të revistës DEMOGRAFIA nr. 1 / 2015. 

Libri është botuar në gjuhën shqipe dhe angleze.
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NEKROLOGjI
Në datën 25 mars 2015, pas një sëmundjeje të 
gjatë pushoi së rrahuri zemra e profesorit Ylli 
Vejsiu, matematikan, ekonomist, demograf, pro-
fesor. U lind në Elbasan në vitin 1941. Shkollën 
e mesme e kreu në Tiranë. Kreu studimet e larta 
për matematikë (1963) dhe për ekonomi (1997). 
Në vitet 1963-1971 punoi pedagog në katedrarën 
e matematikës te Universiteti i Tiranës. Në vitet 
1971-1976 u emërua punonjës shkencor te INI-
MA, në vitet 1976-1980 kryespecialist në Drej-
torinë e Statistikës pranë Komisionit të Planit të 

Shtetit, më vonë pedagog në Fakultetin e Ekonomisë të Universitetit të 
Tiranës dhe në vitin 1990 zëvendës dekan në këtë Fakultet.

Në vitet 1992-1993 u emërua Ministër i Arsimit. Në vitet 1993-1997 
zv./Kryetar në Akademinë e Shkencave. Ka qenë gjithashtu drejtor i Qen-
drës së Studimeve të Popullsisë. Ka botuar disa monografi si “Aspektet 
e zhvillimit industrial dhe transformimeve demografike në Shqipëri”; 
“Popu llsia e Shqipërisë” etj. Ka botuar tekste mësimore për arsimin e lartë 
dhe shumë artikuj shkencorë, një pjesë e të cilave i përkasin demografisë.

Ylli Vejsiu është zgjedhur deputet në Kuvendin e Shqipërisë (1991-
2001) dhe ka qenë kryetar i Komisonit të Arsimit dhe Shkencës (1997-
2001). Ishte gjithashtu anëtar i Asamblesë Parlamentare të Bashkëpunimit 
Ekonomik të vendeve të Detit të Zi. Ka qenë anëtar i Shoqatës Shqiptare 
të Demografëve dhe ka botuar disa artikuj shkencorë për demografinë në 
revistën DEMOGRAFIA. Ka marë pjesë në aktivitet ndërkombëare dhe 
në veprimtari të ndryshme shkencore brenda vendit për demografi duke 
mbajtur referate dhe kumtesa të ndryshme.

Ylli Vejsiu ishte anëtar në redaksinë e përgjithshme për hartimin e 
Fjalorit Enciklopedik Shqiptar (2008) dhe ka kontribuar me trajtimin e 
nocioneve demografike.

Me vdekjen e tij familja humbi njeriun e dashur, studentët humbën 
profesorin e talentuar dhe shkenca shqiptare (sidomos ajo e demografisë) 
studiuesin e talentuar. I lehtë qoftë dheu i tokës mëmë që e deshi aq shumë.

Kryesia e Shoqatës Shqiptare të Demografëve
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s t a t i s t i k ë

Zgjatja mesatare e jetës në lindje (0 vjet) dhe për popullsinë 60 vjeç (në vite)
Vitet 2010-2015

Emërtimi Meshkuj 
(në lindje)

Femra 
(në 
lindje)

Meshkuj 
(60 vjeç)

Femra 
(60 vjeçe)

BOTA 87 72 18 22

-Vende të zhvilluara 75 81 21 25
-Vende pak të zhvilluara 66 69 18 20
-Vende të prapambetura 58 60 16 17

AFRIKA 56 59 16 18
-Afrika Lindore 56 58 16 18
-Afrika Qendrore 49 52 15 16
-Afrika Veriore 89 73 17 20
-Afrika Jugore 53 54 14 18
-Afrika Perëndimore 54 56 15 16

AZIA 69 72 18 21
-Azia Lindore 73 77 19 22
Azia Jugqendrore 65 68 17 18
Azia Juglindore 69 73 18 20
Azia Perëndimore 71 75 18 21

EVROPA 73 80 20 24
Evropa Lindore 66 756 16 21
Evropa Veriore 78 82 21 25
Evropa Jugore 78 83 22 26
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Emërtimi Meshkuj 
(në lindje)

Femra 
(në 
lindje)

Meshkuj 
(60 vjeç)

Femra 
(60 vjeçe)

SHQIPËRIA 74 80 19 24

Evropa Perëndimore 78 84 22 26

AMERIKA LATINE, 
KARAIBET 72 78 20 23

Karaibet 70 75 20 23
Amerika Qendrore 74 79 21 23
Amerika Jugore 71 78 20 23
Amerika Veriore 76 82 22 26

OQEANIA 75 80 22 25
Australia:Zel. e Re 80 84 23 26
Melanezia 63 67 1\4 18
Mikronezia 71 75 18 21
Polinezia 71 77 17 21

Burimi: Ageing in the Twenty – firot Century: A celebration and a Chalenge UNFPA Help 
Age international. New York.
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PBB për frymë në Standardet e Fuqisë Blerëse (PPS) 2005-2012

Shtetet 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Luksemburg 242 257 254 256 247 254 265 264 257
Holandë 133 135 136 139 137 135 135 132 131
Irlandë 145 146 147 132 128 129 130 130 130
Austri 125 125 123 124 126 126 128 129 128
Suedi 124 125 128 127 123 126 127 126 127
Danimarkë 123 124 122 123 123 126 126 125 124
Gjermani 116 115 116 116 115 119 122 123 122
Belgjikë 119 117 115 115 117 120 120 120 119
Finlandë 116 115 118 120 116 115 117 115 113
Britani 125 123 118 114 112 108 106 107 109
Euro (18) 109 109 109 109 108 109 108 108 107
Francë 110 108 107 106 108 108 108 107 107
EU (28) 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Itali 107 106 105 106 105 104 103 101 99
Spanjë 101 103 103 102 101 98 95 94 94
Qipro 99 99 100 105 105 102 96 93 89
Maltë 81 79 78 81 84 86 84 84 86
Rep. Çeke 80 81 84 82 83 81 83 82 82
Slloveni 86 86 87 89 85 83 83 82 82
Portugali 80 80 79 79 81 81 78 76 79
Sllovaki 60 63 67 71 71 73 73 74 75
Estoni 60 64 69 68 62 63 68 71 73
Greqi 91 93 91 93 94 87 77 74 73
Lituani 53 56 61 63 57 60 65 69 73
Poloni 50 50 53 55 59 62 64 66 67
Hungari 62 62 61 63 64 65 65 65 66
Letoni 51 55 60 60 53 53 57 60 64
Kroaci 58 58 61 64 62 59 60 61 61
Rumani 35 38 42 48 49 50 51 53 55
Bullgari 36 37 40 43 44 43 44 45 45
Shqipëri 22 23 24 26 29 28 28 28 28

Burimi: Eurostat. Last update: 23.3.2015.
http://ec.europa.eu/eurostat/eurostat/tgm/table.
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